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  הקדמה

  יהודי ובן ישיבה יקר

עכשיו בשלוש השבועות שאנו בוכים על חורבן שני בתי מקדשות, 

(ירושלמי יומא "ל רזאמרו  ב. א. למה נחרב בית המקדש? צריכים לדעת

, ואם כאלו נחרב בימיו ,כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו א, א)

א נבנה בית המקדש אנו לא עושים מה שצריך, יש לנו חלק בזה של

בימינו, ואם כן עלינו לחקור מה צריך לעשות כדי שיבנה בית 

  מקדשנו. 

(דהיינו חטא אדם הראשון היה על שלא בחר להתעסק בעץ החיים 

  חכמת הנסתר והזוהר הקדוש)

לשער ההקדמות  (בהקדמהורבי חיים ויטאל זצ"ל  כ"ז)-(בראשית כ"ובזוהר הקדוש 

(בהלכות נטילת ידים , ורבי נתן מברסלב מביאו )על פי הזוהר בפרשת בראשית

הנחש פיתה את האדם בגאווה שעל ידי עץ הדעת הוא : והלכות ערלה)

יכול להיות כאלקים, ולהתחרות עמו כביכול, ולשלוט על כל 

. אדם הראשון לקח מעץ הדעת, שורש כל החכמות החיצוניות, העולם

ת הקבלה, ולא בחר להתעסק בעץ החיים התורה הקדושה, חכמ

ולהשיג דרכה את השם יתברך, והוא שורש כל החטאים מאז ועד 

ולא רצה ללמוד זוהר שהאמין ללשון הרע של הנחש הארור, היום 

הקדוש, ומאז ועד הלאה כל העולם מעורב מטוב ורע, ומשם יצאו 

ובאריכות ביאר מורינו הערב רב שגרמו להחטיא את בני ישראל. 
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לשער ההקדמות על פי הזוהר בפרשת  (בהקדמה האלקי רבי חיים ויטאל זצ"ל

שחטא אדם הראשון הוא שלא בחר ללמוד זוהר הקדוש,  בראשית)

ובגלל שנמנעו מללמוד חכמת הקבלה וזוהר הקדוש גרם חורבן שני 

  המקדשות עד שישובו בני ישראל בתשובה ללמוד זוהר הקדוש. 

פגם כל הדורות עד אברהם אבינו שלא למדו תורת 
  הכיר בוראם.הקבלה, ל

הזה כי עון  קום אחר [במאמר]הנה נתבאר במוזה לשון המרח"ו זי"ע: "

שלא בחר להתעסק בעץ  ,בעץ הדעת טוב ורע הוא אדם הראשון

. ומשם בא פגם היסוד, ועל ידי זה צמחו החיים שהיא חכמת הקבלה

. ואחר כך באו קין והבל ובחרו דור המבול ודור הפלגה וסדום

מה ולא להכיר את הבורא. ואז קם דור אנוש להתעסק בעבודת האד

שהחלו לעבוד את הכוכבים והמזלות עד ששכחו את השם יתברך 

ונשכח שמו מן הארץ. זרעו של קין בחרו להתעסק בעבודת האדמה, 

פיתוחה ובנינה, ושכחו את השם יתברך ורדפו אחר המותרות, ותשחת 

רנ"ו, אז קם הארץ, וזה גרם שנמחקו מן העולם במבול הגדול בשנת ת

נח ובנה את התיבה, אבל לא הוכיח את דורו ולא התפלל בעבורם. 

אחר כך קמו אנשי דור הפלגה, וכמו כן רדפו אחר השררה והמלאכות 

במקום להתעסק בענייני ובנו מגדל גדול לשלוט משם על העולם, 

הכרת האלקים, ומרדו נגד ה', ובחרו בחכמת הקבלה להלחם נגד 

דף ע''ד ח"א פרשת בראשית (ִסְתֵרי ּתֹוָרה בזוהר הקדוש כמבואר השם יתברך 

   . ובאלשיך הקדוש פרשת נח מסביר באריכות, עיי"ש.ע''ב)
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חורבן בית המקדש והמניעה לבנותה על שלא לומדים 
  חכמה זו

מכל הנ"ל אנו רואים שחטא אדם הראשון הוא שלא בחר ללמוד זוהר 

והר הקדוש גרם הקדוש, ובגלל שנמנעו מללמוד חכמת הקבלה וז

חורבן שני המקדשות עד שישובו בני ישראל בתשובה ללמוד זוהר 

הקדוש. ועכשיו אם אנחנו לא לומדים זוהר הקדוש, כאלו החרבנו את 

בית המקדש רח"ל, ואנחנו הרבנים והראשי ישיבות והדרשים אם לא 

אומרים ללמוד זוהר הם הולכים בדרכי אבותיהם של דור הפלגה כי 

ם של דור הפלגה כמבואר בהמקדמת רבנו חיים וויטאל עושים מעשי

וכל ראש ישיבה רב ומורה דרך שלא מדריך את בשער הקדמות. 

  אנשיו ללמוד דף זוהר ביום כאלו החריב את בית המקדש. 

ִנים, ֵסֶפר ַהזַֹּהר   ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ינֹוק ּבֶ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ָהיוּ לֹוְמִדים ִעם ּתִ לּו ַעּמִ

יקוִּנים   ְוּתִ

דֹוׁש ִמָקאַמאְרָנא: ְלֹמד ָרִזין  ָאַמר ָהַרב ַהּקָ ּבֹוְרִחים ִמּלִ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ֵיׁש ַהְרּבֵ

ר ֵהם ַחיֵּינּו,  ל ָמָרן ָהאר"י ְוֵסֶפר ַהזַֹּהר, ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ׁשֶ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּבְ ְולוּ ַעּמִ

ינוּת ּגֹוֵבר, ָהיּו ׁשֹוְקִדים כָּ  ר ָהַרע ְוַהּמִ יָחא ֲאׁשֶ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹוד ֵסֶפר ְמׁשִ

ם טֹוב,  ַעל ׁשֵ ל ָמָרן ַהּבַ לּול ִעם ֲחִסידוּת ׁשֶ ַהזַֹּהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ז"ל, ּבָ

ֵזרֹות ָרעֹות... ל ּגְ ִלים ּכָ ֶּה  ְוָהיּו ְמַבּטְ ּדֹור ָהַרע ַהז י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּבַ ְולּו ַעּמִ

ינּות ּגֹוֵבר,  ַהּמִ ינוֹ ׁשֶ ִנים, ֵסֶפר ַהזַֹּהר ָהיּו לֹוְמִדים ִעם ּתִ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ק ּבֶ

ּה, ְוָהָיה ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקיֵּם. יקוִּנים ְוַלֲהגֹות ּבָ    ְוּתִ
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  אין מי שיעזור למשה להוציא השכינה מגלותה

זֹוַהר  ית כ"ח ַעּמּוד ב')ְוָכתּוב ּבְ ֵראׁשִ ה ָלא ִמית ְוָאָדם ִאְת (ּבְ א ֹמׁשֶ ְקֵרי : ּוְבִגין ּדָ

א  ְתָרָאה, ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר ֶאּלָ ָגלּוָתא ּבַ ָמר ּבְ ִאיהּו. ּוְבִגיֵניּה ִאּתְ

יּה ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר  ָמר ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ ֶנְגּדֹו. ְוֵכן ֲעמּוָדא ּדְ ְלהֹו ּכְ ּכֻ

ְכִתיב  לּוָתא, ָהָדא הּוא ּדִ יּה ִמן ּגָ ִכיְנּתֵ יק ׁשְ ַאּפִ מּדְ ֶפן ּכֹה ָוכֹה  ֹות ב')(ׁשְ "ַויִּ

יּה "לֹא ָמָצא  ָמר ּבֵ ִאּתְ ׁש, ּדְ ִדיֹּוְקֵניּה ַמּמָ ה ִאיהּו ּבְ י ֵאין ִאיׁש." ּוֹמׁשֶ ַויְַּרא ּכִ

ֶנְגּדֹו".   ֵעֶזר ּכְ

לּות  ּגָ ה לֹא ֵמת, ְוהּוא ִנְקָרא ָאָדם, ּוִבְגָללֹו ֶנֱאַמר ּבַ אּור: ְוָלֵכן ֹמׁשֶ [ּבֵ

ַעּמּוד ָהַאֲחרֹוָנה, ּוְלָאָד  ֶנְגּדֹו. ְוֵכן ֶנֱאַמר ּבָ ם ּכְ ּלָ א ּכֻ ם לֹא ָמָצא ֵעֶזר, ֶאּלָ

תּוב  ּכָ לּות. ֶזהּו ׁשֶ ִכיָנה ֵמַהּגָ יֹּוִציא ׁשְ ָהֶאְמָצִעי, ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר, ׁשֶ

מֹות ב') ְדמּותֹו ַמּמָ  (ׁשְ ה הּוא ּבִ י ֵאין ִאיׁש." ּוֹמׁשֶ ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַויְַּרא ּכִ ׁש, "ַויִּ

ֶנְגּדֹו]. ֱאַמר ּבֹו לֹא ָמָצא ֵעֶזר ּכְ ּנֶ   ׁשֶ

  אין מי שיעזור לז"א להוציא שכינתו מן הגלות

ׁש ֶמֶלְך:  ִמְקּדַ ִחיָנה ּוֵבֵאר ּבְ ַהּבְ ר יֹוָחאי ְלָבֵאר, ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יְך ַרּבִ וַּמְמׁשִ

ָגלוּת, וְ  ִכיָנה ּבְ ְ ינּו ֵאיָנּה ָזָזה ִמן ַהׁשּ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ ָגלוּת ׁשֶ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ

ְהיוּ ֵעֶזר  יִּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ רּוְך הּוא, לֹא ָמָצא ּתַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ

ֵאיָנם  ֶנְגּדֹו, ְלִפי ׁשֶ ִאּלּו ֵהם ּכְ ִבים ּכְ ם ֶנְחׁשָ ּלָ א ּכֻ ָגלּות, ֶאּלָ ה ּבְ ְלֹמׁשֶ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְלַסיֵַּע ְלִתקּ  ִכיָנה. ְוֶנֱאַמר ּבֹו, ּוְלָאָדם לֹא עֹוְסִקים ּבְ ְ וּן ַהׁשּ

יֲַּעזֹר ִלְזֵעיר  רוְּך הּוא ִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ רּוׁש לֹא ָמָצא ַהּקָ ֶנְגּדֹו, ּפֵ ָמָצא ֵעֶזר ּכְ

לוּת. ִכיָנתֹו ִמן ַהּגָ ין, ְלהֹוִציא ֶאת ׁשְ   ַאְנּפִ
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  מי שלא למד סוד, טוב לו שלא נברא, ויתגלגל עוד פעם

ל הָ  יק ַהְמֻקּבָ ינוּ ַיֲעקֹב ַאּבּוַחִציָרא, ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁש, ַרּבֵ יק ַהּקָ ּדִ ֱאלִֹקי, ַהּצַ

א  ף קפ"ה)ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶלְך ּדַ ְנֵזי ַהּמֶ ִסְפרֹו ּגִ ם  (ּבְ ׁשֵ אֹוֵמר, ּבְ

ּלֹא ָלַמד ּתֹוַרת אֱ  ִמי ׁשֶ דֹוׁש: ּדְ ר יֹוָחאי ַהּקָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֵהם ַרּבִ ֶמת, ׁשֶ

ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאלֹהוּתֹו  ּלֹא ִנְבָרא, ּדִ סֹודֹות ַהּתֹוָרה, טֹוב לֹו ׁשֶ

ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו.  ַתיָּה, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִיְתּבָ ְוָהַרב ְיהּוָדה ּפְ

ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיגֵ  י ַחיִּ ם ַרּבִ ׁשֵ ַער אֹוֵמר, ּבְ ת ׁשַ ְתִחּלַ ַתב ּבִ ּכָ ן ָעֵלינּו, ׁשֶ

ְצוֹות:  ְלמּוד ּתֹוָרה, ַהּמִ ל ּתַ ר ִמְצָוה ֶאָחד ׁשֶ ן, ֲהֵרי ִחּסֵ ה ּכֵ ְוִאם לֹא ָעׂשָ

ד'  ְטַרח ּבְ יִּ ל ַעד ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ יִּ ְצוֹות, ְוָצִריְך ׁשֶ ָכל ַהּמִ קּוָלה ּכְ דֹוָלה וּׁשְ ִהיא ּגְ ׁשֶ

ל הפרד"ס  ִחינֹות ׁשֶ אן ְלׁשֹונֹו. ְועֹוד ָאַמר ָהַרב ְיהּוָדה ַהנִּ ּבְ ר. ַעד ּכָ ְזּכַ

ֵכן  ר ּבֹוִכים ָעָליו, ִיּתָ ֲאׁשֶ ַעת ַהְלָוָיה ּכַ ׁשְ עֹוד ּבִ ַתיָּה, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ׁשֶ ּפְ

ם ְיַרֵחם ֵ ִגְלּגּול, ַהׁשּ ָבר ָחַזר ְלעֹוָלם ַהזֶּה ּבְ ּכְ   . ׁשֶ

  תורתו שלא לשמה

ֵאינֹו עֹוסֵ  ֵסֶפר ַהזַֹּהר ִמי ׁשֶ ָפה ְוַלחוּץ,  ...ק ּבְ ָ עֹוֵסק, ִמׂשּ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ

אוּת, ְוֵאינֹו  ּלֹו ָטעוּת ְוַרּמָ ֶפׁש, ְוהּוא ּכֻ ים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ ַחיִּ ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ

דֹול ַהּדֹור  ם, ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ּגְ י ׁשֵ א ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּתֹוָרה ֶאּלָ עֹוֵסק ּבַ

יםּוְלהִ  ַחיִּ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ִריֹּות, ְוֵאין לֹו ַחיִּ ֵרר ַעל ַהּבְ ּתָ   ׂשְ

  ככלבים הצועקים הב הב

ָרָכה":  ִסְפרֹו "ֵהיַכל ַהּבְ ַתב ּבְ דֹוׁש ִמָקאַמאְרָנא ּכָ ֶּה  - ָהַרב ַהּקָ ּדֹור ַהז ּבַ

ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי מָ  ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ֵהם ָהַאֲחרֹון, ִמי ׁשֶ ָרן ָהאר"י ׁשֶ

ָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים,  ִמְקָרא ּוְבִמׁשְ לּוָלה ּבְ ֶפׁש, ּבְ ׁש ַלּנֶ ים ַמּמָ  ֵיַדעַחיִּ
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דֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק  ָפה ְוַלחּוץ, ּכְ ָ עֹוֵסק, הּוא ִמׂשּ ל ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֶנֱאָמָנה ׁשֶ

ּלֹו ָטעּות ֶפׁש, ְוהּוא ּכֻ ים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ ַחיִּ ּתֹוָרה  ּבַ אּות, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ְוַרּמָ

ֵרר ַעל  ּתָ דֹול ַהּדֹור וְּלִהׂשְ ם, ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ּגְ י ׁשֵ א ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ֶאּלָ

ים ַחיִּ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ִריֹּות, ְוֵאין לֹו ַחיִּ ִתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש: ַהּבְ . ּוְכִדְכִתיב ּבְ

ִיְתַער  נּו ַמאן ּדְ ָכל יֹוָמא ֵלית ּבָ ֲעָלּה, ַצְוִחין ּבְ ּה ְלַרּצֹות ָלּה ִעם ּבַ ְלַגּבָ

ָאְמִרין  ַכְלִבין ּדְ ּה ּכְ ָין, ְוַצְוִחין ּבָ ה קּוׁשְ ַכּמָ ה, ּבְ ְבַעל ּפֶ אֹוַרְיָתא ּדִ ְוֵליְלָיא ּבְ

ל ְלָסְלָקא  ּדַ ּתַ ִיׁשְ ַהב ַהב, ָהב ָלן עּוְתָרא ָהב ָלן ְיָקָרא, ְוֵלית ַמאן ּדְ

ִכינְ  א ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזַֹּהר, ִלׁשְ ים ֶאּלָ יג ָאְרחֹות ַחיִּ ִ אי לֹא ַיׂשּ א. ּוְבַוּדַ ּתָ

אן ְלׁשֹונֹו.  ְלַבד, ַעד ּכָ ים ִויַטאל ּבִ ָרָכה ָקאַמאְרָנה ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ (ֵהיַכל ַהּבְ

ת ֵעֶקב ז', י"ט  ָרׁשַ ֶרק י') –ּפָ   .אֹור ַהזֹּוַהר ּפֶ

  ספק פיקוח נפש

מן להתחיל לקבוע עיתים לעסוק בזוהר הקדוש ולא לדחות כעת הז

אפילו יום אחד. אין שום עצה לעבור את תהליכי הגאולה ברחמים 

וחסדים רק על ידי לימוד הזוהר, כמפורש בזוהר הקדוש פרשת נשא 

וז"ל ובגין דעתידים ישראל למיטעם  )ד' קכ"ד ע"ב( ברעיא מהימנא

. וכו'ברחמי יפקון ביה מן גלותא מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר 

(לא זכור לי בחז"ל שכתוב שאם כל עם ישראל עושים תשובה, הגאולה תבוא ברחמים, [עכ"ל] 

רק נזכר שהתשובה מביאה את הגאולה, אבל לא נזכר אם בדין או ברחמים, מאידך לגבי העצה 

פנימיות , כמו כן מי שיכנס לשל לימוד הזוהר נזכר שזה מביא את הגאולה ברחמים)

לאחר גלוי המשיח בימים שנאמר בהם "אין לי בהם חפץ" אינו דומה 

כלל למי שנכנס ללימוד הפנימיות בזמן הגלות. וגם אם אינך מאמין 

יותר לקיצים, ואתה חושב אולי יש פירוש אחר בזוהר, מותר לך 
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לחשוש מצד הספק אולי זה אמת, והרי מלחמת גוג ומגוג היא פקוח 

שבגוג ומגוג הים הגדול ל, [עיין תיקוני זוהר מ"ח: נפש של כלל ישרא

,], גם על ספק פיקוח נפש מחללין יקבל צבע אדום מרוב הדם שישפך

את השבת, וביכלתך להציל רבים מישראל, על ידי קיום דברי חז"ל 

ללמוד את הזוהר הקדוש, אל תאמר כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה! 

  . (תו"ד סוד החשמל)

  !!!עת צרה היא ליעקב

ים גֹוִים ָרְגׁשוּ שָׁ  הזאת בעת בוּ . ִריק יְֶהּגוּ  ּוְלֻאּמִ  ְורֹוְזִנים ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיּצְ

יחוֹ  ְוַעל' ה ַעל ָיַחד נֹוְסדוּ  ָקה. ְמׁשִ ִליָכה מֹוְסרֹוֵתימוֹ  ֶאת ְנַנּתְ ּנוּ  ְוַנׁשְ  ִמּמֶ

 לישרא שם יזכר ולא מגוי ונכחידם לכו. )ג- א ב פרק תהילים(. ֲעֹבֵתימוֹ 

  .עוד

  ירידת הדורות מפני חוסר לימוד הזוהר הקדוש

 ואפיקורסות ומינות, םמתגברי רב והערב םמתמעטי חכמים תלמידי

 בארץ גזירות וגוזרים' ה בכרם פרצות ופרצו העולם את להציף ירדו

, הצרופה החרדית היהדות ותורתו' ה עם על, לארץ ובחוץ הקודש

    .ישראל ובחורי, הטהור החרדי החינוך

 שהוא, הקדוש הזוהר לימוד מיעוט בשל היא הדורות ירידת סיבת

 :(חגיגה דף ו) בירושלמי שכתוב כמו למוטב שמחזירם שבתורה המאור

שאילו  ,"א"ר חייה בר בא אותי עזבו אוותרה, שמא את תורתי שמרו

השאור [האור] שבה היה מקרבן אצלי  ,אותי עזבו ותורתי שמרו

נפתלי הירש פרנקל, בעל המחבר  הרב דוד בן [מחזירן למוטב]"
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 -ד"ה השאור שבה  פירוש "קרבן העדה" על התלמוד הירושלמי

  ".רמז לסודות התורה רוש"פי

  מעכב הגאולה

 ענוש למד ולא הסוד בתורת ללמוד יכול שהיה שמי למדים ונמצינו

 ,ל"ז א"הגר ן כתבוכתיקון ל' תיקון מ"ג  ק"זוה(! הגאולה את ומעכב. כך על יענש

 מה: הרבים מזכה בספר ככרוכיא צווח זה ועל -. )י"פ משלי במדרש עוד ןועיי

 לקרב בשביל פועלים לא אבל ,להגאל רוצים אנחנו אם ,לנו יעזור

 וטהרה קדושה שלמה תשובה? הגאולה קירוב ומהו? הגאולה את

 בהכשר ואפילו זה בענין גדול מכשול שיש וכידוע[ באמת המאכלות כשרות כולל האדם קדושת(

 !הקדוש הזוהר ולימוד ;')וכו הגויים מדרכי התרחקות והלבוש ההתנהגות"] מהודר"

  .ד"עכ

  מי שלא לומד זוהר הקדוש מחריב את העולם

כתוב על אלו "דלא בעאן לאשתדלא  ל' נתיב תנינא) קון(תיבתיקוני הזהר 

אוי להם שגורמים " (שלא רוצים לעסוק בחכמת הקבלה)בחכמת הקבלה" 

 ל פי", עכ"ל, וזאת מובן עיזה, והרג ואבדון בעולםעניות, חרב, ב

"התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר אם  (שבת פ"ח. ובע"ז ג.)הגמרא 

ואם לאו, אני אחזיר  (אתן מתקיימין)ישראל מקבלים את תורתי מוטב 

 - מתן תורה  - אתכם ל"תוהו ובוהו", דכתיב "משמים השמעת דין" 

בלו ישראל התורה ותחזור בתחילה, שמא לא יק -"ארץ יראה" 

 - כשקבלוה בנעשה ונשמע  -"ולבסוף"  -הארץ לתוהו ובוהו 

"שקטה", כלומר, כשהבטיחו "נעשה ונשמע", אז שקטה, על זה אפשר 
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לשאול, אם כתוב "כל הדברים אשר דבר ה' נעשה", הרי כבר שמעו, 

א"כ מה האמירה "ונשמע"? אלא, שמיעה מלשון סברא, להבין 

רה שבכתב אומרת לנו "מה" לעשות, תורה שבעל פה "מדוע", כי תו

אומרת לנו "איך" לעשות, והזהר הקדוש מסביר לנו "למה" לעשות, 

וההוכחה היא, שבפרשת כי תבוא מובאת התוכחה, ובסוף הפרשה 

כתוב "למען תשכילו את כל אשר תעשון", כלומר, קיבלתם עונשים, 

שכל" תבינו מה עכשיו תתקנו מה שלא עשיתם קודם, "תשכילו" ב"

  שאתם עושים, וכדברי הגר"א לעיל, 

טוב שלא נברא בעולם ולא ילמד לא תורה שבכתב ולא 
  תורה שבעל פה

, כתוב, וכך מי שגורם כסא מלך ל פיע (תיקון מ"ג)ובתיקוני הזהר 

 ,ומתורה שבכתב ל פהשתסתלק הקבלה והחכמה, מתורה שבע

א ילמדו הקבלה וגורם של ,ואומרים שיש רק פשט בתורה ובתלמוד

ה נברא בעולם ולא ילמד לא תורה -אוי לו טוב היה שלא הי"

שנחשב לו שמחזיר העולם לתוהו  ,שבכתב ולא תורה שבעל פה

" ומסביר, אם לומד תורה וגורם עניות בעולם ואורך הגלות ,ובוהו

שבכתב ותורה שבעל פה ולא לומד קבלה, פוגם בלימודו ומחזיר 

 ,עם הארץ -שמגביר הקליפות ואם היה  העולם ליסוד שבירת הכלים

ממנו יוודע גודל החיוב וגודל השכר למי , ל כךלפחות לא פוגם כ

ל בונה עולמות וכ ,, כי לימוד הזהר בגירסא בעלמאשלומד הקבלה

יעשה בו תיקון אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד, שכן 

, למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה
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אם אין מעטרו בלימוד  ,לא ודאי לימודו כל השנה אינו כלוםא

הקבלה, אם יתקן גלגולו וישוב ללמוד קבלה, תחזור הארץ להיות 

ולאור הנ"ל ישאל השואל, מתי ובאיזה גיל צריך  - מרוצה, עכ"ל. 

להתחיל ללמוד את הזהר הקדוש, לכן אציג את דברי חז"ל הברורים, 

 :)ל.(דף , וכדלהלן: במסכת קידושין בצורה שאינה משתמעת לשני פנים

אומרת הגמרא לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש 

במשנה, שליש בתלמוד, שואלת הגמרא, מי יודע כמה חיי? מתרצת 

הגמרא לא צריכא, ליומי. על זה אומר רש"י הקדוש, "ליומי" לחלק 

יודע את ימי השבוע, מקשה עליו התוס', גם על זה אפשר לשאול "מי 

, הרי חובת י זהכמה חיי, ומשיב התוס', בכל יום ויום עצמו ישלש, ולפ

כמובטח "עתידא חכמתא דא לאתגליא  -כל אחד ללמוד זוה"ק, 

לסוף יומיא", ממתי ובאיזה גיל יכול להתחיל, על זה אפשר לשאול 

את שאלת הגמרא "מי יודע כמה חיי" וממילא חובת כל אחד הלומד 

השל"ה הקדוש בפרק בעשרה  -"ס" בכל יום. תורה, להשלים ה"פרד

מאמרות כותב בזה"ל: אחר שתמלאו כריסכם מתלמוד ופוסקים "בכל 

יום ויום" אזי אחר כך תבררו חלק יפה מהיום ותדבקו בלימוד זו 

  החכמה בתוספת קדושה ודביקות גדול בו יתברך ויתברך, עכ"ל. 

  

Nâw  
סודות  וידעקרוב לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם 

  החכמה
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וכשיהיה קרוב כתוב, וז"ל:  ק"ס) ף(וירא קי"ח ובהסולם סעיבזהר הקדוש 

לימות המשיח, אפילו תינוקות שבעולם עתידים למצוא סודות 

בהוספה לספר יסוד יוסף  - , עכ"ל.תגלה לכליהחכמה, ובאותו זמן 

פ' י"ג כתוב דההגבלות על לימוד הקבלה כגון שילמד מפי מקובל ולא 

כתבים וכו' זה לא נאמר על לימוד ספר הזהר עיי"ש, וכן אמר מפי 

שעל לימוד זצ"ל"  החפץ חייםהגה"צ רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו 

כי רובו מדרש, והיה החפץ חיים מעורר  ,אין שום הגבלה ,ספר הזהר

לכולם שילמדו כל שבת את הזהר של אותה פרשה, ואפילו 

ייזיק מקאמארנא זי"ע בספרו הגה"ק רבי יצחק א -, עכ"ל. לבחורים

כותב, וז"ל: וכן יש הרבה שוטים  )על פרקי אבות פ"ד מ"כ( נוצר חסד

שבורחים מללמוד רזין של מרן האר"י וספר הזהר אשר הם חיינו, 

ממש, חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזהר, ולו עמי שומע לי בדור 

ם ספר הרע הזה שהמינות גובר, היו לומדים עם תינוק בן תשע שני

בספר  -הזהר והתיקונים להגות בו, והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו. 

אבן שלמה פר"ח סע' כ"ז מהגר"א מוילנא זי"ע כתוב וז"ל: פנימיות 

התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות 

הגוף "והעוסקים ב"סוד" אין יצה"ר יכול להתגרות בהם" עכ"ל. וניתן 

  בהקדמת יראת חטאו, לחכמתו.  (כהנ"ל)יק שזה תלוי מכאן להס

Nâw  
  

  לפני ביאת המשיח יהיה צירוף גדול
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ובעניין ביאת משיח בב"א, רציתי לצטט את הכתוב בזוה"ק פרשת 

(ככתוב כימי צאתך ה כביציאת מצרים -שבגאולה האחרונה יהי (קכ"ד.)נשא 

ישראל מארץ שכתוב שם "וחמשים" עלו בני  מארץ מצרים אראנו נפלאות)

ודורשים חז"ל, במדרש ובמכילתא וכן ברש"י על הפסוק  -מצרים, 

שרובם של ישראל מתו בג' ימי אפילה,  (יחזקאל כ' פסוק ח')"וימרו בי" 

וכן  -ואלה שעלו היו רק "אחד מחמישים או אחד מחמש מאות"!!! 

ממשיך הזוה"ק ואומר שעם ישראל יחולק כבמתן תורה, "אלו שנאחזו 

ים שהוא ה"זוה"ק" יזכו ויכנסו להיכל המשיח, ואלו שלא בעץ החי

למדו הזו"ה"ק וירצו עכשיו להכנס, עליהם נאמר כי סקול יסקל או ירה 

  ה אתה רוצה להמצא?? - יירה", ועל זה אשאל אותך, באיזו קטיגורי

כ"ק מרן בעל הסולם נשמת האריז"ל לפני מעשה שהיה עם 
  השואה

אם תשאל, מדוע אני פועל הסולם: סיפר הרב מאשלג, נכדו של בעל 

אני חש זאת כה רבות להפצת לימוד הזוה"ק ואחרים לא? אשיב לך: 

כי בשנים ה עם סבי הקדוש, - כחובה מוסרית משום מעשה שהי

לאחר מלחמת העולם הראשונה,  למנינם) 1919– 1917(תרע"ט  -תרע"ז 

ופה רץ כ"ק סבי הגה"ק בעל "הסולם" זי"ע ופנה לגדולי ישראל באיר

והתחנן בפניהם שיורו לתלמידיהם וחסידיהם ללמוד הזוה"ק והוכיח 

הנכתב בספה"ק על החיוב בלימוד הזוה"ק, אך לצערנו דחו תחנוניו 

צעק סבי הקדוש שנגזרה  )1919(בתירוצים למיניהן, בשנת תרע"ט 

ששם לא  ,שנה לברוח לארץ ישראל 20הגזירה בשמים!!! ונותנים לנו 

החלו לכנות את סבי הקדוש "ציוני"  ,שמעו זאתה חורבן!!! כש-יהי
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אין לו יותר שום השפעה על עידוד  (לכאורה )ומאחר שראה שכ"ציוני" 

ועשה זאת בשנת  ,לימוד הזוה"ק, החליט לעלות לארץ ישראל

!!! ולצערנו פרצה שואת הגרמנים ימ"ש בשנת תרצ"ט )1921(תרפ"א 

צערי, עשרות רבות של !!! ל)1919(שנה משנת תרע"ט  20בדיוק  )1939(

שנה ואמרו  40-סיפרו לי זאת לפני למעלה מ ,יוצאי השואה ,יהודים

(בטוחני שיש אלפים, ששמעו לי "כמה סבא שלך צדק וחבל שלא שמעו לו" !!! 

, וכיון שעדיין לא נשתנתה הגישה ללימוד מציאות זו מאבותיהם ויודעים האמת)

ה -יני רוצה שההסטוריהזהר הקדוש, חוששני שוב מדבריו הקדוש, וא

  תחזור ח"ו על עצמה ושוב יאמרו "כמה שהוא צדק"!!! וד"ל 

  זעקה גדולה ומרה מהגה"צ גאב"ד האלמין שליט"א

  כי לא אמרו ללמוד זוהר -גזירת הגיוס 

ק  ׁש ׂשַ ְלּבַ ִּ ָגָדיו ַוי ַכי ֶאת ּבְ ְקַרע ָמְרּדֳ ה, ַויִּ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ "ּוָמְרּדֳ

ְזַעק ְזָעָקה גדולה ּוָמָרה"ָואֵ  תֹוְך ָהִעיר ַויִּ   ֶפר, ַויֵֵּצא ּבְ

בגלל שלא למדו זוהר הקדוש ופנימיות התורה  ,גזירת הגיוס באה

 .ובכוללים בישיבות

שי הישיבות אלר (שהתחיל כל הסיפור)הלכנו כבר בחודש אדר וניסן 

את  ודיברנו על הזוהר וחשיבות למנוע את הגזירות, ולא נעננו, זכרו

 זוהר הישועה בארוכה)לעיל, וב(כמפורט של בעל הסולם לפני השואה  סיפורה

  בואו לא נטעה שנית!

"הראש ממשלה  :העיתונים מלאים מינות ואפיקורסות כתוב שם

  '"'אשם, פלוני אשם וכו
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הוא לא אשם, הממשלה לא אשמה, הם רק המקל, זה ממש בזבוז 

זה  זה לא הם. יהם,ולכתוב ולדבר על ,להאשים את הממשלה ,זמן

  [כך מבאר החפץ חיים הרבה פעמים]. אנחנו!

  אשמים אנחנו! -אבל  -בואו ונלמד מאחי יוסף הקדושים 

יהיה להאשים את השני זה לא יעזור, בואו נתקן את המעוות לפני ש

   !מאוחר מדי

  אזהרה חמורה!

את לא רק שיסגרו  - ובכוללים אם לא ילמדו זוהר בישיבות הקדושות

כמו שהיה אלא ח"ו שלא יהיה  ,והבחורים ילכו לצבא ח"ו ,ותהישיב

, ראה ספר אור (כמבואר בהקדמת בית לחם יהודא לרבי יהודה פתייה זצ"לבשנת תרע"ד, 

, ומיד אחרי זה הייתה מלחמת העולם )35-185הזוהר ובעלוני אור הזוהר 

הראשונה, ואז הזהיר בעל הסולם ולא שמעו בקולו, ואז הגיע מלחמת 

המחיר עלה שש מיליון קרבנות רח"ל,  -ולם השניה השואה רח"ל הע

כי מובן מאליו [עיין ומה שיארע אחר כך כבר לא צריך לכתוב, 

בנבואות זכריה יג, סנהדרין קי"א, זוהר שמות ז', תיקוני זוהר כ"א, כח 

ובצבא יש ועוד ועוד],  1-210ח, עלוני אור הזוהר - הזוהר חלקים א

אם אתם רוצים  ,שאומרים לחיילים ,ר הקדושלנו כבר מחלקי הזוה

כבר רק זה יציל אתכם, וכולם אפילו אחינו החילונים קוראים  ,לחיות

והרבה הרבה חזרו על ידי זה ליהדות ולבורא ולומדים זוהר הקדוש, 

יתברך, והרבה בדרך לחזור, וקצת מהראשי ישיבות עוד לא החליטו 

 השליחות של שליחי ה' יחזרו בתשובה, וזהבאמת ושמה מה לעשות, 
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ולמה  ,מי שלח אותוראשי הממשלה, אתם ברוגז על המקל שלוקה, 

 שלחו אותו?

ומי שלח בשנת תרע"ד לקחת את כל הצעירים בחורי הישיבה לצבא, 

ומה  - ומי אשם על הריגתם של ששה מיליון יהודים? - ומי הרג אותם?

  ?רבי מנחם מענכין בהסכמתו על איפה שלימהכותב 

הוא  ,יות דישראל והגזרות והמלחמות המשסות וההריגותכי ענ

מפני שלא עוסק בחכמת הקבלה, ובפמליא של  ,בעצמו גורם לזה

מעלה העני חייב על דלותו ושפלותו, ההרוג על הריגתו, כל זה 

נקרא חטאים שבין אדם לחבירו, אשר גם יוה"כ אין מכפר עליהם, 

  אוי לנו מיום הדין והתוכחה.

  ם מענכין על איפה שלימה:הסכמת רבי מנח

"וי לון  :)´תקון ל(ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל בתיקוני זוהר 

דגרמין דיזיל ליה רוחו של משיח מן העולם ולא ישוב לעולם שהם 

", ´וכועושים את התורה יבשה ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה 

 לפנים לפני ויורדים שנוקבים הללו המאמרים של ´חיל נפישא כמה

תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה , האמיתי המאמין אדם של לבו חדרי

חידודין, בהעלותו על ליבו כי עניות דישראל והגזרות והמלחמות 

המשסות וההריגות הוא בעצמו גורם לזה מפני שלא עוסק בחכמת 

הקבלה, ובפמליא של מעלה העני חייב על דלותו ושפלותו, ההרוג 

ם טאים שבין אדם לחבירו, אשר גם יועל הריגתו, כל זה נקרא ח

  אין מכפר עליהם, אוי לנו מיום הדין והתוכחה!הכיפורים 
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מי לא שומע את הקול, קול הקורא, ששה  -קול דמי אחיך צועקים 

מיליון יהודים שצועקים למעלה בשמים על הרבנים שלא רצו ללמוד 

על הסולם וכך צווח במר קולו הגה"ק ב זוהר הקדוש ולכן הרגו אותם!!!!

כמו כן אנחנו צועקים  -זצ"ל בסוף הקדמתו להסולם שלו, עיי"ש. 

, מגידי שיעורים, רבניםאדמורי"ם, ראשי ישיבות, עכשיו על כל ה

שלא צועקים נורא, לפני שיהרגו ח"ו את הבחורים  בעלי דרשנים,

אתם הרבנים שלא צועקים " :ולפני שיסגרו את הישיבות!!! ,ואברכים

וש!!! אתם אשמים על הכל ולא ולא הכנסת ושריה ללמוד זוהר הקד

  ויועציה!!!"

  !  אבל אשמים אנחנו על אחינו

  מעמיד עליהם מלך קשה כהמן

כתוב שהגאולה לא תהיה עד שבני ישראל יחזרו בתשובה, ואם לא 

חוזרים מה הוא עושה מעמיד עליהם מלך קשה כהמן והם מוכרחים 

שים כדי שאנו נחזור לחזור, וכך גם כאן העמיד עלינו מלכים ק

  בתשובה כך אמר מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א.

אני גם אשם בכל זה שלא הוכחתי מספיק!!! ולכן אני יוצא נכון, 

ספרים על הערב  17-בקול חזק וכותב את האמת כמו שכתבתי ב

, תלמדו את הספרים ותבינו מי הם מזוהר הקדוש) 172מראה מקומות  310(רב 

שעל כל  ,לאחרונה ,וכפי שמסרו מן השמים האשמים האמיתיים!!!

  על כל פנים מזוהר הקדוש. ,יהודי ללמוד דקה אחת
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 - אנחנו לפני הסוף! כולנו מוכנים ומחכים למשהו גדול, השאלה 

  מתי?

  

Nâw  
  

 - ג"תשע - השואה לפני העליון מהעולם אחרונה אזהרה
  תשע"ה

  

חובת השעה: לעשות תשובה שלמה, לימוד הזוהר הקדוש, 
  התקרב כמה שיותר לבורא עולם!ול

"אל תשאירו אותנו פה,  /ה:הצדיקים מגן עדן זועקים לכל יהודי

  תחזרו בתשובה!"

אנחנו עצובים, כי אנחנו כולנו :"כמו שמסרו לאחרונה מעולם האמת 

אין אף אחד שהגיע לעולם הבא. אין עדיין בהמתנה לעולם הבא, 

, 319ודת השם דף [ראה שער הגמול להרמב"ן סידור עב עולם הבא

. העולם הבא זה [יהיה] רק שכל עם ישראל מאמר העיקרים להרמח"ל]

   שכל עם ישראל יחיה את התורה."יהיה כיחזור בתשובה. זה רק 

 -  בעיקראבל "... ישראל שמע" ותלמד םלש תחזור ":לי אמרו

 להם תן ,לדקה הזוהר את יעזבו שלא .הקדוש הזוהר, זוהר שילמדו

 שיעסקו אבל ,דקות שלוש, דקות שתי, דקה - בזוהר שיעסקו
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 מהסטרא לשחרור העולם את להביא יכולה הזאת הדקה -. בזוהר

 לתת - שקיימת הזאת המיוחדת הדקה, לכן - . אחת דקה ,אחרא

 הערב כל את לצרף .השלמה הגאולה תבוא אז – הכח בכל אותה

 ,ישראל לעם שהצטרפו הטפילים סתם זה -  ישראל בעם שקיים רב

  ".הקדושה ניצוצותכל  אתמהם  קחו ,חלק שום להם אין

אחרי מוות קליני, כסלו תשע"ג, הספור נמצא  -מתוך שיחה עם הצדיק רבי יוחנן באנון זצ"ל (

  )למה? 196בעלון # 

  

  לימוד הזוהר מקדש כמו הקרבנות

כתוב בפרשת תרומה, מכל כלי המקדש המשכן והמזבח ומנורה 

מקדש ושכנתי בתוכם", היום שאין לנו הטהורה ועוד, וכתוב "ועשו לי 

קרבנות, תורת לימוד הזוהר הקדוש מקדש אותנו כמו הקרבנות בבית 

כמו  המקדש, שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד הזוהר הקדוש,

ָל"השאומר ה ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון)ב, הקדוש זי"ע ׁשְ : וזה ֲעׂשָ

ּלֹא ִנְגֲאלּו ִישְׂ לשונו:  ם ׁשֶ ׁשֵ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ֻהְצַרְך ַהּקָ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ

ה ָהֲעִתיָדה  ֻאּלָ ן ּגְ ַסח ּוְבַדם ִמיָלה, ּכֵ ַדם ּפֶ ם ּבְ ׁשָ ה ַעד ְלַקּדְ ֻאּלָ ְהיֶה ַהּגְ לֹא ּתִ

ְזּכּו לְ  יִּ ֵרי ַהזּוֹ  פֹותּתֹוסְ ׁשֶ ַרְך, ְוַאׁשְ ה ַהזֹּו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ָ ֻדׁשּ ֶכה ַהּקְ

ּה.   ּבָ

  ללא צער חבלי משיח

בִּ  לֹום ְלַרׁשְ ָ נוּ ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ זַֹּהר "ְוָכְך אֹוֵמר מׁשֶ י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּבַ

ת ָנׂשא,  ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ יּה "ַהּקָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהזַֹּהר ִיְפקּון ּבֵ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבוָּרא ּדִ ּבְ
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ַרֲחֵמי לּוָתא ּבְ ךָ . בֵּ "ִמן ּגָ ּלְ ְזכוּת ַהִחּבּור ׁשֶ ָבִרים: ּבִ ֵסֶפר ַהזַֹּהר  ,אּור ַהּדְ

דֹושׁ  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסוִּרים  ,ַהּקָ לוּת ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵיְצאוּ ּבְ

יַח!   ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

אבל אלו שלא לומדים את תורת הסוד, אשמים על כל הרציחות 

ישראל, כמו שהבאנו לעיל את דברי הזוהר,  ושפיכות דמים של עם

ואלו שלומדים הם המצילים את עם ישראל, ובפרט ילדי צאן 

קדשים, איזה זכות גדול, ושמחה גדולה בשמים כל רגע ורגע 

  שלומדים זוהר הקדוש.

  להבין את הנגלה על ידי הנסתר

כמה חיוב גמור הוא ללמוד ולדעת סודות התורה עוד רואים מכאן, 

וזהו  ,נצל מן החיצונים, ולכל הפחות לבקש ולרצות לדעתכדי לה

בודאי על ידי שבתחילה ילמד כסדר זוהר הקדוש ותטהר נשמתו 

בזה  ותבער בלבו אש אהבת ה', וחשקת לימוד התורה הקדושה,

בודאי ירצה לפני אדון כל, ויזכה שייפתחו לפניו שערי החכמה 

גר"א שאי אפשר ויבין את דברי תורת הנגלה כמבואר ב העליונה,

 להבין תורת הנגלה אם לא לומדים סודות התורה.

  אין לו לה' קורת רוח בעולם רק כשעוסקים בו

 ֶ ִביא ִיְרְמָיהּו וידוע מה ׁשּ ָאַמר ַהּנָ ים ִויָטאל זי"ע, ַמה ׁשֶ י ַחיִּ ַתב מֹוֵרנּו ַרּבִ ּכָ

ָבעֹות ִהְתַקְלָקלּו" (ד' כ"ד) חוִּרים הַ , "ְוָכל ַהּגְ ים ֵאּלּו ַהּבַ ַטּנִ ְלִמיִדים ַהּקְ ּתַ

ֵאיָנם רֹוִצים ִלְלמֹוד זוה"ק ְותֹוַרת ַהּסֹוד, ַעל  ֵדיֶהם ׁשֶ רֹוִאים ֶאת ְמַלּמְ ׁשֶ

ֶהם  ם ׁשֶֹרׁש ּפֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ּבָ ָבעֹות ֵאּלוּ ִנְתַקְלְקלוּ ְוִלּבָ ן ּגְ ּכֵ
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ָחְכַמת ָהֱאֶמת  י לֹא ִיְהיֶה ֲחלּוַדת ִטיט ָוֶרֶפׁש ִלְכּפֹר ּבְ ... ְוֵאין ָסֵפק ּכִ

זַֹּהר. ר ּבַ ְזּכָ ּנִ א ּכַ עֹוָלם ַהּבָ ם,  ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ַתב ׁשָ לוּי ְועֹוד ּכָ י ַהּכֹל ּתָ ּכִ

ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחוּר  ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹּאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ ּבְ

נּו ְוִת  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ נוּ ְוִעּכוּב ּבִ ְרֶמל",  ְפַאְרּתֵ ַהְמֻכּנֶה ְוִנְקָרא "ֲהַדר ַהּכַ

תּוב  ָאַמר ַהּכָ מֹו ׁשֶ יִרים ז ו)ּכְ ִ יר ַהׁשּ ְרֶמל"... (ׁשִ ּכַ ְך ָעַלִיְך ּכַ י ֵאין לֹו : "רֹאׁשֵ ּכִ

ָחְכָמה  ר עֹוְסִקים ּבְ ֲאׁשֶ א ּכַ עֹוָלמֹו, ֶאּלָ רוְּך הּוא קֹוַרת רּוַח ּבְ דֹוׁש ּבָ ְלַהּקָ

  זֹו.

  גאליםמיד נ

ְפלּות ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים  יֵַּדע ׁשִ ַמִים ְטהֹוָרה, ׁשֶ ֵדי ִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ׁשָ ּכְ רֹוִאים ׁשֶ

יר  ְלקּוִלים ּוְכִפירֹות, ְוזֹוִכים ְלַהּכִ ִלים ִמּקִ דֹוׁש, ּוְבָכְך ִנּצָ ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

ל ִישְׂ  ר ּכָ מֹו, ְוַכֲאׁשֶ ַרְך ׁשְ ְדלּות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִלּמּוד ַהזֹּוַהר ּגַ ָרֵאל ַיַעְסקּו ּבְ

יַאת ָהָאָדם  ר ּבִ יַח. ְוָכל ִעּקַ ִלים ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ דֹוׁש ִמיַּד ִנְגָאִלים ְוִנּצָ ַהּקָ

דֹוׁש ַהזֶּה. ּמּוד ַהּקָ ְלַמד ֶאת ַהּלִ יִּ ֵדי ׁשֶ   ָלעֹוָלם ַהזֶּה הּוא ּכְ

Nâw  
  לא לתת מנוחה לה' עד שיגאלנו

ָבר ָהַר  הּוֶבֱאֶמת ּכְ נּו ע"ה] ְמַצּוֶה אֹוָתנּו ִלְלמֹוד  ֲעָיא ְמֵהיְמָנא [הּוא ֹמׁשֶ ַרּבֵ

ְוָקא, דֹוׁש ּדַ "י ֵמִאיר זֹוַהר ַהּקָ ּבִ י ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, ְוָצִריְך  ּכִ

ְגָאֵלנּו  ללא ֶהְפֵסק ְולֹא ָלֶתת ְמנּוָחה ִלְלמֹוד יִּ רּוְך הּוא ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ְנָחס(זֹוהַ    ריט.) ר ּפִ
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ולכן אשרי חלקכם הילדים הצדיקים ובחורי ישראל שלומדים זוהר 

הקדוש, ובוודאי שכל העולם עומד עליהם, האם יש זכות יותר גדול 

  מזה?

ממנו יראו וכן יעשו כל הרבנים ראשי ישיבות ומלמדים ואנשים 

פשוטים לקבץ הילדים, וללמוד איתם זוהר הקדוש ונחלק להם גם 

  תנות.אי"ה מ

  

  קימו וקבלו היהודים להחזיק בלמוד הקדוש הזה

ן ִאיׁש ַחי,  ים, ַהּבֶ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ָנָיהּו)(ַרּבֵ ּקּוִנים ּבְ ַמת ַהּתִ ַהְקּדָ ר , וזה לשונו: ּבְ ַמן ֲאׁשֶ ִמזְּ

ּקּוִנים ְוֵסֶפר  דֹוִלים ֵסֶפר ַהּתִ ֵני ְמאֹורֹות ַהּגְ ל ׁשְ ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות ׁשֶ

דֹוׁש ַהר ַהזֹּ ּמוּד ַהּקָ ּלִ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ הוִּדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ לוּ ַהיְּ מוּ ְוִקּבְ ִקיְּ

ַער ְוַעד ָזֵקן, ים ִמּנַ ּקוִּנים ְוַהזַֹּהר ָיִחיד ְוַרּבִ ל ַהּתִ ֵאין ְלֵאל ָיָדם  ׁשֶ ם ּדְ ְוַהּגַ

ָפִרים  ּסְ ּבַ יג ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ׁשֶ ִ ה ַאף ַעל ְלַהׂשּ ים ָהֵאּלֶ דֹוׁשִ ַהּקְ

ְקִריָאָתן ְמֹאד ְמֹאד. ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין ּבִ ָמא ֶאת ּדִ ּצָ י ֵכן ׁשֹוִתים ּבַ   ּפִ

  ללמוד זוהר ותיקונים וחסידות 

יק יֹוִמין, ָזֵקן ָמֵלא  ַעּתִ אֹוַרְיָתא, ָרִזין ּדְ סֹודֹות ְוָרִזין ּדְ ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, ּבְ

ֹמחֹו  ַרֲחִמים, ּדֹוֶמה ְך ּבְ ל ּכָ ֵאינֹו ֶנְחָקק ּכָ תּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק, ׁשֶ ִלְדיֹו ּכְ

י ִנְמָחק חֹוֵזר ּכֹוֵתב ְוִנְמָחק. ְוֵכן יֵׁש  ה, ּכִ ֶהם ַהְרּבֵ ְבּתֹו ְוָיכֹול ִלְטעֹות ּבָ ּוַמְחׁשַ

ל ָמָרן ָהֲאִר"י ְוֵסֶפר הַ  ְלֹמד ָרִזין ׁשֶ ּבֹוְרִחים ִמּלִ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ר ַהְרּבֵ זַֹּהר ֲאׁשֶ

ינוּת ֵהם ַחיֵּינּו,  ר ָהַרע ְוַהּמִ יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּבְ ְולּו ַעּמִ

ְתֵבי ָמָרן  ּקוִּנים ּכִ ל ְיֵמיֶהם ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוַהּתִ ּגֹוֵבר, ָהיוּ ׁשֹוְקִדין ּכָ
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ל ָמָרן ָהַרב ַרבִּ  מֹות ׁשֶ לּול ִעם ֲחִסידּות ְוַהְקּדָ ם ֵזֶכר ּבָ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ

ַפע ְואֹור  יִכין ׁשֶ ֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיּו ַמְמׁשִ ל ַהּגְ ִלין ּכָ יק ִלְבָרָכה ְוָהיּו ְמַבּטְ ַצּדִ

ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. ִטיֹּות, ּבָ ׁשְ עֹות ּפַ ּפָ ן ַהׁשְ ל ָהעֹוָלמֹות, ּכֵ דֹוׁש ִיְצָחק  ַעל ּכָ ינּו ַהּקָ (ַרּבֵ

ָנהַאְיִזיק ְיִחיֵאל סַ  ֶרק ד' ִמׁשְ   .כ') ְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּפֶ

ּדֹור הַ  ן זֶ ּבַ ינֹוק ּבֶ ינּות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלמֹד ִעם ּתִ ַהּמִ ה ׁשֶ
ּקּוִנים ִנים ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוַהּתִ ָעה ׁשָ ׁשְ   ּתִ

ינּות ּגֹוֵבר  ַהּמִ ּדֹור ַהזֶּה ׁשֶ י ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ן ָהיּו לוֹ ְולּו ַעּמִ ינֹוק ּבֶ ְמִדין ִעם ּתִ

ֶהם ּקוִּנים ַלֲהגֹות ּבָ ִנים ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוַהּתִ ָעה ׁשָ ׁשְ ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו  ּתִ

ְמקֹום ָחְכָמה קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו  ַמִים ּבִ ְוִיְתַקיֵּם. ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ

דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק  ִחיצֹוִנית. ינּו ַהּקָ ָנה כ')(ַרּבֵ ֶרק ד' ִמׁשְ   .ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּפֶ

ם ֵ ים ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהׁשּ   ְנָעִרים ְקַטּנִ

ַעְצמֹו ָאַמר ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם. ,ַרּבִ ֵ ים ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהׁשּ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ  ׁשֶ

ה)   (אֹור ַהַחּמָ

ית ִישְׂ   ל ַאֵחינּו ּבֵ דֹוׁש ּכָ ֵסֶפר ַהזַֹּהר ַהּקָ עּו ִלּמּוד ּבְ ָרֵאל ִיְקּבְ
ם הּוא יר ְוֶאְביֹון ָקטֹן ְוָגדֹול ׁשָ   ַיַחד ָעׁשִ

ֵסֶפר ַהזַֹּהר  עּו ִלּמּוד ּבְ ָרֵאל ִיְקּבְ ית ִיׂשְ ל ַאֵחינּו ּבֵ ֶזה ּכָ ֹאֶפן ּכָ י ּבְ ָהָבה ְנַקּוֶה ּכִ

יר ְוֶאְביֹון ָקטֹן ְוָגדוֹ  דֹוׁש ַיַחד ָעׁשִ ם הּוא.ַהּקָ ה) ל ׁשָ 'ְרּבָ פּוס ּגֶ ִנים ְלֹזַהר ּדְ ַמת ָהַרּבָ   (ַהְקּדָ

"י, ֶאָחד  ּבִ ל ַרׁשְ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִבים ִלְלמֹד ּבְ ָרֵאל ְמֻחּיָ ל ִיׂשְ ּכָ
דֹול, ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ָהמֹון, ֶאָחד ָקָטן  אֹון, ֶאָחד ַרב ּגָ ּגָ

יַע ְלִחּנּוךְ  ִהּגִ   ׁשֶ
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ל יִ  ן ּכָ ר ַעל ּכֵ "י, ֲאׁשֶ ּבִ ל ַרׁשְ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה ׁשֶ ָרֵאל ְמֻחיִָּבים ִלְלֹמד ּבְ ׂשְ

יַע  ִהּגִ דֹול, ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ָהמֹון, ֶאָחד ָקָטן ׁשֶ אֹון, ֶאָחד ַרב ּגָ ֶאָחד ּגָ

יֹומֹו  ְלִחּנוְּך, ַבר יֹום ּבְ ִרים ּדְ ה ְמֻסּדָ ר ֵהּמָ ִרים ֲאׁשֶ ִנים ּוֻמְכׁשָ ים ְמזֻּמָ ִעּתִ ּבְ

ם ֵעת ֲעֵקַדת ִיְצָחק מֵ  ּפּוִרים ֶנְחּתַ רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד ִמְנַחת יֹום ַהּכִ

ָגִעים ָרִעים. ל ּפְ ה ְוִיְהיּו ִנּצֹוִלים ִמּכָ ֻאּלָ ַמת  ְלָקֵרב ַהּגְ ַגן ַהיָָּרק ַהְקּדָ ּקּוֵני ַהזַֹּהר, ּכְ (ּתִ

ר)   ַהְמַחּבֵ

ִבים ִלְלמֹד זֹ   דֹוִלים ַחּיָ ים ַעד ּגְ ַטּנִ דֹושׁ ִמּקְ   ַהר ַהּקָ

דֹוִלים  ים ַעד ּגְ ַטּנִ ם יֹוְדִעים ִמּקְ ּלָ ּכֻ ְכֵדי ׁשֶ ד ּבִ ָנה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ַהּתֹוָרה ִנּתְ

ְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה  ּמַ ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ם, ְוַגם ָמִצינּו ּבְ ֵ ַעת ַהׁשּ ּדַ

ל ָאָדם ַחיָּב ִלְלֹמד אֹוָתּה.זֹו  ּכָ י, ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, קמ"ז)(ַר  ׁשֶ ַנזִּ ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ   ּבִ

ִלּמּוד ַהָחְכָמה  דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ין ּגְ ה  ַהְלַואי לֹא ָהיּו ְמִקּלִ דֹוׁשָ ַהּקְ
זוֹ  - ָחְכָמה ַהּלָ ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק ּבַ ִדין ּדֶ ַואי ָהיּו ְמַלּמְ   ְוַהּלְ

ִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהְלַואי  ,ְואֹוֵמר ֲאִני דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ין ּגְ ּלֹא ָהיּו ְמִקּלִ ׁשֶ

זוֹ  ָחְכָמה ַהּלָ ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק ּבַ ִדין ּדֶ ה ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלּמְ דֹוׁשָ  ,ַהּקְ

אי ַוּדַ ל  ֲאַזי ּבְ לֹא ָהָיה ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִניּּות ְוָהיּו ּכָ

ֵני ָהאֹורַהָחְכמֹות  ְך ִמּפְ ְדֶחה ַהחֹׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ ֶניָה ּכְ ֲעוֹונֹוָתיו  .ִנְדִחים ִמּפָ ַאְך ׁשֶ

ְרֵחי  ְפֵני ּפִ ְלֵתי ַהָחְכָמה ּבִ יֵקי ַהּדֹור ָסְגרּו ֶאת ּדַ ּדִ ה ִמּצַ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ּכַ ּגַ ְרמּו ׁשֶ ּגָ

ֲעֵלי  ְהיּו ּבַ יִּ ּלֹא ִיְלְמדּו ַעד ׁשֶ ה ְוָאְמרּו ׁשֶ ֻהּנָ ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנֵה ַהּכְ

ים  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ר ּבַ ּבֵ ה ְוִנְתּגַ דֹוׁשָ ים ִמן ַהָחְכָמה ַהּקְ ַאְרנּו ֲעֻרּמִ ֲעבּור ֶזה ִנׁשְ

ְך הֹוֵלְך  חֹׁשֶ ִסיל ּבַ כּות ַהָחְכמֹות ַהִחיצֹוִניֹּות ַהּכְ ָיֵמינוּ ַחׁשְ וִּבְמֵהָרה ּבְ
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ֶרק  אֹור" ְוָיֵאר ָלנּו."ַויֹּאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי  ים, ּפֶ ּנִ ינֹוב, ַמְעַין ּגַ (מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמּדִ

  .א' אֹות ה')

ֵני   ֵהם ֲעַדִין ּבְ ׁשֶ ים ּכְ ְתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ְקדֹוׁשִ ּיַ ן ׁשֶ ִמי ִיּתֵ
אי ַהגְּ  10 -9 ַוּדַ דֹוׁש, ְוִיְהֶיה ּבְ ִנים, ֵסֶפר ַהזַֹּהר ַהּקָ ה ׁשָ ֻאּלָ

יחַ  ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָקרֹוב ּבְ   ּבְ

ַקְטנוָּתם  ֵהם ֲעַדִין ּבְ ׁשֶ ים ּכְ יְַּתִחילוּ ִלְלֹמד ִעם ַהּצֹאן ְקדֹוׁשִ ן ְוָהָיה ׁשֶ ִמי ִיּתֵ

דֹוׁש... ִנים ֵסֶפר ַהזַֹּהר ַהּקָ ן ט' ְוי' ׁשָ ִלי  ּבֶ ָקרֹוב ּבְ ה ּבְ ֻאּלָ אי ַהּגְ ַוּדַ ְוָהיּו ּבְ

יַח.ׁשּום ֶחְבֵלי  יץ  ָמׁשִ ַתי ִליְפׁשִ ּבְ י ׁשַ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ָרֵאל ְלַהּגָ ת ִיׂשְ ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות  - (ֵסֶפר ְסֻגּלַ

  .)ה'

ועל כן אי אפשר לתאר גודל הזכות שיש לכם צאן קדשים בלימוד 

שמקרב הגאולה, ובפרט שמתחילים בכל בוקר את הלימוד בדף 

נוטלים את הזכות בידכם זוהר הקדוש, בשעה זו אתם צאן קדשים, 

  בלימוד הקדוש הזה.

  בזכותך היגעתי!

התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו 

ובאו לך, ופליטת העם ששים ושמחים. בעת הזו יתבונן מלך המשיח 

בעיניו הטהורות, יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, ולפתע ירים ידו 

בפליאה, ויביטו במחזה, אז ויראה באצבעו, כולם ירימו עיניהם 

ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר, בפנותו אצבעו על יהודי מסוים: 

"בזכותך היגעתי, לך יש חלק בגאולת העם". כך יראה על כל יהודי 

  ויהודי שפעל למען ביאתו. 
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הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, שהמשיח בכבודו ובעצמו 

  "בזכותך הגעתי". –יעיד עלינו 

עוד יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם לדים על כן, י

למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות ועוד 

  .ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"אנפשנו, 

  

Nâw  
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ה ַהּיֹום ֶזה ְמָחה ָנִגיָלה ה' ָעׂשָ   :בוֹ  ְוִנׂשְ

אים םבְּ  ּברּוכים ַהּבָ ַרְכנּוֶכם ה' ׁשֵ ית ּבֵ   :ה' ִמּבֵ

י ַליֹהָוה הֹודוּ  י טֹוב ּכִ   :ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ּכִ

שזכינו להתאסף כאן במקום שלא זזה השכינה מעולם כמו 

  , (שמות ה.)שכתוב בזוהר הקדוש 

ׁשּוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה  קֹום  -ּתָ ַמְעָלה ּוִמּמְ ּלְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ קֹום ּבֵ ִמּמְ

ית הַ  י ְיהּוָדה, ֵמעֹוָלם ּבֵ ָאַמר ַרּבִ ה. ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ִכיָנהּמִ  ֹלא ָזָזה ׁשְ

תּוב  ּכָ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֲעָרִבי ׁשֶ ה ֶזה עֹוֵמד  (שיר ב)ִמּכֶֹתל ַהּמַ ִהּנֵ

ְתֵלנּו, ְוהּוא ֹראׁש ֲאָמָנה ְלָכל ָהעֹוָלם   .ַאַחת ּכָ

קונים שנדפס התכנית שנאמר כולנו ביחד את ארבעת התי

  בספר זוהר המגן

מובא, ש"לשון  (זוהר דף קכ"ט ע"א וע"ב)ובזוהר הקדוש פרשת תרומה 

השכינה מתחברת בה", ואילו לשון ארמית היא לשון  -הקודש 

  ]ָלׁשֹון ַהֹקוֶדשהסטרא אחרא, [וזה דברי הזוהר ב

ֶרת ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדשׁ  ִכיָנה ִמְתַחּבֶ ְ י ַהׁשּ ֶרת[ ּכִ הּוִדי  ּוִמְתַחּבֶ ִעם ַהיְּ

ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש  ה ](רמ"ק ורבי אברהם גלאנטי)ָהאֹוֵמר ּבְ ָ , ּוְלָכל ְקֻדׁשּ
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ָרה ֲעׂשָ א ּבַ ָאה, ֵאין ֶזה ֶאּלָ ִכיָנה ּבָ ְ ַהׁשּ תּוב ׁשֶ ּכָ  (ויקרא כב), ׁשֶ

ָרֵאל ֵהם ְלׁשֹון  ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ְוגֹו'. ּבְ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ ְוִנְקּדַ

אי ַהּקֶֹדשׁ  ָרֵאל ֵהם ִנְקָרִאים ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ַודַּ [ ַוּדַ ֵני ִיׂשְ ּבְ  רמ"ק( איׁשֶ

ׁש ָלֶהם ָלׁשֹון ַאֶחֶרת], ג)ורא" ּיֵ ים ׁשֶ ָאר ַעּמִ   .ְוֹלא ׁשְ

והכסא מלך בהתיקוני זוהר כותב שאם יזכה להבין 

מאמר אחד בזוהר הקדוש יזכה לשבת ראשונה במלכותא 

התיקונים בלשון הקודש דרקיע. ובגלל זה העתקנו את 

שכולם מבינים, כדי שנזכה כולנו להתחבר להשכינה 

הקדושה ולהבין את מאמרי הזוהר, ובכך נזכה לשבת 

ראשונה במלכותא דרקיע. והשדי חמד בקדוש זיע"א 

כותב שרבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר בלשון 

הקודש שהוא לשון הקב"ה כמבואר בזוהר הקדוש פרשת 

  נח.

עון בן יוחאי פוסק בתיקון מ"ג, שמי שלא ורבי שמ

לומד זוהר לא שומעים לא התפילה ולא השמע ישראל, 

ועכשיו שנקרא ביחד את התיקונים בלשון הקודש, יתגלו 

לכם איך שהתפילות והשמע ישראל מתקבלות, רק על 

ידי שמקדימים דקה לימוד זוהר הקדוש לפני התפילה 

ם טוב הקדושים כמו שהזהירו אותנו כל תלמידי בעל ש
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זיע"א לומר פתח אליהו הנביא זכור לטוב לפני התפילה. 

ועל ידי שכולנו נתאחד בלימוד הזוהר הקדוש על ידי זה 

י "זכאה דרא דהאי ”נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב

אתגליא ביה, ובסגולתו "וקראתם דרור", בביאת בן דוד 

ַמח ִיְראּו ֵעיֵננמשיחנו, מלך ביופיו יבוא ויגאלינו,  ּו ְוִיׂשְ

נוּ  ת עֹוָלִמים , ִלּבֵ ְגֻאּלַ נּו ּבִ דּות ַנְפׁשֵ ַעל ְגאּוָלֵתינּו ְוַעל ּפְ

  בב"א.

  

Nâw  
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מיליון יהודים על  6ידוע שבעל הסולם זיע"א רצה להציל את ה

  ידי לימוד הזוהר הקדוש, הלך לרבנים 

שמחת הקדוש ברוך הוא עם לומדי הזוהר הקדוש בכותל  

ִליַהּסֹוֲעִדימערבי  ֵרי ַנְפּתָ ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ׂשָ ְ יה"ש ר ש(מד" ם ֶאת ַהׁשּ

  ,פרשה ח' פסקה טז, זוהר ח"ב דף קכ.)

דֹושׁ שמחת משה רבנו ורבי שמעון בר יוחאי   ִעם לֹוְמֵדי ַהזַֹּהר ַהּקָ

 (זוהר שמות)שבאים לכותל המערבי שלא זזה שכינה ממנו מעולם 

  לשמוע איך שמקיימים ולומדים תורתם

דֹוׁש:שִׂ  "י ִעם לֹוְמֵדי ַהזַֹּהר ַהּקָ ּבִ   ְמַחת ָהַרׁשְ

ּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים  ּגִ ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ּבַ

ה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ "י שמשה רבנו וֶ ַהׁשּ ּבִ ָהַרׁשְ

דֹוׁש  כל האומרים התיקונים בזוהר  .לומדים יחד אתנוַהּקָ

להינצל ממלחמת  ,(זוהר חדש יתרו מ"ג:)ן יזכו להיכנס לתיבת נח המג

  ִלְזֻכיֹּות ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלתְך. גוג ומגוג, ויזכו

ת,ְזכֹור!  ּבָ "י ִנְקָרא ׁשַ ּבִ ָרא) ָהַרׁשְ ובשעת לימוד תורתו  (ִאּדְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ָמתֹו ִעם ּכָ ת משפיע ומלמד זכוִנְמֵצאת ִנׁשְ

ה רחמים וזוכים לסוכת מגן של הרשב"י.  נּו ְוַנֲעׂשֶ ּלָ ּבֹואּו ּכֻ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

ל‚

יִטין סז)ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו,  "י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו (ּגִ ּבִ . ְוָהַרׁשְ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהּקָ ִפּלָ ֲעֶלה ּתְ ְך ּתַ   ְזכּות, ְוּכָ

  ה שאנחנו לומדים עכשיו כעשר דקותכמה שווה הלימוד הז

  כמה שווה דקה אחת לימוד הזוהר הקדוש

דֹושׁ  ְזכֹור! ה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּקָ חֹול) ּדַ ה  (ּבְ ָ ׁשּ מֹו ׁשִ הּוא ּכְ

[על פי כסא מלך על התיקוני  ,של לימוד הפשט ָיִמים

זוהר תיקון מ"ג אות ד' שהובא בכף החיים סימן קנ"ה 

דלימוד הקבלה תועיל שעה אחת יותר  ס"ק י"ב, וז"ל:

 60יום לחלק ל 355משנה בלימוד הפשט, עכ"ל, שנה 

פּול  דקות שבשעה, יוצא כששה ימים לדקה], ּוְבִמְנַין ּכָ

ֵצא)ֶאֶלף  ט, ּוְבַצַער  6000=  (זֹוַה"ק ַוּיֵ ׁשַ ָיִמים ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ

פּול ֵמָאה =  ְמָחה כָּ  600,000ּכָ  600=  1000פּול ָיִמים, ּוְבׂשִ

פּול ֶאֶלף, =  ת עֹוד ּכָ ּבָ ט. ּוְבׁשַ ׁשַ ל ּתֹוַרת ַהּפְ ִמְליֹון ָיִמים ׁשֶ

ט.  600 ׁשַ א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהּפְ ּסֵ (ּכִ

יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן) פּול . ַצּדִ ַלִים עֹוד ּכָ ירּוׁשָ בָּ  10ְוִאם ֶזה ּבִ  א ָסאִלי)(ּבָ

ׁש ְטִריְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת  6,000,000,000,000יֹוֵצא  = ׁשֵ

ט.  ׁשַ פּול ַהּפְ ֲעָרִבי עֹוד ּכָ ּכֶֹתל ַהּמַ ֵצא,  1000ְוִאם ֶזה ּבַ (זֹוַהר ַוּיֵ

  . ,6,000,000,000,000,000, שש קוואדריליון תיקו"ז)
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ה ַאַחת ְמקַ ְזכֹור!  ּקָ ְלְמדּו ּדַ ּיִ ן ׁשֶ ם ַהְמַאְרּגֵ ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ל ׂשָ ּבֵ

ל ַהְיהּוִדים.  ָקְדָקדֹו ִיְתּפֹס ּוְכֶנֶגד ּכָ ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ם. ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ל ׂשָ ְנָין ִויַקּבֵ ן ַהּמִ ן  ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרּגֵ ּתֶ

דֹוׁש אַ  ל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ה ַאַחת ׁשֶ ַדּקָ י ּבְ ָך, ּכִ ְעּתְ ֲחֵרי ּדַ

ה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים  ה, ַאּתָ ִפּלָ ַהּתְ

ה לֹו". ה ִלְמַחּכֵ   זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ

ששים קוואדריליון  - 10ואם זה עשר דקות הכל ב

60,000,000,000,000,000,.  

, ובשבת הכל כפול אלף, לכן (אדרא)הרשב"י נקרא שבת 

, הכל (אור החמה)י יושב בגוון היות ורבי שמעון בר יוחא

] קווין טיליון QUINTILLIONכפול אלף, ששים [

60,000,000,000,000,000,000,.  

ל  ֻכּיֹות ׁשֶ ָכר ְוַהּזְ ָ ל ֶאת ַהׂשּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקּבֵ ּכָ

, , ְועֹוד)ספר חסידים(מיליון יהודים שיש בכל העולם  13.5כ

   עקספוננט 8.1e+26 exponent יוצא:

ֻכּיֹות  -  ָכר ְוַהּזְ ָ ל ֶאת ַהׂשּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקּבֵ ּכָ

ל  ל ּכָ ארבעה תיקוני זוהר בספר לֹוְמֵדי מיליוני היהודים ׁשֶ

ּקוּ  ., ְועֹוד)ספר חסידים( זוהר המגן   דקות. 8 הּוא ניםְזַמן ִלּמּוד ַהּתִ
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ּקֹות. 5 ָעה זֹוהַ  ּדַ ת = ֵמָאה ִמְליֹון ְזכֹור! ִליּמּוד ׁשָ ּבָ ׁשַ ר ּבְ

ְגֶלה,  ָנה ּתֹוַרת ַהּנִ ןׁשָ ת 5ִליּמּוד  ִאם ּכֵ ּבָ ׁשַ ּקֹות זֹוַהר ּבְ =  ּדַ

ְגֶלה ים ּתֹוַרת ַהּנִ א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות  ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדׁשִ ּסֵ (ּכִ

יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן) פּול , ַצּדִ ים ֵהם ְמַזכֵּ  1000ְועֹוד ּכָ י ָהַרּבִ

ִלי ֵרי ַנְפּתָ ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ׂשָ ְ יה"ש פרשה ח' ר ש(מד" ַהּסֹוֲעִדים ֶאת ַהׁשּ

פּול ֶאֶלף  ,פסקה טז, זוהר ח"ב דף קכ.) ֵצא)ּוְבִמְנַין עֹוד ּכָ , (זֹוַה"ק ַוּיֵ

פּול ֶאֶלף פּול ֲחִצי ִמְליֹון , (תיקו"ז, הה"ש) ּוְבִמירֹון עֹוד ּכָ ְוַהּכֹל ּכָ

ּקּון, יֹוֵצא לֹומְ  , 50,000,000,000,000,000,000 -ֵדי ַהּתִ

הּוא ים]  ׁשֶ ִמּלִ ט 50[ּבְ ׁשַ ים ּתֹוָרה ִלּמּוד ּפְ , ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדׁשִ

אַמ"ַח  רּוָמה כ"י)ּוְלִפי ַהּבְ י  (פ' ּתְ ְקַווְדִריְליֹון  50יֹוֵצא ּכִ

יל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל  50,000,000,000,000,000,000 ֶאָחד ַמְכּפִ

פּול  לֹוַמר, ּכָ ְקַווְדִריְליֹון  50ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ּכְ

50,000,000,000,000,000,000 = .39+E 2.5 ּוְלִפי הס"ח ,

פּול  ֶנֶגד  15עֹוד ּכָ עֹוָלם  15ִמְליֹון, ּכְ ׁש ּבָ ּיֵ ִמְליֹון ְיהּוִדים ׁשֶ

 =3.75E+46 ספטיליון  500ספטיליארד  37 (במילים), שהוא

ֳחדָ  ֹכַח ַהזֹוַהר ּבֶ "ל ְרֵאה ּבְ ּבֹון ַהּנַ ר ַעל ַהֶחׁשְ ים. [ַהֶהְסּבֵ ׁשִ

  ח"ג].

יהודים יקרים אנו בדור אחרון של גאולה, דור שמקדם 

את ימות המשיח, ואין תרופה גדולה לדורינו ולכל 
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תחלואינו וקבלת תפילתינו מאשר לימוד הזהר הקדוש, כי 

  הזהר הקדוש הוא כתיבת נח.

ם בני רחמנים, מתאחדים וקוראים את עם ישראל רחמני

  התהילים ללא הרף.

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א כתב  

בתיקוני הזהר, בתיקון ל', אשר תפילתנו ותפילות שמע 

ישראל אינן מתקבלות בשמים עד שלא קוראים את הזהר 

הקדוש, כי הזהר הקדוש הוא ממש הצלה בבחינת תיבת 

  נים.נוח להצילנו מהמים הזדו

ולכן יהודים יקרים, הבה נתאחד כאיש אחד בלב אחד 

לקרוא דקה זוהר אחד ביום, ובע"ה תפילותינו יענו 

  מהשמים במהרה.

ּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים  ּגִ ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ּבַ

ה ֵמַעְפָרא,  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְוִלְזּכֹות להצלת עם ישראל, ַהׁשּ

ָהַרשְׁ  יֵנינּו.ׁשֶ דֹוׁש ָידּור ּבֵ "י ַהּקָ   ּבִ

אנחנו מחלקים חצי מילון דפי זוהר ותיקון מ"ג, מ"ח, 

למעוניין פתח אליהו, וספרי זוהר לבתי מדרשים וישיבות. 
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ף ְוִלְזּכֹות  ּתֵ ּתַ ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים  בזכויותְלִהׁשְ

ם.. ְלִזיּכּוי ָהרַ 0527-651911ֶטל: -  ”זּוָלֶתךָ  ִחּנָ ים ְוַלֲחלּוָקּה ּבְ  - ּבִ

ַעם ַאַחת,  כל אחד מישראל שילמד/יקרא חֹות ּפַ , ְלָכל ַהּפָ

ָכר ביום,  דף זוהר ָ ל ֶאת ַהׂשּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקּבֵ ּכָ

ל  ֻכּיֹות ׁשֶ  .(שד"ח, ְועֹוד) דפי הזוהרלֹוְמֵדי מיליוני יהודים ְוַהּזְ

קַּ  הּואַדף ְזַמן ִלּמּוד הַ    .הּדַ

בָּ  ׁשַ ָעִמי 5ד ִלְלמֹ  קֹוֶדשׁ ת ּבְ ָעה  :ְזכֹורם: יש לּפְ ִליּמּוד ׁשָ

ת =  ּבָ ׁשַ ְגֶלה שווהזֹוַהר ּבְ ָנה ּתֹוַרת ַהּנִ ן !!ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ  ִאם ּכֵ

ת 5ִליּמּוד  ּבָ ׁשַ ּקֹות זֹוַהר ּבְ ים ּתֹוַרת  ּדַ = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדׁשִ

ְגֶלה א ֶמֶלְך,  ַהּנִ ּסֵ יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן)(ּכִ פּול , ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ְועֹוד ּכָ

ֵרי  1000 ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ׂשָ ְ ים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת ַהׁשּ י ָהַרּבִ ֵהם ְמַזּכֵ

ִלי ְסָקה טז, ֹזַהר ח"ב דף קכ.)ר ש(מד" ַנְפּתָ ה ח' ּפִ ָרׁשָ ּוְבִמְנַין עֹוד  ,יה"ש ּפָ

פּול ֶאֶלף  ֵצא)(זוֹ ּכָ פּול ֶאֶלףַה"ק ַוּיֵ , (תיקו"ז, הה"ש) , ּוְבִמירֹון עֹוד ּכָ

ּקּון, יֹוֵצא  פּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהּתִ  - ְוַהּכֹל ּכָ

הּוא50,000,000,000,000,000,000 ים]  , ׁשֶ ִמּלִ  50[ּבְ

ט ׁשַ ים ּתֹוָרה ִלּמּוד ּפְ אַמ"ַח ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדׁשִ רּוָמה (פ' תְּ , ּוְלִפי ַהּבְ

י  כ"י)  50,000,000,000,000,000,000ְקַווְדִריְליֹון  50יֹוֵצא ּכִ

לֹוַמר,  יל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ּכְ ַמְכּפִ

פּול  . = 50,000,000,000,000,000,000ְקַווְדִריְליֹון  50ּכָ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

לח

39+E 2.5 פּול ֶנֶגד  15, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ּכָ  15ִמְליֹון, ּכְ

עֹוָלם =  ׁש ּבָ ּיֵ הּוא 3.75E+46ִמְליֹון ְיהּוִדים ׁשֶ ים), ׁשֶ ִמּלִ  37 (ּבְ

ּבֹון  500ספטיליארד  ר ַעל ַהֶחׁשְ ים. [ַהֶהְסּבֵ ֳחָדׁשִ ספטיליון ּבֶ

ֹכַח ַהזֹוַהר ח"ג]. "ל ְרֵאה ּבְ   ַהּנַ

דֹוׁש: "י ִעם לֹוְמֵדי ַהזַֹּהר ַהּקָ ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ   ׂשִ

ּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ְיהּוִדים ְיָקִרים:  ּגִ ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ּבַ

דֹוׁש ָידּור  "י ַהּקָ ּבִ ָהַרׁשְ ה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ׁשֶ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהׁשּ

יֵנינּו. יס  ּבֵ ְדִחיפּות ְלַהְדּפִ ל ן ִמיְליוֹ  15ָאנּו רֹוִצים ּבִ ֳעָתִקים ׁשֶ

ּקּון מ" להינצל ממלחמת  ,מ"ג:)(זוהר חדש יתרו לזכות לתיבת נח  גּתִ

 גוג ומגוג, דחוף, והרצים יצאו דחופים בדבר המלך לטובה.

ף ְוִלְזּכֹות ִלְזֻכיֹּות ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה  ּתֵ ּתַ ַהְמעּוְנָין ְלִהׁשְ

ים ְוַלֲחלּוָקּה 0527-651911ֱאֹלִקים זּוָלֵתְך. ֶטל: . ְלִזיּכּוי ָהַרּבִ

ם. ִחּנָ   ּבְ

ת ַהּתֹורֵ  ׁשַ ּקָ י ם:ּבַ ַעם ַאַחת ּבְ חֹות ּפַ ְלְמדּו ְלָכל ַהּפָ ּיִ  -. וםׁשֶ

ל  ֻכּיֹות ׁשֶ ָכר ְוַהּזְ ָ ל ֶאת ַהׂשּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקּבֵ ּכָ

ל  ּקּון מיליוני היהודים ּכָ ְזַמן  ., ְועֹוד)ספר חסידים("ג מלֹוְמֵדי ַהּתִ

אּור הּוא  ּקּון ִעם ַהּבֵ ּקֹות. 5ִלּמּוד ַהּתִ ָעה  ּדַ ְזכֹור! ִליּמּוד ׁשָ

ְגֶלה,  ָנה ּתֹוַרת ַהּנִ ת = ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ּבָ ׁשַ ןזֹוַהר ּבְ  ִאם ּכֵ
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ת 5ִליּמּוד  ּבָ ׁשַ ּקֹות זֹוַהר ּבְ ים ּתֹוַרת  ּדַ = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדׁשִ

ְגֶלה יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן) ַהּנִ א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ פּול  ,(ּכִ ְועֹוד ּכָ

ֵרי  1000 ִכיָנה ְוִנְקָרִאים ׂשָ ְ ים ַהּסֹוֲעִדים ֶאת ַהׁשּ י ָהַרּבִ ֵהם ְמַזּכֵ

ִלי ּוְבִמְנַין עֹוד  ,יה"ש פרשה ח' פסקה טז, זוהר ח"ב דף קכ.)ר ש(מד" ַנְפּתָ

פּול ֶאֶלף  ֵצא)ּכָ פּול ֶאֶלף(זֹוַה"ק ַוּיֵ , (תיקו"ז, הה"ש) , ּוְבִמירֹון עֹוד ּכָ

ּקּון, יֹוֵצא ְוַהכֹּ  פּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהּתִ  - ל ּכָ

הּוא50,000,000,000,000,000,000 ים]  , ׁשֶ ִמּלִ  50[ּבְ

ט ׁשַ ים ּתֹוָרה ִלּמּוד ּפְ אַמ"ַח ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדׁשִ רּוָמה , ּוְלִפי ַהּבְ (פ' ּתְ

י  כ"י)  50,000,000,000,000,000,000ְקַווְדִריְליֹון  50יֹוֵצא ּכִ

לֹוַמר,  יל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ּכְ ַמְכּפִ

פּול  . = 50,000,000,000,000,000,000ְקַווְדִריְליֹון  50ּכָ

39+E 2.5 פּול ֶנֶגד  15, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ּכָ  15ִמְליֹון, ּכְ

עֹוָלם =  ׁש ּבָ ּיֵ  37 (במילים), שהוא 3.75E+46ִמְליֹון ְיהּוִדים ׁשֶ

ּבֹון  500ספטיליארד  ר ַעל ַהֶחׁשְ ים. [ַהֶהְסּבֵ ֳחָדׁשִ ספטיליון ּבֶ

ֹכַח ַהזֹוַהר ח"ג]. "ל ְרֵאה ּבְ   ַהּנַ

ת,ְזכֹור!  ּבָ "י ִנְקָרא ׁשַ ּבִ ָרא) ָהַרׁשְ ובשעת לימוד תורתו  (ִאּדְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ָמתֹו ִעם ּכָ ומלמד זכות משפיע ִנְמֵצאת ִנׁשְ

ה ל הרשב"י. רחמים וזוכים לסוכת מגן ש נּו ְוַנֲעׂשֶ ּלָ ּבֹואּו ּכֻ
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יִטין סז)ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו,  "י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו (ּגִ ּבִ . ְוָהַרׁשְ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהּקָ ִפּלָ ֲעֶלה ּתְ ְך ּתַ   ְזכּות, ְוּכָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ְלַאֵחינּו ּבְ   ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ

לּות, אָ  ּגָ ְמֵצאת ּבַ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ א חּוסּו ַעל ַהׁשּ ּנָ

דֹוׁש  דּו זֹוַהר ַהּקָ ה, ְוִלּמְ ִפּלָ ל ּתְ ה ַאַחת ַאֲחֵרי ּכָ ּקָ ְוַהְקִדיׁשּו ּדַ

ִצּבּור ל ּבְ ָרֵאל, ְלִזיּכּוי ּכָ יׁש ַעל ִיׂשְ ְך ּתֹאְמרּו ַקּדִ , ְוַאַחר ּכָ

ָרֵאל,  מֹות ִיׂשְ הנפטרים הכי גבוה [מנחת  שזה התיקוןִנׁשְ

ה, יהודה למהר"י פתייא זיע"א]  ה ַעּתָ ּמּוד ַהּמּוָעט ַהּזֶ י ַהּלִ ּכִ

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ּבִ ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ּכָ ָ ׁשּ ָחׁשּוב ּבַ

ם  ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל)ַהּמִ ל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש  .(ּתַ ן ּכָ ַעל ּכֵ

ל יְ  עּור ׁשֶ יד ׁשִ יַהֶמ"ד, ַמּגִ כּוָנה, ַרב ּבֵ יָבה, ַרב ִעיר, ַרב ׁשְ ׁשִ

ח  ן ְטהֹוִרים, ִיּקַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ד ּתִ ף ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ ּדַ

יל  "ה, ּוְלַהּצִ ּבָ ּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהּקָ ֶחׁשְ ּבְ

ל ַהצָּ  ָרֵאל ִמּכָ ה ַאַחת ֶאת ַעם ִיׂשְ ּקָ דֹוׁש ּדַ דֹו זֹוַהר ַהּקָ ָלּמְ רֹות ּבְ

ּבּור, ְצלּו  ִעם ַהּצִ ֵתַבת ֹנַח, ְוִיּנָ ְנסּו ּבְ ָרֵאל ִיּכָ ל ַעם ִיׂשְ ְוָכְך, ּכָ

ים  י ַחּיִ ַתב ַהזֹוַה"ק, ַרּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּכְ ִמּמִ

  ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ועי"ע אֹור ַהּזֹוַהר.



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

מ‡

דֹושׁ  ְזכֹור! ה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּקָ חֹול) ּדַ מֹו  (ּבְ ִצּבּור הּוא ּכְ ּבְ

ה ָיִמים ָ ׁשּ פּול ֶאֶלף ׁשִ ֵצא), ּוְבִמְנַין ּכָ ָיִמים  6000=  (זֹוַה"ק ַוּיֵ

פּול ֵמָאה =  ט, ּוְבַצַער ּכָ ׁשַ ָיִמים,  600,000ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ

פּול  ְמָחה ּכָ ט.  600=  1000ּוְבׂשִ ׁשַ ל ּתֹוַרת ַהּפְ ִמְליֹון ָיִמים ׁשֶ

פּול ֶאֶלף, =  ת עֹוד ּכָ ּבָ ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת  600ּוְבׁשַ

ט.  ׁשַ יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן)ַהּפְ א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ ְוִאם ֶזה . (ּכִ

פּול  ַלִים עֹוד ּכָ ירּוׁשָ א ָסאִלי) 10ּבִ ּבָ  6,000,000,000,000ֹוֵצא י (ּבָ

ט.  ׁשַ ׁש ְטִריְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהּפְ ּכֶֹתל = ׁשֵ ְוִאם ֶזה ּבַ

פּול  ֲעָרִבי עֹוד ּכָ ֵצא, תיקו"ז) 1000ַהּמַ  . (זֹוַהר ַוּיֵ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ְלַאֵחינּו ּבְ   ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ

ְמֵצאת בַּ  ה ַהּנִ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ א חּוסּו ַעל ַהׁשּ לּות, ָאּנָ ּגָ

דֹוׁש  דּו זֹוַהר ַהּקָ ה, ְוִלּמְ ִפּלָ ל ּתְ ה ַאַחת ַאֲחֵרי ּכָ ּקָ ְוַהְקִדיׁשּו ּדַ

ִצּבּור ל ּבְ ָרֵאל, ְלִזיּכּוי ּכָ יׁש ַעל ִיׂשְ ְך ּתֹאְמרּו ַקּדִ , ְוַאַחר ּכָ

ָרֵאל,  מֹות ִיׂשְ שזה התיקון הנפטרים הכי גבוה [מנחת ִנׁשְ

י יהודה למהר"י פתייא זיע"א]  ה, ּכִ ה ַעּתָ ּמּוד ַהּמּוָעט ַהּזֶ ַהּלִ

ית  ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ּבִ ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ּכָ ָ ׁשּ ָחׁשּוב ּבַ

ם  ׁש ָהָיה ַקּיָ ְקּדָ ְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל)ַהּמִ ל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש  .(ּתַ ן ּכָ ַעל ּכֵ

יַהֶמ"ד, ַמגִּ  כּוָנה, ַרב ּבֵ יָבה, ַרב ִעיר, ַרב ׁשְ ל ְיׁשִ עּור ׁשֶ יד ׁשִ

ח  ן ְטהֹוִרים, ִיּקַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ד ּתִ ף ַהּיֹוִמי, ְמַלּמֵ ּדַ
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יל  "ה, ּוְלַהּצִ ּבָ ּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהּקָ ֶחׁשְ ּבְ

ה ַאַחת  ּקָ דֹוׁש ּדַ דֹו זֹוַהר ַהּקָ ָלּמְ רֹות ּבְ ל ַהּצָ ָרֵאל ִמּכָ ֶאת ַעם ִיׂשְ

ּבּור,ִעם הַ  ְצלּו  ּצִ ֵתַבת ֹנַח, ְוִיּנָ ְנסּו ּבְ ָרֵאל ִיּכָ ל ַעם ִיׂשְ ְוָכְך, ּכָ

ים  י ַחּיִ ַתב ַהזֹוַה"ק, ַרּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּכְ ִמּמִ

  ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ועי"ע אֹור ַהּזֹוַהר.

דֹושׁ  ְזכֹור! ה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ּקָ חוֹ  ּדַ מֹו  ל)(ּבְ ִצּבּור הּוא ּכְ ּבְ

ה ָיִמים ָ ׁשּ פּול ֶאֶלף ׁשִ ֵצא), ּוְבִמְנַין ּכָ ָיִמים  6000=  (זֹוַה"ק ַוּיֵ

פּול ֵמָאה =  ט, ּוְבַצַער ּכָ ׁשַ ָיִמים,  600,000ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּפְ

פּול  ְמָחה ּכָ ט.  600=  1000ּוְבׂשִ ׁשַ ל ּתֹוַרת ַהּפְ ִמְליֹון ָיִמים ׁשֶ

ת  ּבָ פּול ֶאֶלף, = ּוְבׁשַ ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת  600עֹוד ּכָ

ט.  ׁשַ יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן)ַהּפְ א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ ְוִאם ֶזה . (ּכִ

פּול  ַלִים עֹוד ּכָ ירּוׁשָ א ָסאִלי) 10ּבִ ּבָ  6,000,000,000,000יֹוֵצא  (ּבָ

ׁש ְטִריְלַיאְרד ָיִמים תּ  ט. = ׁשֵ ׁשַ ּכֶֹתל ֹוַרת ַהּפְ ְוִאם ֶזה ּבַ

פּול  ֲעָרִבי עֹוד ּכָ ֵצא, תיקו"ז) 1000ַהּמַ  . (זֹוַהר ַוּיֵ

  

  

Nâw  
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מ‰

  ספר

  זוהר קול ברמה

  והוא ליקוט מכל ספרי הזוהר

 על חורבן בית המקדש ובין המצרים

  .ועוד, המשיח ביאת, והגאולה
 

 

  )(דף רי ע"אפרשת ויגש אליו  -ספר בראשית  -בזוהר 

ּה ָמׂשֹושׂ  יׂשּו ִאּתָ ל אֹוֲהֶביָה ׂשִ ַלם ְוִגילּו ָבּה ּכָ ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ   ׂשִ

ׂשִמְחּו אֶת יְרּוׁשָלַם וְגִילּו בָּה ּכָל אֹוהֲבֶיהָ  (ישעיה סו) רִּבִי חִּיָיא ּפָתַח,
 ׂשִיׂשּו אִּתָּה מָׂשֹוׂש וְגו'. ּתָא חֲזֵי, ּכַד אִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא וְגָרְמּו

אִסְּתַּלַק קּודְׁשָא ּבְרִיךְ  (ויקרא ע"ה ע"א)חֹובִין, וְאִתְּגָלּו יִׂשְרָאֵל מֵַארְעָא, 
הּוא לְעֵילָא לְעֵילָא, וְלָא ַאׁשְּגַח עַל ָחרּוב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, וְעַל עַּמֵיּה 

  ּדְאִתְּגָלּו, ּוכְדֵין ׁשְכִינְּתָא אִתְּגַּלְיָיא עִּמְהֹון.
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לם רַ  (בלשון הקודש:) ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ ַתח, ׂשִ יא ּפָ י ִחּיָ ּבִ
ּה ָמׂשֹוׂש ְוגֹו'.  יׂשּו ִאּתָ ל ֹאֲהֶביָה ׂשִ ְוִגילּו ָבּה ּכָ
ׁש ְוָגְרמּו ַהֲחָטִאים  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ק ַהּקָ ּלֵ ָרֵאל ִמן ָהָאֶרץ, ִהְסּתַ ְוָגלּו ִיׂשְ

ן הּוא ְלַמְעָלה לְ  יַח ַעל ֻחְרּבַ ּגִ ַמְעָלה, ְולֹא ִהׁשְ
ִכיָנה  ְ לּו, ְוָאז ַהׁשּ ּגָ ׁש ְוַעל ַעּמֹו ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ֶהם. ְלָתה ִעּמָ   ּגָ

ד ּוְלָקְרָחה  יֹּום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ְקָרא ה' ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ ַויִּ
ק   ְוַלֲחֹגר ׂשַ

אִּתֹוקַד, אִסְּתַּכַל עַל עַּמֵיּה וְהָא ּכַד נָחַת, ַאׁשְּגַח עַל ּבֵיתֵיּה ּדְ
אִתְּגְלִי. ׁשַָאל עַל מַטְרֹונִיתָא וְאִתְּתָרְכַת. ּכְדֵין וַּיִקְרָא ה' אֱלֹהִים 
צְבָאֹות ּבַּיֹום הַהּוא לִבְכִי ּולְמִסְּפֵד ּולְקָרְחָה וְלַחֲגֹר ׂשָק. וְהִיא ּגַם 

תּולָה חֲגֻרַת ׂשַק עַל ּבַעַל אֱלִי ּכִבְ (יואל א)הִיא מַה ּכְתִיב ּבָּה, 
נְעּורֶיהָ. ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר ּכִי אֵינֶּנּו, ּבְגִין ּדְאִסְּתַּלַק מִינָּה, וְאִׁשְּתַּכַח 

  ּפִירּודָא.

ל ַעל  ּכֵ ַרף, ִהְסּתַ ׂשְ ּנִ יתֹו ׁשֶ יַח ַעל ּבֵ ּגִ ַרד, ִהׁשְ ּיָ ׁשֶ ּכְ
ִבירָ  -ַעּמֹו  ַאל ַעל ַהּגְ ְוִהיא  -ה ְוִהּנֵה ָהְגָלה. ׁשָ

ּיֹום ַההּוא  ְקָרא ה' ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ּבַ ה. ָאז ַוּיִ ּגְֹרׁשָ
ק. ְוִהיא ַגם  ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחֹגר ׂשַ ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ

ּה?  תּוב ּבָ ְבתּוָלה ֲחֻגַרת  (יואל א)ִהיא ַמה ּכָ ֱאִלי ּכִ
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י ֵאיֶנּנּו,  ּנֱֶאַמר ּכִ מֹו ׁשֶ ַעל ְנעּוֶריָה, ּכְ ק ַעל ּבַ ׂשַ
ּנָה ְוִנְמָצא ֵפרּוד. ק ִמּמֶ ּלֵ ִהְסּתַ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ

יּון לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ   ֵהן ֶאְרֶאּלָ

ַאלְּבִיׁש  (ישעיה נ)וְאֲפִיּלּו ׁשְמַיָא וְַארְָעא, ּכֻּלְהּו אִתְַאּבָלּו, ּדִכְתִיב, 
עִּלָאֵי ּכֻּלְהּו אִתְַאּבָלּו  ׁשָמַיִם קַדְרּות וְׂשַק ָאׂשִים ּכְסּותָם. מַלְאֲכֵי

הֵן אֶרְאֶּלָם צָעֲקּו חֻּצָה מַלְַאכֵי ׁשָלֹום מַר  (ישעיה לג)עֲלֵיּה, ּדִכְתִיב, 
 (ישעיה יג)יִבְּכָיּון. ׁשִמְׁשָא וְסִיהֲרָא אִתְַאּבָלּו וְחָׁשְכּו נְהֹורֵיהֹון. ּדִכְתִיב, 

 (דף רי ע"ב)ּלָאֵי וְַתּתָאֵי, ּבָכּו עֲלָּה חָׁשַךְ הַׁשֶּמֶׁש ּבְצֵאתֹו וְגו', וְכֹּלָא עִ
  וְאִתְַאּבָלּו.

תּוב  ּכָ לּו ָעָליו, ׁשֶ ם ִהְתַאּבְ ּלָ ַמִים ָוָאֶרץ ּכֻ ַוֲאִפּלּו ׁשָ
סּוָתם.  (ישעיה כ) ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרּות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ַאְלּבִ

ּנֶאֱ  לּו ָעֶליָה, ׁשֶ ם ִהְתַאּבְ ּלָ ַמר ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּכֻ
יּון.  לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ֵהן ֶאְרֶאּלָ
יכּו ֶאת אֹוָרם,  לּו ְוֶהְחׁשִ ָבָנה ִהְתַאּבְ ֶמׁש ְוַהּלְ ֶ ַהׁשּ
ֵצאתֹו ְוגֹו', ְוָכל ָהֶעְליֹוִנים  ֶמׁש ּבְ ֶ ְך ַהׁשּ תּוב ָחׁשַ ּכָ ׁשֶ

לּו. כּו ָעֶליָה ְוִהְתַאּבְ ְחּתֹוִנים ּבָ   ְוַהּתַ

Nâw  
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  (דף ח' ע"א)פרשת שמות  -ספר שמות  -הר בזו

ְקָרֵאים ֲאֵבֵלי ִציֹּון ּנִ   ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ּכָל אִיּנּון מַלְאֲכֵי עִּלָאֵי, ּדְאִקְרּון אֲבֵלֵי צִּיֹון, אִיּנּון ּדְבָכּו עַל חָרְּבַן 
  .ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּובָכָאן ּתָדִיר

ל אֹוָתם ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ְקָרֵאים ֲאֵבֵלי  ּכָ ּנִ ׁשֶ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ כּו ַעל ֻחְרּבַ ּבָ ִצּיֹון, אֹוָתם ׁשֶ

ִמיד   .ּובֹוִכים ּתָ

  )תקונא תמינאה( תיקוני הזוהרזוהר בלשון הקודש 

ִכיָנה ְ ית ַהׁשּ ת ְזנּוִנים ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ ָחׁש ֵאׁשֶ   ּנָ

יִ"ת ּדִילֵיּה, ּדְאִיהּו רֹא"ׁש , יְרֵ"א ּבַ(יר"א שמי"ם)ּבְרֵאׁשִית, ש' ׁשָמַיִ"ם, 
ּבַיִ"ת, ּדָחִיל לֵיּה ּבְבֵיתֵיּה, ּדָא הּוא ּבְרֵאׁשִי"ת, וְאִיהּו ּומְמַּנָן ּדִילֵיּה 
לָא דְחִילּו מִּנֵיּה, וַחֲרִיבּו בֵיתֵיּה ּבַיִת רִאׁשֹון ּובַיִת ׁשֵנִי, ּובְגִין ּדָא 

י נָחָׁש אֵׁשֶת זְנּונִים, ּובֹוׁשָה הַַחּמָה וְָחפְרָה הַּלְבָנָה דְאִיהִ (ישעיהו כד כג)
דְאִיהִי גֵיהִּנָם, ּדְנָחָׁש אֵׁשֶת זְנּונִים חֲרִיבַת ּבֵיתָא דִׁשְכִינְּתָא, וְחַּמָה 

  דְאִיהִי גֵיהִּנָם סַם הַּמָוְת אֹוקִידַת הֵיכָלָא.

ַמִים,  ית, ש' ׁשָ ֵראׁשִ ִמיִני ּבְ יּקּון ׁשְ , ְיֵר"א (יר"א שמי"ם)ּתִ
ּנּו בַ  ַחד ִמּמֶ ִי"ת, ּפְ הּוא ֹרא"ׁש ּבַ ּלֹו, ׁשֶ ִי"ת ׁשֶ

ּלֹו לֹא  ים ׁשֶ י"ת. ְוהּוא ְוַהְמֻמּנִ ֵראׁשִ ֵביתֹו, ֶזהּו ּבְ ּבְ
ִית ִראׁשֹון ּוַבִית  ּנּו ְוֶהֱחִריבּו ֵביתֹו, ּבַ ָפֲחדּו ִמּמֶ
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ִהיא ָנָחׁש  ָבָנה, ׁשֶ ּום ֶזה ְוָחְפָרה ַהּלְ ִני, ּוִמׁשּ ׁשֵ
ת ְזנּונִ  ִהיא ֵגיִהּנֹם, ֵאׁשֶ ה, ׁשֶ ה ַהַחּמָ ים, ּובֹוׁשָ

ִכיָנה,  ְ ית ַהׁשּ ת ְזנּוִנים ֶהֱחִריָבה ֶאת ּבֵ ָחׁש ֵאׁשֶ ּנָ ׁשֶ
ְרָפה ֶאת  ֶות, ׂשָ ִהיא ֵגיִהּנֹם, ַסם ַהּמָ ה, ׁשֶ ְוַחּמָ

  ַהֵהיָכל.

ִית ַהזֶּה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ   ּגָ

ׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבָנֵי לֹון ּכְמִּלְקַדְמִין, הֲדָא הּוא דִכְתִיב ּובְזִמְנָא דְקּודְ
ּבֹונֵה יְרּוׁשָלַםִ יְיָ', ּבְהַהּוא זִמְנָא וְחָפְרָה הַּלְבָנָה ּובֹוׁשָה  (תהלים קמז ב)

, אֵימָתַי, ּבְזִמְנָא דְכִי מָלַךְ יְיָ' צבאו"ת, ּדְבִנְיָינָא (ישעיה כד כג)הַחַּמָה 
אִתְעֲבִיד עַל יְדָא דְבַר נַׁש, ּובְגִין ּדָא ׁשַּלִיטּו עֲלַיְהּו, בְגִין  קַדְמָָאה

ּדְאִם יְיָ' לֹא יִבְנֶה בַיִת ׁשָוְא עָמְלּו בֹונָיו ּבֹו, ּובְגִין  (תהלים קכו א)
ּדְבִנְיָינָא בַתְרָָאה יְהֵא עַל יְדָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, יִתְקַּיַים, וְעַל 

ּגָדֹול יִהְיֶה ּכְבֹוד הַּבַיִת הַּזֶה הַָאחֲרֹון מִן  (חגי ב ט)קְרָא,  ּדָא ָאמַר
  הָרִאׁשֹון.

מֹו  רּוְך הּוא ִיְבֶנה אֹוָתם ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוִבְזַמן ׁשֶ
ַלִים יהו"ה,  תּוב ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ּכָ ִמּקֶֹדם, ֶזהּו ׁשֶ
ה ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ אֹותֹו ְזַמן ְוָחְפָרה ַהּלְ , ּבְ

ְנָין  ַהּבִ י ָמַלְך יהו"ה ְצָבאֹו"ת, ׁשֶ ּכִ ְזַמן ׁשֶ ֵאיָמַתי? ּבִ
ְלטּו  ְך ׁשָ ּום ּכָ ה ַעל ְיֵדי ָאָדם, ּוִמׁשּ ָהִראׁשֹון ַנֲעׂשָ
ְוא  ִאם יהו"ה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ ּום ׁשֶ ֲעֵליֶהם, ִמׁשּ
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ְנָין ָהַאֲחרֹון ִיְהֶיה  ַהּבִ ּום ׁשֶ ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו, ּוִמׁשּ
רּוְך הּוא  ַעל דֹוׁש ּבָ ִיְתַקּיֵם, ְוַעל ֶזה  -ְיֵדי ַהּקָ

ִית ַהזֶּה  בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ תּוב, ּגָ ָאַמר ַהּכָ
  ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון.

ה אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ   ְוָהָיה אֹור ַהּלְ

ּוא לְעִילָא ּובְהַהּוא זִמְנָא דְיִתְּבְנֵי בִנְיָינָא עַל יְדָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ ה
וְתַּתָא, אִּתְמַר ּבִׁשְכִינְּתָא עִּלָָאה וְתַּתָָאה, וְהָיָה אֹור הַּלְבָנָה ּכְאֹור 

, וְחָפְרָה הַּלְבָנָה ּובֹוׁשָה הַחַּמָה, דְאִינּון נּוקְבִין (ישעיהו ל כו)הַחַּמָה 
יהּו ּדְסמא"ל, ּובְגִין ּדְלָא דְחִיל סמא"ל מִן קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא דְאִ

ׁשָמַיִם, ּובַת זּוגֵיּה לָא דְחִילַת מִׁשְּכִינְּתֵיּה ּדְאִיהִי ַארְעִיּה, אִּתְמַר 
, ּכִי ׁשַָמיִם ּכֶעָׁשָן נִמְלָחּו, וְהָָארֶץ ּכַּבֶגֶד ּתִבְלֶה, הּוא (שם נא ו)ּבְהֹון 

  סמא"ל ּובַת זּוגֵיּה:

ְנָין ַעל ְיֵדי הַ  ֶנה ַהּבִ ּבָ ּיִ רּוְך ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה  ְ ׁשּ ה, ֶנֱאַמר ּבַ הּוא ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
ה,  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ ְחּתֹוָנה, ְוָהָיה אֹור ַהּלְ ְוַהּתַ
ֵקבֹות  ֵהם ַהּנְ ה, ׁשֶ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ ְוָחְפָרה ַהּלְ
דֹוׁש  ּלֹא ָפַחד סמא"ל ֵמַהּקָ ּום ׁשֶ ל סמא"ל, ּוִמׁשּ ׁשֶ
ַמִים, ּוַבת זּוגֹו לֹא ָפֲחָדה  הּוא ׁשָ רּוְך הּוא, ׁשֶ ּבָ
ַמִים  י ׁשָ ֶהם, ּכִ ִהיא ָהָאֶרץ, ֶנֱאַמר ּבָ ִכיָנתֹו, ׁשֶ ְ ִמׁשּ
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ְבֶלה, הּוא סמא"ל  ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׂשָ ּכֶ
  ּוַבת זּוגֹו.

  )דף קצ"ז ע"א(פרשת בלק  ספר במדבר -זוהר 

י ֵאיָכה ֵאיָכה? ֶאלָּ  ּתֵ ֵני ּבָ ל ׁשְ נֹות ׁשֶ ֵני ֻחְרּבָ א ִהיא רֹוֶמֶזת ַעל ׁשְ
שׁ  ְקּדָ   ַהּמִ

(שיר  (ס"א בגלותא)ּתָא חֲזֵי, ּכְנִיׁשְּתָא ּדְיִׂשְרָאֵל, אִיהִי ַאמְרַת ּבְקַדְמִיתָא, 

ׁשְחֹורָה אֲנִי וְנָאוָה, ַאזְעִירַת ּגַרְמָּה לְקַּמֵי מַלְּכָא עִּלָָאה.  השירים א)
הַּגִידָה לִי ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי  (שיר השירים א)אִילַת מִּנֵיּה וְַאמְרַת, ּוכְדֵין ׁשְ

אֵיכָה תִרְעֶה אֵיכָה ּתַרְּבִיץ ּבַצָהֳרָיִם. ּתְרֵין זִמְנִין אֵיכָה אֵיכָה 
אֲמַאי. אֶּלָא אִיהִי רְמִיזָא עַל ּתְרֵין חָרְּבְנִין, ּדִתְרֵין מִקְּדָׁשִין. 

יכָה אֵיכָה. אֵיכָה תִרְעֶה, ּבְחָרְּבַן ּבַיִת רִאׁשֹון. אֵיכָה ּדְקָרָאן ּכֹּלָא אֵ
  תַרְּבִיץ, ּבְחָרְּבַן ּבַיִת ׁשֵנִי. וְעַל ּדָא ּתְרֵין זִמְנִין אֵיכָה אֵיכָה.

ה  ִחּלָ ּתְ ָרֵאל ִהיא אֹוֶמֶרת ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה. (שיר השירים א), (בגלות) ַמְקִטיָנה  ׁשְ

ּנּו  ֶלְך ָהֶעְליֹון. ְוָאז ׁשֹוֶאֶלת ִמּמֶ ַעְצָמּה ְלַיד ַהּמֶ
י ֵאיָכה  (שם)ְואֹוֶמֶרת,  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ ַהּגִ

י ְפָעִמים  ּתֵ ה ׁשְ ֳהָרִים. ָלּמָ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ
נוֹ  ֵני ֻחְרּבָ א ִהיא רֹוֶמֶזת ַעל ׁשְ ת ֵאיָכה ֵאיָכה? ֶאּלָ

ּקֹוְרִאים ַהּכֹל ֵאיָכה  ׁש, ׁשֶ ְקּדָ י ַהּמִ ּתֵ ֵני ּבָ ל ׁשְ ׁשֶ
ִית ִראׁשֹון. ֵאיָכה  -ֵאיָכה. ֵאיָכה ִתְרֶעה  ן ּבַ ֻחְרּבַ ּבְ
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יץ  ְרּבִ ֲעַמִים  -ּתַ ִני. ְוַעל ֶזה ּפַ ִית ׁשֵ ן ּבַ ֻחְרּבַ ּבְ
  ֵאיָכה ֵאיָכה.

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

ָוהְנָתַנִני שּ  ל ַהיֹּום ּדָ   ֵמָמה ּכָ

נְתָנַנִי ּשמֵמָה ּכָל הַּיֹום ּדָוָה, הֹוד, מִּצַד הַהֹוד, אֶלֶף חֲמִׁשִּי,  (איכה א)
  נִׁשְָאר ּבֵית הַּמִקְּדָׁש חָרֵב וְיָבֵׁש.

  )דף רט"ו ע"ב(פרשת פנחס  ספר במדבר -זוהר 

א ְלָהֵגן ַעל ָהעֹוָלם ת ֶאּלָ   ֹלא ִנְרֵאית ֶקׁשֶ

רִּבִי יֹוסֵי הַגָלִילִי, וְאֵימָא, ּדְהָא מִּלִין ׁשְּפִירִין קַָאמְרַת  קּום ַאנְּתְ
ּבְחִּבּורָה קַדְמָָאה, ּדְקֶׁשֶת לָא ַאתְיָא אֶּלָא לְַאּגָנָא עַל עָלְָמא. 
לְמַלְּכָא, ּדִבְכָל זִמְנָא ּדִבְרֵיּה חָב, ּומַלְּכָא חֲזֵי לְמַטְרֹונִיתָא, סָלִיק 

ּורְאִיתִיהָ לִזְּכֹור ּבְרִית עֹולָם. וְעַל  (בראשית ט)ּה, ּדִכְּתִיב, רּוגְזָא ּדִבְרֵי
ּדָא לָא אִתְחֲזִי קֶׁשֶת, אֶּלָא לְַאּגָנָא עַל עָלְמָא. וְלָא אִתְגַלְיָא, אֶּלָא 
ּבִלְבּוׁש יְקָר ּדְמַלְכּו, ּובְׁשַעֲתָא ּדְאִית ּצַדִיק ּבְַארְעָא, אִיהּו ּבְרִית. 

  ית.לְמֵיקָם ּבְרִ

ָבִרים  ֲהֵרי ּדְ ִליִלי ֶוֱאֹמר, ׁשֶ י יֹוֵסי ַהּגְ ה ַרּבִ קּום ַאּתָ
ת לֹא ָבָאה  ׁשֶ ּקֶ ִחּבּור ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ָיִפים ָאַמְרּתָ ּבַ
נֹו  ּבְ ָכל ְזַמן ׁשֶ ּבְ א ְלָהֵגן ַעל ָהעֹוָלם. ְלֶמֶלְך, ׁשֶ ֶאּלָ
ק ֹרֶגז ּלֵ ה, ִמְסּתַ ְלּכָ ֶלְך רֹוֶאה ֶאת ַהּמַ  חֹוֵטא ְוַהּמֶ
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תּוב  ּכָ נֹו, ׁשֶ ִרית  (בראשית יט)ּבְ ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ
א ְלָהֵגן ַעל  ת ֶאּלָ עֹוָלם. ְוָלֵכן לֹא ִנְרֵאית ֶקׁשֶ
ל  ד ׁשֶ ְלבּוׁש ִנְכּבָ א ּבִ ָהעֹוָלם. ְולֹא ִנְגֵלית ֶאּלָ
ִרית,  ָאֶרץ, הּוא ַהּבְ יק ּבָ ׁש ַצּדִ ּיֵ ָעה ׁשֶ ַמְלכּות, ּוְבׁשָ

ִרית   .ְלַהֲעִמיד ּבְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ   ּוָבָניו ִנְקָרִאים ַעְבֵדי ַהּקָ

וְכִי ּבְגָלּותָא, קּודְָׁשא ּבְרִיךְ הּוא אִתְרְחַק מִּמַטְרֹונִיתָא, וְאֵיךְ 
לֹא. אֲבָל  (ס"א ל"ג לא)מַטְרֹונִיתָא אִתְלַּבְׁשַת לְבּוׁשֵי מַלְכּותָא ּבְגָלּותָא 

ַאל ּתִרְאּונִי  (שיר השירים א)וְאִיהּו ַאמְרַת ּבְגָלּותָא, לְבּוׁשָּה ּדְקַדְרּות, 
ׁשֶאֲנִי ׁשֶחַרְחֹרֶת. אֶּלָא וַּדַאי הַהּוא קֶׁשֶת ּדְאִתְּגַלְיָיא ּבְגָלּותָא, לָאו 

עַבְּדֹו זְקַן  (בראשית כד)אִיהּו אֶּלָא מְטַטְרֹו"ן, ּדְאִתְקְרֵי ׁשַּדַ"י וְאִיהּו 
, ּובְנֹוי, אִתְקְרִיאּו עֲבָדִים דְקּודְׁשָא (בגלותא) ּבֵיתֹו, ּדְׁשַּלִיט ּבְכָל ּדִילֵיּה

ּבְרִיךְ הּוא. ּובְנֵי מַטְרֹונִיתָא ּבָנִים, ּובְגִין ּדָא, אִם ּכְבָנִים אִם 
  ּכַעֲבָדִים.

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ לּות ִהְתַרֵחק ַהּקָ ְוִכי ַבּגָ
ה ְלבּושֵׁ  ׁשָ ה ִהְתַלּבְ ְלּכָ ה? ְוֵאיְך ַהּמַ ְלּכָ י ֵמַהּמַ

ל  ּה ׁשֶ לּות ְלבּוׁשָ ּגָ לּות? לֹא. ֲאָבל ּבַ ּגָ ַמְלכּות ּבַ
ֲאִני  (שיר השירים א)ַקְדרּות, ְוִהיא אֹוֶמֶרת,  ְרֻאִני ׁשֶ ַאל ּתִ

ְגֵלית  ּנִ ת ׁשֶ אי אֹוָתּה ֶקׁשֶ א ַוּדַ ַחְרֹחֶרת. ֶאּלָ ׁשְ
"י,  ּדַ ְקָרא ׁשַ ּנִ א ְמַטְטרֹו"ן, ׁשֶ לּות ֵאיָנּה ֶאּלָ ּגָ ּבַ
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ר לֹו ְוהּוא ַעבְ  ָכל ֲאׁשֶ ֹוֵלט ּבְ ׁשּ יתֹו ׁשֶ ּדֹו ְזַקן ּבֵ
רּוְך הּוא. (בגלות) דֹוׁש ּבָ , ּוָבָניו ִנְקָרִאים ַעְבֵדי ַהּקָ

ָבִנים ִאם  ּום ֶזה ִאם ּכְ ִנים, ּוִמׁשּ ה ּבָ ְלּכָ ּוְבֵני ַהּמַ
ֲעָבִדים.   ּכַ

  אֹו"ר ִנְקָרא ָר"ז

הָ ּדַעֲבָדִים חָפּו רֹאׁשָם, ּובְזִמְנָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְדְׁשָא, אּוקְמּו
וְנִתְדַלְדְלּו ַאנְׁשֵי מַעֲׂשֵה. וַּדַאי ַאנְׁשֵי מַעֲׂשֵה אִתְקְרִיאּו, עַל ׁשֵם 

רַּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל וְַאּתְ עָלִית  (משלי לא)מַטְרֹונִיתָא, ּדְאִּתְמַר עָלָּה 
י וְעֹובָדֹוי לְַאנְהָרָא, עַל ּכֻּלָנָה. אֲבָל אִי אִית לֵיּה ּצַדִיק, ּדְזַכְוֹו

ּבְהֹון מַטְרֹונִיתָא, ּולְמִפְׁשַט מִּנָּה לְבּוׁשֵי קַדְרּותָא ּדִפְׁשָטִין ּולְקְַׁשטָא 
לָּה ּבִלְבּוׁשִין ּדִגְוָונִין נְהִירִין ּדְרָזִין ּדְאֹורַיְיתָא, מַה ּכְתִיב ּבֵיּה, 

הָ, ּבְרָזִין נְהִירִין ּדְאֹורַיְיתָא, ּורְאִיתִיהָ לִזְּכֹור ּבְרִית עֹולָם. ּורְאִיתִי
ּכִי נֵר מִּצְוָה תֹורָה  (משלי ו)ּדְאֹור רָ"ז אִתְקְרֵי, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

  אֹור. ּובְאִּלֵין רָזִין אִּתְמַר ּורְאִיתִיהָ.

ֲעָבִדים ָחפּו  ְרׁשּוָה ׁשֶ ׁש, ּפֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ּוְכׁשֶ
לּו אַ  ְלּדְ ם ְוִנּדַ י ֹראׁשָ אי ַאְנׁשֵ ה. ַוּדַ י ַמֲעׂשֶ ְנׁשֵ

ּנֱֶאַמר ָעֶליָה  ה, ׁשֶ ְלּכָ ם ַהּמַ ה ִנְקְראּו ַעל ׁשֵ ַמֲעׂשֶ
נֹות ָעׂשּו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל  (משלי לא) ַרּבֹות ּבָ

יו  ֻכּיֹוָתיו ּוַמֲעׂשָ זְּ יק ׁשֶ ָנה. ֲאָבל ִאם ֵיׁש ַצּדִ ּלָ ּכֻ
ה, ְוִלְפׁשֹ  ְלּכָ ֶהם ֶאת ַהּמַ י ְלָהִאיר ּבָ ּנָה ְלבּוׁשֵ ט ִמּמֶ
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ל  ים ׁשֶ ְלבּוׁשִ ט אֹוָתּה ּבִ ֵ ׁשּוִטים ּוְלַקׁשּ ַקְדרּות ַהּפְ
תּוב  ל סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ַמה ּכָ ָוִנים ְמִאיִרים ׁשֶ ּגְ
ִרית עֹוָלם. ּוְרִאיִתיָה,  ּבֹו? ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ

אֹו"ר ִנְקָרא רָ  ל ַהּתֹוָרה, ׁשֶ סֹודֹות ְמִאיִרים ׁשֶ "ז. ּבְ
תּוב  ּכָ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור.  (משלי ו)ֶזהּו ׁשֶ ּכִ

לּו ֶנֱאַמר ּוְרִאיִתיָה.   ּוַבּסֹודֹות ַהּלָ

ֶתן ָלךְ  ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ   ַמה ׁשּ

וַחֲמַת הַּמֶלֶךְ  (אסתר ז)ּובְהַהּוא זִמְנָא סָלִיק מִּנֵיּה רּוגְזָא ּדִבְרֵיּה, 
מַה  (אסתר ה)ּבִּצְלֹותָא ּדַעֲמִידָה קַּמֵיּה, ׁשָכָכָה, וְיֵיּמָא לָּה מַלְּכָא 

ׁשְּאֵלָתֵךְ וְּיִנָתֶן לָךְ ּומַה ּבַּקָׁשָתֵךְ. ּבְהַהּוא זִמְנָא, ׁשְאֵלְּתָא עַל 
ּתִּנָתֶן לִי  (אסתר ז)ּפּורְקָנָא ּדִילָּה, ּובְנָהָא עִּמֵיּה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

ּקָׁשָתִי. אֲבָל קֶׁשֶת ּדְאִתְחַזְיָא ּבְעָלְמָא נַפְׁשִי ּבִׁשְאֵלָתִי וְעַּמִי ּבְבַ
ּבְגָלּותָא, ּדְעַבְּדָא אִיהּו, זִמְנִין ּדְנָפִיק ּבִׁשְלִימּו, ּכַד ּבְנֹוי מַכְׁשִירִין 
עֹובָדֹוי, ּולְזִמְנִין לָא אִׁשְּתְכַח ּבִׁשְלִימּו, ּכַד ּבְנֹוי לָא מַכְׁשְרִין 

  .(כאן חסר)עֹובָדֹוי 

נֹו,  ּוְבאֹותוֹ  ּנּו ֹרֶגז ּבְ ַוֲחַמת  (אסתר ז)ְזַמן עֹוֶלה ִמּמֶ
ת  ְתִפּלַ ֶלְך ּבִ ָכָכה, ְוֹיאַמר ָלּה ַהּמֶ ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ

ֶתן ָלְך ּוַמה  (שם ה)ָהֲעִמיָדה ְלָפָניו,  ֵאָלֵתְך ְוִיּנָ ְ ַמה ׁשּ
ָתּה ּוָבֶניָה  ֻאּלָ אֹותֹו ְזַמן ׁשֹוֶאֶלת ַעל ּגְ ֵתְך. ּבְ ׁשָ ּקָ ּבַ

ּה, זֶ  תּוב ִעּמָ ּכָ ֵאָלִתי  (שם ז)הּו ׁשֶ ׁשְ י ּבִ ֶתן ִלי ַנְפׁשִ ּנָ ּתִ
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עֹוָלם  ְרֵאית ּבָ ּנִ ת ׁשֶ ִתי. ֲאָבל ֶקׁשֶ ׁשָ ַבּקָ י ּבְ ְוַעּמִ
ֵלמּות,  ֶעֶבד הּוא, ִלְפָעִמים יֹוֵצא ִבׁשְ לּות, ׁשֶ ּגָ ּבַ
יֶהם, ְוִלְפָעִמים לֹא  יִרים ַמֲעׂשֵ ָניו ַמְכׁשִ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ֵלמּות, יִרים  ִנְמָצא ִבׁשְ ָניו לֹא ַמְכׁשִ ּבָ ׁשֶ ּכְ
יֶהם.   ַמֲעׂשֵ

  (דף רמ"ה ע"א)פרשת פקודי  -ספר שמות  -בזוהר 

יּון לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ  ֵהן ֶאְרֶאּלָ

וְאִיּנּון ּדִמְעִין אִׁשְּתָאֲרּו הָכָא, ּורְׁשִימִין ּבְהַאי ּפִתְחָא. וְאִית ּדִמְעִין 
רְׁשִימִין ּתָדִיר עַל ּכֹל אִיּנּון רְתִיכִין עִּלָאִין, ּדְלָא אִתְמְחּון ַאחֲרָנִין, ּו

. אִּלֵין אִיּנּון ּדִמְעִין, ּדְאֹוׁשְדּו לְעֵיּלָא וְתַתָא, ּכַד אִתְחָרַב (ס"א אתחמון)
הֵן אֶרְאֶּלָם צָעֲקּו חּוצָה מַלְאֲכֵי ׁשָלֹום  (ישעיה לג)ּבֵי מַקְדְׁשָא, ּדִכְתִיב 

בְּכָיּון. וְאִיּנּון ּדִמְעִין ּדְאֹוׁשְדִין עַל צַדִיקַּיָיא, וְזַּכָאִין, ּכַד מַר יִ
מִסְּתַּלְקֵי מֵעָלְמָא. ּכֻּלְהּו נַטְלֵי לֹון אִיּנּון רְתִיכִין, וְעַרְבֵי לֹון ּבְאִיּנּון 

 ישעיה כה)(ּדִמְעִין, ּדְאִתֹוׁשְדּו עַל חָרִיבּו ּדְבֵי מַקְדְׁשָא וְעַל ּדָא ּכְתִיב, 
ּומָחָה יְיָ' אֱלהִים ּדִמְעָה מֵעַל ּכָל ּפָנִים. מַאן ּפָנִים. אִּלֵין רְתִיכִין 
עִּלָאִין קַדִיׁשִין. ּולְבָתַר וְחֶרְּפַת עַּמֹו יָסִיר מֵעַל ּכָל הָָארֶץ ּכִי יְיָ' 

  ּדִּבֵר.

ַתח  ּפֶ אן ּוְרׁשּומֹות ּבַ ָארֹות ּכָ ָמעֹות ִנׁשְ ְואֹוָתן ּדְ
ה. ִמיד ַעל  ַהזֶּ ָמעֹות ֲאֵחרֹות, ּוְרׁשּומֹות ּתָ ְוֵיׁש ּדְ

ּלֹא ִנְמחֹות  בֹות ֶעְליֹונֹות ׁשֶ ל אֹוָתן ֶמְרּכָ . (נראות)ּכָ
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ה  ְפכּו ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ָ ׁשּ ָמעֹות ׁשֶ ה ֵהן ּדְ ֵאּלֶ
תּוב  ּכָ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ ֵהן  (ישעיה לג)ּכְ

ם ָצֲעקּו ֻחָצה  יּון. ֶאְרֶאּלָ לֹום ַמר ִיְבּכָ ַמְלֲאֵכי ׁשָ
יִקים ּוְטהֹוִרים  ְפכּו ַעל ַצּדִ ָ ׁשּ ָמעֹות ׁשֶ ְואֹוָתן ּדְ
ן נֹוְטלֹות אֹוָתן  ּלָ ִקים ֵמָהעֹוָלם. ֶאת ּכֻ ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות  אֹוָתן ּדְ בֹות ּוְמָעְרבֹות אֹוָתן ּבְ ְרּכָ ַהּמֶ

ְקדָּ  ית ַהּמִ ן ּבֵ כּו ַעל ֻחְרּבַ ּפְ ׁשְ ּנִ תּוב ׁשֶ ׁש, ְוַעל ֶזה ּכָ
ִנים.  (ישעיה כה) ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ּדִ

דֹוׁשֹות.  בֹות ָהֶעְליֹונֹות ַהּקְ ְרּכָ ִנים? ֵאּלּו ַהּמֶ ִמי ַהּפָ
ְך  י  -ְוַאַחר ּכָ ל ָהָאֶרץ ּכִ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ְוֶחְרּפַ
ר. ּבֵ   ה' ּדִ

  דף נ"ה ע"א)(פרשת בשלח  -ספר שמות  -בזוהר 

רּוְך הּוא, זֹוֶכה  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יתֹו ׁשֶ ן ּבֵ ּבֹוֶכה ַעל ֻחְרּבַ ל ָאָדם ׁשֶ ּכָ
ְך  תּוב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ נוּ  - ְלַמה ׁשּ ו ְיַרּנֵ   ַיְחּדָ

 (ישעיה נב)ר' יְהּודָה הֲוָה יָתִיב קָמֵיּה ּדְר' ׁשִמְעֹון, וְהּוא קָארֵי, ּכְתִיב 
ל יַחְּדָיו יְרַּנֵנּו. קֹול צֹופַיִךְ, מַאן אִיּנּון צֹופַיִךְ. קֹול צֹופַיִךְ נָׂשְאּו קֹו

אֶּלָא אִּלֵין אִיּנּון ּדִמְצָפָאן, אֵימָתַי יְרַחֵם קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לְמִבְנֵי 
ּבֵיתֵיּה. נָׂשְאּו קֹול, יִׂשְּאּו קֹול מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי נָׂשְאּו קֹול. אֶּלָא, 

בָכֵי, וְָארִים קַלֵיּה עַל חָרְּבַן ּבֵיתֵיּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ ּכָל ּבַר נָׁש ּדְ
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הּוא, זָכֵי לְמָה ּדִכְּתִיב לְבָתַר יַחְּדָיו יְרַּנֵנּו. וְזָכֵי לְמֵחֱמֵי לֵיּה 
  ּבְיִׁשּּובָא ּבְחֶדְוָותָא.

ְמעֹון, ְוהּוא  י ׁשִ ב ִלְפֵני ַרּבִ י ְיהּוָדה ָהָיה יֹוׁשֵ ַרּבִ
ו  (ישעיה נב)תּוב קֹוֵרא, כָּ  אּו קֹול ַיְחּדָ קֹול ֹצַפִיְך ָנׂשְ

ה ֵהם  א ֵאּלֶ ְיַרּנֵנּו. קֹול ֹצַפִיְך, ִמי ֵהם ֹצַפִיְך? ֶאּלָ
רּוְך הּוא ִלְבנֹות  דֹוׁש ּבָ ים ָמַתי ְיַרֵחם ַהּקָ ַצּפִ ּמְ ׁשֶ
אּו קֹול ָהָיה ָצִריְך  אּו קֹול? ִיׂשְ יתֹו. ָנׂשְ ֶאת ּבֵ

ה ָנשְׂ  ל ָאָדם ִלְהיֹות! ַמה זֶּ א ּכָ אּו קֹול? ֶאּלָ
דֹוׁש  ל ַהּקָ יתֹו ׁשֶ ן ּבֵ ּבֹוֶכה ּוֵמִרים קֹולֹו ַעל ֻחְרּבַ ׁשֶ

ְך  תּוב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ רּוְך הּוא, זֹוֶכה ְלַמה ׁשּ ו  - ּבָ ַיְחּדָ
ֶחְדָוה. ב ּבְ ָ   ְיַרּנֵנּו, ְוזֹוֶכה ִלְראֹותֹו ְמֻיׁשּ

ְמָחה בִּ  ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ   יׁשּוָעתוֹ ֶזה ה' ִקּוִ

ּבְׁשּוב יְיָ' אֶל צִּיֹון מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי ּבְׁשּוב יְיָ'  (אמר ליה)ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון, 
צִּיֹון אֶּלָא ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון וַּדַאי. ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִתְחֲרִיב 

ק מַלְּכָא קַּדִיָׁשא יְרּוׁשָלַם לְתַּתָא, ּוכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל אִתְּתְרָכַת, סָלִי
 (ויקרא ע"ה)לְצִּיֹון, וְַאנְגִיד לֵיּה לָקֳבְלֵיּה, ּבְגִין ּדִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל 

וְכַד ּתִתְהַּדָר  (ויצא קס"ב ע"ב) (השתא דאתגליא כנסת ישראל סליק ליה לגביה)אִתְּתְרָכַת. 
ׁשָא לְצִּיֹון לְַאתְרֵיּה, ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל לְַאתְרָּה, ּכְדֵין יֵתּוב מַלְּכָא קַּדִי

לְאִזְּדַּוְוגָא חַד ּבְחַד, וְדָא הּוא ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון. ּוכְדֵין זְמִינִין יִׂשְרֵָאל 
לְמֵימָר, זֶה אֵלִי וְַאנְוִהּו. ּוכְתִיב, זֶה יְיָ' קִּוִינּו לֹו נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה 

יְיָ' אִיׁש מִלְחָמָה יְיָ' ׁשְמֹו. רִּבִי  ו)(שמות טּבִיׁשּועָתֹו, ּבִיׁשּועָתֹו וַּדַאי. 
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עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵפֶר מִלְחֲמֹות יְיָ' אֶת וָהֵב  (במדבר כא)ַאּבָא ּפָתַח 
ּבְסּופָה וְאֶת הַּנְחָלִים ַארְנֹון. ּכַמָה אִית לָן לְאִסְּתַּכְלָא ּבְפִתְּגָמֵי 

מִּלָהָא, ּדְלֵית לָךְ מִּלָה אֹורַיְיתָא, ּכַמָה אִית לָן לְעַּיְינָא ּבְכָל 
ּבְאֹורַיְיתָא, ּדְלָא אִתְרְמִיזָא ּבִׁשְמָא קַּדִיׁשָא עִּלָָאה, וְלֵית לָךְ מִּלָה 
ּבְאֹורַיְיתָא, ּדְלֵית ּבָּה ּכַּמָה רָזִין, ּכַּמָה טַעֲמִין, ּכַּמָה ׁשָרָׁשִין, ּכַּמָה 

א, עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵפֶר מִלְחֲמֹות הָכָא אִית לְאִסְּתַּכְלָ (דף נ"ו ע"א)עֲנָפִין. 
יְיָ', וְכִי סֵפֶר מִלְחֲמֹות יְיָ', ָאן הּוא. אֶּלָא הָכִי אִּתְעָרּו חַבְרַּיָיא, ּכָל 
מַאן ּדְַאּגָח קְרָבָא ּבְאֹורַיְיתָא, זָכֵי לְַאסְּגָָאה ׁשְלָמָא ּבְסֹוף מִּלֹוי. ּכָל 

נָא. וְכָל קְָרבִין ּדְאֹורַיְיתָא, ׁשְלָמָא קְרָבִין ּדְעָלְמָא, קְטָטָה וְחֻרְּבָ
ּורְחִימּותָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵפֶר מִלְחֲמֹות יְיָ' אֶת 
וָהֵב ּבְסּופָה, ּכְלֹומַר, ַאהֲבָה ּבְסּופָה. ּדְלֵית לָךְ ַאהֲבָה ּוׁשְלָמָא ּבַר 

  מֵהַאי.

ׁשּוב ה' ִצּיֹון?! ָהָיה ָצִריְך לִ  ׁשּוב ה' ֶאל ּבְ ְהיֹות ּבְ
ׁשּוב ה' ִצּיֹון  א ּבְ ׁשּוב ה' ִצּיֹון? ֶאּלָ ה ּבְ ִצּיֹון! ַמה זֶּ
ה  ַלִים ְלַמּטָ ָחְרָבה ְירּוׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ אי. ּבֹא ְרֵאה, ּבְ ַוּדַ
דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ה, ָעָלה ַהּמֶ ָרֵאל ּגְֹרׁשָ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ּום ֶנְגּדֹו, ִמׁשּ ָרֵאל  ְלִצּיֹון, ְוֶנֱאַנח ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ׁשֶ
ה, [עתה שגתגלתה כנסת ישראל, מעלה  ּגְֹרׁשָ
ָרֵאל ִלְמקֹוָמּה,  ֶנֶסת ִיׂשְ ֲחֹזר ּכְ ּתַ אותה אליו] ּוְכׁשֶ
ג  ּוֵ דֹוׁש ְלִצּיֹון ִלְמקֹומֹו ְלִהְזּדַ ֶלְך ַהּקָ ָאז ָיׁשּוב ַהּמֶ
ׁשּוב ה' ִצּיֹון. ְוָאז ֲעִתיִדים  ֶאָחד, ְוֶזהּו ּבְ ֶאָחד ּבְ

ָרֵאל לֹוַמר ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, ְוָכתּוב ֶזה ה' יִ  ׂשְ
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יׁשּוָעתֹו  יׁשּוָעתֹו, ּבִ ְמָחה ּבִ ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִקּוִ
מֹו. אי. ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ׁשְ   ַוּדַ

  (דף סא ע"א)פרשת נח  -ספר בראשית  -בזוהר 

ה מִ  ר ִצּוָ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזָמם ּבִ ה ה' ֲאׁשֶ   יֵמי ֶקֶדםָעׂשָ

רַּבִי אֶלְעָזָר אֲזַל לְגַּבֵיּה ּדְרַּבִי יֹוסֵי ּבְרַּבִי ׁשִמְעֹון ּבֶן לָקֹונְיָא חָמֹוי. 
ּדְקּומְרָא ּבְמָטּון  (ס"א טופסיסא)ּכֵיוָן ּדְחָמָא לֵיּה ַאתְקִין לֵיּה ּתּופְסִיתָא 

מֵָאבּוךְ הַאי  ּדְקּולְפָא וִיתִיבּו. ָאַמר לֵיּה חָמֹוי אֶפְׁשָר ּדְׁשָמַעְּתְ
עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמַם ּבִּצַע אֶמְרָתֹו אֲׁשֶר צִוָה מִימֵי  (איכה ב)דִכְתִיב 

  קֶדֶם.

ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֶאְלָעָזר ָהַלְך ֶאל ַרּבִ ַרּבִ
ָרָאה אֹותֹו, ִהְתִקין לֹו  יָון ׁשֶ ָלקֹוְנָיא ָחִמיו. ּכֵ

ּסּוי בְּ  ל ּכִ ִטיַח ׁשֶ בּו. ָאַמר ׁשָ ל ֵעץ, ְוָיׁשְ מֹוטֹות ׁשֶ
תּוב  ּכָ ַמְעּתָ ֵמָאִביְך ֶזה ׁשֶ ָ ׁשּ ר ׁשֶ (איכה לֹו ָחִמיו, ֶאְפׁשָ

ה  ב) ר ִצּוָ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזָמם ּבִ ה ה' ֲאׁשֶ ָעׂשָ
  ִמיֵמי ֶקֶדם?

ָאמַר לֵיּה הָא אּוקְמּוהָ חַבְרַיָא. ּבִּצַע אֶמְרָתֹו, ּדְבָזַע ּפֹורְּפִירָא 
ילֵיּה. אֲׁשֶר צִּוָה מִימֵי קֶדֶם, ּדְהָא ּפֹורְּפִירָא ּפָקִיד לָּה מֵאִּנּון יֹומֵי ּדִ

קַדְמָאֵי עִּלָאֵי, ּובְיֹומָא ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא ּבָזַע לָּה. ּבְגִין ּדְהַאי 
  ּפֹורְּפִירָא אִיהִי יְקָרָא דִילֵיּה וְתִיקּונָא דִילֵיּה ּובָזַע לֵיּה.



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

ס‡

ע ֶאְמָרתֹו אָ  ּצַ ְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים, ּבִ  - ַמר לֹו, ֲהֵרי ּפֵ
ה ִמיֵמי ֶקֶדם  ר ִצּוָ ּלֹו. ֲאׁשֶ ֶרת ׁשֶ ַרע ָהַאּדֶ ּקָ  - ׁשֶ

ה ֵמאֹוָתם ָיִמים  ֶרת ִצּוָ ֲהֵרי אֹוָתּה ָהַאּדֶ ׁשֶ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ִראׁשֹוִנים ֶעְליֹוִנים, ּוַביֹּום ׁשֶ

ּום  ֶרת ַהזֹּו ִהיא ְכבֹודֹו ָקַרע אֹוָתּה, ִמׁשּ ָהַאּדֶ ׁשֶ
  ְוִתּקּונֹו, ְוָקַרע אֹוָתּה.

לְַאבְָאׁשָא  (קודם)ָאמַר לֵיּה עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמַם. וְכִי מַלְּכָא חָׁשִיב 
לִבְנֹוי עַד לָא יֵיתּון לְמֶחְטֵי. ָאמַר לֵיּה לְמַלְּכָא ּדְהֲוָה לֵיּה מָאן 

חִיל עֲלֵיּה ּדְלָא יִתְּבַר וְהֲוָה מִסְּתַּכֵל ּבֵיּה יְקָר, ּובְכָל יֹומָא הֲוָה ּדָ
וְתַּקִין ּבְעֵינֹוי. לְיֹומִין אֲתָא ּבְרֵיּה וְַארְּגִיז לֵיּה לְמַלְּכָא, נְטַל מַלְּכָא 

  הַהּוא מָאן יְקָר ּותְבַר לֵיּה. הֲדָא הּוא דִכְתִיב עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמָם.

ר זָ  ה ה' ֲאׁשֶ ב ָאַמר לֹו, ָעׂשָ ָמם, ְוִכי ֶמֶלְך חֹוׁשֵ
ּלֹא ָיבאּו ַלֲח א!? ָאַמר  [קדם] ְלָהַרע ְלָבָניו ַעד ׁשֶ

ִלי ָיָקר, ּוְבָכל יֹום  (משל)לֹו,  ָהָיה לֹו ּכְ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ל ּבֹו  ּכֵ ֵבר ְוָהָיה ִמְסּתַ ָ ּלֹא ִיׁשּ ָהָיה ּפֹוֵחד ָעָליו ׁשֶ

נֹו ְוהִ  א ּבְ ֵעיָניו. ְלָיִמים ּבָ יז ֶאת ּוָמָצא ֵחן ּבְ ְרּגִ
ַבר אֹותֹו.  ִלי ָיָקר ְוׁשָ ֶלְך אֹותֹו ּכְ ֶלְך. ָלַקח ַהּמֶ ַהּמֶ

ר ָזָמם. ה ה' ֲאׁשֶ תּוב ָעׂשָ ּכָ   ֶזהּו ׁשֶ
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ר ָזָמם ה ה' ֲאׁשֶ   ָעׂשָ

ּתָא חֲזֵי, מִן יֹומָא ּדְאִתְּבְנֵי ּבֵי מַקְּדְׁשָא הֲוָה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
לֵיּה סַּגֵי וְהֲוָה ּדָחִיל עֲלַיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל ּדְיֶחטּון מִסְּתַּכֵל ּבֵיּה וְחֲבִיב עֲ 

וִיחָרֵב ּבֵי מַקְּדְׁשָא. וְכֵן ּבְכָל זִמְנָא ּדְהֲוָה ָאתֵי לְגַּבֵי ּבֵי מַקְּדְׁשָא 
הֲוָה לָבִיׁש הַהּוא ּפֹורְּפִירָא. לְבָתַר ּדְגָרְמּו חֹובִין וְַארְּגִיזּו קַּמֵי 

(ד"א גריס הס ההוא פורפירא ּבֵי מַקְּדְׁשָא ּובָזַע הַהּוא ּפֹורְּפִירָא  מַלְּכָא אִתְחָרַב

  הַיְנּו דִכְתִיב עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמַם. ואתחרב בי מקדשא)

ׁש ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ּבֹא ְרֵאה, ִמּיֹום ׁשֶ
ל ּבֹו ְוָחִביב ָעָליו  ּכֵ רּוְך הּוא ִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ה ְחְטאּו ְוֵיָחֵרב ַהְרּבֵ ּיֶ ָרֵאל ׁשֶ , ְוָהָיה ּפֹוֵחד ַעל ִיׂשְ
א ֵאֶצל  ָהָיה ּבָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ׁש. ְוָכְך ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֶרת. ַאַחר  ׁש, ָהָיה לֹוֵבׁש אֹוָתּה ַאּדֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֶלְך, ֶנֱחַרב  יזּו ִלְפֵני ַהּמֶ ְרמּו ַהֲחָטִאים ְוִהְרּגִ ּגָ ׁשֶ

ְקדָּ  ית ַהּמִ ֶרת [קרע אותה ּבֵ ׁש ְוָקַרע אֹוָתּה ָהַאּדֶ
תּוב  ּכָ האדרת ונחרב בית המקדש]. ַהְינּו ׁשֶ

ר ָזָמם. ה ה' ֲאׁשֶ   ָעׂשָ

ה ִעים ִרּנָ   ּוַבֲאֹבד ְרׁשָ

(האי אמרתו בקדמיתא יתבא בראש אמיר. והא אתעטרו עטרא לרישא ואילן נאה ּבִּצַע אִמְרָתֹו וְגו' 

אראלם צעקו  ין עציבו קמיה בבתי בראי ודאי והן (ישעיה לג)לפניו. ואיהי מימי קדם ודאי. וכד
ויקרא יי צבאות ביום ההוא וגו) הַיְינּו ּבְזִמְנָא  (ישעיה כב)חוצה. 
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ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא. אֲבָל ּבְזִמְנָא אֳחָרָא לֵית חֶדְוָה קַּמֵי קּודְׁשָא 
בֵי עָלְמָא וְאִּנּון ּדְַארְּגִיזּו קֵַּמיּה ּבְרִיךְ הּוא ּכְזִמְנָא ּדְאִתְאֲבִידּו חַּיָי

ּובַאֲבֹוד רְׁשָעִים רִּנָה. וְכֵן ּבְכָל ּדָרָא  (משלי יא)הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
וְדָרָא ּדְעָבִיד ּדִינָא ּבְחַּיָיבֵי עָלְמָא. חֶדְוָה וְתּוׁשְּבַחְּתָא קַּמֵי קּודְׁשָא 

  ּבְרִיךְ הּוא.

ַצע ֶאְמָרתֹו ְוגֹו'  [האמרתו הזו בתחלה ישבה ּבִ
בראש אמיר, והרי התעטרו עטרה לראש ואילן 
נאה לפניו, והיא מימי קדם ודאי, ואז עצבות 

והן  (ישעיה לג)לפניו בבתים החיצונים ודאי, 
ויקרא ה' אלהים  (שם כב)אראלם צעקו חצה, 

ּנֱֶחַרב  ְזַמן ׁשֶ צבאות ביום ההוא וגו']. ַהְינּו ּבִ
ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ְזַמן ַאֵחר ֵאין ֶחְדָוה ִלְפֵני ּבֵ ֲאָבל ּבִ

ֵעי  אֹוְבִדים ִרׁשְ מֹו ְזַמן ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
תּוב  ּכָ יזּו ְלָפָניו. ֶזהּו ׁשֶ ִהְרּגִ (משלי ָהעֹוָלם ְואֹוָתם ׁשֶ

ָכל ּדֹור ְודֹור  יא) ִעים ִרּנָה. ְוֵכן ּבְ ּוַבֲאֹבד ְרׁשָ
ֵעי הָ  ִרׁשְ ה ִדין ּבְ עֹוׂשֶ ַחת ׁשֶ ּבַ עֹוָלם, ֶחְדָוה ְוִתׁשְ
רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ   ִלְפֵני ַהּקָ

Nâw  
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חֹות ְלָפָניו ַעל  ּבָ ִעים, ֶחְדוֹות ְוִתׁשְ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֶאְבדּו ֵמָהעֹוָלם ּנֶ   ׁשֶ

ּו וְאִי תֵימָא הָא ּתָנִינָן ּדְלֵית חֶדְוָה קַּמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכַד אִיה
עָבִיד ּדִינָא ּבְחַּיָיבַיָא. אֶּלָא ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִתְעֲבִיד ּדִינָא 
ּבְחַּיָיבַיָא, חֶדְוָון וְתּוׁשְּבְחָן קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו מֵעָלְמָא. וְהָּנֵי 

גַּבֵיּה ּדְאֹורִיךְ לֹון וְלָא תָאבָן לְ (קיג ב, קכא ב)מִילֵי ּכַד מָטָא הַהּוא זִמְנָא 
(ועד מֵחֹובַיְיהּו. אֲבָל אִי אִתְעֲבִיד ּבְהּו ּדִינָא עַד לָא מָטָא זִמְנַיְיהּו, 

) ּכִי לא ׁשָלֵם עֲֹון הָאֱמֹורִי עַד הֵּנָה, דלא אשתלים חובייהו, כמא דאת אמר, (בראשית טו)
  ּכְדֵין לֵית חֶדְוָה קַמֵיּה ּובָאִיׁש קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו.

דֹוׁש ְואִ  ֵאין ֶחְדָוה ִלְפֵני ַהּקָ ִנינּו ׁשֶ ם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשָ
א? ּבא  ִעים ֶאּלָ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ ּבָ
ִעים, ֶחְדוֹות  ְרׁשָ ה ִדין ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרֵאה, ּבְ
ּנֶֶאְבדּו ֵמָהעֹוָלם.  חֹות ְלָפָניו ַעל ׁשֶ ּבָ ְוִתׁשְ

ָבִרים ַהלָּ  ין ְוַהּדְ ִהְמּתִ יַע אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ לּו ּכְ
ה  בּו ֵאָליו ֵמֲחָטֵאיֶהם. ֲאָבל ִאם ַנֲעׂשֶ ָלֶהם ְולֹא ׁשָ
ּלֹא  ם, [ועד] ׁשֶ יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ ין ַעד ׁשֶ ָבֶהם ּדִ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָלם ֶחְטָאם, ּכְ ֵלם  (בראשית טו)ִנׁשְ י לֹא ׁשָ ּכִ
ָאז ֵאין ֶחְדָוה ְלָפָניו, ְוַרע ֲעֹון ָהֱאמֹוִרי ַעד ֵהּנָה, 

ּנֶֶאְבדּו.   ְלָפָניו ַעל ׁשֶ

Nâw  
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ם יַע ְזַמּנָ ֶטֶרם ַמּגִ ה ִדין ּבְ רּוְך הּוא ֵאינֹו עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

וְאִי תֵימָא אִיהּו עַד לָא מָטּו זִמְנַיְיהּו ַאּמַאי עָבִיד ּבְהּו ּדִינָא. אֶּלָא 
יְיהּו. ּדְהָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לָא עָבִיד אִּנּון ּגָרְמִין ּבִיׁשָא לְַגרְמַ

ּבְהּו ּדִינָא עַד לָא מָטָא זִמְנַיְיהּו. אֶּלָא ּבְגִין ּדְמִׁשְּתַּתְפֵי ּבַהֲדַיְיהּו 
ּדְיִׂשְרָאֵל לְַאבְָאׁשָא לֹון. ּובְגִין ּכָךְ עָבִיד ּבְהּו ּדִינָא וְאֹובִיד לֹון 

א הּוא ּדְַאבְאִיׁש קַּמֵיּה. ּובְגִין ּכָךְ ַאטְּבַע מֵעָלְמָא ּבְלָא זִמְנָא. וְדָ
מִצְרָאֵי ּבְיַּמָא. וְאֹובִיד ׂשַנְאֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל ּבִימֵי יְהֹוׁשָפָט. וְכֵן ּכֻלְהּו. 

  ּדְהָא ּבְגִינֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל אִתְאֲבִידּו ּבְלָא זִמְנָא.

ין טֶ  ה ָבֶהם ּדִ ה עֹוׂשֶ יַע ְוִאם ּתֹאַמר, ָלּמָ ִהּגִ ֶרם ׁשֶ
ֲהֵרי  ְרמּו ַרע ְלַעְצָמם, ׁשֶ א ֵהם ּגָ ם? ֶאּלָ ְזַמּנָ
יַע  ֶטֶרם ַמּגִ ה ִדין ּבְ רּוְך הּוא ֵאינֹו עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל  ִפים ִעם ִיׂשְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ם, ֶאּלָ ְזַמּנָ
ָדם  ין ּוְמַאּבְ ה ָבֶהם ּדִ ְלָהַרע ָלֶהם, ְוָלֵכן עֹוׂשֶ

ַרע ְלָפָניו. ְוָלֵכן ֵמָהע ַמן. ְוֶזהּו ׁשֶ לֹא ַהזְּ ֹוָלם ּבְ
יֵמי  ָרֵאל ּבִ ם ְוֶהֱאִביד ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ּיָ יַע ִמְצַרִים ּבַ ִהְטּבִ
ָרֵאל ֶנֶאְבדּו  ּום ִיׂשְ ֲהֵרי ִמׁשּ ם, ׁשֶ ּלָ ָפט, ְוֵכן ּכֻ ְיהֹוׁשָ

ם.   ִלְפֵני ְזַמּנָ

ן ְולָא תָבּו. ּכְדֵין חֶדְוָה אֲבָל ּכַד אִׁשְּתְלִים זִמְנָא ּדְאֹורִיךְ לֹו
וְתּוׁשְּבַחְּתָא קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו מֵעָלְמָא. ּבַר ּבְזִמְנָא ּדְאִתְחָרִיב 
ּבֵי מַקְּדְׁשָא. ּדְַאף עַל ּגַב ּדְאִׁשְּתְלִים זִמְנָא ּדִלְהֹון ּדְַארְּגִיזּו קַּמֵיּה, 

  נָא לָא הֲוָה חֶדְוָה לְעֵילָא וְתַּתָא:לָא הֲוָה חֶדְוָה קַּמֵיּה. ּומֵהַהּוא זִמְ
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בּו, ָאז  ה ָלֶהם ְולֹא ׁשָ ִחּכָ ַמן ׁשֶ ַלם ַהזְּ ֻהׁשְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ָאְבדּו ֵמָהעֹוָלם,  ַחת ְלָפָניו ַעל ׁשֶ ּבַ ֶחְדָוה ְוִתׁשְ
ב  ַאף ַעל ּגַ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ַמן ׁשֶ ָרט ַלזְּ ּפְ

ֶהם שֶׁ  ּלָ ַמן ׁשֶ ַלם ַהזְּ ֻהׁשְ יזּו ְלָפָניו, לֹא ָהְיָתה ׁשֶ ִהְרּגִ
ֶחְדָוה ְלָפָניו. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן לֹא ָהְיָתה ֶחְדָוה ְלָפָניו 

ה.   ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  פרשת בלק -זוהר חדש  -בזוהר 

ָרֵאל ׂשְ ֶבט ִמיִּ ֲעֹקב ְוָקם ׁשֵ ַרְך ּכֹוָכב ִמיַּ   ָקרֹוב ּדָ

ּו וְלֹא קָרֹוב ּדָרַךְ ּכֹוכָב מִּיַעֲקֹב אֶרְאֶּנּו וְלֹא עַּתָה אֲׁשּורֶּנ (במדבר כד)
וְקָם ׁשֵבֶט מִּיִׂשְרָאֵל וְגו'. אֶרְאֶּנּו, לְמִּלָה ּדְפּורְקָנָא ּדָא, ּדְאִיהּו 

  רְבִיעָָאה. וְלֹא עַּתָה, אֶּלָא לְסֹוף יֹומַיָיא.

ַרְך ּכֹוָכב  ה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ּדָ ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ
ֲעֹקב  ָרֵאל ְוגֹו' ִמּיַ ׂשְ ֶבט ִמּיִ . ֶאְרֶאּנּו (במדבר כד)ְוָקם ׁשֵ

ה  - ִהיא ְרִביִעית. ְולֹא ַעּתָ ה ַהזֹּו, ׁשֶ ֻאּלָ  - ֶאת ַהּגְ
ִמים. א ְלסֹוף ַהּיָ   ֶאּלָ

עֹוָלם ה ָיִמים ָהיּו ּבָ ָ ׁשּ   ׁשִ

ֹו ׁשִית יֹומִין הֲוֹו ּבְעָלְמָא, ּבְיֹומָא רְבִיעָָאה חָמֵינָא, ּדִנְהֹורִין ּדַהֲו
ּבֵיּה, מִסְּתַּלְקֵי ּומִתְדַעֲכֵי. ׁשִמְׁשָא וְסִיהֲרָא וְכֹוכָבַיָיא ּומַּזָלֵי אִתְּגְנִיזּו 
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ּבֵיּה. הַּנִי אִתְהֲוֹו ּבְעֹוּבָדָא דִבְרֵאׁשִית, ּובֵיּה אִסְּתַּלָקּו ּבְיֹומָא דְאֶלֶף 
  רְבִיעָָאה.

ּיֹום ָהְרִביִעי עֹוָלם. ּבַ ה ָיִמים ָהיּו ּבָ ָ ׁשּ ָרִאינּו,  ׁשִ
ֶמׁש  ֶ ִקים ְודֹוֲעִכים. ַהׁשּ ּלְ ָהיּו בֹו, ִמְסּתַ ָהאֹורֹות ׁשֶ ׁשֶ
לֹות ִנְגְנזּו בֹו. ֵאּלּו  זָּ ָבָנה ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ ְוַהּלְ
ּיֹום  קּו ּבַ ּלְ ית, ּובֹו ִהְסּתַ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ִהְתַהּוּו ּבְ

ל ָהֶאֶלף ָהְרִביִעי.   ׁשֶ

ְמעֹון וְ  י ׁשִ ָכה ַרּבִ ֶכת, ּוִמי ָיכֹול ִלְסּבֹל ּבָ לּות ִנְמׁשֶ ַהּגָ ָאַמר: אֹוי ׁשֶ
  אֹוָתהּ 

ּבְכָה רַּבִי ׁשִמְעֹון וַאֲמַר, וַוי דְגָלּותָא אִתְמְׁשַךְ, ּומַאן יָכִיל לְמִסְּבֵל 
לֵיּה. אֲמַר לֵיּה, אִי רַּבִי אִי רַּבִי, אִּלּו הֲוֵית יָדַע ּכַּמָה עִרְטּולָא 

ד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְכָלְהֹו רְקִיעִין, ּבְׁשַעֲתָא ּדְגָזַר ּובִלְּבּולָא, עָבַ
ּומְסָר לֹון לְיִׂשְרָאֵל ּבִידָא ּדְהַהִיא ׁשִפְחָה, ּולְאִׁשְּתַעְּבָדָא ּתְחֹות יְדָא 

  דֶאֱדֹום.

ֶכת,  לּות ִנְמׁשֶ ַהּגָ ְמעֹון ְוָאַמר: אֹוי ׁשֶ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּבָ
י, ִאי ּוִמי ָיכֹול ִלְסּבֹל אוֹ  ָתּה. ָאַמר לֹו: ִאי ַרּבִ

ה  ה ֶבָהָלה ּוִבְלּבּול ָעׂשָ ּמָ י, ִאּלּו ָהִייָת יֹוֵדַע ּכַ ַרּבִ
ַזר  ּגָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָכל ָהְרִקיִעים ּבְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְפָחה,  ִ ַיד אֹוָתּה ַהׁשּ ָרֵאל ּבְ ּוָמַסר אֹוָתם ְלִיׂשְ

ל ד ׁשֶ ַחת ַהּיָ ד ּתַ ְעּבֵ ּתַ   ֱאדֹום. ּוְלִהׁשְ
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ִאיצּו ְלַנֲחֵמִני ַעל ׁשֹד  ִכִי ַאל ּתָ ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עּו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ַעל ּכֵ
י ת ַעּמִ   ּבַ

ּבְׁשַעֲתָא ּדַהֲוֹו ּכָתְבֵי ּפִתְקִין ּבִרְקִיעָא, עַד ּדְלָא ַאחְּתִימּו, 
א לְכָל חֵילֵי ּבְגּוׁשְּפַנְָקא ּדְחֹותְמָא דְמַלְּכָא, קְרָא קּודְָׁשא ּבְרִיךְ הּו

ׁשְמַיָיא, ּוקְרָא ְלגַבְרִיאֵל ּדְקֶסֶת הַּסֹופֵר ּבְַחרְצֹוי, וַאֲמַר לֵיּה, אִיעַּכַב 
ּפִתְקִין עַד ּדְלָא ַאחְּתִימּו, וְאֶבְּכֶה עַל ּבָנַי, וְַאעֲבֵיד לְהֹון מִסְּפְדָא 

ּבְקּון לִי, וְלָא וְאֶבְלָא. ּבְאֹומָָאה עֲלַיְיכּו, ּכָל חֵילָא דִׁשְמַיָא, ּדְתִׁשְ
עַל ּכֵן ָאמַרְּתִי ׁשְעּו מִּנִי  (ישעיה כב)תִתְקְפּון לְנַחֲמָא לִי. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 

  אֲמָרֵר ּבַּבֶכִי ַאל ּתָאִיצּו לְנַחֲמֵנִי עַל ׁשֹד ּבַת עַּמִי.

ָרִקיַע, ֶטֶרם  ָסִקים ּבָ ָהיּו כֹוְתִבים ּפְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
חֹוֶתֶמת בְּ  מּו ּבְ דֹוׁש ֶנְחּתְ ֶלְך, ָקָרא ַהּקָ חֹוַתם ַהּמֶ

ַמִים, ְוָקָרא  ָ רּוְך הּוא ְלָכל ִצְבאֹות ַהׁשּ ּבָ
ָמְתָניו, ְוָאַמר לֹו:  ֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ ּקֶ ְלַגְבִריֵאל, ׁשֶ
ה ַעל  מּו, ְוֶאְבּכֶ ֶרם ֶנְחּתְ ּטֶ ָסִקים ׁשֶ ב ֶאת ַהּפְ ַעּכֵ

ב ׁשְ ד ְוֵאֶבל. ּבִ ה ָלֶהם ִמְסּפֵ ַני, ְוֶאֱעׂשֶ ּוָעה ּבָ
ַעְזבּו אֹוִתי ְולֹא  ּתַ ַמִים, ׁשֶ ָ ל ִצְבאֹות ַהׁשּ ֲעֵליֶכם, ּכָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ קּו ְלַנֲחֵמִני, ּכְ ן  (ישעיה כב)ִתְתַחזְּ ַעל ּכֵ
ִאיצּו  ִכִי ַאל ּתָ ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עּו ִמּנִ י ׁשְ ָאַמְרּתִ

י. ת ַעּמִ   ְלַנֲחֵמִני ַעל ׁשֹד ּבַ

Nâw  
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ַני ֲאהּוֵבי מֵ  ַני, ּבָ מֹו ָאב ּבָ י ֶאְתֶכם ּכְ י ֶאְתֶכם ְוָלַקְחּתִ ְלּתִ ּדַ ַעי, ּגִ
נוֹ  ּנֹוֵטל ֶאת ּבְ   ׁשֶ

ּבְעַט ּבְעִיטִין ּבִרְקִיעָא דַעֲרָבֹות, וַעֲבַד ּבֵיּה ּבְקּועִין וְחַּלֹונִין 
ּפְתִיחִין. ּפְתַח וַאֲמַר, ּבָנַי, ּבָנַי רְחִימּו ּדְמֵעַיי, רִּבִיתִי לְכֹון, ּונְטָלִית 

כֹון, ּכְַאּבָא ּדִנְטֵיל לִבְרֵיּה, אֹולִיפְנָא לְכֹו ּדַחַלְּתִי, ַאׁשְלֵטִית לְכֹו לְ
עַל ּכָל אּוּמִין ּדְעָלְמָא. חַבְּתּון קַּמָאי ּבְכַּמָה חֹובִין, עָבַרְנָא עֲלַיְיכּו, 

  ּבְגִין ּדִבְנִין יַּקִירִין רְחִימִין הֲוֵויתָן קַּמָאי.

רָ  ִעיטֹות ּבָ ַעט ּבְ ה ּבֹו ּבָ ל ֲעָרבֹות, ְוָעׂשָ ִקיַע ׁשֶ
ַני  ַני, ּבָ ַתח ְוָאַמר: ּבָ תּוִחים. ּפָ ִקיִעים ְוַחּלֹונֹות ּפְ ּבְ
מֹו  י ֶאְתֶכם ּכְ י ֶאְתֶכם ְוָלַקְחּתִ ְלּתִ ּדַ ֲאהּוֵבי ֵמַעי, ּגִ
י ֶאְתֶכם ֶאת ִיְרָאִתי,  ְדּתִ נֹו, ִלּמַ ּנֹוֵטל ֶאת ּבְ ָאב ׁשֶ

י ֶאְתֶכם ַעל כָּ  ַלְטּתִ ל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ֲחָטאֶתם ִהׁשְ
ּום  י ֲעֵליֶכם, ִמׁשּ ה ֲחָטִאים, ָעַבְרּתִ ַכּמָ ְלָפַני ּבְ

ִדים ֲאהּוִבים ֱהִייֶתם ְלָפַני. ִנים ִנְכּבָ ּבָ   ׁשֶ

ּבָנַי ּבָנַי, אֶקְרָא לְַארְּבַע סִטְרִין ּדְעָלְמָא, וְאֹומֵינָא לְהֹו עֲלַיְיכּו. 
לָךְ, אִי ּבָנַי יִתְּבַּדְרּון ּבֵינָךְ, ּדְתִסְּתַּכֵל מִזְרָח מִזְרָח, ּבְאֹומָָאה עֲ

ּבְתֹואֲרָא ּודְיֹוקְנָא דִילְהֹון, הֵיךְ אִׁשְּתַּנֵי וְאִׁשְּתַחַר ּבְעִּנּויִין ּדְעָבְדּון 
  לֹון ּבְגַּוָוךְ, וְתִבְּכֶה וְתִסְּפַד עֲלֵיהֹון וְתִנְטַר לֹון.

ַעת צִ  ַני, ֶאְקָרא ְלַאְרּבַ ַני ּבָ יַע ּבָ ּבִ ְדֵדי ָהעֹוָלם, ְוַאׁשְ
בּוָעה ָעֶליְך, ִאם  ׁשְ אֹוָתם ֲעֵליֶכם. ִמְזָרח ִמְזָרח, ּבִ
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יֹוָקן  ּתַֹאר ּוַבּדְ ל ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ יְנְך, ׁשֶ רּו ּבֵ זְּ ַני ִיְתּפַ ּבָ
ים  עֹוׂשִ ִעּנּוִיים ׁשֶ ֲחרּו ּבָ ּנּו ְוֻהׁשְ ּתַ ֶהם ֵאיְך ִהׁשְ ּלָ ׁשֶ

תֹוְכְך, ְוִתְבכֶּ  ֹמר ָלֶהם ּבְ ה ְוִתְסּפֹד ֲעֵליֶהם ְוִתׁשְ
  אֹוָתם.

ּבָנַי ּבָנַי, ּכַד הֲוֵיתּון בְבֵיתָאי, ּבְתּוקְפָא ּדְאִמְכֹון, ּבְעִיּדּונִין ּבְעִיּנּוגִין, 
לָא ַאׁשְּגַחְּתּון עָלַי. ּבָנַי ּבָנַי, מָה ַאעֲבֵיד לְכֹון, ּגְזֵירָא ּגָזַרְָנא 

  ן נִגְלֵי.ּבְאֹומָָאה, אֶּלָא אֲנָא וְַאּתּו

ֶכם,  ֵחיק ִאּמְ ֵביִתי, ּבְ ֱהִייֶתם ּבְ ׁשֶ ַני, ּכְ ַני ּבָ ּבָ
ַני,  ַני ּבָ ם ָעַלי. ּבָ ְחּתֶ ּגַ ִעּדּוִנים ּוְבִעּנּוִגים, לֹא ִהׁשְ ּבְ
א  בּוָעה, ֶאּלָ ׁשְ י ּבִ ֵזָרה ָגַזְרּתִ ה ָלֶכם, ּגְ ָמה ֶאֱעׂשֶ

ם ִנְגֶלה.   ֲאִני ְוַאּתֶ

ֱאָמן, אֵ  ה, ָהרֹוֶעה ַהּנֶ ַניֹמׁשֶ יַח ַעל ּבָ ּגִ   יְך ֹלא ַתׁשְ

מׁשֶה רַעֲיָיא מְהֵימְנָא, אֵיךְ לָא תַׁשְּגַח עַל ּבָנַי, עָנָא קַּדִיׁשָא 
ּדִמְסָרִית ּבִידָךְ. מִזְרָח מִזְרָח, אִתְעָרֵי לְגַּבֵי מׁשֶה, וְתִבְּכּון וְתִסְּפְדּון 

ּדַאֲנָא אֶׁשְמַע וְאֶתְרַּוֵי  עַל ּבָנַי, אֶבְלָא ּומִסְּפְדָא ַאׁשְמָעּו ּכַחֲדָא, עַד
  עִּמְכֹון.

ַני,  יַח ַעל ּבָ ּגִ ה, ָהרֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ֵאיְך לֹא ַתׁשְ ֹמׁשֶ
ָיְדְך? ִמְזָרח ִמְזָרח,  י ּבְ ַסְרּתִ ּמָ דֹוׁש ׁשֶ ַהּצֹאן ַהּקָ
ַני.  דּו ַעל ּבָ ה, ְוִתְבּכּו ְוִתְסּפְ ִהְתעֹוֵרר ֶאל ֹמׁשֶ
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ִמיעּו  ד ַהׁשְ ַמע ֵאֶבל ּוִמְסּפֵ ֲאִני ֶאׁשְ ֶאָחד, ַעד ׁשֶ ּכְ
ֶכם.   ְוֶאְדַאב ִעּמָ

ַני, ַוי ֲעֵליֶכם ְוָעַלי ַני ּבָ   ּבָ

ּבָנַי ּבָנַי, רְחִימִין דְנַפְׁשָאי, הֵיךְ ּתֶהֱכּון ּבְׁשַלְׁשְלָאִין ּתַּקִיפִין, יֶדְכֹון 
הֲוֹו יַּקִירִין מִּפָז מְהַּדְקָן לַאֲחֹורָא. ּבְנִין ּדְאִתְרַּבִיאּו ּבְעִיּדּונִין, ּבְנִין ּדַ

וְסַּפִירִין. ּבָנַי ּבָנַי, חֲסִידִין קַּדִיׁשִין, הֵיךְ ּתִּפְלּון ּבִידֵי נּוכְרָאִין, ּדְלָא 
רַחֲמִין ּכְלָל. ּבִׂשְרָא קַּדִיׁשָא ּדְגּופֵיכֹון, אִיתְרַּמֵי וְאִתְחַּלֵל ּבַׁשְוָוקִים 

ן וְעָלַי. ּכְדֵין ּבָזַע ּפּורְּפִירָא דִילֵיּה. ּובָרְחֹובֹות. ּבָנַי ּבָנַי, וַוי עֲלֵיכֹו
  וְהַיְינּו דִכְתִיב, ּבִּצַע אֶמְרָתֹו.

ָלאֹות  ְלׁשְ ׁשַ ְלכּו ּבְ י, ֵאיְך ּתֵ ַני, ֲאהּוֵבי ַנְפׁשִ ַני ּבָ ּבָ
לּו  ּדְ ּגֻ ִנים ׁשֶ ִקים ְלָאחֹור. ּבָ ֲחָזקֹות, ְיֵדיֶכם ְמֻהּדָ

ָהיּו ְיקָ  ִנים ׁשֶ ִעּדּוִנים, ּבָ ַני ּבְ יִרים. ּבָ ז ְוַסּפִ ִרים ִמּפָ
יֵדי ָנְכִרים,  לּו ּבִ ּפְ ים, ֵאיְך ּתִ ַני, ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ּבָ
ל ּגּוְפֶכם  דֹוׁש ׁשֶ ר ַהּקָ ׂשָ ָלל. ַהּבָ ֵאין ְמַרֲחִמים ּכְ ׁשֶ
ַני, ַוי  ַני ּבָ ָוִקים ּוָבְרחֹובֹות. ּבָ ְ ׁשּ ל ּבַ ִנְזָרק ְוִנְתַחּלֵ

ּלֹו.  ֲעֵליֶכם ְוָעַלי. ָאז ָקַרע ְלכּות ׁשֶ ְלבּוׁש ַהּמַ
ע ֶאְמָרתֹו. ּצַ תּוב ּבִ ּכָ ֶ   ְוַהְינּו ַמה ׁשּ

Nâw  
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י,  ַני ֲאהּוֵבי ַנְפׁשִ ֹמר ּבָ ׁשְ ּתִ בּוָעה ָעֶליְך, ׁשֶ ׁשְ רֹום, ּבִ רֹום ּדָ ּדָ
תֹוֶכךְ  רּו ּבְ זְּ ְתּפַ יִּ ׁשֶ   ּכְ

גַּוָוךְ, ּדְתִסְּתַּכֵל ּבְהּו ּדָרֹום ּדָרֹום, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, ּכַד יִתְּבַּדְרּון ּבָנַי ּבְ
הֵיךְ מְׁשַחֲרָא ּדְיֹוקְנֵיהֹון, וִימִינְהֹון ּתְבִירִין ּבֵינֵי עַּמְמַיָא. ּדָרֹום 
ּדָרֹום, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, אִתְעַר לְגַּבֵי ַאבְרָהָם רְחִימָאי, וְאֵימָא לֵיּה 

ן, וְתִבְּכּון וְתִסְּפְדּון עֲלֵיהֹון. אֵיךְ נָפְלּו ּבְנֹוי, וְאִתְּבַּדְרּו ּבֵין ׂשַנְאֵיהֹו
ּדָרֹום ּדָרֹום, ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ, ּדְתִנְטַר ּבָנַי רְחִימּו ּדְנַפְׁשָאי, ּכַד 

  יִתְּבַּדְרּון ּבְגַּוָוךְ.

רּו ָבַני  זְּ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ בּוָעה ָעֶליְך, ּכְ ׁשְ רֹום, ּבִ רֹום ּדָ ּדָ
ֶהם ֵאיךְ  ל ּבָ ּכֵ ְסּתַ ּתִ תֹוְכְך, ׁשֶ יֹוְקָנם,  ּבְ ָחר ּדְ ֻמׁשְ

רֹום,  רֹום ּדָ ים. ּדָ ין ָהַעּמִ בּוָרה ּבֵ ִויִמיָנם ׁשְ
בּוָעה ָעֶליְך, ִהְתעֹוֵרר ְלַאְבָרָהם ֲאהּוִבי, ֶוֱאֹמר  ׁשְ ּבִ
ין ׂשֹוְנֵאיֶהם,  רּו ּבֵ זְּ ָניו ְוִהְתּפַ לֹו ֵאיְך ָנְפלּו ּבָ

רֹום, בִּ  רֹום ּדָ דּו ֲעֵליֶהם. ּדָ בּוָעה ְוִתְבּכּו ְוִתְסּפְ ׁשְ
רּו  זְּ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ י, ּכְ ַני ֲאהּוֵבי ַנְפׁשִ ֹמר ּבָ ׁשְ ּתִ ָעֶליְך, ׁשֶ

תֹוֶכְך.   ּבְ

ֶרַגע ְך ָהעֹוָלם ּבְ ּלֹא ִיְתַהּפֵ   ַאל ּתֹוִדיעּו ֶזה ְלַיֲעֹקב ֲאִביֶהם, ׁשֶ

 צָפֹון צָפֹון, אִתְעַר ּבְקֹול ּבְכִיָה ּומִסְּפֵד ְואֶבְלָא וִיגֹונָא לְגַּבֵי ּבָנַי.
וְאֵימָא לֵיּה לַעֲקֵידָא דְמִדְּבְחִי, הֵיךְ ָאזְלִין ּבְנֹוי, וְהֵיךְ נָפְלּון 
ּבְחַרְּבָא. לָא תֵימְרּון ּדָא, וְלָא תְהֹודְעּון ּדָא לְיַעֲקֹב אֲבּוהֹון. ּדְלָא 

  יֵהָפֵךְ עַלְמָא ּבְרִיגְעָא.
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ד ְוֵאבֶ  ה ּוִמְסּפֵ ִכּיָ קֹול ּבְ ל ָצפֹון ָצפֹון, ִהְתעֹוֵרר ּבְ
ִחי ֵאיְך  ל ִמְזּבְ ַני, ֶוֱאֹמר ֶאל ֶהָעקּוד ׁשֶ ְוָיגֹון ֶאל ּבָ
ֶחֶרב. ַאל ּתֹאְמרּו ֶזה  ָניו ְוֵאיְך ָנְפלּו ּבַ הֹוְלִכים ּבָ
ְך  ּלֹא ִיְתַהּפֵ ְוַאל ּתֹוִדיעּו ֶזה ְלַיֲעֹקב ֲאִביֶהם, ׁשֶ

ֶרַגע.   ָהעֹוָלם ּבְ

ין, ּוקְרָבִין ּתַּקִיפִין ּדְבָנַי. מַעֲרָב מַעֲרָב, אִתְעַר לְגַּבֵי נַאֲקַת חֲלָלִ
אִיתְעַר לְגַּבֵי רְחִימָתִי יֹונָתִי תַּמָתִי, הֵיךְ ָאזְלִין ּבְנָהָא. וְהֵיךְ 

  מִתְּבַּדְרִין ּבְכַּמָה סִטְרִין.

ַמָעָרב ַמֲעָרב, ִהְתעֹוֵרר ְלַנֲאַקת ַהֲחָלִלים 
ַני. ִהְתעֹוֵרר אֶ  ל ּבָ ְלָחמֹות ַהֲחָזקֹות ׁשֶ ל ְוַהּמִ

ֶניָה, ְוֵאיְך  ִתי, ֵאיְך הֹוְלִכים ּבָ ֲאהּוָבִתי יֹוָנִתי ַתּמָ
ה ְצָדִדים. ַכּמָ ִרים ּבְ זְּ   ִמְתּפַ

ֵנינּו, ַמה ֵהם ַיֲעׂשּו? ה ִמּבָ ֲעׂשֶ   ַמה ּנַ

אֲחֹתִי ּבְרַּתִי רַעֲיָיתִי רַעֲיָיא ּדִילִי, רְחֵימְּתָא דְנַפְׁשָאי, מַה ּנֶעֱבֵיד מִן 
דּון אִינּון. אֲבָל רְחִימָתִי אֲחֹתִי, אֵימָא לָךְ, אִי ּבִרְעּו ּבְנָנָא מַה ּיַעַבְ 

סַלְקָא עֲלָךְ, ַאנְּתְ מְרּוּבַעַת, וְגַדְפִין ּדִילָךְ ּפְרִיׂשָן לְד' סִטְרִין, 
ּבְאֹומָָאה עֲלָךְ ּבְרַּתִי יְחִידָתִי, ּדְתֵהַךְ ּבַהֲדַיְיהּו, וְלָא תִׁשְּבֹוק לֹון, 

  ּו ּבְַארְּבַע סִטְרִין ּדְעָלְמָא. וְאִי לָא, יִתְַאבְדּון מֵעָלְמָא.וְתֶחֱפֵי עֲלַיְיה
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י,  י, ֲאהּוַבת ַנְפׁשִ ּלִ י ַרְעָיִתי, ָהרֹוָעה ׁשֶ ּתִ ֲאחֹוִתי ּבִ
ֵנינּו, ַמה ֵהם ַיֲעׂשּו? ֲאָבל ֲאהּוָבִתי  ה ִמּבָ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ
ָרצֹון עֹוֶלה ָעַלִיְך, ַאתְּ   ֲאחֹוִתי, ֹאַמר ָלְך, ִאם ּבְ
ָעה  רּוׂשֹות ְלַאְרּבָ ְך ּפְ ּלָ ָנַפִים ׁשֶ ַעת, ְוַהּכְ ְמֻרּבַ
ְלִכי  ּתֵ י ְיִחיָדִתי, ׁשֶ ּתִ בּוָעה ָעַלִיְך, ּבִ ׁשְ ְצָדִדים. ּבִ
י ֲעֵליֶהם  ֶהם ְולֹא ַתַעְזִבי אֹוָתם, ּוְתַכּסִ ִעּמָ
ַעת ִצְדֵדי ָהעֹוָלם. ְוִאם לֹא, יֹאְבדּו ִמן  ַאְרּבַ ּבְ

  ָהעֹוָלם.

ֶניהָ ָרֵחל ְמבַ  ה ַעל ּבָ   ּכָ

מָה אֵימָא לָךְ ר', ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא ּדִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ׁשָמְעַת דָא, 
אֲרֵימַת קָלָא, וְאִזְּדַעְזְעּו ּתְמַּנֵיסַר אֶלֶף עָלְמִין, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 

ים רָחֵל קֹול ּבְרָמָה נִׁשְמַע נְהִי ּבְכִי תַמְרּורִ (ירמיה לא)ּבַהֲדָּה. ּוכְדֵין 
וַּיִקְרָא אֲדֹנָי ה'  (ישעיה כב)מְבַּכָה עַל ּבָנֶיהָ. וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכְדֵין, 

  צְבָאֹות ּבַּיֹום הַהּוא לִבְכִי ּולְמִסְּפֵד.

ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָעה ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ י. ּבְ ָמה ֹאַמר ְלְך, ַרּבִ
ְעְזִעים ׁשֹוַמַעת ֶאת ֶזה, ְמִריָמה קֹול, ּוִמְזדַּ 

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר ֶאֶלף עֹוָלמֹות, ְוַהּקָ מֹוָנה ָעׂשָ ׁשְ
ּה. ְוָאז  ִכי  (ירמיהלא)ִעּמָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ

דֹוׁש  ֶניָה. ְוָאז ַהּקָ ה ַעל ּבָ ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ
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רּוְך הּוא,  ִוה ְצָבאֹות  (ישעיה כב)ּבָ ְקָרא ֲאדָני יֱֹהִ ַוּיִ
יּ  ד.ּבַ   ֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ

ל ָהעֹוָלמֹות כּו ּכָ ְתַהּפְ יִּ בּו ׁשֶ ַמִים ָחׁשְ ָ ל ִצְבאֹות ַהׁשּ   ּכָ

מַאן חָמָא עִרְטּולָא ּבְכָלְהֹו רְקִיעִין. מַאן חָמָא ּבִלְּבּולָא ּומִסְּפֵידָא 
  ּפְכּון.ּדְתַּמָן. עַד ּדְכָל חֵיילֵי ׁשְמַיָיא חֲׁשִיבּו, ּדְכָל עָלְמִין יִתְהַ

ָכל ָהְרִקיִעים? ִמי ָרָאה  ָהָלה ּבְ ִמי ָרָאה ֶאת ַהּבֶ
ל ִצְבאֹות  ּכָ ם, ַעד ׁשֶ ָ ׁשּ ד ׁשֶ ְסּפֵ ְלּבּול ְוַהּמִ ַהּבִ

ל ָהעֹוָלמֹות? כּו ּכָ ְתַהּפְ ּיִ בּו ׁשֶ ַמִים ָחׁשְ ָ   ַהׁשּ

ָרֵאל ּוְלהֹוִציָאם ִמן הַ  רּוְך הּוא ִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ לּותִנׁשְ   ּגָ

אֲמַר לָּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל, ּבְרַּתִי יְחִידָתִי דִילִי, 
ּתְהַךְ לְחַפְיָיא עֲלַיְיהּו, ּולְדַיְירָא עִם ּבְנָנָן. אֲמָרָה לֵיּה, מָארֵי 
. דְעָלְמָא, לָא אֵיהַךְ. ּבָתַר ּדְרָבֵית לֹון, ּותְקֵינִית לֹון, ּוגְדֵילִית לֹון

אֱהֵי חָמִית לְׂשַנְאֵיהֹון ּדְָאכְלֵי לֹון, וְתִינְׁשֵי לָנָא ּתַּמָן. ּכְדֵין אֹומֵי 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לָּה, לַאֲקָמָא לָּה, ּולְמִפְרַק לֹון לְיִׂשְרֵָאל, 

ּכֹה ָאמַר ה' מִנְעִי קֹולֵךְ  (ירמיה לא)וְלַאֲפָקָא לֹון מִּגָלּותָא. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 
  ּבֶכִי וְגו', וְיֵׁש ּתִקְוָה לְַאחֲרִיתֵךְ כו', וְׁשָבּו בָנִים לִגְבּולָם.מִ

ָרֵאל:  רּוְך הּוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ָלּה ַהּקָ
ְלִכי ְלַכּסֹות ֲעֵליֶהם ְוָלדּור  י, ּתֵ ּלִ י ְיִחיָדתי ׁשֶ ּתִ ּבִ
ֵנינּו. ָאְמָרה לֹו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, לֹא ֵאֵלְך!  ִעם ּבָ
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ְלּתָ אֹוָתם,  ְנּתָ אֹוָתם ְוִגּדַ יָת אֹוָתם ְוִתּקַ ִרּבֵ ַאַחר ׁשֶ
אֹוְכִלים אֹוָתם,  ֶאְהֶיה רֹוָאה ְלׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ע ָלּה ַהּקָ ּבַ ם?! ָאז ִנׁשְ ח אֹוָתם ׁשָ ּכַ ְוִתׁשְ
ָרֵאל ּוְלהֹוִציָאם ִמן  הּוא ַלֲהִקיָמּה ְוִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ

לּות, כְּ  ּנֱֶאַמר ַהּגָ ּכֹה ָאַמר ה' ִמְנִעי  (ירמיה לא)מֹו ׁשֶ
בּו  ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך כּו', ְוׁשָ ִכי ְוגֹו', ְוֵיׁש ּתִ קֹוֵלְך ִמּבֶ

  ָבִנים ִלְגבּוָלם.

רּוְך הּוא ְלַבּדֹו ָאַמר אֹוָתהּ  דֹוׁש ּבָ יָתא, ַהּקָ ל ַאְלָפא ּבֵ יָנה ׁשֶ   ָכל ַהּקִ

יוָן ּדְנָפְקַת מִּקַּמֵיּה, ּפְתַח קּודְׁשָא ּבְרִיךְ וְעַל ּדָא נָפְקַת מִּקַּמֵיּה. ּכֵ
הּוא עַל ּכָל חֵילֵי ׁשְמַיָיא וַאֲמַר אֵיכָה יּועַם זָהָב, וְכָל הַהּוא קִינָה 
ּדְַאלְפָא בֵיתָא, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִלְחֹודֹוי אֲמַר לָּה, לְבָתַר קְׁשַר 

  תְמּו ּפִתְקִין.רְחִימִין ּבְהַהּוא ּתִנְיָינָא וְחָ

ָפָניו,  ְצָאה ִמּלְ ּיָ יָון ׁשֶ ָפָניו. ּכֵ ְוַעל ֶזה ָיְצָאה ִמּלְ
ַמִים,  ָ ל ִצְבאֹות ַהׁשּ רּוְך הּוא ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ ַתח ַהּקָ ּפָ
ל  יָנה ׁשֶ ְוָאַמר ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב. ְוָכל אֹוָתּה ַהּקִ

רּוְך הּוא ְלַבּדֹו ָאמַ  דֹוׁש ּבָ יָתא, ַהּקָ ר ַאְלָפא ּבֵ
ִקיָנה ַהִהיא  ר ַאֲהָבה ּבָ ְך ָקׁשַ אֹוָתּה, ַאַחר ּכָ

ָתִקים.   ְוָחְתמּו ַהּפְ
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ה. ְלִמי ָאַמר ֶאְרֶאּנּו?   ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעּתָ

 (במדבר כד)וְהַׁשְּתָא ַאהֲדַרְנָא לְפַרְׁשָתָא, ּדְוַּדַאי ּגָלּותָא אִתְמְׁשַךְ. 
אֶּנּו. לְהַהּוא ּדְאִיּתְמָר עֲלֹוי ּכִי אֶרְאֶּנּו וְלֹא עַּתָה, לְמַאן קָָאמַר אֶרְ

אֵינֶּנּו. ּכַד יֵיתֵי לְפָקְדָא לַאֲיַילְּתָא. וְלֹא עַּתָה, וְלֹא לִּזְמַן קָרֹוב. 
אֲׁשּורֶּנּו וְלֹא קָרֹוב, אִסְּתַּכַלְנָא ּבֵיּה, אֲבָל לָאו ּכְעַן, אֶּלָא לִזְמַן 

  רָחֹוק.

דַּ  ּוַ ה, ׁשֶ ָרׁשָ ֶכת. ְוָכֵעת ַנֲחֹזר ַלּפָ לּות ִנְמׁשֶ אי ַהּגָ
ה. ְלִמי ָאַמר ֶאְרֶאּנּו?  (במדבר כד) ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעּתָ

ֹבא ִלְפֹקד  ּיָ ׁשֶ י ֵאיֶנּנּו, ּכְ ּנֱֶאַמר ָעָליו ּכִ ְלאֹותֹו ׁשֶ
ה  ֶלת. ְולֹא ַעּתָ ְולֹא ִלְזַמן ָקרֹוב.  -ֶאת ָהַאּיֶ

י בֹו, אֲ  -ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב  ְלּתִ ּכַ ָבל לֹא ִהְסּתַ
א ִלְזַמן ָרחֹוק. ֵעת, ֶאּלָ   ּכָ

  ּדָרַךָ ּכֹוכָב מִּיַעֲקֹב, רַּבִי רַּבִי, ּכַּמָה רָזִין סְתִימִין ּכְלִילָן הָכָא.

רֹות  ה ִנְסּתָ ּמָ י, ּכַ י ַרּבִ ֲעֹקב. ַרּבִ ַרָך ּכֹוָכב ִמּיַ ּדָ
אן. לּוִלים ּכָ   ּכְ

Nâw  
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  (דף ע ע"א)פרשת נח  -ספר בראשית  -בזוהר 

הִמזְּ  ׁש, ֹלא ִנְמְצאּו ְבָרכֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ   ַמן ׁשֶ

וְכֹּלָא ּכְמָה דִלְתַּתָא אִתְעַר רְחִימּותָא ּדִלְעֵילָא. ּתְרֵין ׁשְרַּגִין ּכַד 
אִתְדָעַךְ נְהֹורָא ּדִלְעֵילָא ּבִתְנָנָא דְסָלִיק מֵהַהּוא דִלְתַּתָא אִתְּדְלִיק 

לְעֵילָא. ָאמַר רַּבִי חִזְקִיָה הָכִי הּוא וַּדַאי ּדְעָלְמָא עִּלָָאה הַהּוא דִ
ּתַלְיָא ּבְתַּתָָאה וְתַּתָָאה ּבְעִּלָָאה, ּומֵזִמְנָא ּדְאִתְחְרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא 

  ּבִרְכָאן לָא אִׁשְּתַּכָחּו לְעֵילָא וְתַּתָא. לְַאחֲזָָאה ּדְדָא ּבְדָא ּתַלְיָא.

ַמְעָלה. לֹ כְּ כֹ ְוהַ  ּלְ ה ְמעֹוֵרר ַאֲהָבה ׁשֶ ַמּטָ ּלְ מֹו ׁשֶ
ן  ָעׁשָ ַמְעָלה ּבֶ ּלְ ּדֹוֵעְך ָהאֹור ׁשֶ ׁשֶ ֵני ֵנרֹות, ּכְ ׁשְ
ַמְעָלה.  ּלְ ה, ִנְדָלק אֹותֹו ׁשֶ ַמּטָ ּלְ עֹוֶלה ֵמאֹותֹו ׁשֶ ׁשֶ
ָהעֹוָלם  אי, ׁשֶ ַוּדַ ְך הּוא ּבְ ה, ּכָ י ִחְזִקּיָ ָאַמר ַרּבִ

לּוי בַּ  ַמן ָהֶעְליֹון ּתָ ֶעְליֹון. ּוִמזְּ ְחּתֹון ּבָ ְחּתֹון ְוַהּתַ ּתַ
ׁש, לֹא ִנְמְצאּו ְבָרכֹות  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ

ֶזה. לּוי ּבָ ה ּתָ זֶּ ֵדי ְלַהְראֹות ׁשֶ ה, ּכְ   ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ָאֶרץ  רּוִיים ּבָ ָרֵאל ֹלא ׁשְ ׂשְ ֵצא  - יִּ ִריְך ְלַהְדִליק ְמאֹורֹות ּוְלִהּמָ ּצָ
  תְבָרכוֹ 

וְָאמַר רַּבִי יֹוסֵי ּבִרְכָאן לָא אִׁשְּתַּכָחּו ּולְוָוטִין אִׁשְּתַּכָחּו, ּדְהָא יְנִיקּו 
, מַאי טַעְמָא, ּבְגִין (ד"א וברכאן לא נפקי)ּדְכֹּלָא ּבְהַהּוא סִטְרָא נָפְקֵי 

 ּדְיִׂשְרָאֵל לָא ׁשַרְיָין ּבְַארְעָא וְלָא ּפָלְחֵי ּפּולְחָנָא דְאִצְטְרִיךְ
לְַאדְלָקָא ּבֹוצִינִין ּולְאִׁשְּתַּכָחָא ּבִרְכָאן, ּובְגִין ּכָךְ לָא מִׁשְּתַּכְחֵי 

  לְעֵילָא וְתַּתָא, וְעָלְמָא לָא יָתִיב ּבְקִּיּומֵיּה ּכְדְקָא יְאּות.
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ָרכֹות ֵאין ִנְמָצאֹות, ּוְקָללֹות  י יֹוֵסי, ּבְ ְוָאַמר ַרּבִ
ֲהֵרי ְיִניַקת ַהּכֹ ל ֵמאֹותֹו ַצד יֹוְצִאים ִנְמָצאֹות, ׁשֶ

ּום  ַעם? ִמׁשּ [ד"א וברכות לא יוצאות]. ָמה ַהּטַ
ָאֶרץ ְולֹא עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה  רּוִיים ּבָ ָרֵאל לֹא ׁשְ ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ֵצא ְבָרכֹות, ְוָלֵכן  ִריְך ְלַהְדִליק ְמאֹורֹות ּוְלִהּמָ ּצָ ׁשֶ

ה, ְוָהעֹוָלם לֹא יוֹ  ב לֹא ִנְמָצִאים ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ׁשֵ
ָראּוי. ִקּיּומֹו ּכָ   ּבְ

  פרשת בראשית -זוהר חדש  -בזוהר 

ְרצֹון ִרּבֹוָנם ק ּבִ ֵמר ֵמֲחָטֵאיֶהם ּוְלִהְתַעּסֵ ָ ים ְלִהׁשּ ה ֵיׁש ָלֲאָנׁשִ ּמָ   ּכַ

ּתָא חֲזֵי, ּכַּמָה אִית לֹון לִבְנֵי נְׁשָא לְאִסְּתַּמְרָא מֵחֹובֵיהֹון, 
ארֵיהֹון. ּדְהָא ׁשִבְעָה זַּכָאִין ּדַהֲוֹו ּולְאִׁשְּתַּדְלָא ּבִרְעּותָא דְמָ

ּבְיִׂשְרָאֵל, ּדְאִתְּתַּקָפּו ּבֵיּה ּבְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְלִּבָא ׁשְלִים, וְאִינּון 
ׁשִבְעָה סַמְכִין ּדְעָלְמָא מַּמָׁש. ּבְיֹומֵיהֹון, אִתְּגַּבַר ּבְעָלְמָא יָמִינָא עַל 

  עֹובְדֵי ּכֹוכָבִים. ׂשְמָאלָא. וְיִׂשְרָאֵל עַל

ֵמר ֵמֲחָטֵאיֶהם  ָ ים ְלִהׁשּ ה ֵיׁש ָלֲאָנׁשִ ּמָ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכַ
יִקים  ְבָעה ַצּדִ ֲהֵרי ׁשִ ְרצֹון ִרּבֹוָנם, ׁשֶ ק ּבִ ּוְלִהְתַעּסֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּקָ ֶהֱחִזיקּו ּבַ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ ָהיּו ּבְ ׁשֶ

ְבַעת ַעּמּוֵדי ע ֵלם, ְוֵהם ׁשִ ֵלב ׁשָ ׁש. ּבְ ֹוָלם ַמּמָ
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ֹמאל,  ְ ִמין ַעל ַהׂשּ עֹוָלם ַהּיָ ר ּבָ ּבֵ יֵמיֶהם ִהְתּגַ ּבִ
ים. ָאר ָהַעּמִ ָרֵאל ַעל ׁשְ   ְוִיׂשְ

י ִדיִנים ֲעבֹוָדה ָזָרה ּתֵ ְבָעה ּבָ ָעְבדּו ׁשִ ָרֵאל ַעד ׁשֶ   ּלֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִיׂשְ

לָא ׁשִבְעָה ּבָּתֵי דִינִין וְכֵיוָן ּדְאִׁשְּתַּלִימּו אִינּון, קָמּו מִּסִטְרָא דִׂשְמָא
מַּמָׁש, ּדְכָלְהֹו עֹובְדֵי עֲבֹודָה זָרָה, ּכְמָה ּדְאִתְעָרּו חַבְרַיָיא, ּדְלָא 
חָרְבָה אֶרֶץ יִׂשְרָאֵל, עַד ּדְפָלְחּו ׁשֶבַע ּבָּתֵי דִינִין עֲבֹודָה זָרָה, 

בַעֲׁשָא ּבֶן אֲחִיָה. ּודְָאתֹו מִנְהֹון. וְאִּלֵין אִינּון: יָרָבְעָם ּבֶן נְבָט. ּו
וְַאחְָאב ּבֶן עָמְרִי. וְיֵהּוא ּבֶן נִמְׁשִי. ּופֶקַח ּבֶן רְמַלְיָהּו. ּומְנַחֵם ּבֶן 

אּומְלָלָה יֹולֶדֶת  (ירמיה טו)ּגַּדִי. וְהֹוׁשֵעַ ּבֶן אֵלָה. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
  הַׁשִּבְעָה. ּדָא ַארְעָא קַּדִיׁשָא, ּדִילִידַת לֹון.

ְבָעה ְוֵכי ֹמאל ׁשִ ד ׂשְ ְלמּו, ָקמּו ִמּצַ ֵהם ִנׁשְ ָון ׁשֶ
ם עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה,  ּלָ ּכֻ ׁש, ׁשֶ י ִדיִנים ַמּמָ ּתֵ ּבָ
ָרֵאל  ּלֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵהִעירּו ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
י ִדיִנים ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוִמי  ּתֵ ְבָעה ּבָ ָעְבדּו ׁשִ ַעד ׁשֶ

אּו ֵמֶהם. ּבָ א  ׁשֶ ן ְנָבט, ּוַבְעׁשָ ְוֵאּלּו ֵהם: ָיָרְבָעם ּבֶ
י,  ן ָעְמִרי, ְוֵיהּוא ֶבן ִנְמׁשִ ה, ְוַאְחָאב ּבֶ ֶבן ֲאִחּיָ
ן  ַע ּבֶ י, ְוהֹוׁשֵ ּדִ ן ּגַ ן ְרַמְלָיהּו, ּוְמַנֵחם ּבֶ ּוֶפַקח ּבֶ

תּוב  ּכָ ֻאְמָלָלה ֹיֶלֶדת  (ירמיה טו, ט)ֵאָלה. ֶזהּו ׁשֶ
ְבָעה, זֹו ָהָאֶרץ  ִ ְלָדה אֹוָתם.ַהׁשּ ּיָ ה ׁשֶ דֹוׁשָ   ַהּקְ
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ל ְלַהְלקֹותֹו ּוְלַהְנִהיגֹו  ה ְרצֹון ָאִביו, ַעל ִאּמֹו ֻמּטָ ן ֹלא עֹוׂשֶ ּבֵ ׁשֶ ּכְ
ָרה ֶדֶרְך ְיׁשָ   ּבְ

ּתָא חֲזֵי, ּכַד ּבְרָא לָא עָבִיד רְעּותָא ּדַאֲבֹוי, עַל אִיּמֵיּה רַמְיָא 
(משלי רַח מֵיׁשָר, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, לְַאלְקָָאה לֵיּה, ּולְדַּבְרָא לֵיּה ּבְאֹ

ּדִבְרֵי לְמּואֵל מֶלֶךְ מַׂשָּא אֲׁשֶר יִּסְרַּתּו אִּמֹו. מַאי אִּמֹו. וַּדַאי ּבַת  לא)
ׁשֶבַע אֵם ׁשְלֹמֹה. וְלָא אֲבֹוי. מַאי טַעְמָא. ּבְגִין ּדְאִיהִי אִתְּפַּקְדָא עַל 

רָבָא ּבִידָּה אִתְמְסָרִית, וְאִיהִי ּבָעְיָיא ּבֵיתָא, וְכָל ּגְנִיזִין, וְכָל מָאנֵי קְ
לְדַּבְרָא ּבְנָהָא ּבְאֹרַח מֵיׁשָר, ּדְיַעַבְּדּון רְעּותָא דְמַלְּכָא. וְעַל ּדְאִיהִי 
לָא ּדַּבְרַת לְהַּנֵי ׁשֶבַע ּבְאֹורַח מֵיׁשָר, וְלָא ַאלְקַת לְהֹון, אִסְּתַחָרּו 

ׂשְמָאלָא עַל יָמִינָא, וְָאזְלַת עִּמְהֹון  לְסִטְרָא דִׂשְמָאלָא, וְׁשָלְטָא
  אּומְלָלָה יֹולֶדֶת הַׁשִּבְעָה. (ירמיה טו)ּבְגָלּותָא. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

ה ְרצֹון ָאִביו, ַעל ִאּמֹו  ן לֹא עֹוׂשֶ ּבֵ ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ָרה, ֶזהּו  ֶדֶרְך ְיׁשָ ל ְלַהְלקֹותֹו ּוְלַהְנִהיגֹו ּבְ ֻמּטָ

תוּ  ּכָ ר  (משלי לא, א)ב ׁשֶ א ֲאׁשֶ ָ ן ַמׂשּ ְבֵרי ְלמּוֵאל ּבֶ ּדִ
ַבע ֵאם  ת ׁשֶ אי ּבַ ה ִאּמֹו? ַוּדַ ַרּתּו ִאּמֹו. ַמה זֶּ ִיּסְ
ִהיא  ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ לֹֹמה, ְולֹא ָאִביו. ָמה ַהּטַ ׁשְ
ָרב  ֵלי ַהּקְ ָנִזים ְוָכל ּכְ ִית, ְוָכל ַהּגְ ה ַעל ַהּבַ ְתַמְנּתָ ּנִ

ָיֶדיהָ  ֶניָה ִנְמְסרּו ּבְ , ְוִהיא רֹוָצה ְלַהְנִהיג ֶאת ּבָ
ֶלְך. ְוַעל  ֲעׂשּו ֶאת ְרצֹון ַהּמֶ ּיַ ָרה, ׁשֶ ֶדֶרְך ְיׁשָ ּבְ
ֶדֶרְך  לּו ּבְ ַבע ַהּלָ ֶ ִהיא לֹא ִהְנִהיָגה ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ
ָרה ְולֹא ִהְלְקָתה אֹוָתם, ִהְסּתֹוְבבּו ְלַצד  ְיׁשָ

ִמין וְ  ֹמאל ַעל ַהּיָ ְ ַלט ַהׂשּ ֹמאל, ְוׁשָ ֶהם ׂשְ ָהְלָכה ִעּמָ
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תּוב  ּכָ לּות. ֶזהּו ׁשֶ ּגָ ֻאְמָלָלה ֹיֶלֶדת  (ירמיה טו, ט)ּבַ
ְבָעה. ִ   ַהׁשּ

ֹמאל  ְ עֹוָלם ֶאת ַצד ַהׂשּ ָהָיה ָבֶהם, ָיָרְבָעם, ֵהִעיר ּבָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ֵני ֲעָגִלים ה ׁשְ   ְוָעׂשָ

ּבְעָלְמָא סִטְרָא  ּתָא חֲזֵי, קַדְמָָאה ּדְהֲוָה ּבְהּו ּדְאִיהּו יָרָבְעָם, ַאתְעַר
דִׂשְמָאלָא, וְעָבִיד ּתְרֵין עֲגָלִין ּדְהָא עֶגְלָא מִּסִטְרָא דְׁשֹור אִיהּו, 
ּדְאִיהּו ּבִׂשְמָאלָא. ּומַה ּדַהֲוֹו ּתְרֵי. רָזָא דִתְרֵי חֵילִין ּדִׂשְמָאלָא ָאתֵי 

ּלִימּו אִינּון ז' מִיּנֵיּה. ּכְדֵין ׁשְרִיַאת סִיהֲרָא לְאִתְּפָגְמָא, עַד ּדְאִׁשְּתַ
מִּסִטְרָא דִׂשְמָאלָא. ּכֵיוָן ּדְָאתֵי הֹוׁשֵעַ ּבֶן אֵלָה, ּכְדֵין אִתְּפְגִימַת 

  סִיהֲרָא, וְגָלּו יִׂשְרָאֵל, ּוׁשְכִינְּתָא עִּמְהֹון.

הּוא ָיָרְבָעם,  ָהָיה ָבֶהם, ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ֹמאל ְ עֹוָלם ֶאת ַצד ַהׂשּ ֵני  ֵהִעיר ּבָ ה ׁשְ ְוָעׂשָ

ל ׁשֹור,  ד ׁשֶ ֲהֵרי ָהֵעֶגל הּוא ֵמַהּצַ ֲעָגִלים, ׁשֶ
ָהיּו  ֶ ֹמאל. ּוַמה ׁשּ ְ ׂשּ הּוא ּבַ ל  - ׁשֶ ַנִים. ַהּסֹוד ׁשֶ ׁשְ

ּנּו. ָאז ִהְתִחיָלה  אּו ִמּמֶ ֹמאל ּבָ ְ ֵני ּכֹחֹות ַהׂשּ ׁשְ
ד  ּצַ ּמִ ְלמּו אֹוָתם ַהז' ׁשֶ ׁשְ ּנִ ֵגם, ַעד ׁשֶ ָבָנה ְלִהּפָ ַהּלְ
ָמה  ן ֵאָלה, ָאז ִנְפּגְ ַע ּבֶ א הֹוׁשֵ ּבָ יָון ׁשֶ ֹמאל. ּכֵ ְ ַהׂשּ

ֶהם. ִכיָנה ִעּמָ ָרֵאל ּוׁשְ ָבָנה, ְוָגלּו ִיׂשְ   ַהּלְ

ְבָעה ׁשִ ָרֵאל עֹוָלה ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ   ּכְ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

פ‚

מַאי טַעְמָא. ּבְגִין ּדִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל, ּבְׁשִבְעָה סְלֵיקַת, ּובְׁשִבְעָה 
אִׁשְּתְלִימַת, ּובְׁשִבְעָה אִתְּפְגִימַת. ּבְׁשִבְעָה  נָחֲתַת, ּבְׁשִבְעָה

אִׁשְּתְלִימַת, ּכִדְאֹוקִימְנָא ּבְרָזָא דִמְהֵימְנּותָא, וְזַּכָאִין ּדַאֲחִידָן ּבָּה, 
ַאבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב יֹוסֵף מׁשֶה ַאהֲרֹן ּדָוִד. ּבְׁשִבְעָה אִתְּפְגִימַת 

  ינִין וְאִתְּתָרְכַת מֵַארְעָא קַּדִיׁשָא.הַּנֵי ׁשִבְעָה ּבָּתֵי דִ

ָרֵאל עֹוָלה  ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ָמה ַהּטַ
ֶלֶמת  ְבָעה ִנׁשְ ׁשִ ְבָעה יֹוֶרֶדת, ּבְ ְבָעה, ּוְבׁשִ ׁשִ ּבְ
מֹו  ֶלֶמת, ּכְ ְבָעה ִנׁשְ ׁשִ ֶמת. ּבְ ְבָעה ִנְפּגֶ ּוְבׁשִ

י ּדִ סֹוד ָהֱאמּוָנה. ְוַהּצַ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ ִקים ָהֲאחּוִזים ׁשֶ
ִוד.  ה ַאֲהֹרן ּדָ ּה, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב יֹוֵסף ֹמׁשֶ ּבָ
לּו,  ין ַהּלָ י ַהּדִ ּתֵ ְבָעה ּבָ ִ ֶמת, ַהׁשּ ְבָעה ִנְפּגֶ ׁשִ ּבְ

ה. דֹוׁשָ ה ֵמָהָאֶרץ ַהּקְ   ְוֹגְרׁשָ

ן. ּוכְדֵין ּדְהָא ּתְרֵיסַר ּבְנִין רַׁשִּיעִין הֲוֹו לְהֹו, לְאִינּון ז' ּבָּתֵי דִינִי
אִינּון י"ב סָמְכִין ּדִלְעֵילָא אִּתַּבָרּו, אִינּון י"ב ׁשְבָטִין ּדְסַחֲרָנֵי 
ׁשְכִינְּתָא, וְיִׂשְרָאֵל ָאזְלּו ּבְגָלּותָא. אֶּלָא יְהּודָה ּדְאֹורִיכּו לֵיּה, עַד 

  עֲׂשָרָה.

ִעים ָהיּו ָלֶהם ְלאֹוָתם  ִנים ְרׁשָ ר ּבָ ֵנים ָעׂשָ ֲהֵרי ׁשְ ׁשֶ
ַמְעָלה  ז' ּלְ י ִדין, ְוָאז אֹוָתם ַעּמּוִדים ׁשֶ ּתֵ ּבָ

ִכיָנה,  ְ ִביב ַהׁשּ ּסְ ָבִטים ׁשֶ רּו, אֹוָתם י"ב ׁשְ ּבְ ִנׁשְ
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ִחּכּו לֹו,  א ְיהּוָדה ׁשֶ לּות. ֶאּלָ ָרֵאל ָהְלכּו ַבּגָ ְוִיׂשְ
ָרה.   ַעד ֲעׂשָ

ִעים  ָרה ְמָלִכים ְרׁשָ ה, ֲעׂשָ ַלִים ְלַמּטָ ירּוׁשָ ָהיּו ּבִ   ֹלא ֶנְחְרָבהַעד ׁשֶ

ּתָא חֲזֵי, עַד ּדַהֲוֹו ּבִיְרּוׁשָלַם לְתַּתָא, עֲׂשָרָה מַלְכִין רַׁשִּיעִין, לָא 
אִתְחָרְבַת, וְלָא אִסְּתַּלַק קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מִינָּה, ּומִירּוׁשָלַיִם 

ׂשָרָה ּדִלְעֵילָא, ּדְאִיהִי עֲׂשִירָָאה, ּוׁשְבִיעָָאה אִתְקְרִיַאת. וְאִינּון עֲ
מַלְכִין ּדִלְתַּתָא: רְחַבְעָם. אֲבִיָה. יְהֹורָם. אֲחַזְיָהּו. ָאחָז. מְנַׁשֶּה. 
ָאמֹון. יְהֹוָאָחז. יְהֹויִָקים. יְהֹויָכִין. וְכַד הֲָוה עֲׂשִירָָאה ּדִבְהֹו ּבִיׁש 
וְלָא אִתְּדַּבַק ּבְאֹורַיְיתָא, ּכְדֵין יָהֵיב ַאתְרָא לְסִטְרָא דִׂשְמָאלָא, 
לְׁשַלְטָָאה עֲלֵיּה, וְעַל יְרּוׁשָלַיִם. ּוכְדֵין ׁשְכִינְּתָא אִיסְּתַּלְקַת, 

אֹוי ָלנּו ּכִי ָפנָה  (ירמיה ו)וְיִׂשְרָאֵל ּדַהֲוֹו ּבִירּוָׁשלַיִם ּגָלּו. עַל ּדָא ּכְתִיב 
ּדָא  יֹום, ּדָא הּוא חֶסֶד עִיּלָָאה, ּדְאִיּקְרֵי יֹום. ּכִי יִּנָטּו צִלְלֵי עֶרֶב,

רָזָא דִׂשְמָאלָא, ּדְׁשָרֵי לְׁשַלְטָָאה, ּדְהָא מֵהָכָא ָאתֵי חֵילָא לְסִטְרָא 
  דִׂשְמָאלָא.

ָרה  ה, ֲעׂשָ ַלִים ְלַמּטָ ירּוׁשָ ָהיּו ּבִ ּבֹא ּוְרֵאה, ַעד ׁשֶ
דֹוׁש  ק ַהּקָ ּלֵ ִעים לֹא ֶנְחְרָבה ְולֹא ִהְסּתַ ְמָלִכים ְרׁשָ

ה, ּוִמירוּ  ּנָ רּוְך הּוא ִמּמֶ ִהיא ּבָ ל ַמְעָלה, ׁשֶ ַלִים ׁשֶ ׁשָ
ִביִעית,  יִרית, ְוִנְקֵראת ׁשְ (והם עשרה מלכים שלמעלה, שהיא ֲעׂשִ

ה:  עשירית, ונקראת שביעית) ַמּטָ ּלְ ָלִכים ׁשֶ ָרה ַהּמְ ְוֵהם ֲעׂשָ
ה,  ֶ ה, ְיהֹוָרם, ֲאַחְזָיהּו, ָאָחז, ְמַנׁשּ ְרַחְבָעם, ֲאִבּיָ

ָהָיה ָאמֹון, ְיהֹוָאָחז, ְיהֹוָיִקים, יְ  הֹוָיִכין. ּוְכׁשֶ
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ּתֹוָרה, ָאז ָנַתן  ק ּבַ ֶהם ַרע ְולֹא ִנְדּבַ ּבָ יִרי ׁשֶ ָהֲעׂשִ
ַלִים,  לֹט ָעָליו ְוַעל ְירּוׁשָ ֹמאל ִלׁשְ ְ ָמקֹום ְלַצד ַהׂשּ
ָהיּו  ָרֵאל ׁשֶ ִכיָנה, ְוִיׂשְ ְ ָקה ַהׁשּ ּלְ ְוָאז ִהְסּתַ

תּוב  ן ּכָ לּו. ַעל ּכֵ ַלִים ּגָ ירּוׁשָ י  ד)(ירמיה ו, ּבִ אֹוי ָלנּו ּכִ
י  ְקָרא יֹום. ּכִ ּנִ ָפָנה יֹום, ֶזהּו ַהֶחֶסד ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ִהְתִחיל  ֹמאל, ׁשֶ ְ טּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ֶזה סֹוד ַהׂשּ ִיּנָ

ֹמאל. ְ א ַהּכַֹח ְלַצד ַהׂשּ אן ּבָ ֲהֵרי ִמּכָ לֹט, ׁשֶ   ִלׁשְ

שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ם ִמּכָ ְחּכַ   ַויֶּ

א חֲזֵי, ׁשְלמֹה ּבְאֶמְצָעִיתָא אִיהּו, ּבֵין סִטְרָא דְיָמִינָא לְסִטְרָא ּתָ
דִׂשְמָאלָא, וְחָכְמְתָא דִילֵיּה אִסְּתַּלְקַת ּבְרָזָא דְיָמִינָא, ּבְרָזָא 
דִמְהֵימְנּותָא, עַל ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא. ּדְהָא אִיּמֵיּה אֹולִיפַת לֵיּה, 

 (מלכים א ה)רָא ּבְַאׁשְלָמּותָא. ּבְגִין ּדָא ּכְתִיב, ּובְיֹומֹוי קַיְימָא סִיהֲ
  וַּיֶחְּכַם מִּכָל הָָאדָם ּדְאִתְּבְנֵי ּבֵי מַקְּדְׁשָא.

ִמין  ין ַצד ַהּיָ ֶאְמַצע, ּבֵ לֹֹמה הּוא ּבָ ּבֹא ּוְרֵאה, ׁשְ
ִמין,  סֹוד ַהיָּ ֹמאל, ְוָחְכָמתֹו ָעְלָתה ּבְ ְ ְלַצד ַהׂשּ

סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַעל  ֲהֵרי ִאּמֹו ּבְ ֵני ָהעֹוָלם, ׁשֶ ל ּבְ ּכָ
ֵלמּות.  ׁשְ ָבָנה ּבִ ָדה אֹותֹו, ּוְבָיָמיו ָעְמָדה ַהּלְ ִלּמְ
ית  ְבָנה ּבֵ ּנִ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ם ִמּכָ ְחּכַ תּוב ַוּיֶ ְך ּכָ ּום ּכָ ִמׁשּ

ׁש. ְקּדָ   ַהּמִ
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ִלים ַהּכֹל ַאֲחֵרי ָדִוד ָהָיה לֹו ְלַהׁשְ ֶ ִלים ַמה ׁשּ   ֹלא ִהׁשְ

וַּיַעַׂש  (שם יא)יֹומֹוי, ׁשַרְיָא סִיהֲרָא לְאִתְּפָגְמָא, ּוכְדֵין ּכְתִיב, ּובְסֹוף 
ׁשְלֹמֹה הָרַע ּבְעֵינֵי ה', וְלֹא מִּלֵא ַאֲחרֵי ה' ּכְדָוִד ָאבִיו. לֹא מִּלֵא 
ּדַיְיקָא, לָא ַאׁשְלִים מַה ּדְאִיהּו הֲוֵי לֵיּה לְַאׁשְלָמָא ּכֹּלָא ּבָתַר ּדָוִד, 

  מֵאִינּון ׁשִבְעָה סַמְכִין, וְלָא מַלְיָיא סִיהֲרָא, אֶּלָא ּדְאִיתְּפְגֵים. ּדְאִיהּו

תּוב  ֵגם, ְוָאז ּכָ ָבָנה ְלִהּפָ ּוְבסֹוף ָיָמיו ִהְתִחיָלה ַהּלְ
א ַאֲחֵרי ה'  ֵעיֵני ה', ְולֹא ִמּלֵ לֹֹמה ָהַרע ּבְ ַעׂש ׁשְ ַוּיַ

ִלי ְוָקא, לֹא ִהׁשְ א ּדַ ָדִוד ָאִביו. לֹא ִמּלֵ ם ַמה ּכְ
הּוא  ִלים ַהּכֹל ַאֲחֵרי ָדִוד, ׁשֶ ָהָיה לֹו ְלַהׁשְ ֶ ׁשּ
ָבָנה,  א ַהּלְ ְבַעת ָהַעּמּוִדים, ְולֹא ִמּלֵ ֵמאֹוָתם ׁשִ

ָמה. ְפּגְ ּנִ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ּבְגִין ּכָךְ, לָא מָנִינָן לֵיּה, לָא עִם אִינּון ׁשִבְעָה זַּכָאִין סָמְכִין 
רְדּו ּבְמָארֵיהֹון, אֶּלָא אִיהּו ּבְאֶמְצָעִיתָא, ּדְעָלְמָא, וְלָא עִם אִינּון ּדְמָ

  מִּסִטְרָא דְיָמִינָא ׁשְלִים, ּומִּסִטְרָא דִׂשְמָאלָא ּפָגִים.

ְבָעה  ְך לֹא מֹוִנים אֹותֹו, לֹא ִעם ׁשִ ּום ּכָ ִמׁשּ
ְרדּו  ּמָ יִקים ַעּמּוֵדי עֹוָלם, ְולֹא ִעם אֹוָתם ׁשֶ ַצּדִ

א הּוא בָּ  ִרּבֹוָנם, ֶאּלָ ֵלם, ּבְ ִמין ׁשָ ד ַהּיָ ֶאְמַצע. ִמּצַ
גּום. ֹמאל ּפָ ְ ד ַהׂשּ   ּוִמּצַ
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הּ  ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ י ִיְמלֹוְך, ְוׁשִ ַחת ֶעֶבד ּכִ   ּתַ

קָרֹועַ אֶקְרַע אֶת הַּמַמְלָכָה, ּדָא רָזָא,  (מלכים א יא)ּבְגִין ּכַךְ ּכְתִיב 
הָא מַמְלָכָה עֲלֵיּה ּדִׁשְלֹמֹה הִיא, ּדְמַלְּכָא ּבָזַע ּפּורְּפִירָא דִילֵיּה, ּדְ 

(משלי וְאִּמֵיּה אִיּקְרֵי, וְדָא ּבַת ׁשֶבַע. ּונְתַּתִיהָ לְעַבְּדֶךָ. ּבְגִין ּכָךְ ּכְתִיב, 

ּתַחַת עֶבֶד ּכִי יִמְלֹךְ וְׁשִפְחָה ּכִי תִירַׁש ּגְבִירְּתָּה. ּתָא חֲזֵי, הַאי  ל)
ת, אֶּלָא מֵהָכָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב עֶבֶד לָא אִתְיְהֵיב לֵיּה מַלְכּו

  ּונְתַּתִיהָ לְעַבְּדֶךָ, ּוכְדֵין ׁשַרְיָא ׁשִפְחָה לְׁשַלְטָָאה.

תּוב  ְך ּכָ ּום ּכָ ָקֹרַע ֶאְקַרע ֶאת  (מלכים א' יא, יא)ִמׁשּ
ְגֵדי  ֶלְך ָקַרע ֶאת ּבִ ַהּמֶ ְמָלָכה, ֶזה ַהּסֹוד ׁשֶ ַהּמַ

ְמָלכָ  ֲהֵרי ַהּמַ לֹֹמה, ְוִאּמֹו ַמְלכּותֹו, ׁשֶ ה ִהיא ַעל ׁשְ
ּום  ְך. ִמׁשּ יָה ְלַעְבּדֶ ַבע, ּוְנַתּתִ ת ׁשֶ ִנְקֵראת, ְוזֹו ּבַ

תּוב  ְך ּכָ י ִיְמלֹוְך,  (משלי ל, כב כג)ּכָ ַחת ֶעֶבד ּכִ ּתַ
ּה. ּבא ּוְרֵאה, ָלֶעֶבד ַהזֶּה  ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

א א ִמּכָ ָנה ַמְלכּות, ֶאּלָ תּוב לֹא ִנּתְ ּכָ ן. ֶזהּו ׁשֶ
לֹט. ְפָחה ִלׁשְ ִ ְך, ְוָאז ִהְתִחיָלה ַהׁשּ יָה ְלַעְבּדֶ   ּוְנַתּתִ

ו ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹּון ִלׁשְ יִעים ּבְ   ְוָעלּו מֹוׁשִ

ּתָא חֲזֵי, ּבְקַדְמִיתָא ּכְתִיב קָרֹועַ, ּולְבָתַר אֶקְרַע. קָרֹועַ זְעֵיר, 
ּדְהַהּוא ׁשַעֲתָא ׁשַרְיָיא סִיהֲרָא לְאִתְּפָגְמָא. ּדְאִיתְקְרַע מִּמֵילָא, ּבְגִין 

ּולְבָתַר אֶקְרַע, ּדְאִתְּכַּסְיָא ּבְגָלּותָא. וְזַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
לַאֲתָבָא ׁשְכִינְּתָא לְַאתְרָָאה, ּולְיִׂשְרָאֵל לְַאתְרַיְיהּו, ּולְאִתְּפָרְעָא 

 (עובדיה א)עָאקּו לֹון. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, מֵאִינּון ּדְסִטְרָא דִׂשְמָאלָא ּדְ
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וְעָלּו מֹוׁשִיעִים ּבְהַר צִּיֹון לִׁשְּפֹט. וְעָלּו מֹוׁשִיעִים: צַּדִיק, ּוכְנֶסֶת 
יִׂשְרָאֵל. ּבְהַר צִּיֹון: רָזָא דְיָמִינָא. לִׁשְּפֹט אֶת הַר עֵׂשָו: רָזָא 

  דִׂשְמָאלָא.

תוּ  ַהְתָחָלה ּכָ ְך ּבֹא ּוְרֵאה, ּבַ ב ָקֹרַע, ְוַאַחר ּכָ
ּום  יָלא, ִמׁשּ ְקַרע ִמּמֵ ּנִ ֶאְקַרע. ָקֹרַע ְמַעט, ׁשֶ
ֵגם, ְוַאַחר  ָבָנה ְלִהּפָ ָעה ִהְתִחיָלה ַהּלְ אֹוָתּה ׁשָ ׁשֶ
דֹוׁש  לּות, ְוָעִתיד ַהּקָ ּגָ ָתה ּבַ ּסְ ִהְתּכַ ְך ֶאְקַרע, ׁשֶ ּכָ

ִכיָנה ִלְמקֹוָמּה ְואֶ  ְ יב ַהׁשּ רּוְך הּוא ְלָהׁשִ ת ּבָ
ד  ּצַ ּמִ ַרע ֵמאֹוָתם ׁשֶ ָרֵאל ִלְמקֹוָמם, ּוְלִהּפָ ִיׂשְ

תּוב  ּכָ ֵהִציקּו ָלֶהם. ֶזהּו ׁשֶ ֹמאל ׁשֶ ְוָעלּו  (עובדיה א, כ)ׂשְ
יִעים  ּפֹט. ְוָעלּו מֹוׁשִ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ  - מֹוׁשִ

ַהר ִצּיֹון  ָרֵאל. ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ יק, ּכְ ִמין.  -ַצּדִ סֹוד ַהּיָ
ּפֹט ו  ִלׁשְ ֹמאל. -ֶאת ַהר ֵעׂשָ ְ ל ַהׂשּ   סֹוד ׁשֶ

לִיׁשְנָא ּדִתְקִיפּו הּוא. אִינּון הָרִים  ("חילופי גרסאות")ּתָא חֲזֵי, הַאי הַר, 
לְעֵילָא, וְאִּלֵין צַּדִיקִים ּדַאֲחִידָן ּבִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל. וְאִקְרּון הַר צִּיֹון. 

גִין ּדְאִינּון מְצּויָינִין וְָאמְרִין הַאי אִינּון הָרִים ּדְסַחֲרָנֵי יְרּוׁשָלַם, ּבְ
ּבְהַאי, ּבְסִתְרָא דְיִחּודָא, לִׁשְּפֹט אֶת הַר עֵׂשָו, ּדְקַטְרִיגּו מְקַטְרְגָא 

  מִּסִטְרָא דִׂשְמָאלָא.

ל ֹחֶזק הּוא, אֹוָתם  ה, ָלׁשֹון ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ָהָהר ַהזֶּ
יִקים ּדִ ֲאחּוִזים  ֶהָהִרים ְלַמְעָלה, ְוֵאּלּו ַהּצַ ׁשֶ
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ָרֵאל. ְוִנְקָרִאים ַהר ִצּיֹון אֹוָתם ָהִרים  ְכֶנֶסת ִיׂשְ ּבִ
ִנים  ֵהם ְמֻצּיָ ּום ׁשֶ ַלִים, ִמׁשּ יִפים ֶאת ְירּוׁשָ ּקִ ַהּמַ
ּפֹט ֶאת ַהר  חּוד, ִלׁשְ ַצד ַהּיִ ְואֹוְמִרים ֶזה ִעם ֶזה ּבְ

ֹמאל. ְ ד ַהׂשּ ְטְרגֹו ַהְמַקְטֵרג ִמּצַ ּקִ ו, ׁשֶ   ֵעׂשָ

לּוָכהְוָהיְ    ָתה ַלה' ַהּמְ

וְהָיְתָה לַיְיָ' הַמְלּוכָה. ּבְקַדְמִיתָא אִקְרֵי  (עובדיה א)ּבְהַהּוא זִמְנָא 
מַמְלָכָה, ּבְגִין ּדְיָנְקָא לִתְרֵין סִטְרִין, לְיָמִינָא וְלִׂשְמָאלָא. וְהַׁשְּתָא 

 (הושע ב)יב, מְלּוכָה אִּקְרֵי, ּבְגִין ּדְיָנְקָא לְיָמִינָא. הֲדָא הּוא דִכְתִ
וְאֵרַׂשְּתִיךְ לִי לְעֹולָם. ּובְגִין ּדְגָלּותָא לָאו לְעֹולָם הּוא, ּדְהָא יָתְבָא 

  ּבְגָלּותָא.

אֹותֹו ְזַמן  ִראׁשֹוָנה  (שם)ּבְ לּוָכה. ּבָ ְוָהְיָתה ַלה' ַהּמְ
ֵני ְצָדִדים,  ֵהיִניָקה ִלׁשְ ּום ׁשֶ ִנְקֵראת ַמְמָלָכה, ִמׁשּ

ֹמאל ּום ְלָיִמין ְוִלׂשְ ו ִנְקֵראת ְמלּוָכה, ִמׁשּ , ְוַעְכׁשָ
תּוב  ּכָ ִמין. ֶזהּו ׁשֶ יִניָקה ֶאת ַהּיָ ּמֵ  (הושע ב, כב)ׁשֶ

לּות ֵאיָנּה  ּגָ ּום ׁשֶ יְך ִלי ְלעֹוָלם, ּוִמׁשּ ּתִ ְוֵאַרׂשְ
לּות. ּגָ ָבה ּבַ ֲהֵרי ָיׁשְ   ְלעֹוָלם, ׁשֶ

יֹּום ַההּוא ִיהְ  ל ָהָאֶרץ ּבַ מֹו ֶאָחדְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ   ֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ

וְהָיָה יְיָ' לְמֶלֶךְ עַל ּכָל הָָארֶץ ּבַּיֹום  (זכריה יד)ּתָא חֲזֵי, דִסְמִיךְ לֵיּה, 
הַהּוא יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד. ּבְגִין ּדְעַד הַׁשְּתָא ּכַד יִׂשְרָאֵל 
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מַטְרּונִיתָא לָאו מַלְּכָא  ּבְגָלּותָא, ׁשְכִינְּתָא עִּמְהֹון, ּומַלְּכָא ּבְלָא
אִיהּו. אֲבָל הַהּוא זִמְָנא, וְהָיָה ה' לְמֶלֶךְ עַל ּכָל הָָארֶץ ּבַּיֹום הַהּוא 
יִהְיֶה יְיָ' אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד. ּכַד אִתְּדַּבְקַת ׁשְכִינְּתָא ּבְצַּדִיק, ּכְדֵין 

ׁשְמַע, ּדְבָעֵי ּבַר נָׁש  הּוא יִחּודָא. ּדְהָכֵי אֹולִיפְנָא ּבְרָזָא ּדִקְרִיַאת
  לְיַחֲדָא לְמָארֵיּה, ּולְקָׁשְרָא קִׁשְרִין ּדִמְהֵימְנּותָא ּבִרְעּותָא דְלִּבָא.

ַמְך לֹו  ּסָ ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל  (זכריה יד)ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ
מֹו ֶאָחד.  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּכָ

ַעד ַעכְ  ּום ׁשֶ ִכיָנה ִמׁשּ לּות, ׁשְ ּגָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ ו, ּכְ ׁשָ
ִלי ְגִביָרה ֵאינֹו ֶמֶלְך. ֲאָבל אֹותֹו  ֶהם, ּוֶמֶלְך ּבְ ִעּמָ
ּיֹום ַההּוא  ל ָהָאֶרץ ּבַ ַמן, ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ַהזְּ
ִכיָנה  ְ ֶקת ַהׁשּ ְדּבֶ ּנִ ׁשֶ מֹו ֶאָחד. ּכְ ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ

יק, ְוָאז  ּסֹוד ִעם ַצּדִ ְך ָלַמְדנּו ּבַ ּכָ חּוד. ׁשֶ הּוא ַהּיִ
ִריְך ָאָדם ְלַיֵחד ֶאת ִרּבֹונֹו  ּצָ ַמע, ׁשֶ ל ְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ב. ְרצֹון ַהּלֵ ֵרי ָהֱאמּוָנה ּבִ   ְוִלְקׁשֹר ֶאת ִקׁשְ

לֹום מֹוֵצאת ׁשָ ֵעיָניו ּכְ   ָאז ָהִייִתי ּבְ

ְסתִימָא ב' עַּתִיקָא ּדְכֹּלָא. וְכַד מָטֵי לְאֶחָד, אִּבָעֵי לֵיּה לְכַּוְונָא ּבְא' 
וְח', ּתְמַנְיָא דַרְּגִין עִּלָאִין, מֵחָכְמָה עִּלָָאה עַד צַּדִיק. וְד' רַּבָתָא, 
אִתְּדַּבְקּותָא ּדִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ּדְאִיהּו חּולָקֵיּה ּדְדָוִד, ּדְאִקְרֵי עָנִי 

ּדִלְעֵילָא ּדִרְמִיזִין ּבְא"ח. ּכְדֵין  וְאֶבְיֹון, ּכַד אִתְּדַּבְקָא לְאִינּון ּדַרְּגִין
אִיהִי רַּבָתָא וְעָלְמָא ּכּולֵיּה יָנִיּק מִינָּה, וְאִינּון ׁשָדַיִם, ּדְאִינּון 

  ָאז הָיִיתִי ּבְעֵינָיו ּכְמֹוצֵאת ׁשָלֹום. (שיר השירים ח)ּכְמִגְּדָלֹות 
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א'  ן ּבָ יַע ְלֶאָחד, ָצִריְך ְלַכּוֵ ּגִ ּמַ ר ַהנִּ  - ּוְכׁשֶ ְסּתָ
יק  ל ַהּכֹל, ְוח'  (העמק)ָהַעּתִ מֹוֶנה ְדָרגֹות  -ׁשֶ ׁשְ

ִתי  יק. ְוד' ַרּבָ ֶעְליֹונֹות, ֵמָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ַעד ַצּדִ
ל  - ִהיא ֶחְלקֹו ׁשֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ּכְ קּות ׁשֶ ּבְ ִהְתּדַ

ֶקת ְלאֹוָתן  ְדּבֶ ּנִ ׁשֶ ְקָרא ָעִני ְוֶאְביֹון. ּכְ ּנִ ִוד, ׁשֶ ּדָ
א"ח, ֲאַזי ִהיא דְּ  ְרמּוזֹות ּבְ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ

ַדִים,  ּנָה. ְואֹוָתם ׁשָ ְגדֹוָלה, ְוָכל ָהעֹוָלם יֹוֵנק ִמּמֶ
לֹות  ִמְגּדָ ֵהם ּכְ מֹוֵצאת (שיר ח)ׁשֶ ֵעיָניו ּכְ , ָאז ָהִייִתי ּבְ

לֹום.   ׁשָ

ל ִקשְׁ  ר ֶאת ּכָ ֵ ָרֵאל ה' ֱאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד, ְלַקׁשּ ַמע ִיׂשְ   ֵרי ָהֱאמּוָנהׁשְ

ּתָא חֲזֵי, הַאי קְרָא עַל ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל אִּתְמָר, ּכַד אִיהִי ּבְגָלּותָא עִם 
 (שם)ּבְנָהָא, ּבֵין אּומִין ּדְעָלְמָא, אִּקְרֵי זְעֵירָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

זְלִין ּבְאֹרַח ָאחֹות לָנּו קְטַּנָה. וְכַד יִׂשְרָאֵל אִתְּדַּבְקּו ּבְאֹורַיְיתָא, וְָא
קְׁשֹוט, ּכְדֵין אִתְמַלְיָיא, וְׁשָלֹום אִתְחַּבַר ּבְהּו. אֲתֵיבַת אִיהִי וַאֲמָרַת, 
אֲנִי חֹומָה וְׁשָדַי ּכַּמִגְּדָלֹות. ּבְהַהּוא זִמְנָא ּדְאִתְחַּבַר עִּמִי ָא"ז, 

ּדַרְּגִין. וְׁשָלֹום: וְׁשָלֹו"ם. א': רָזָא ּדְַעּתִיקָא קַּדִיׁשָא ּדְכֹּלָא. ז': ׁשֶבַע 
ּדְאִקְרּון צַּדִיק. ּכֵיוָן ּדְהַּנֵי ּדַרְּגִין מִתְחַּבְרִין, ּכְדֵין ָא"ז הָיִיתִי ּבְעֵינָיו 
ּכְמֹוצֵאת ׁשָלֹום. ּומָאן עַיְינִין. אִינּון ז' ּדַרְגִין ּדְאִקְרּון עֵינֵי יְיָ', ּפְנֵי 

יָא טִיבּו ּדְעַּתִיקָא ּבַאֲתַר ּדִדְכַר יְיָ'. ּוכְדֵין ׁשְלָמָא לְעָלְמָא, וְׁשַרְ
ְׁשמַע  (דברים ו)וְנּוקְבָא. ּובְגִין ּכָךְ ּפְקַד מׁשֶה ּבְאֹורַיְיתָא וַאֲמַר, 

  יִׂשְרָאֵל ה' אֱלֹקֵינּו ה' אֶחָד. לְקַׁשְּרָא ּכָלְהֹו קְׁשִירִין ּדִמְהֵימְנּותָא.
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נֶ  ה ֶנֱאַמר ַעל ּכְ סּוק ַהזֶּ ָרֵאל, ּבֹא ּוְרֵאה, ַהּפָ ֶסת ִיׂשְ
ין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ֶניָה ּבֵ לּות ִעם ּבָ ּגָ ִהיא ּבַ ׁשֶ ּכְ

תּוב  ּכָ ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָה.  (שם)ִנְקֵראת ְקַטּנָה, ֶזהּו ׁשֶ
ֶדֶרְך  ּתֹוָרה ְוהֹוְלִכים ּבְ ָרֵאל ֻמְנָהִגים ּבַ ׂשְ ּיִ ּוְכׁשֶ
ֶהם.  ר ּבָ לֹום ִמְתַחּבֵ את, ְוׁשָ ֱאֶמת, ָאז ִמְתַמּלֵ

ַדי מְ  יָבה ִהיא ְואֹוֶמֶרת, ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ ׁשִ
י ָא"ז,  ר ִעּמִ ִהְתַחּבֵ ַמן ׁשֶ אֹותֹו ַהזְּ לֹות. ּבְ ִמְגּדָ ּכְ

לֹו"ם. א'  ל  -ְוׁשָ דֹוׁש ׁשֶ יק ַהּקָ ל ָהַעּתִ ַהּסֹוד ׁשֶ
לֹום  -ַהּכֹל. ז'  ָרגֹות, ְוׁשָ ַבע ַהּדְ ְקָרא  -ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ָרגֹות הַ  ַהּדְ יָון ׁשֶ יק. ּכֵ רֹות, ֲאַזי ָא"ז ַצּדִ לּו ִמְתַחּבְ ּלָ
לֹום. ּוִמי ָהֵעיַנִים?  מֹוֵצאת ׁשָ ֵעיָניו ּכְ ָהִייִתי ּבְ
ֵני ה',  ְקְראּו ֵעיֵני ה', ּפְ ּנִ ָרגֹות ׁשֶ ַבע ַהּדְ אֹוָתם ׁשֶ
יק  ל ָהַעּתִ לֹום ָלעֹוָלם, ְוׁשֹוֶרה ַהּטֹוב ׁשֶ ְוָאז ׁשָ

ֵקָבה, ּוִמשּׁ  ָכר ְוַהּנְ ל ַהזָּ קֹום ׁשֶ ּמָ ה ּבַ ְך ִצּוָ ּום ּכָ
ּתֹוָרה ְוָאַמר  ה ּבַ ָרֵאל ה'  (דברים ו)ֹמׁשֶ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ֵרי ָהֱאמּוָנה. ל ִקׁשְ ר ֶאת ּכָ ֵ   ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד, ְלַקׁשּ

נֹוָתיו ֶאָחד, ַמֲאִריִכים לֹו ָיָמיו ּוׁשְ ֲאִריְך ּבְ ל ַהּמַ   ּכָ

מָיו ּוׁשְנֹותָיו. מַאי ּתָא חֲזֵי, ּכָל הַּמַאֲרִיךְ ּבְאֶחָד מַאֲרִיכִין לֹו יָ
טַעְמָא. ּבְגִין ּדְאִיהּו אֲתַר, ּדְכָל יֹומִין ּוׁשְנִין ּדְעָלְמָא ּבֵיּה ּתָלְיָין, 
ּבְרָזָא ּדְאִינּון ּדַרְּגִין ּדִרְמִיזִין ּבְאֶחָד, וְאִינּון עֲׂשָרָה, וְכָלְהֹו ָחד, 
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ּפִיר, ּבְגִין ּדְהַאי ַאתְרָא וְאִתְעָרּו ּבֵיּה חַבְרַיָיא וַאֲמָרּו ּובְדל"ת, וְׁשַ
ּדְדל"ת הִיא, וְלֵית לָּה נְהֹורָא מִּדִילָּה, ּובְעֵי ּבַר נָׁש לַאֲרָכָא ּבָּה, 
ּולְַאמְׁשָכָא לָּה ּבִרְכָאן, מֵאִינּון ׁשִית סִטְרִין, ׁשִית ּבְנִין עִּלָאִין עַל 

  יְדֵי ּדְצַּדִיק.

ֶאָחד ֲאִריְך ּבְ ל ַהּמַ , ַמֲאִריִכים לֹו ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
קֹום  הּוא ַהּמָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ נֹוָתיו. ָמה ַהּטַ ָיָמיו ּוׁשְ
לּוִיים ּבֹו,  ל ָהעֹוָלם ּתְ ִנים ׁשֶ ָ ִמים ְוַהׁשּ ל ַהּיָ ּכָ ׁשֶ
ֶאָחד, ְוֵהם  ְרמּוזֹות ּבְ ָרגֹות ׁשֶ סֹוד אֹוָתן ַהּדְ ּבְ
ם ֶאָחד, ְוִהְתעֹוְררּו בֹו ַהֲחֵבִרים  ָרה, ְוֻכּלָ ֲעׂשָ

קֹום ַהזֶּה הּוא וְ  ַהּמָ ּום ׁשֶ ֶל"ת, ְוָיֶפה, ִמׁשּ ּדָ ָאְמרּו ּבַ
ּה, ְוָצִריְך ָאָדם  ּלָ ֶ ֶל"ת, ְוֵאין ָלּה אֹור ִמׁשּ ל ּדָ ׁשֶ
ת  ׁשֶ ָרכֹות ֵמאֹוָתם ׁשֵ יְך ָלּה ּבְ ּה ּוְלַהְמׁשִ ְלַהֲאִריְך ּבָ
ִנים ָהֶעְליֹוִנים ַעל ְיֵדי  ת ַהּבָ ׁשֶ ָדִדים, ׁשֵ ַהּצְ

יק. וְ  ּדִ ּסֹוד ַהּצַ ח' ּבַ ָדִדים ְרמּוִזים ּבַ ת ַהּצְ ׁשֶ אֹוָתם ׁשֵ
מֹוֶנה. ל ׁשְ   ׁשֶ

ֹלֹמה ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹּון ּבַ   ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

וְאִינּון ׁשִית סִטְרִין רְמִיזִין ּבְח' ּבְרָזָא דִתְמַנְיָא. ׁשִית אִּלֵין, ּותְרֵין 
לְאֹוסָפָא ּולְַאכְלָלָא לְהֹו לְעֵילָא, לְעֵילָא חָכְמָה ּובִינָה, ַאּבָא וְאִיּמָא 

ּולְמֵיהַב לְהֹו ּבִרְכָאן מֵַאּבָא וְאִּמָא עִּלָָאה. ּדְהָא לָא ׁשַרְיָא טִיבּו 
ּדְעַּתִיקָא, אֶּלָא ּבַאֲתַר ּדִׁשְלִים, ּבַאֲתַר ּדְאִׁשְּתְכַח ּדְכַר וְנּוקְבָא. 
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אֶינָה ּבְנֹות צִּיֹון ּבַּמֶלֶךְ צְאֶינָה ּורְ  (שיר השירים ג)הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
  ׁשְלמֹה וְגו', ּבְיֹום חֲתּונָתֹו וְגו', ּבְיֹום חֲתּונָתֹו ּדַיְיקָא.

א  ַנִים ְלַמְעָלה, ָחְכָמה ּוִביָנה ָהַאּבָ ת ֵאּלּו ּוׁשְ ׁשֶ ׁשֵ
א ְלהֹוִסיף ּוְלַהְכִליָלם ְלַמְעָלה ְוָלֵתת ָלֶהם  ְוָהִאּמָ

א א ְוִאּמָ ָרכֹות ֵמַאּבָ ֲהֵרי ֵאין ׁשֹוֶרה  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה, ׁשֶ
ָמקֹום  ֵלם, ּבְ א ְבָמקֹום ׁשָ יק ֶאּלָ ל ָהַעּתִ ַהּטֹוב ׁשֶ

תּוב  ּכָ ְמָצִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה. ֶזהּו ׁשֶ ּנִ ְצֶאיָנה  (שירג)ׁשֶ
יֹום  לֹֹמה ְוגֹו', ּבְ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ּוְרֶאיָנה ּבְ

יֹום ֲחֻתנָּ  ְוָקא.ֲחֻתּנָתֹו ְוגֹו'. ּבְ   תֹו ּדַ

ֶל"ת ַהזּוֹ  ּדָ   ָצִריְך ְלַהֲאִריְך ּבַ

וְעַל ּדָא אֲמָרּו ּובִלְבָד ׁשֶּלֹא יַחֲטֹוף ּבְחי"ת, אֶּלָא ּבָעֵי לְַאמְׁשָכָא 
ּבִרְכָאן מֵאֲתַר עִּלָָאה דְכֹּלָא, וְלַאֲרָקָא ּבְאִינּון ׁשִית ּבְנִין. לְבָתַר 

בֵית אֲבּוהָ וְאִּמָא, אֶּלָא הַאי ּבְרָא. לְהַאי ּבַת, ּדְלֵית לָּה ַאחְסָנָא ּבְ
ּומִּכָאן אֹולִיפְנָא, ּדִבְרָא יָרִית לְַאּבָא ּולְאִיּמָא, ּובְרַּתָא לָא. אֶּלָא 

  ּדְאִית לָּה מְזֹונֵי מִן ּבְרָא. אֶּלָא ּבָעֵי לַאֲרָכָא ּבְהַאי דל"ת.

ֵחי"ת, אֶ  ּלֹא ַיֲחֹטף ּבַ ן ָאְמרּו, ּוִבְלַבד ׁשֶ א ְוַעל ּכֵ ּלָ
ל  קֹום ָהֶעְליֹון ׁשֶ ָרכֹות ֵמַהּמָ יְך ּבְ ָצִריְך ְלַהְמׁשִ
ְך  ִנים, ְוַאַחר ּכָ ת ַהּבָ ׁשֶ ַהּכֹל, ּוְלָהִריק ְלאֹוָתם ׁשֵ
ּה  ֵבית ָאִביָה ְוִאּמָ ה ּבְ ָ ֵאין ָלּה ְיֻרׁשּ ת ַהזֹּו, ׁשֶ ַלּבַ
ן יֹוֵרׁש ֶאת  ּבֵ אן ָלַמְדנּו ׁשֶ ה. ּוִמּכָ ן ַהזֶּ א ַהּבֵ ֶאּלָ
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ׁש ָלּה ָהאַ  ּיֵ א ׁשֶ ת לֹא. ֶאּלָ א, ְוַהּבַ א ְוָהִאּמָ ּבָ
ֶל"ת  ּדָ א ָצִריְך ְלַהֲאִריְך ּבַ ן, ֶאּלָ ְמזֹונֹות ִמן ַהּבֵ

  ַהזֹּו.

ָאר ְך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ   ַויֹּאֶמר ִלי ַעְבּדִ

א ּדְיַמְלִיךְ יָתָּה וְתַּמָן ָאמְרֵי, ּכַּמָה ּבָעֵי ּבַר נָׁש לַאֲרָכָא בָּה. ּכְׁשִיעּורָ
לְעֵילָא ּולְתַּתָא, ּולְַארְּבַע זָוְויָין ּדְעָלְמָא. רָזָא דְׁשִית סִטְרִין עִּלָאִין, 
ּדְכָלְהֹו אִתְחַּבְרּון עִּמָּה, וְלָא יִתְּפָרְׁשּון לְָעלְמִין. וְכַד ּבַר נָׁש מַאֲרִיךְ 

מֹוסְרִין ּבִרְכָאן עַל רֵיׁשֵיּה, ּבְהַאי, ּכָל אִינּון יֹומִין ּוׁשְנִין עִּלָאִין, 
וַּיֹאמֶר לִי עַבְּדִי ָאּתָה  (ישעיה מט)וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא קָרֵי לֵיּה, 

  יִׂשְרָאֵל אֲׁשֶר ּבְךָ אֶתְּפָאֵר.

ּה?  ה ָצִריְך ָאָדם ְלַהֲאִריְך ּבָ ּמָ ם אֹוְמִרים, ּכַ ְוׁשָ
ְמִליְך אֹוָתּה ְלַמְעָלה ּולְ  ּיַ עּור ׁשֶ ׁשִ ע ּכְ ה ּוְלַאְרּבַ ַמּטָ

ָדִדים  ת ַהּצְ ׁשֶ ל ׁשֵ ָזִוּיֹות ָהעֹוָלם. ַהּסֹוד ׁשֶ
ְרדּו  ּה ְולֹא ִיּפָ רּו ִעּמָ ם ִיְתַחּבְ ּלָ ּכֻ ָהֶעְליֹוִנים, ׁשֶ
ל אֹוָתם ָיִמים  ֶזה, ּכָ ָאָדם ַמֲאִריְך ּבָ ְלעֹוָלִמים, ּוְכׁשֶ
ָרכֹות ַעל ֹראׁשֹו,  ִנים ֶעְליֹוִנים מֹוְסִרים ּבְ ְוׁשָ

רּוְך הּוא קֹוֵרא לֹו  דֹוׁש ּבָ ַוּיֹאֶמר ִלי  (ישעיה מט)ְוַהּקָ
ָאר. ְך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ י ָאּתָ   ַעְבּדִ
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ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ֲעׂשָ סּוק ָהִראׁשֹון  -ּבַ ּפָ לּוִלים ּבַ ם ּכְ ֻכּלָ
ּתֹוָרה ּבַ   ׁשֶ

רָא רְמִיזִין, ּוכְָללָא ּדְכל אִינּון ּתָא חֲזֵי, ּכְלָלָא דְאֹורָיְיתָא ּבְהַאי קְ
(איוב אֲמִירָן, ּדְאִתְּבְרֵי ּבְהֹון עָלְמָא, ּבְאֶחָד רְמִיזִין. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

וְהּוא ּבְאֶחָד ּומִי יְׁשִיבֶּנּו וְנַפְׁשֹו אִוְתָה וַּיָעַׂש. ּובְהֹון אִתְּבְרֵי  כג)
ה מַאֲמָרֹות נִבְרָא הָעֹולָם וכו'. עָלְמָא. וְעַל ּדָא ּתָנִינָן, ּבַעֲׂשָרָ

  וְאֹוקִימְנָא ּדְכָלְהֹו י', וְכָלְהֹו ּכְלִילָן ּבִקְרָא קַדְמָָאה ּדְאֹורָיְיתָא.

סּוק ַהזֶּה,  ּפָ ַלל ַהּתֹוָרה ְרמּוִזים ּבַ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ֶהם ִנְבָרא  ּבָ ל אֹוָתם ֲאִמירֹות ׁשֶ ל ּכָ ָלל ׁשֶ ְוַהּכְ

ֶאָחד  תּוב ָהעֹוָלם, ּבְ ּכָ ְוהּוא  (איוב כג)ְרמּוִזים. ֶזהּו ׁשֶ
ַעׂש, ּוָבֶהם  ָתה ַוּיָ יֶבּנּו ְוַנְפׁשֹו ִאּוְ ְבֶאָחד ּוִמי ְיׁשִ
ָרה ַמֲאָמרֹות  ֲעׂשָ ִנינּו, ּבַ ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ְוַעל ֶזה ׁשָ
ם  ָרה, ְוֻכּלָ ם ֲעׂשָ ּלָ ּכֻ ִנְבָרא ָהעֹוָלם ְוכּו', ּוֵבַאְרנּו ׁשֶ

פָּ  לּוִלים ּבַ ּתֹוָרה.ּכְ ּבַ   סּוק ָהִראׁשֹון ׁשֶ

  (דף א ע"א)הקדמת תקוני הזהר  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ   ְוַעּמֵ

וְעַּמֵךְ ּכֻּלָם צַּדִיקִים לְעֹולָם יִירְׁשּו ָארֶץ, הַאי  (ישעיה ס כא)ּומִּתַּמָן 
ץ הֲדֹם רַגְלָי, ּדָא ׁשְכִינְּתָא דְאִיהִי ּכְלִילָא וְהָָארֶ (שם סו א)דְאִּתְמַר ּבָּה 

מֵעֲׂשַר סְפִירָן, ּומִּתַּמָן אִתְקְרִיאּו יִׂשְרָאֵל מְלָכִים צַּדִיקִים חֹוזִים 
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נְבִיאִים מָארֵי ּתֹורָה ּגִּבֹורִים חֲסִידִים נְבֹונִים חֲכָמִים רָאׁשֵי ַאלְֵפי 
  יִׂשְרָאֵל.

ְך כֻּ  ם, ְוַעּמֵ ָ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ּוִמׁשּ ם ַצּדִ ּלָ
ִכיָנה  ְ ּה ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי. זֹו ַהׁשּ ּנֱֶאַמר ּבָ זֹו ׁשֶ
ם ִנְקְראּו  ָ ר ְסִפירֹות, ּוִמׁשּ לּוָלה ֵמֶעׂשֶ ִהיא ּכְ ׁשֶ
ֲעֵלי  יִקים, חֹוִזים, ְנִביִאים, ּבַ ָרֵאל ְמָלִכים, ַצּדִ ִיׂשְ

ּבֹוִרים, ֲחִסיִדים, י  תֹוָרה, ּגִ ְנבֹוִנים, ֲחָכִמים, ָראׁשֵ
ָרֵאל.   ַאְלֵפי ִיׂשְ

ח  ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ִית  - ׁשַ ִית ִראׁשֹון, ְוֶאָחד ִמּבַ ּלּוִחים, ֶאָחד ִמּבַ ֵני ׁשִ ׁשְ
ִני   ׁשֵ

ּורְׁשּותָא אִתְיְהִיב לְאִּלֵין נִׁשְמָתִין ּדְאִתְּתַרְכּו מֵַאתְרַיְיהּו ּבָתַר 
נְּתֵיּה, לְקַּנְנָא בְהַאי חִּבּורָא, דְאִּתְמַר ּבָּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּוׁשְכִי

ּכְצִּפֹור נֹודֶדֶת מִן קִּנָּה ּכֵן אִיׁש נֹודֵד מִּמְקֹומֹו, וְלֵית צִּפֹור  (משלי כז י)
(דברים כב אֶּלָא ׁשְכִינְּתָא, דְאִיהִי מִתְּתַרְכָא מֵַאתְרָהָא הֲדָא הּוא דִכְתִיב 

ת הָאֵם וְאֶת הַּבָנִים ּתִּקַח לָךְ, אֶת לְרַּבֹות ׁשְכִינְּתָא ׁשַּלֵחַ ּתְׁשַּלַח אֶ ז)
 (ישעיה נ א)ּתַּתָָאה, הָאֵם ׁשְכִינְּתָא עִּלָָאה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב 

ּובְפִׁשְעִיכֶם ׁשֻּלְחָה אִּמְכֶם, ּדְתַרְוַיְהּו אִתְּתַרְכּו מֵַאתְרֵיהֹון, ּובְגִין ּדָא 
ן ׁשִּלּוחִין חַד מִּבַיִת רִאׁשֹון וְחַד מִּבַיִת ׁשֵנִי, ׁשַּלֵחַ ּתְׁשַּלַח ּתְרֵי

אֲנִי יהו"ה הּוא ׁשְמִי ּוכְבֹודִי לְַאחֵר לֹא אֶּתֵן  (שם מב ח)לְקַיְימָא ּבֵיּה 
ׁשְכִינְּתָא עִּלָָאה, ּותְהִּלָתִי לַּפְסִילִים ׁשְכִינְּתָא ּתַּתָָאה, ּכֵן אִיׁש נֹודֵד 

יהו"ה אִיׁש  (שמות טו ג)א ּבְרִיךְ הּוא דְאִּתְמַר ּבֵיּה מִּמְקֹומֹו דָא קּודְׁשָ
  מִלְחָמָה, דְאִתְּתָרֵךְ ַאּבַתְרַיְיהּו.
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קֹוָמן  ּגְֹרׁשּו ִמּמְ לּו ׁשֶ מֹות ַהּלָ ׁשָ ָנה ַלּנְ ּוְרׁשּות ִנּתְ
דֹוׁש  רּוְך  -ַאַחר ַהּקָ ִכיָנתֹו ְלַקּנֵן  -ּבָ הּוא ּוׁשְ

ּנֱֶאַמר בָּ  ה, ׁשֶ ִחּבּור ַהזֶּ ּה ּבַ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּה ּכְ
ִכיָנה,  א ׁשְ קֹומֹו, ְוֵאין ִצּפֹור ֶאּלָ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּכֵ
ַח  ּלֵ תּוב ׁשַ ּכָ קֹוָמּה. ֶזהּו ׁשֶ ת ִמּמְ ִהיא ְמֹגֶרׁשֶ ׁשֶ
ח ָלְך. ֶאת,  ּקַ ִנים ּתִ ח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ּלַ ׁשַ ּתְ

ְחּתֹוָנה, ָהֵאם, ִכיָנה ּתַ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה.  ְלַרּבֹות ׁשְ ׁשְ
יֶהן  ּתֵ ׁשְ ֶכם, ׁשֶ ָחה ִאּמְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ תּוב ּוְבִפׁשְ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ח  ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ קֹוָמן, ְוָלֵכן ׁשַ ֵני  -ּגְֹרׁשּו ִמּמְ ׁשְ
ִני,  ִית ׁשֵ ִית ִראׁשֹון, ְוֶאָחד ִמּבַ ּלּוִחים, ֶאָחד ִמּבַ ׁשִ

ִמי ּוְכב ֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ְלַקּיֵם ּבֹו ֲאִני יהו"ה הּוא ׁשְ
ִכיָנה ֶעְליֹוָנה  ן. ׁשְ ִסיִלים,  -ֶאּתֵ ִתי ַלּפְ ּוְתִהּלָ

ְחּתֹוָנה  ִכיָנה ּתַ קֹומֹו, ֶזה  -ׁשְ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּכֵ
דֹוׁש  רּוְך  -ַהּקָ ּנֱֶאַמר ּבֹו ה' ִאיׁש  -ּבָ הּוא ׁשֶ

ּגַֹרׁש ַאֲחֵריֶהן.   ִמְלָחָמה, ׁשֶ

הוֹ  יק ׁשֶ הּוא ִאיׁש ַצּדִ ִכיָנהִמי ׁשֶ ְ מֹו ַהׁשּ קֹומֹו ּכְ   ֵלְך ָנע ָוָנד ִמּמְ

וְהָאִיׁש  (במדבר יב ג)וְעֹוד ּכֵן אִיׁש נֹודֵד מִּמְקֹומֹו, דָא מֹׁשֶה דִכְתִיב 
מֹׁשֶה עָנָו מְאֹד, ּדְאִתְּתָרַךְ רּוחֵיּה ַאּבַתְרַיְהּו. וְעֹוד ּכֵן אִיׁש נֹודֵד 

ָאזַל נָע וָנָד מֵַאתְרֵיּה ּכְׁשְכִינְּתָא, מִּמְקֹומֹו מָאן ּדְאִיהּו אִיׁש צַּדִיק ּדְ
וְלֹא מָצְָאה הַּיֹונָה מָנֹוחַ, ּדְהָכִי אּוקְמּוהּו  (בראשית ח ט)דְאִּתְמַר ּבָּה 
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רַּבָנָן ּבְזִמְנָא דְאִתְחֲרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא גָזַר עַל ּבָּתֵי הַּצַּדִיקִים ּדְיִחָרְבּו, 
קֹומֹו, ּדְדַּיֹו לְעִ◌ִבֶד לְמֶהֱוִי ּכְרַּבֵיּה, וְרָזָא דְָאזְלִין ּכָל חַד נֹודֵד מִּמְ

 (ישעי, נא יח)דְמִּלָה נֹדֵד הּוא לַּלֶחֶם ַאּיֵה ַאּיֵ"ה דִמְרַחֵם עֲלֵיּה, אּוף הָכִי 
אֵין מְנַהֵל לָּה וְגֹומֵר, ּובְגִין ּדָא דַּיֹו לְעִ◌ִבֶד לְמֶהֱוֵי ּכְרַּבֵיּה, וְלֵית 

  יתָא, הַאי ּגָרַם לְמָארֵי תֹורָה ּדְָאזְלִין מִתְּתַרְכִין.לֶחֶם אֶּלָא אֹורַיְ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ קֹומֹו, ֶזה ֹמׁשֶ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ְועֹוד, ּכֵ
ה רּוחֹו ַאֲחֵריֶהם.  ּגְֹרׁשָ ה ָעָנו ְמֹאד, ׁשֶ ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ

קֹומֹו  ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ הּוא ִאיׁש  -ְועֹוד, ּכֵ ִמי ׁשֶ
הוֹ  יק ׁשֶ ִכיָנה, ַצּדִ ְ מֹו ַהׁשּ קֹומֹו ּכְ ֵלְך ָנע ָוָנד ִמּמְ

ְך  ּכָ ּה ְולֹא ָמְצָאה ַהיֹּוָנה ָמנֹוַח, ׁשֶ ּנֱֶאַמר ּבָ ׁשֶ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ְרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו, ּבִ ּפֵ
ל  הֹוְלִכים ּכָ ָחְרבּו, ׁשֶ ּיֵ יִקים ׁשֶ ּדִ י ַהּצַ ּתֵ ַזר ַעל ּבָ ּגָ

ַרּבֹו. ֶאָחד נֹוֵדד  ּיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות ּכְ ּדַ קֹומֹו, ׁשֶ ִמּמְ
ָבר  ֶחם ַאּיֵה, ַאיֵּ"ה  - ְוסֹוד ַהּדָ ֹנֵדד הּוא ַלּלֶ

ְך  ַרֵחם ָעָליו, ַאף ּכָ ּמְ ֵאין ְמַנֵהל ָלּה ְוגֹו',  -ׁשֶ
ַרּבֹו, ְוֵאין ֶלֶחם  ּיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות ּכְ ּום ֶזה, ּדַ ּוִמׁשּ

א תֹוָרה, ֶזה ּגֹוֵרם  הֹוְלִכים ֶאּלָ ְלַבֲעֵלי ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ים.   ְמֹגָרׁשִ

Nâw  
ֱחַרב ְבֵרי תֹוָרה, ַלּסֹוף ּתֶ ָמִעים ּבֹו ּדִ ֵאין ִנׁשְ ִית ׁשֶ ל ּבַ   ּכָ
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זַּכָָאה אִיהּו מָארֵי מְתִיבְּתָא מָארֵי מֶדְרָׁש מָארֵי תֹורָה, ּדְגַם צִּפֹור 
ּה ּפִתְגָמֵי אֹורַיְיתָא, ּדְבַאֲתַר , ּבַיִת ּדְנִׁשְמָעִין ּבֵי(תהלים פד ד)מָצְָאה בַיִת 

ּדְאִית ּתַּמָן ּתֹורָה דְאִיהּו עַּמּודָא דְאֶמְצָעִיתָא, ּגַם צִּפֹור מָצְָאה בַיִת 
ּתַּמָן, ּובְגִין ּדָא אּוקְמּוהָ רַּבָנָן ּכָל ּבַיִת ׁשֶאֵין נִׁשְמָעִין ּבֹו דִבְרֵי 

עִין ּדִבְרֵי תֹורָה ּבְהֹון אִתְקְרִיאּו תֹורָה לְסֹוף ּתֵחָרֵב, וְאִּלֵין ּדְנִׁשְמָ
ּבֵיצִים אֶפְרֹחִים ּבָנִים, ּבֵיצִים מָארֵי מִקְרָא, אֶפְרֹחִים מָארֵי מִׁשְנָה, 

  ּבָנִים מָארֵי קַּבָלָה.

ַעל  ְדָרׁש, ּבַ ַעל ַהּמִ יָבה, ּבַ ַעל ַהְיׁשִ ֵרי הּוא ּבַ ַאׁשְ
יִ  ם ִצּפֹור ָמְצָאה ָבִית, ּבַ ּגַ ָמִעים ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ׁשְ ּנִ ת ׁשֶ

הּוא  ם ּתֹוָרה, ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ְבֵרי תֹוָרה, ׁשֶ ּבֹו ּדִ
ם,  -ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי  ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ׁשָ ּגַ

ָמִעים  ֵאין ִנׁשְ ִית ׁשֶ ל ּבַ ְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו, ּכָ ְוָלֵכן ּפֵ
ֱחַרב, ְוֵאּלּו שֶׁ  ְבֵרי תֹוָרה, ַלּסֹוף ּתֶ ָמִעים ּבֹו ּדִ ׁשְ ּנִ

יִצים, ֶאְפרֹוִחים,  ְבֵרי תֹוָרה, ִנְקְראּו ּבֵ ֶהם ּדִ ּבָ
יִצים  ִנים. ּבֵ ֲעֵלי ִמְקָרא, ֶאְפרֹוִחים  -ּבָ ֲעֵלי  -ּבַ ּבַ
ִנים  ָנה, ּבָ ָלה. -ִמׁשְ ֲעֵלי ַקּבָ   ּבַ

ָלה ֲעֵלי ַקּבָ אֹוָתם ּבַ ִכיָנה ּכְ ְ ֶכל ָלַדַעת ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ׂשֵ

וְהָאֵם רֹובֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אֹו עַל  (דברים כב ו)ר וַעֲלַיְיהּו אִּתְמַ
לֹא  (שם)הַּבֵיצִים, ׁשַּלֵחַ ּתְׁשַּלַח מִּנַיְהּו, אֲבָל עַל מָארֵי קַּבָלָה אִּתְמַר 

תִּקַח הָאֵם עַל הַּבָנִים, ּדְלֵית סִכְלְתָנּו לְאִׁשְּתְמֹודָע ּבִׁשְכִינְּתָא 
אִּלֵין עָבְדִין לָּה ּדִירָה ּולְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכְאִּלֵין מָארֵי קַּבָלָה, וְ
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ּופָרְחִין עִּמָּה, ּבְכָל אֲתַר ּדְאִיהִי ּפָרְחַת ּכֻּלְהּו מְנַּדְדִין עִּמָּה 
ּבִׁשְלִיחּותָא דִילָּה, אֲבָל אֶפְרֹוחֵי לֵית ּגַדְפִין ּדִלְהֹון ׁשְלֵמִין ּדְפָרְִחין 

דֵי דַעֲׂשֵה, ּכָל ׁשֶּכֵן ּבֵצִים, ּובְגִין ּדָא אִּתְמַר ּבְהֹון, ּדְאִינּון ּפִּקּו
  עֲלַיְהּו לְגַּבֵי אִיּמָא ׁשַּלֵחַ ּתְׁשַּלַח אֶת הָאֵם.

ַוָעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו 
ֲעֵלי  ח ֵמֶהם. ֲאָבל ַעל ּבַ ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ יִצים, ׁשַ ַעל ַהּבֵ

ָלה ֶנֱאַמר לֹא ֵאין  ַקּבָ ִנים, ׁשֶ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִתּקַ
ָלה,  ֲעֵלי ַקּבָ אֹוָתם ּבַ ִכיָנה ּכְ ְ ֶכל ָלַדַעת ֶאת ַהׁשּ ׂשֵ

דֹוׁש  יָרה ְוַלּקָ ים ָלּה ּדִ רּוְך  - ְוֵאּלּו עֹוׂשִ הּוא  -ּבָ
ם  ּלָ ִהיא ּפֹוַרַחת, ּכֻ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּה, ּבְ ּופֹוְרִחים ִעּמָ

ִליחּוָתהּ  ׁשְ ּה ּבִ . ֲאָבל ָהֶאְפרֹוִחים ֵאין נֹוְדִדים ִעּמָ
ֵהם ִמְצוֹות  ֶהם, ׁשֶ ּפֹוְרִחים ּבָ ֵלִמים, ׁשֶ ְנֵפיֶהם ׁשְ ּכַ
י  ַלּפֵ יִצים, ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ֲעֵליֶהם ּכְ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ה, ּכָ ֲעׂשֵ

ח ֶאת ָהֵאם. ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ   ָהֵאם ׁשַ

ח ָלְך! ְלַרּבֹות ֶאְפרֹוִחים ּקַ ִנים ּתִ   ְוֶאת ַהּבָ

מִּלִין אִּלֵין הָא סָבָא אִזְּדַּמַן לֵיּה וְָאמַר, וְהָא ּכְתִיב וְאֶת עַד ּדְָאמַר 
הַּבָנִים ּתִּקַח לָךְ, ָאמַר לֵיּה סָבָא ּכָל אֶתִין לְרִּבּויֵי, ּובְגִין ּדָא לָא 
ָאמַר וְהַּבָנִים ּתִּקַח לָךְ, אֶּלָא וְאֶת, לְרַּבֹות אֶפְרֹוחִים, אֲבָל ֹלא 

ּקַח לָךְ, ָאמַר לֵיּה ּבְרִיךְ ַאנְּתְ ּבֹוצִינָא קַּדִיׁשָא דְהָכִי ָאמַר הַּבָנִים ּתִ
הּוא וַּדַאי, ּובָנִים אִינּון וַּדַאי ּתְחֹות אִיּמָא עִּלָָאה, חֲסִידִים ּגִּבֹורִים 
מָארֵי תֹורָה חֹוזִים נְבִיאִים צַּדִיקִים, חֲסִידִים מִּסִטְרָא דְחֶסֶד ּדַרְּגָא 
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ּוקְמּוהָ עֲלֵיּה אֵין חָסִיד אֶּלָא הַּמִתְחַּסֵד עִם קֹונֹו, דְַאבְרָהָם, וְא
(דף ב דְעָבִיד לֵיּה קַן ּדְאִיהּו ַאכְסַנְיָא דִילֵיּה, וְדָא ׁשְכִינְּתָא ּדְאִיהִי 

קַן ּדִילֵיּה ּבַיִת ּדִילֵיּה הֵיכָל ּדִילֵיּה, מָלֹון ּדִילֵיּה ּובְַארְעָא  ע"א)
יּה ּובֵיתֵיּה, וְלַאו מָלֹון וְַאכְסַנְיָא, אֶּלָא ּכְפּום קַּדִיׁשָא אִיהִי יִחּודֵ

  הַהּוא ּבַר נַׁש ּדְתַּקִין לָּה, ּובְגִין ּדָא יָהִיב מִּדַת חֶסֶד לְַאבְרָהָם.

ן לֹו  ּמֵ ָבִרים ֵאּלּו, ִהּנֵה ָזֵקן ִהְזּדַ ָאַמר ּדְ ַעד ׁשֶ
ח ָלְך! ּקַ ִנים ּתִ תּוב ְוֶאת ַהּבָ ָאַמר  ְוָאַמר: ַוֲהֵרי ּכָ

ל ָהֶאִתין ְלַרּבֹות, ְוָלֵכן לֹא ָאַמר  לֹו: ָזֵקן, ּכָ
א ְוֶאת, ְלַרּבֹות ֶאְפרֹוִחים,  ח ָלְך, ֶאּלָ ּקַ ִנים ּתִ ְוַהּבָ
רּוְך  ח ָלְך. ָאַמר לֹו: ּבָ ּקַ ִנים ּתִ ֲאָבל לֹא ָאַמר ַהּבָ
ִנים  אי, ְוַהּבָ ְך ֶזה ַוּדַ ּכָ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ה ַהּמְ ַאּתָ

ּבֹוִרים, ֵהם  ַחת ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ֲחִסיִדים, ּגִ אי ּתַ ַוּדַ
יִקים. ֲחִסיִדים  ֲעֵלי תֹוָרה, חֹוִזים, ְנִביִאים, ַצּדִ  -ּבַ

ל ַאְבָרָהם, ּוֵבֲארּו ָעָליו,  תֹו ׁשֶ ְרּגָ ד ַהֶחֶסד, ּדַ ִמּצַ
ה לֹו  עֹוׂשֶ ד ִעם קֹונֹו, ׁשֶ ְתַחּסֵ א ַהּמִ ֵאין ָחִסיד ֶאּלָ

הּוא אַ  ן ֵקן ׁשֶ ִהיא ַהּקֵ ִכיָנה ׁשֶ ְ ּלֹו, ְוזֹו ַהׁשּ ְכַסְנָיה ׁשֶ
ּלֹו,  לֹון ׁשֶ ּלֹו, ַהּמָ ּלֹו, ַהֵהיָכל ׁשֶ ִית ׁשֶ ּלֹו, ַהּבַ ׁשֶ
ה ִהיא ִיחּודֹו ּוֵביתֹו, ְולֹא ָמלֹון  דֹוׁשָ ּוָבָאֶרץ ַהּקְ
ן אֹוָתּה,  ּקֵ ּתִ ִפי אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ א ּכְ ְוַאְכַסְנָיה, ֶאּלָ

ת ַהֶחֶסד ְלַאְבָרָהם.ְוָלֵכן ָנַתן מִ    ּדַ
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  (דף לח ע"א)פרשת בראשית  -ספר בראשית  -בזוהר 

ם  ּלָ ָמעֹות. ּכֻ ׁש [ושפכו] ּדְ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ָכל אֹוָתם ָהֲעצּוִבים ַעל ֻחְרּבַ
אֹותֹו ֵהיָכל   עֹוְמִדים ּבְ

ּנּון אִיהּו נָטִיל מֵהַאי הֵיכָלָא וְעָאל ּבְהֵיכָלָא ּתְלִיתָָאה וְתַּמָן כָל אִ 
ּבְנֵי מַרְעִין ּוכְאֵבִין יַּתִיר וְכָל אִּנּון ּדַרְּדְקֵי דְבֵי רַּבָן ּדְלָא ַאׁשְלִימּו 

וְהֲוּו אֹוׁשְִדין  (ואושידו)יֹומִין. וְכָל אִּנּון ּדְעֲצֵבִין עַל חָרּוב ּבֵי מַקְּדְׁשָא 
  חֵם לֹון.ּדִמְעִין. ּכֻלְהֹון קַּיָימִין ּבְהַהּוא הֵיכָלָא, וְאִיהּו מְנַ

ֵהיָכל  ה ְוִנְכָנס. ּבַ הּוא נֹוֵסַע ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּ
ֵני ֳחָלִאים ּוְכֵאִבים  ל אֹוָתם ּבְ ם ּכָ י, ְוׁשָ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ
ּלֹא  ן ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ים, ְוָכל אֹוָתם ּתִ ָקׁשִ
ן  ִלימּו ְיֵמיֶהם, ְוָכל אֹוָתם ָהֲעצּוִבים ַעל ֻחְרּבַ ִהׁשְ

קְ  ית ַהּמִ ָמעֹות. ּבֵ ׁש [ושפכו] ְוָהיּו ׁשֹוְפִכים ּדְ ּדָ
אֹותֹו ֵהיָכל, ְוהּוא ְמַנֵחם אֹוָתם. ם עֹוְמִדים ּבְ ּלָ   ּכֻ

ם אֹוֲחִזים ּבֹו ּוְמַנֲחִמים אֹותוֹ  ּלָ ִוד, ּכֻ ל ֶזַרע ּדָ יִאים ׁשֶ ל אֹוָתם ְנׂשִ   ּכָ

ל אִּנּון אֲֵבלֵי וְנָטִיל מֵהַאי הֵיכָלָא וְעָאל ּבְהֵיכָלָא רְבִיעָָאה, וְתַּמָן ּכָ
צִּיֹון וִיְרּוׁשָלַם וְכָל אִּנּון קָטֹולֵי ּדִׁשְָאר עַמִין עֹובְדֵי עֲבֹודַת ּכֹוכָבִים 

ּוכְדֵין ּכָל אִּנּון נְׂשִיאִין ּדְזַרְעָא  (דף לט ע"א)ּומַּזָלֹות. וְאִיהּו ׁשָרֵי ּובָכֵי. 
  .ּדְדָוִד ּכֻלְהּו אֲחִידָן ּבֵיּה ּומְנַחֲמִין לֵיּה

ֵהיָכל ָהְרִביִעי,  ה ְוִנְכָנס. ּבַ ְונֹוֵסַע ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּ
ַלִים ְוָכל אֹוָתם  ל אֹוָתם ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ִוירּוׁשָ ם ּכָ ְוׁשָ
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ים עֹוְבֵדי ַעּכּו"ם.  ָאר ָהַעּמִ ּנֶֶהְרגּו ַעל ְיֵדי ׁשְ ׁשֶ
ל  יִאים ׁשֶ ל אֹוָתם ְנׂשִ ְוהּוא ׁשֹוֶהה ּובֹוֶכה. ְוָאז ּכָ

וִ  ם אֹוֲחִזים ּבֹו ּוְמַנֲחִמים אֹותֹו.ֶזַרע ּדָ ּלָ   ד, ּכֻ

ׁשָארֵי ּתִנְיָינּות ּובָכֵי עַד ּדְקָלָא נָפִיק ּומִתְַאחֵד ּבְהַהּוא קָלָא וְסָלִיק 
לְעֵילָא וְאִׁשְּתָהֵי ּתַּמָן עַד רֵיׁש יַרְחָא. וְכַד נָחִית נָחֲתֲין עִּמֵיּה ּכַּמָה 

ל אִּנּון הֵיכָלִין וְַאסְוָותָא ּונְהֹורָא לְכָל אִּנּון נְהֹורִין וְזִיוִין מְנַהֲרִין לְכָ
  קָטֹולִין ּובְנִי מַרְעִין ּומַכְאֹובִין ּדִסְבִילּו עִּמֵיּה ּדְמָׁשִיחַ.

ּיֹוֵצא קֹול,  ה ּובֹוֶכה, ַעד ׁשֶ ִנּיָ ַעם ׁשְ ַמְתִחיל ּפַ
ם  אֹותֹו קֹול ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֶהה ׁשָ ְוֶנֱאָחז ּבְ

ה ַעד רֹ  ּמָ ּיֹוֵרד, יֹוְרִדים ִעּמֹו ּכַ אׁש ֹחֶדׁש. ּוְכׁשֶ
אֹורֹות ְוִזיִוים ְמִאיִרים ְלָכל אֹוָתם ֵהיָכלֹות 
ּוְרפּוָאה ְואֹור ְלָכל אֹוָתם ַהֲהרּוִגים ּוְבֵני ֳחָלִאים 

יַח. ׁשִ ְבלּו ִעם ַהּמָ ּסָ   ּוַמְכאֹוִבים ׁשֶ

Nâw  
בָּ  ּגֹוִים ָמֵלא ְגִויֹּות. ַעד ׁשֶ   א ּוְמַנֵחם אֹוָתםָיִדין ּבַ

ּוכְדֵין ּפּורְּפִירָא לָבִיׁש. וְתַּמָן חֲקִיקִין ּורְׁשִימִין ּכָל אִּנּון קָטֹולֵי 
ּדִׁשְָאר עַמִין עֹובְדֵי עֲבֹודַת ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות ּבְהַהּוא ּפּורְּפִירָא. 

רְּפִירָא עִּלָָאה וְסָלִיק הַהּוא ּפּורְּפִיָרא לְעֵילָא וְאִתְחַּקַק ּתַּמָן ּגֹו ּפּו
דְמַלְּכָא. וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא זַּמִין לְַאלְּבָׁשָא הַהּוא ּפּורְּפִירָא 
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יָדִין ּבַּגֹויִם מָלֵא גְוִּיֹות. עַד ּדִי אֲתָא  (תהלים קי)ּולְמֵידַן עַּמִין ּדִכְתִיב, 
אִתְעַּדְנָא וְכַּמָה נְהֹורִין וְעִּדּונִין לְ (כמה)וְנָחִים לֹון וְנָחֲתִין עִּמֵיּה 

(נ"א ובידא דכל חד וחד מַלְָאכִין ּורְתִיכִין עִּמֵיּה. ּכָל חַד וְחַד ּבְמַלְּבּוׁשָא 

לְאִתְלַּבְׁשָא ּבְהּו ּכָל אִּנּון נִׁשְמָתִין ּדְקָטֹולִין וְתַּמָן מִתְעַּדְנִין  מלבושא)
  ּכָל הַהּוא זִמְנָא דְאִיהּו סָלִיק וְנָחִית.

ם ֲחקּוִקים ּוְרׁשּוִמים ְוָאז לוֹ  ֵבׁש ְלבּוׁש ַמְלכּות. ְוׁשָ
ים עֹוְבֵדי  ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ל אֹוָתם ֲהרּוִגים ׁשֶ ּכָ
אֹוָתּה ּפּוְרִפיָרה, ְועֹוָלה אֹוָתּה ּפּוְרִפיָרה  ַעּכּו"ם ּבְ
ם ּתֹוְך ַהּפּוְרִפיָרה ָהֶעְליֹוָנה  ְלַמְעָלה, ְוֶנְחָקק ׁשָ

דוֹ  ֶלְך. ְוַהּקָ ל ַהּמֶ רּוְך הּוא ָעִתיד ִלְלּבֹׁש ׁשֶ ׁש ּבָ
תּוב  ּכָ ים, ׁשֶ ָיִדין  (תהלים קי)אֹוָתּה ּפּוְרִפיָרה ְוָלדּון ַעּמִ

א ּוְמַנֵחם אֹוָתם,  ּבָ ּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות. ַעד ׁשֶ ּבַ
ן,  (כמה)ְויֹוְרִדים ִעּמֹו  ְמאֹורֹות ְוִעּדּוִנים ְלִהְתַעּדֵ

בֹות ה ַמְלָאִכים ּוֶמְרּכָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְוַכּמָ ִעּמֹו. ּכָ
ַמְלּבּוׁש [נ"א: וביד כל אחד ואחד מלבוש]  ּבְ
מֹות ַהֲהרּוִגים,  ל אֹוָתם ִנׁשְ ֶהם ּכָ ׁש ּבָ ְלִהְתַלּבֵ
הּוא עֹוֶלה ְויֹוֵרד. ל אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ִנים ּכָ ם ִמְתַעּדְ   ְוׁשָ

ה לוֹ  ה ִלְמַחּכֵ   ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתְך ַיֲעׂשֶ

ֹו מֵהַאי הֵיכָלָא קַיְימֵי ּגֹו ּדַרְגָא עִּלָָאה אִּנּון עֲׂשָרָה רַבְרְבִין מְמַּנָן לְג
רַּבִי עֲקִיבָא וְחַבְרֹוי. וְכֻלְהּו סַלְקֵי ּבְִסלִיקּו. גֹו ַאסְּפַקְלַרְיָָאה  (כגון)
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עַיִן לֹא  (ישעיה סד)ּדִלְעֵילָא, וְנָהֲרִין ּבְזִיו יְקָרָא עִּלָָאה. עֲלַיְיהּו ּכְתִיב 
  רָָאתָה אֱלֹהִים זּולָתְךָ יַעֲׂשֶה לִמְחַּכֵה לֹו:

ה ֶעְליֹוָנה  ְרּגָ ִלְפִנים ֵמַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוְמִדים ּתֹוְך ּדַ
ים  ָרה ְגדֹוִלים ְמֻמּנִ י ֲעִקיָבא  (כמו)אֹוָתם ֲעׂשָ ַרּבִ

ְקַלְרָיה  ה ּתֹוְך ַאְסּפַ ֲעִלּיָ ם עֹוִלים ּבַ ַוֲחֵבָריו. ְוֻכּלָ
לְּ  בֹוד ֶעְליֹון. ֲעֵליֶהם ׁשֶ ִזיו ּכָ ַמְעָלה ּוְמִאיִרים ּבְ

תּוב  ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים זּוָלְתְך  (ישעיה סד)ּכָ
ה לֹו. ה ִלְמַחּכֵ   ַיֲעׂשֶ

בּו ֵמֲחָטֵאיֶהם ָ ׁשּ ׁשּוָבה ׁשֶ ֲעֵלי ַהּתְ ל אֹוָתם ּבַ ִמים ּכָ י ַקיָּ   ֵהיָכל ַהֲחִמיׁשִ

ין ּכָל אִּנּון מָארֵיהֹון ּדִתְיּובְּתָא ׁשְלֵימְּתָא ּבְהֵיכָלָא חֲמִיׁשָָאה קַּיָימִ
(וכל אנון ּדְתָבּו מֵחֲטָאֵיהֹון וְאִתְנַחֲמּו ּבְהּו וְנָפְקַת נִׁשְמָתַיְיהּו ּבְדַכְיּו 

וְכָל אִּנּון ּדְקַּדִיׁשּו ׁשְמָא ּדְמָרֵיהֹון וְקַּבִילּו עֲלַיְיהּו  מאריהון דתיובתא)
קָאִים מְנַׁשֶּה מֶלֶךְ יְהּודָה  (פתחא)הַאי הֵיכָלָא מֹותָא. ּובְתַרְעָא דְ

ּדְקָּבִיל לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִתְיּובְּתָא ׁשְלֵימְּתָא וְחֲתַר לֵיּה 
  חֲתִירָא לְקַּבְלָא לֵיּה.

ֲעֵלי  ל אֹוָתם ּבַ ִמים ּכָ י ַקּיָ ֵהיָכל ַהֲחִמיׁשִ ּבַ
בּו ֵמחֲ  ָ ׁשּ ֵלָמה ׁשֶ ְ ׁשּוָבה ַהׁשּ ָטֵאיֶהם ְוִהְתַנֲחמּו ַהּתְ
ָטֳהָרה,  ָמָתם ָיְצָאה ּבְ ְוָכל  (וכל אותם בעלי תשובה)ָבֶהם ְוִנׁשְ

לּו ֲעֵליֶהם ָמֶות.  ם ִרּבֹוָנם ְוִקּבְ ׁשּו ׁשֵ ּדְ ּקִ ֵאּלּו ׁשֶ
ה  ַער ַהֵהיָכל ַהזֶּ ה ֶמֶלְך  (פתח)ּוְבׁשַ ֶ עֹוֵמד ְמַנׁשּ
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רּוְך הוּ  דֹוׁש ּבָ לֹו ַהּקָ ּבְ ּקִ ְתׁשּוָבה ְיהּוָדה ׁשֶ א ּבִ
לֹו. ֵלָמה ְוָחַתר לֹו ֲחִתיָרה ְלַקּבְ   ׁשְ

ֵנס ְלתֹוְך ַהֵהיָכל ַהזֶּה מּוִרים ֹלא ְיכֹוִלים ְלִהּכָ יִקים ּגְ   ֲאִפּלּו ַצּדִ

ּולְגֹו מֵהַאי הֵיכָלָא קַּיָימִין ּכָל אִּנּון מָארֵיהֹון ּדִתְיּובְּתָא ּתַּקִיפָא. 
תָא ּדְאִתְמַרְמְרּו עַל עֹובָדֵיהֹון. וְאִּלֵין ּדְנִׁשְמַתְהֹון נָפְקַת ּבְׁשַעֲ

מִתְעַּדְנִין ּבְעִּדּונָא עִּלָָאה ּבְכָל יֹומָא וְיֹומָא. ּותְלַת זִמְנִין ּבְיֹומָא 
נְהִירּו עָאל ּבְהַהּוא הֵיכָלָא ּדְמִתְעַּדְנִין ּבֵיּה ּכָל חַד וְחַד ּכְדְקָא חָזֵי 

ּו ּדְחּוּפָה ּדְחַבְרֵיּה ּבֵין לְתַּתָא ּבֵין לֵיּה. וְכָל חַד נִכְוָה מִנְהִיר
לְעֵילָא. הַאי הֵיכָלָא קַיְימָא עַל אִּנּון הֵיכְלֵי ּתַּתָאֵי. וְאֲפִיּלּו צַּדִיקִים 

הַאי הֵיכָלָא ּולְמֵיקַם ּבֵיּה.  (ההוא)ּגְמּורִין לָא יָכְלִין לְַאעֲלָָאה ּבְגֹו 
ּבַר ּדַרְגָא ּדְחֲסִידֵי ּדְאִיהּו  (ביה)ּלָא וְהַאי אִיהּו דַרְּגָא עִּלָָאה עַל ּכֹ

  דַרְגָא עִּלָָאה עַל ּכֹּלָא:

ֲעֵלי  ל אֹוָתם ּבַ ְוִלְפִנים ֵמֵהיָכל ֶזה עֹוְמִדים ּכָ
ָעה  ׁשָ ָמָתם ָיְצָאה ּבְ ׁשְ ּנִ ֵלָמה, ׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשְ
ִנים  יֶהם. ְוֵאּלּו ִמְתַעּדְ ִהְתַמְרְמרּו ַעל ַמֲעׂשֵ ׁשֶ

ִעּדּון עֶ  יֹום ּבְ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ָכל יֹום ָויֹום. ְוׁשָ ְליֹון ּבְ
ל ֶאָחד  ִנים ּבֹו ּכָ ְתַעּדְ ּמִ אֹותֹו ֵהיָכל ׁשֶ אֹור ִנְכָנס ּבְ
ל  ָראּוי לֹו, ְוָכל ֶאָחד ִנְכֶוה ֵמאֹור ׁשֶ ְוֶאָחד ּכָ
ין ְלַמְעָלה.  ה ּבֵ ין ְלַמּטָ ל ֲחֵברֹו, ּבֵ ה ׁשֶ ַהֻחּפָ

ְחּתֹוִנים,  ַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוֵמד ַעל אֹוָתם ֵהיָכלֹות ּתַ
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ֵנס ְלתֹוְך  מּוִרים לֹא ְיכֹוִלים ְלִהּכָ יִקים ּגְ ַוֲאִפּלּו ַצּדִ
ה ֶעְליֹוָנה  (ההוא) ְרּגָ ַהֵהיָכל ַהזֶּה ְוַלֲעֹמד ּבֹו. ְוזֹוִהי ּדַ

ה (בו)ַעל ַהּכֹל  ִהיא ַדְרּגָ ת ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ָרט ְלַדְרּגַ , ּפְ
  ֶעְליֹוָנה ַעל ַהּכֹל.

ה ,יַכל ַהֲחִסיִדיםהֵ  ַאֲהָבה ַרּבָ אֹוֲהִבים ֶאת ִרּבֹוָנם ּבְ   ׁשֶ

הֵיכָלָא ׁשְתִיתָָאה הֵיכָלָא דָא הֵיכָלָא ּדְחֲסִידֵי. הֵיכָלָא דָא הֵיכָלָא 
עִּלָָאה עַל ּכֹּלָא. וְהַאי הּוא הֵיכָלָא דְקַיְימָא עַל ּכֹּלָא. הֵיכָלָא 

אֶּלָא אִּנּון חֲסִידִים קַּדִיׁשִין וְכָל אִּנּון  דְיָמִינָא לֵית מָאן ּדְיָקִים ּבֵיּה.
ּדִמְרַחֲמֵי לְמָרֵיהֹון ּבִרְחִימּו סַּגֵי. ּולְפִתְחָא דְהַאי הֵיכָלָא קַיְימָא ּכָל 
אִּנּון ּדִמְיַחֲדֵי יִחּודָא דְמָרֵיהֹון ּבְכָל יֹומָא. וְאִּלֵין עָאלִין ּבְהַאי 

  קַדְמִיתָא.הֵיכָלָא ּוזְמִינִין לְסַּלְקָא ּבְ

י. ֵהיָכל ֶזה הּוא ֵהיַכל ַהֲחִסיִדים.  ִ ׁשּ ֵהיָכל ׁשִ
ֵהיָכל ֶזה הּוא ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל. ְוֶזהּו ֵהיָכל 
ֲעֹמד  יַּ ִמין ֵאין ִמי ׁשֶ עֹוֵמד ַעל ַהּכֹל. ֵהיַכל ַהּיָ ׁשֶ
ים ְוָכל אֹוָתם  א אֹוָתם ֲחִסיִדים ְקדֹוׁשִ ּבֹו, ֶאּלָ

אֹוֲהִבים ֶאת ִרּבֹונָ  ה. ּוְלֶפַתח ׁשֶ ַאֲהָבה ַרּבָ ם ּבְ
ַיֲחִדים ִיחּוד  ּמְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ַהֵהיָכל ַהזֶּה עֹוְמִדים ּכָ
ֵהיָכל ַהזֶּה  ה ִנְכָנִסים ּבַ ָכל יֹום. ְוֵאּלֶ ל ִרּבֹוָנם ּבְ ׁשֶ

ִראׁשֹוָנה.   ַוֲעִתיִדים ַלֲעלֹות ּבָ
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  מדרש רות -זוהר חדש  -בזוהר 

ֶלְך ְלִהתְ  ִניםָראּוי ָהָיה ָדִוד ַהּמֶ עֹוָלם ֵמָאה ׁשָ ְוֹלא ָהָיה ֶנֱחָרב , ַקיֵּם ּבָ
שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ   ּבֵ

וְתָנִינָן, יָאֹות הֲוָה ּדָוִד מַלְּכָא, לְאִתְקַּיְימָא ּבְעַלְמָא מְָאה ׁשְנִין. 
ּדְאִלְמָלֵא אִתְקַּיִים אִיהּו מְָאה ׁשְנִין, אִיהּו הֲוָה מְתַּקֵן לְבּוצִינָא, 

, ּדְלָא אִתְעֲדֵי לְעָלְמִין, וְלָא אִתְחֲרֵיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא. ּתִּקּונָא ּתַּקִיף
  אֲבָל ּכַּמָה ּגְרִימּו אִינּון ׁשְנֵי ּדְלָא אִתְקַּיְימּו.

עֹוָלם  ֶלְך ְלִהְתַקּיֵם ּבָ ִנינּו, ָראּוי ָהָיה ָדִוד ַהּמֶ ְוׁשָ
ִנים,  ִאְלָמֵלא הּוא ִהְתַקּיֵם ֵמָאה ׁשָ ִנים. ׁשֶ ֵמָאה ׁשָ

ּלֹא הּוא  ּקּון ָחָזק ׁשֶ אֹור ּתִ ן ֶאת ַהּמָ ָהָיה ְמַתּקֵ
ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ָיסּור ְלעֹוָלִמים, ְולֹא ָהָיה ֶנֱחָרב ּבֵ

מּו. ּלֹא ִהְתַקּיְ ִנים ׁשֶ ָ ה ָגְרמּו אֹוָתן ַהׁשּ ּמָ   ֲאָבל ּכַ

Nâw  

  (דף קלב ע"א)פרשת חיי שרה  -ספר בראשית  -בזוהר 

ת ִמְנחָ  ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ הּ ִיְצָחק ּתִ ק ּבָ ְדּבַ ּנִ ה ׁשֶ ְרּגָ ֶנֶגד אֹוָתּה ּדַ   ה ּכְ

וְתָא חֲזֵי צְלֹותָא דְמִנְחָה ַאתְקִין לֵיּה יִצְחָק. וַּדַאי ּכְמָה דְַאתְקִין 
(ד"א ַאבְרָהָם צְלֹותָא דְצַפְרָא לָקֳבֵל הַהּוא דַרְגָא ּדְאִתְּדָּבַק ּבֵיּה. וְכֵן 

לָקֳבֵל הַהּוא דַרְּגָא דְאִתְּדָּבַק ּבֵיּה. יִצְחָק ַאתְקִין צְלֹותָא דְמִנְחָה  כך)
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וְעַל ּדָא צְלֹותָא דְמִנְחָה מְכִי נָטֵי ׁשִמְׁשָא לְנַחֲתָא ּבְדַרְגֹוי לִסְטַר 
  מַעֲרָב.

אי  ן ִיְצָחק, ַוּדַ ּקֵ ת ִמְנָחה ּתִ ִפּלַ ּוֹבא ּוְרֵאה, ֶאת ּתְ
ֶנֶגד א ת ַהּבֶֹקר ּכְ ִפּלַ ן ַאְבָרָהם ּתְ ּקֵ ּתִ מֹו ׁשֶ ֹוָתּה ּכְ

ת  ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ּה. ְוֵכן [כך] ִיְצָחק ּתִ ק ּבָ ְדּבַ ּנִ ה ׁשֶ ְרּגָ ַהּדַ
ן  ּה. ְוַעל ּכֵ ק ּבָ ְדּבַ ּנִ ה ׁשֶ ְרּגָ ֶנֶגד אֹוָתּה ּדַ ִמְנָחה ּכְ
ֶמׁש ָלֶרֶדת  ֶ ר נֹוָטה ַהׁשּ ֲאׁשֶ ת ִמְנָחה ִמּכַ ִפּלַ ּתְ

תֹו ְלַצד ַמֲעָרב. ַדְרּגָ   ּבְ

ֶמׁש  ֶ ָטה ַהׁשּ ּנָ יָון ׁשֶ ְנָחהּכֵ ת ַהּמִ ִפּלַ   ְוָיַרד ְלַצד ַמֲעָרב, הּוא ְזַמן ּתְ

ּדְהָא עַד לָא נָטָה ׁשִמְׁשָא לְצַד מַעֲרָב אִקְרֵי יֹום מִּצַפְרָא עַד הַהּוא 
חֶסֶד אֵל ּכָל הַּיֹום. וְאִי תֵימָא עַד חֲׁשֵכָה,  (תהלים כב)זִמְנָא ּדִכְתִיב, 

לָנּו ּכִי פָנָה הַּיֹום ּכִי יִּנָטּו צִלְלֵי  אֹוי נָא (ירמיה ו)ּתָא חֲזֵי, ּדִכְתִיב 
עָרֶב. ּכִי פָנָה הַּיֹום לָקֳבֵל צְלֹותָא דְצַפְרָא ּדִכְתִיב חֶסֶד אֵל ּכָל 
הַּיֹום, ּדְהָא ּכְדֵין ׁשִמְׁשָא אִיהּו לִסְטַר מִזְרָח, ּכֵיוָן ּדְנָטָה ׁשִמְׁשָא 

זְמַן צְלֹותָא דְמִנְחָה ּוכְבָר ּפָנָה  וְנָחֲתָא לִסְטַר מַעֲרָב, הָא ּכְדֵין אִיהּו
  הַּיֹום וְָאתּו צִלְלֵי עָרֶב וְאִתְעַר ּדִינָא קַׁשְיָא ּבְעָלְמָא.

ֶמׁש ְלַצד ַמֲעָרב, ִנְקָרא יֹום  ֶ ֶטֶרם ָנָטה ַהׁשּ ֲהֵרי ּבְ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ַמן ַההּוא, ׁשֶ ֶחֶסד  (תהלים כב)ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ַהזְּ

ל ַהּיֹום. ְואִ  ָכה ֵאל ּכָ ּבֹא  -ם ּתֹאַמר ַעד ֲחׁשֵ
תּוב  ּכָ י  (ירמיה ו)ְרֵאה, ׁשֶ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ אֹוי ָלנּו ּכִ
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י ָפָנה ַהּיֹום  טּו ִצְלֵלי ָעֶרב. ּכִ ת  -ִיּנָ ִפּלַ ֶנֶגד ּתְ ּכְ
ֲהֵרי ָאז  ל ַהּיֹום, ׁשֶ תּוב ֶחֶסד ֵאל ּכָ ּכָ ַהּבֶֹקר, ׁשֶ

יָון שֶׁ  ֶמׁש ִהיא ְלַצד ִמְזָרח. ּכֵ ֶ ֶמׁש ַהׁשּ ֶ ָטה ַהׁשּ ּנָ
ת  ִפּלַ ְוָיַרד ְלַצד ַמֲעָרב, ֲהֵרי ָאז הּוא ְזַמן ּתְ
ָנה ַהּיֹום ּוָבאּו ִצְלֵלי ֶעֶרב  ְנָחה, ּוְכָבר ּפָ ַהּמִ

עֹוָלם. ה ּבָ ׁשֶ ין ַהּקָ   ְוִהְתעֹוֵרר ַהּדִ

ְנָחה ת ַהּמִ ְתִפּלַ ְהֶיה ָאָדם ָזִהיר ּבִ יִּ ִנינּו ׁשֶ   ׁשָ

דַרְּגָא ּדְחֶסֶ"ד, וְנָטּו צִלְלֵי עָרֶב ּדְאִינּון ּדַרְּגָא  ּופָנָה הַּיֹום ּדְאִיהּו
ּדְדִינָא קַׁשְיָא, ּוכְדֵין אִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא וְאִּתֹוקַד הֵיכָלָא. וְעַל ּדָא 
ּתָנִינָן ּדִיהֵא בַר נָׁש זָהִיר ּבִצְלֹותָא דְמִנְחָה ּדְאִיהּו זִמְנָא דְדִינָא 

  עָלְמָא.קַׁשְיָא ׁשַרְיָיא ּבְ

ל ֶחֶסד, ְוָנטּו ִצְלֵלי  ה ׁשֶ ְרּגָ ִהיא ַהּדַ ּוָפָנה ַהּיֹום ׁשֶ
ה, ְוָאז ֶנֱחַרב  ׁשֶ ין ַהּקָ ל ַהּדִ ה ׁשֶ ְרּגָ ֵהם ַהּדַ ֶעֶרב ׁשֶ
ִנינּו  ן ׁשָ ַרף ַהֵהיָכל. ְוַעל ּכֵ ׁש ְוִנׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

הּוא  ְנָחה, ׁשֶ ת ַהּמִ ְתִפּלַ ְהֶיה ָאָדם ָזִהיר ּבִ ּיִ ַמן ׁשֶ ַהזְּ
עֹוָלם. ה ּבָ ׁשֶ ין ַהּקָ רּוי ַהּדִ ָ ׁשּ   ׁשֶ

ת ַעְרִבית ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ   ַיֲעֹקב ּתִ
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יַעֲקֹב ַאתְקִין צְלֹותָא דְעַרְבִית ּדְהָא אִיהּו ַאתְקִין לָּה וְזָן לָּה ּבְכָל 
מַה ּדְאִצְטְרִיךְ, וַּדַאי וא"ו ַאתְקִין לְה"א, וְה"א אִּתְזָנַת מִן וא"ו 

  נְהֹורָא מִּגַרְמָּה ּכְלָל.ּדְלֵית לָּה 

ן אֹוָתּה  ּקֵ ֲהֵרי הּוא ּתִ ת ַעְרִבית, ׁשֶ ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ ַיֲעֹקב ּתִ
ן ֶאת  ּקֵ א"ו ּתִ ּוָ אי ׁשֶ ִריְך, ַוּדַ ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ְוָזן אֹוָתּה ּבְ
ל  ֶ ֵאין ָלּה אֹור ִמׁשּ א"ו, ׁשֶ ֵה"א, ְוֵה"א ִנזֹּוֵנית ִמּוָ

ָלל.   ַעְצָמּה ּכְ

ר דֹוׁש ּבָ ַגן ָהֵעֶדןַהּקָ יִקים ּבְ ּדִ ַע ִעם ַהּצַ ֲעׁשֵ ּתַ   ּוְך הּוא ִמׁשְ

ּובְגִין ּכָךְ ּתְפִּלַת עַרְבִית רְׁשּות ּדְהָא אִתְּכְלִילַת ּבִצְלֹותָא דְיֹומָא 
ּבְגִין לְאִתְנַהֲרָא, וְהְַׁשּתָא לָאו זִמְנָא אִיהּו. וְאֹוקִימְנָא לָּה ּדְהָא לָא 

מָא ּדְיַנְהִיר לָּה, וְאִיהִי ׁשָלְטָא ּבַחֲׁשֹוכָא עַד אִתְּגַלְיָא נְהֹורָא ּדִימָ 
זִמְנָא ּדְפַלְגּות לֵילְיָא ּדְאִׁשְּתַעְׁשַע קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא עִם צַּדִיקַיָא 

 (ס"א ולמלעי)ּבְגִנְתָא דְעֵדֶן, ּוכְדֵין אִיהּו זִמְנָא לְאִׁשְּתַעְׁשְעָא ּבַר נָׁש 
  ּתְמָר.ּבְאֹורַיְיתָא ּכְמָה דְאִ

ֲהֵרי ִנְכֶלֶלת  ת ַעְרִבית ְרׁשּות, ׁשֶ ִפּלַ ְך ּתְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ְהֶיה ְמִאיָרה, ְוָכֵעת לֹא  ּתִ ֵדי ׁשֶ ת ַהּיֹום ּכְ ְתִפּלַ ּבִ
ה אֹור  ּלָ ֲהֵרי לֹא ִהְתּגַ ַמן. ּוֵבַאְרנּו אֹוָתּה, ׁשֶ ֶזה ַהזְּ

ָכה ַעד ֲחׁשֵ ִאיר ָלּה, ְוִהיא ׁשֹוֶלֶטת ּבַ יָּ ְזַמן  ַהּיֹום ׁשֶ
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְיָלה, ּכְ ֲחצֹות ַהּלַ
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ָהָאָדם  ַמן ׁשֶ ַגן ָהֵעֶדן, ְוָאז ַהזְּ יִקים ּבְ ּדִ ִעם ַהּצַ
ֵאר. ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ּתֹוָרה, ּכְ ע [וללמד] ּבַ ֲעׁשַ ּתַ   ִיׁשְ

  ספרא תנינא -זוהר חדש  -בזוהר 

ֶתר ֶעְליֹון הּוא ֶפֶלא, ּובֹו הָ  ה ּכֶ ְקָרא ֵאׁש עֹוׂשֶ ּנִ ַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ׁשֶ
  ְפִליאֹות

ּכֶתֶר עֶלְיֹון אִיהּו ּפֶלֶא, ּובֵּה עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא, ּדְאִתְקְרֵי נּורָא 
נֹורָא ּתְהִּלֹות עֹוׂשֶה ּפֶלֶא.  (שמות טו)עָבִיד ּפְלִיָאן. הָדָא הּוא ּדִכְתִיב 

עַּמְךָ אֶעֱׂשֶה נִפְלָאֹות וְכּו'. וְהַאי אִיהּו ּובֵּה ָאמַר מֹׁשֶה נֶגֶד ּכָל 
נג"ד יכ"ש, נג"ד י"ש כ' ּדְאִיהּו ּכֶתֶר. יֵ"ש לְהַנְחִיל אֹוהֲבַי יֵׁש. 
וְאִּנּון י' חָכְמָה ש' ּתְׁשּובָה. ּכֻּלְהּו ּכָלִיל עַּמּודָא ּדְאֶמְצָעִיתָא ׁשָמַיִם, 

מַע הַׁשָּמַיִם ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל. בט"ר וְַאּתָה ּתִׁשְ (מלכים א, ח)ּדְאִּתְמַר ּבֵּה 
צת"ג ּדָא נֶצַח וְאִית ּדְָאמְרֵי לֵּה גת"ץ רט"ב ּבֵּה וְהָיִיתָ ּכְגַן רָטֹב. 

וְהִׂשְּבִיעַ ּבְצַחְצָחֹות נַפְׁשֶךָ, מִּסִטְרָא ּדְנֶצַח  (ישעיה נח)וְיִתְקַּיֵם ּבְיִׂשְרָאֵל 
לִיץ וְגֹו'. וְאִּתְמַר בג' מִן גת"ץ וְהָיִיתָ וְעַצְמֹותֶיךָ יַחֲ (שם)ּדְאִיהּו צַח 

ּתֹוצֵא הָָארֶץ ּדֶׁשֶא  (בראשית א)ּכְגַן רָטֹב אִיהּו רַחֲמִים, ת' ּתִפְאֶרֶת ּובֵּה 
עֵץ ּפְרִי עֹוׂשֶה ּפְרִי, לְיִׂשְרָאֵל ּבַּמִדְּבְרָא, וְכַּמָה מַּבּועִין ּדְמַּיָא. 

ם ׂשָם לֹו חֹק ּומִׁשְּפָט וְׁשָם נִּסָהּו. ׁשָ (שמות ט)חק"ב טנ"ע ּדָא הֹוד ּבֵּה 
ּדְהֹוד אִתְקַׁשַּר ּבִגְבּורָה, נֶצַח ּבְחֶסֶד וְאִּתְמַר ּבְהֹוד נְתַּנַנִי ׁשֹומְמָה 
ּכָל הַּיֹום ּדָוָה ּבֵּה אִסְּתַּכַל ּבְחֻרְּבָנָא ּדְמַקְּדְׁשָא, וְכַּמָה קְטִילִין 

 (בראשית לב)מֵאֻּמִין ּדְעָלְמָא. ּובֵּה אִּתְמַר ּדְאִתְקְטָלּו לְנַטְלָא נּוקְמִין 
ָאז יְדַּלֵג ּכְַאיִל פסח  (ישעיה לה)וְהּוא צֹולֵעַ עַל יְרֵכֹו. ּבְהַהּוא זִמְנָא 

 (שם יז)וְעֹוד טנ"ע ּבְהִּפּוךְ ַאתְוָן נָטַע ּבֵּה חָב ָאדָם הָדָא הּוא ּדִכְתִיב 
  ּבְיֹום נִטְעֵךְ ּתְׂשַגְׂשְגִי.
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ֶתר  ֶעְליֹון הּוא ֶפֶלא, ּובֹו ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ּכֶ
תּוב  ּכָ ה ְפִליאֹות. ֶזהּו ׁשֶ ְקָרא ֵאׁש עֹוׂשֶ ּנִ  (שמותטו)ׁשֶ

ל  ה ֶנֶגד ּכָ ה ֶפֶלא. ּובֹו ָאַמר ֹמׁשֶ נֹוָרא ְתִהּלֹת ֹעׂשֵ
ה ִנְפָלאֹות ְוכּו'. ְוֶזהּו נג"ד יכ"ש.  ְך ֶאֱעׂשֶ ַעּמְ

ֶתר. יֵ  הּוא ּכֶ "ׁש, ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי נג"ד י"ש כ' ׁשֶ
ם ּכֹוֵלל  ּלָ ׁשּוָבה. ּכֻ ֵיׁש. ְוֵהם י' ָחְכָמה, ש' ּתְ

ּנֱֶאַמר ּבֹו  ַמִים, ׁשֶ ָ  (מלכים א ח)ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ַהׁשּ
ָרֵאל. בט"ר  ַמע ִיׂשְ ַמִים. ׁשְ ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ה ּתִ ְוַאּתָ
צת"ג ֶזהּו ֵנַצח, ְוֵיׁש אֹוְמִרים אֹותֹו גת"ץ רט"ב, 

ָרֵאל  ּבוֹ  ִיׂשְ ַגן ָרֹטב. ְוִיְתַקּיֵם ּבְ  (ישעיה נח)ְוָהִייָת ּכְ
הּוא ַצח  ד ַהּנֵַצח ׁשֶ ְך, ִמּצַ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְוִהׂשְ

ג' ִמן גת"ץ,  (שם) ְוַעְצֹמֶתיְך ַיֲחִליץ ְוגֹו'. ְוֶנֱאַמר ּבְ
ְפֶאֶרת, ּובֹו  ַגן ָרֹטב, הּוא ַרֲחִמים. ת' ּתִ ְוָהִייָת ּכְ

ִרי,  אשית א)(בר ה ּפְ ִרי ֹעׂשֶ א, ֵעץ ּפְ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ּתַ
ל ַמִים. חק"ב  ה ַמְעָינֹות ׁשֶ ר, ְוַכּמָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ְלִיׂשְ

ט  (שמות ט)טנ"ע ֶזה ַההֹוד, ּבֹו  ּפָ ם לֹו ֹחק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ׁשָ
ֶחֶסד,  ְגבּוָרה, ֵנַצח ּבְ ר ּבִ הֹוד ִנְקׁשָ הּו. ׁשֶ ם ִנּסָ ְוׁשָ

הֹוד ְוֶנֱאמַ  ָוה.  (איכה א)ר ּבַ ל ַהּיֹום ּדָ ְנָתַנִני ּשֵמָמה ּכָ
ה ֲהרּוִגים  ׁש, ְוַכּמָ ְקּדָ ן ַהּמִ ֻחְרּבַ ל ּבְ ּכֵ ּבֹו ִהְסּתַ
ִעים, ּובֹו ֶנֱאַמר  ּנֶֶהְרגּו ִלּטֹל ְנָקמֹות ֵמָהְרׁשָ ׁשֶ
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ַמן  (בראשית לב) אֹותֹו ַהזְּ  (ישעיה לה)ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכֹו. ּבְ
ִהּפּוְך אֹוִתּיֹות ָאז ְידַ  ַח. ְועֹוד, טנ"ע ּבְ ּסֵ ל ּפִ ַאּיָ ג ּכָ ּלֵ

תּוב  ּכָ יֹום  (שם יז)נט"ע, ּבֹו ָחָטא ָאָדם. ֶזהּו ׁשֶ ּבְ
ִגי. ְגׂשֵ ׂשַ   ִנְטֵעְך ּתְ

ִים אֹוִתיֹּות ּתַ ְבִעים ּוׁשְ ה ּכֹוְלִלים ׁשִ ֹלׁשָ ְ   ְוָכל ַהׁשּ

נֵצֶר מַטָעַי  (ישעיה ס)הּוא ּדִכְתִיב ּובֵּה אִתְנְטַע וְאִׁשְּתְרַׁש ּבְעָלְמָא הָדָא 
מַעֲׂשֵה יָדַי לְהִתְּפָאֵר. וְעֹוד חק"ב טנ"ע ּתַּמָן בט"ן וְתַּמָן ע"ב. 
ׁשְכִינְּתָא ּבֵּה אִתְקְרִיַאת ּבִטְנֵךָ עֲרֵמַת חִטִים. ּדְהָא ּכָל ׁשְמָא ּכָלִיל 

וַעֲנַף עֵץ עָבֹות.  ג)(ויקרא כׁשִית לִסְפִירָן וְתַּמָן ע"ב הָדָא הּוא ּדִכְתִיב 
, (שם)עַרְבֵי נַחַל  (שם)ּדְנֶצַ"ח וְהֹו"ד אִּנּון עָבֵי ׁשְחָקִים. וְעָלַיְהּו אִּתְמַר 

ּדֹומְיָא ּדִתְרֵין ׂשִפְוָן ּותְלָת סְפִירָן, ּכָל חַד ּכָלִיל ע"ב ַאתְוָן ּדְאִּנּון 
ּו ּתְלָת ּכְלִילָן ׁשִבְעִין נֶצַח וָהֹוד יְסֹוד. ּכְגַוְנָא ּדִתְלָת אֲבָהָן וְכֻּלְה

  ַאתְוָן. (נ"א מ"ב)ּותְרֵין 

תּוב  ּכָ עֹוָלם. ֶזהּו ׁשֶ ֵרׁש ּבָ ּתָ  (ישעיה ס)ּובֹו ִנְנַטע ְוִהׁשְ
ֵאר. ְועֹוד, חק"ב  ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ֵנֶצר ַמּטָ
ִכיָנה ּבֹו ִנְקֵראת  ְ ם ע"ב. ַהׁשּ ם בט"ן ְוׁשָ טנ"ע, ׁשָ

ְטֵנְך ֲעֵרַמת חִ  ׁש ּבִ לּול ׁשֵ ם ּכָ ל ׁשֵ ֲהֵרי ּכָ ים. ׁשֶ ּטִ
תּוב  ּכָ ם ע"ב. ֶזהּו ׁשֶ ִפירֹות, ְוׁשָ ַוֲעַנף  (ויקרא כג)ַלּסְ

ָחִקים,  ּנֵַצ"ח ְוהֹו"ד ֵהם ָעֵבי ׁשְ ֵעץ ָעבת. ׁשֶ
י  (שם)ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ּתֵ ְמיֹון ִלׁשְ ַעְרֵבי ָנַחל. ּדִ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

קטז

ל ֶאָחד כּ  לֹׁש ְסִפירֹות, ּכָ ָפַתִים ְוׁשָ ְבִעים ׂשְ ֹוֵלל ׁשִ
מֹו  ֵהם ֵנַצח ְוהֹוד ְיסֹוד, ּכְ ִים אֹוִתּיֹות, ׁשֶ ּתַ ּוׁשְ
ְבִעים  ה ּכֹוְלִלים ׁשִ לֹׁשָ ְ ת ָהָאבֹות, ְוָכל ַהׁשּ לֹׁשֶ ְ ׁשּ ׁשֶ

ִים  ּתַ   אֹוִתּיֹות. (מ"ב)ּוׁשְ

  (דף ע"ה ע"א)פרשת אחרי מות  -ספר ויקרא  -בזוהר 

יּוֹ  ְקָרא ה' ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ ד ּוְלָקְרָחה ַויִּ ם ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ
ק   ְוַלֲחֹגר ׂשָ

ּתָאנָא, סָלִיק ו' לְעֵיּלָא לְעֵיּלָא, וְהֵיכָלָא אִּתֹוקַד, וְעַּמָא אִתְּגְלֵי, 
ּומַטְרֹונִיתָא אִתְּתְרָכַת, ּובֵיתָא אִתְחֲרָבַת. לְבָתַר ּכַד נָחִית ו"ו 

אִתְחֲרִיב, ּבָעֵי לְמַטְרֹונִיתָא, וְהָא  לְַאתְרֵיּה, ַאׁשְּגַח ּבְבֵיתֵיּה וְהָא
אִתְרַחֲקַת וְַאזְלַת. חָָמא לְהֵיכָלֵיּה, וְהָא אִּתֹוקַד. ּבָעָא לְעַּמָא, וְהָא 
אִתְּגְלֵי. חָמָא לְבִרְּכָאן ּדְנַחֲלִין עֲמִיקִין ּדַהֲוֹו נַגְּדִין, וְהָא אִתְמְנָעּו. 

יְיָ' אֱלֹהִים צְבָאֹות ּבַּיֹום הַהּוא לִבְכִי וַּיִקְרָא  (ישעיה כב)ּכְדֵין ּכְתִיב, 
  ּולְמִסְּפֵד ּולְקָרְחָה וְלֲַחגֹור ׂשָק. ּוכְדֵין לָבְׁשּו ׁשָמַיִם קַדְרּות.

ָלַמְדנּו, ָעְלָתה ו' ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוַהֵהיָכל 
ִית  ה, ְוַהּבַ ִביָרה ּגְֹרׁשָ ָלה, ְוַהּגְ ַרף, ְוָהָעם ּגָ ִנׂשְ

יַח ַעל ֶנֱחַרב. ַאחַ  ּגִ ַרד ָו"ו ִלְמקֹומֹו, ִהׁשְ ּיָ ְך ׁשֶ ר ּכָ
ִביָרה, ְוִהּנֵה  ׁש ֶאת ַהּגְ ּקֵ יתֹו ְוִהּנֵה ָחַרב, ּבִ ּבֵ
ַרף.  ִהְתַרֲחָקה ְוָהְלָכה. ָרָאה ֶאת ֵהיָכלֹו, ְוִהּנֵה ִנׂשְ
ְרכֹות  ָלה. ָרָאה ֶאת ּבִ ׁש ֶאת ָהָעם, ְוִהּנֵה ּגָ ּקֵ ּבִ
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ים שֶׁ  ָחִלים ָהֲעֻמּקִ ָהיּו ׁשֹוְפִעים, ְוִהּנֵה ִנְמְנעּו. ַהּנְ
תּוב,  ּיֹום  (ישעיה כב)ְוָאז ּכָ ְקָרא ה' ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ּבַ ַוּיִ

ק. ְוָאז  ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחֹגר ׂשָ ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ
ַמִים ַקְדרּות.   ָלְבׁשּו ׁשָ

י ֶאְלָעָזר ְמעֹון, ּוָבָכה ַרּבִ י ׁשִ ָכה ַרּבִ   ּבָ

אִתְנְגִיד חַד לָקֳבֵיל חַד. וְה' עִּלָָאה, נָגִיד מַּבּועֵי  (ס"א ו' י')ה' ּכְדֵין ו' 
לְסִטְרָא ָאחֳרָא, ּובְִרּכָאן לָא מִׁשְּתַּכְחָן. ּדְהָא ּדְכַר וְנּוקְּבָא לָא 

ׁשָאֹג יִׁשְַאג עַל נָוִהּו.  (ירמיה כה)אִׁשְּתְכָחּו, וְלָא ׁשַרְיָין ּכַחֲדָא. ּכְדֵין 
י ׁשִמְעֹון, ּובָכָה רִּבִי אֶלְעָזָר, ָאמַר רִּבִי אֶלְעָזָר, ּבְכִיָיה ּבָכָה רַּבִ

ּתְקִיעָא ּבְלִּבָאִי מִּסִטְרָא חֲדָא, וְחֶדְוָותָא ּבְלִּבָאִי מִּסִטְרָא ָאחֳרָא. 
(ויקרא ּדְהָא ׁשְמַעְנָא מִּלִין, ּדְלָא ׁשְמַעְנָא עַד הַׁשְּתָא, זַּכָָאה חּולָקִי. 

ת אֵׁשֶת ָאבִיךָ לֹא תְגַּלֵה, מַאן אֵׁשֶת ָאבִיךָ. ָאמַר רַּבִי עֶרְוַ ח"י)
ׁשִמְעֹון, הָא ּתָנֵינָן, ּכָל מִּלֹוי ּדְאֹורַיְיתָא סָתִים וְגַלְיָא, ּכְמָה ּדִׁשְמָא 
קַּדִיׁשָא סָתִים וְגַלְיָא, אֹורַיְיתָא ּדְהִיא ׁשְמָא קַּדִיׁשָא, הָכִי נָמֵי 

  א ּכֹּלָא ּבְאִתְּגַלְיָיא, יְדִיעָא סָתִים ּכְמָה ּדְאֹוקִימְנָא.סָתִים וְגַלְיָא. הָכָ

ֶנֶגד ָהֶאָחד, ְוה'  (ו' י')ֲאַזי ו' ה'  כּו ֶאָחד ּכְ ִנְמׁשְ
ד ָהַאֵחר,  ְעָינֹות ַלּצַ יָעה ֶאת ַהּמַ ּפִ ָהֶעְליֹוָנה ִהׁשְ
ָכר  ֲהֵרי לֹא ִנְמְצאּו ַהזָּ ָרכֹות לֹא ִנְמְצאּו, ׁשֶ ְוַהּבְ

ַאג ַעל ְוַהנְּ  ֹאג ִיׁשְ ֶאָחד. ֲאַזי ׁשָ רּוִיים ּכְ ֵקָבה ְולֹא ׁשְ
י ֶאְלָעָזר. ָאַמר  ְמעֹון, ּוָבָכה ַרּבִ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ָנֵוהּו. ּבָ
ד ֶאָחד,  י ִמּצַ ִלּבִ ה ְתקּוָעה ּבְ ִכּיָ י ֶאְלָעָזר, ּבְ ַרּבִ
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י ְדָבִרים  ַמְעּתִ ֲהֵרי ׁשָ ד ַאֵחר, ׁשֶ י ִמּצַ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ְוׂשִ
ּלֹ  ֵרי ֶחְלִקי! ָעְרַות ׁשֶ ה. ַאׁשְ י ַעד ַעּתָ ַמְעּתִ א ׁשָ

ת ָאִביְך? ָאַמר  ה. ִמי זֹו ֵאׁשֶ ת ָאִביְך לֹא ְתַגּלֵ ֵאׁשֶ
ר  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ִנְסּתָ ל ּדִ ִנינּו, ּכָ ְמעֹון, ֲהֵרי ׁשָ י ׁשִ ַרּבִ
ר ְוִנְגֶלה,  דֹוׁש ִנְסּתָ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ְוִנְגֶלה, ּכְ

ִהי ר ְוִנְגֶלה. ַהּתֹוָרה ׁשֶ ם ִנְסּתָ ְך ּגַ ם ָקדֹוׁש, ּכָ א ׁשֵ
ַאְרנּו. ּבֵ מֹו ׁשֶ ֶרת ּכְ ִנְגֶלה, ְיִדיָעה ִנְסּתֶ אן ַהּכֹל ּבְ   ּכָ

ְלָתה ּגָ ב ׁשֶ ֶלְך, ַאף ַעל ּגַ ת ַהּמֶ ִהיא ֵאׁשֶ אי ׁשֶ   ַוּדַ

וְהַאי קְרָא הָכִי הּוא, אֵׁשֶת ָאבִיךָ: ּתָאנָא, ּכָל זִמְנָא ּדְמַטְרֹונִיתָא 
ּתְכַחַת ּבְמַלְּכָא, וְיַנְקָא לָךְ, אִקְרֵי אִּמֶךָ. הַׁשְּתָא ּדְאִתְּגַלְיָא עִּמָךְ אִׁשְ

וְאִתְרָחֲקַת מִן מַלְּכָא, אֵׁשֶת ָאבִיךָ אִתְקְרֵי. אִנְּתּו הִיא ּדְמַלְּכָא 
קַּדִיׁשָא לָא אִתְּפְטָרַת ּבְתִרּוכִין מִּנֵיּה, אִנְּתְתֵיּה הִיא וַּדַאי. ּכְמָה 

ּכֹה ָאמַר יְיָ' אֵי זֶה סֵפֶר ּכְרִיתּות אִּמְכֶם אֲׁשֶר  (ישעיה נ)ּדִכְּתִיב, 
  ׁשִּלַחְּתִיהָ. אֶּלָא וַּדַאי אִנְּתּו הִיא ּדְמַלְּכָא, ַאף עַל ּגַב ּדְאִתְּגַלְיָיא.

ת ָאִביְך  ְך: ֵאׁשֶ סּוק ַהזֶּה הּוא ּכָ ל  -ְוַהּפָ ָלַמְדנּו, ּכָ
ִביָרה נִ  ַהּגְ ֶלְך ְוִהיא ֵמיִניָקה ְזַמן ׁשֶ ְמֵצאת ִעם ַהּמֶ

ְך  ְלָתה ִעּמְ ּגָ ֵעת ׁשֶ ְך. ּבְ אֹוְתְך, ִנְקֵראת ִאּמְ
ת ָאִביְך.  ֶלְך, ִהיא ִנְקֵראת ֵאׁשֶ ְוִהְתַרֲחָקה ִמן ַהּמֶ
ּנּו,  ין ִמּמֶ ֵגרּוׁשִ דֹוׁש לֹא ִנְפֶטֶרת ּבְ ֶלְך ַהּקָ ת ַהּמֶ ֵאׁשֶ

ת ּכָ מֹו ׁשֶ ּתֹו, ּכְ אי ִאׁשְ ּכֹה ָאַמר ה'  (שם נ)ּוב ִהיא ַוּדַ
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א  יָה. ֶאּלָ ְחּתִ ּלַ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתּות ִאּמְ ֵאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ
ְלָתה. ּגָ ב ׁשֶ ֶלְך, ַאף ַעל ּגַ ת ַהּמֶ ִהיא ֵאׁשֶ אי ׁשֶ   ַוּדַ

ֶכם ָחה ִאּמְ ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ   ּוְבִפׁשְ

ּוגָא חַד, וְעַל ּדָא ּפָקִיד עָלָה ּתְרֵי זִמְנֵי, ּכַד יָתְבָא ּבְמַלְּכָא ּבְזִּו
וְאִתְקְרֵי אִּמְךָ, ּדִכְּתִיב עֶרְוַת אִּמְךָ לֹא תְגַּלֵה, לָא ּתַעֲבִיד 

 (ישעיה נ)ּדְיִתְרַחֲקּון ּדָא מִן ּדָא, וְתִׁשְּתְלַח עַל חֹובָךְ, ּכְמָה ּדִכְּתִיב, 
לְיָיא ּובְפִׁשְעֵכֶם ׁשֻלְחָה אִּמְכֶם. וְחַד, ּכַד הִיא ּבְגָלּותָא עִּמָךְ, וְאִתְּגַ

מֵהֵיכָלָא ּדְמַלְּכָא, וְאִתְקְרֵי אִנְּתּו ּדְמַלְּכָא. ַאף עַל ּגַב ּדְאִתְרַחֲקָת 
מִּנֵיּה לָא ּתַעֲבִיד ּבְגִין ּדְתַעְדֵי מִּבֵינָךְ, וְיִׁשְלְטּון ּבָךְ ׂשַנְָאךְ, וְלָא 

ךָ לֹא ּתִסְּתַמָר עֲלָךְ ּבְגָלּותָא. הֲדָא הּוא דִכְתִיב עֶרְוַת אֵׁשֶת ָאבִי
תְגַּלֵה. מַאי טַעֲמָא. ּבְגִין ּכִי עֶרְוַת ָאבִיךָ הּוא. ַאף עַל ּגַב 
ּדְאִתְרַחֲקָת מִן מַלְּכָא, ַאׁשְּגָחּותָא ּדְמַלְּכָא ּבָּה ּתְדִירָא, ּובַעְיָא 

  לְאִסְּתַּמְרָא לָקֳבְלָה יַּתִיר, וְלָא ּתֵיחּוב לְגַּבָּה.

ֲעַמִים ה ָעֶליָה ּפַ ֶלְך  - ְוָלֵכן ִצּוָ ָבה ִעם ַהּמֶ ׁשְ ּיָ ׁשֶ ּכְ
ְך  תּוב ֶעְרַות ִאּמְ ּכָ ְך, ׁשֶ ִזּוּוג ֶאָחד, ְוִנְקֵראת ִאּמְ ּבְ
ַלח  ָ ְתַרֲחקּו ֶזה ִמזֹּו ְוִתׁשּ ּיִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה, ַאל ּתַ לֹא ְתַגּלֵ
ָחה  ּלְ ֵעיֶכם ׁשֻ תּוב ּוְבִפׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעל ֶחְטֲאְך, ּכְ

גָּ  ִהיא ּבַ ׁשֶ ֶכם. ְוֶאָחד ּכְ ְך ְוָגְלָתה ִאּמְ לּות ִעּמְ
ב  ֶלְך. ַאף ַעל ּגַ ת ַהּמֶ ֶלְך, ְוִנְקֵראת ֵאׁשֶ ֵמֵהיַכל ַהּמֶ
יְנְך  זּוז ִמּבֵ ּתָ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ֲעׂשֶ ּנּו, ַאל ּתַ ִהְתַרֲחָקה ִמּמֶ ׁשֶ
לּות.  ּגָ ֹמר ָעֶליְך ּבַ ְלטּו ְבְך ׂשֹוְנֶאיְך, ְולֹא ִתׁשְ ְוִיׁשְ
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ת אָ  תּוב ֶעְרַות ֵאׁשֶ ּכָ ה. ָמה ֶזהּו ׁשֶ ִביְך לֹא ְתַגּלֵ
ב  י ֶעְרַות ָאִביְך הּוא. ַאף ַעל ּגַ ּום ּכִ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
ִמיד,  ֶלְך ּתָ ַחת ַהּמֶ ּגָ ּה ַהׁשְ ֶלְך, ּבָ ִהְתַרֲחָקה ִמן ַהּמֶ ׁשֶ

ּה יֹוֵתר ְולֹא ֶתֱחָטא ֵאֶליָה. ֶנְגּדָ ֵמר ּכְ ָ   ְוָצִריְך ְלִהׁשּ

ָרֵאל, ְמֵצאת ִעם ִיׂשְ ּנִ ִכיָנה ׁשֶ ְ לּות, ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם  ַהׁשּ ּגָ ן ּבַ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ִמיד   ּתָ

ּכִי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַּלֵךְ ּבְקֶרֶב מַחֲנֶךָ  (דברים כג)רִּבִי ׁשִמְעֹון ּפָתַח, 
לְהַּצִילְךָ וְגֹו'. ּכִי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ: ּדָא ׁשְכִינְּתָא, ּדְאִׁשְּתְכָחַת ּבְהּו 

גָלּותָא, לְַאּגָנָא עָלַיְהּו ּתְדִירָא מִּכָל סִטְרִין, ּבְיִׂשְרָאֵל, וְּכָל ׁשֶּכֵן ּבְ 
  ּומִּכָל ׁשְָאר עַּמִין, ּדְלָא יְׁשֵיצּון לְהּו לְיִׂשְרָאֵל.

ַתח,  ְמעֹון ּפָ י ׁשִ ְך  (דברים כג)ַרּבִ י ה' ֱאלֶֹהיְך ִמְתַהּלֵ ּכִ
י ה' ֱאלֶֹהיְך  יְלְך ְוגֹו'. ּכִ ֶקֶרב ַמֲחֶנְך ְלַהּצִ זֹו  -ּבְ

לּות, ַהשְּׁ  ּגָ ן ּבַ ּכֵ ָרֵאל, ְוָכל ׁשֶ ְמֵצאת ִעם ִיׂשְ ּנִ ִכיָנה ׁשֶ
ָאר  ל ׁשְ ָדִדים ּוִמּכָ ל ַהּצְ ִמיד ִמּכָ ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ּתָ

ָרֵאל. ִמידּו ֶאת ִיׂשְ ּלֹא ַיׁשְ ֵדי ׁשֶ ים ּכְ   ָהַעּמִ

ל ׂשֹוְנֵאי  ֶרת ַהּכַֹח ְוַהּתֶֹקף ׁשֶ ּבֶ ִבים ֵאֶליָה, ִהיא ְמׁשַ ֵהם ׁשָ ּוְכׁשֶ
ָרֵאל   ִיׂשְ

ַתְנָיא, ָלא ַיְכִלין  ׂשַנְאֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל לְַאבְָאׁשָא  (דף ע"ה ע"ב)ּדְ

לְהּו, עַד ּדְיִׂשְרָאֵל מַחֲלִיׁשִין חֵילָא ּדִׁשְכִינְּתָא מִּקַּמֵי רַבְרְבֵי מְמָנָן 
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טִין עָלַיְיהּו, ּדִׁשְָאר עַּמִין. ּכְדֵין יַכְלִין לְהֹון ׂשַנְאֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל, וְׁשַלְ
וְגַזְרִין עָלַיְיהּו ּכַמָה ְּגזֵירִין ּבִיׁשִין. וְכַד אִיּנּון ּתַיְיבִין לָקֳבְלָה, הִיא 
מְתָּבָרַת חֵילָא וְּתּוקְּפָא ּדְכָל אִיּנּון מְמָנָן רַבְרְבִין, וְתַבְרַת חֵילָא 

  ּו מִּכֹּלָא.וְּתּוקְּפָא ּדְׂשַנְאֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל, וְאִתְּפָרְעָא לְה

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ַמְדנּו, לֹא ְיכֹוִלים ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ִכיָנה  ְ ים ּכַֹח ַהׁשּ ָרֵאל ַמֲחִליׁשִ ׂשְ ּיִ יק ָלֶהם ַעד ׁשֶ ְלַהזִּ
ים, ְוָאז  ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ים ׁשֶ דֹוֵלי ַהְמֻמּנִ ְפֵני ּגְ ִמּלִ

ָרֵאל ְוׁשֹוְלִטים ֲעֵלי ֶהם ְיכֹוִלים ָלֶהם ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ
ֵהם  ה ְגֵזרֹות ָרעֹות. ּוְכׁשֶ ּמָ ְוגֹוְזִרים ֲעֵליֶהם ּכַ
ל  ֶרת ַהּכַֹח ְוַהּתֶֹקף ׁשֶ ּבֶ ִבים ֵאֶליָה, ִהיא ְמׁשַ ׁשָ

ָרֵאל ְוִנְפַרַעת ָלֶהם ִמן ַהּכֹל.   ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ

  ְוָהָיה ַמֲחֶניְך ָקדֹושׁ 

לָא יִסְּתְָאב ּבְחֹובֹוי, וְעַל ּדָא וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדֹוׁש, ּדְבָעֵי ּבַר נָׁש ּדְ
וַּיַעֲבָר עַל ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא. ּדְאִי עָבִיד הָכֵי, מְסָאֲבִין לֵיּה, ּכְמָה 
ּדִכְּתִיב וְנִטְמֵתֶם ּבָם, ּבְלֹא א'. וְתָאנָא, מָאתָן ּותְמַנְיָא וְַארְּבְעִין 

סְּתְַאב. ּכְלֹומַר, ּכַד ׁשַיְיפִין ּבְגּופָא, וְכֻּלְהּו אִסְּתַאֲבָן, ּכַד אִיהּו אִ
  ּבָעֵי לְאִסְּתַאֲבָא.

ּלֹא  ִריְך ָאָדם ׁשֶ ּצָ ן ְוָהָיה ַמֲחֶניְך ָקדֹוׁש, ׁשֶ ְוַעל ּכֵ
ִאם  ְבֵרי תֹוָרה. ׁשֶ ִיְטָמא ַבֲחָטָאיו ְוַיֲעֹבר ַעל ּדִ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ִאים אֹותֹו, ּכְ ְך, ְמַטּמְ ה ּכָ הּוא עֹוׂשֶ
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ִלי א' ם, ּבְ ִעים ְוִנְטֵמֶתם ּבָ . ְוָלַמְדנּו, ָמאַתִים ַאְרּבָ
הּוא  ׁשֶ ם ִנְטָמִאים ּכְ ּגּוף, ְוֻכּלָ מֹוָנה ֵאיָבִרים ּבַ ּוׁשְ

ֵמא. הּוא רֹוֶצה ְלִהּטָ ׁשֶ לֹוַמר, ּכְ   ִנְטָמא. ּכְ

וְעַל ּדָא, וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדֹוׁש. מַאי מַחֲנֶיךָ, אִּלֵין אִיּנּון ׁשַיְיפֵי ּגּופָא. 
ךָ עֶרְוַת ּדָבָר, מַאי עֶרְוַת ּדָבָר. עֶרְיָיתָא נּוכְרָָאה לְהַאי וְלֹא יִרְאֶה בְ

ּדָבָר רָמָז, ּכְמָה ּדְאֹוקִימְנָא. ּדְאִי הָכִי, וְׁשָב מֵַאחֲרֶיךָ וַּדַאי.  (ס"א דהוי)
וְעַל ּדָא עֶרְוַת אֵׁשֶת ָאבִיךָ לֹא תְגַּלֵה. מַאי טַעְמָא. ּבְגִין ּדִכְּתִיב 

  הּוא, ּכְמָה ּדְאֹוקִימְנָא.עֶרְוַת ָאבִיךָ 

ה ַמֲחֶניְך? ֵאּלּו  ן ְוָהָיה ַמֲחֶניְך ָקדֹוׁש. ַמה זֶּ ְוַעל ּכֵ
ָבר, ַמה  ֵהם ֵאיְבֵרי ַהּגּוף. ְולֹא ִיְרֶאה ְבְך ֶעְרַות ּדָ

זֶּה  ה ׁשֶ ָבר? ֶעְרָוה ָנְכִרּיָ ה ֶעְרַות ּדָ ַבר ֶרֶמז,  (שהוא)זֶּ ּדְ
אַ  ּבֵ מֹו ׁשֶ ה, ּכְ ָבר ַהזֶּ ב ַלּדָ ְך, ְוׁשָ ִאם ּכָ ְרנּו. ׁשֶ

ת ָאִביְך לֹא  ן ֶעְרַות ֵאׁשֶ אי. ְוַעל ּכֵ ֵמַאֲחֶריְך ַוּדַ
תּוב ֶעְרַות ָאִביְך  ּכָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ה. ָמה ַהּטַ ְתַגּלֵ

ַאְרנּו. ּבֵ מֹו ׁשֶ   ִהוא, ּכְ

לּות ּגָ ָרֵאל ּבַ ִבים ִיׂשְ ה ְדָבִרים ִמְתַעּכְ ֹלׁשָ   ַעל ׁשְ

ן מִתְעַּכְבִין יִׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא. עַל ּדְעַבְדִין קְלָנָא ּתָאנָא, עַל ג' מִּלִי
ּבִׁשְכִינְּתָא ּבְגָלּותָא. ּומְהַּדְרֵי ַאנְּפַיְיהּו מִן ׁשְכִינְּתָא, וְעַל ּדִמְסָאֲבֵי 

  ּגַרְמַיְיהּו קָמֵי ׁשְכִינְּתָא. וְכֻּלְהּו אֹוקִימְנָא ּבְמַתְנִיתָא ּדִילָן.
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לֹ  ָרֵאל ָלַמְדנּו, ַעל ׁשְ ִבים ִיׂשְ ה ְדָבִרים ִמְתַעּכְ ׁשָ
לּות,  ּגָ ִכיָנה ּבַ ְ ׁשּ ים ָקלֹון ּבַ עֹוׂשִ לּות: ַעל ׁשֶ ּגָ ּבַ
ִאים ֶאת  ַטּמְ ּמְ ִכיָנה, ְוַעל ׁשֶ ְ ֵניֶהם ֵמַהׁשּ ּוַמֲחִזיִרים ּפְ
ַאְרנּו  ם ּבֵ ּלָ ִכיָנה, ְוֶאת ּכֻ ְ ַעְצָמם ִלְפֵני ַהׁשּ

ָנֵתנּו.   ְבִמׁשְ

ָפָניוָראּו ִאיׁש ֶאָחד  ם ֶאָחד ּבְ א ִעם ֹרׁשֶ ָהָיה ּבָ   ׁשֶ

רִּבִי ַאּבָא, הֲוָה ָאזִיל לְקַּפּוטְקִּיָא, וַהֲוָה עִּמֵיּה רִּבִי יֹוסֵי. עַד ּדַהֲוֹו 
ַאזְלֵי, חָמּו חַד ּבַר נָׁש, ּדְהֲוָה ָאתֵי, ּורְׁשִימָא חַד ּבְַאנְּפֹוי. ָאמַר רִּבִי 

הָא ַאנְּפֹוי ּדְֵדין ַאסְהִידּו עָלֵיּה, ּדְעָבַר ַאּבָא, נִסְטֵי מֵהַאי אֹורְחָא, ּדְ
ּבְעֶרְיָיתָא ּדְאֹורַיְיתָא, ּבְגִינֵי ּכַךְ אִתְרְׁשִים ּבְַאנְּפֹוי. ָאמַר לֵיּה רִּבִי 
יֹוסֵי, אִי הַאי רְׁשִימָא הֲוָה לֵיּה ּכַד הֲוָה יַנּוקָא, מַאי עֶרְיָיתָא 

א חֲמֵינָא ּבְַאנְּפֹוי, ּדְַאסְהִידּו ּבְעֶרְיָיתָא אִׁשְּתְכַח ּבֵיּה. ָאמַר לֵיּה, אֲנָ
  ּדְאֹורַיְיתָא.

י  א, ְוָהָיה ִעּמֹו ַרּבִ א ָהָיה הֹוֵלְך ְלַקּפּוְטִקּיָ י ַאּבָ ַרּבִ
ָהָיה  ָהיּו הֹוְלִכים, ָראּו ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ יֹוֵסי. ַעד ׁשֶ

א, ִנְסטֶ  י ַאּבָ ָפָניו. ָאַמר ַרּבִ ם ֶאָחד ּבְ א ִעם ֹרׁשֶ ה ּבָ
ל ֶזה ְמִעיִדים ָעָליו  ָניו ׁשֶ ֲהֵרי ּפָ ֶרְך ַהזֹּו, ׁשֶ ֵמַהּדֶ
ְך ָרׁשּום  י ּכָ ל ַהּתֹוָרה, ּכִ ָעַבר ַעל ֶעְרָוה ׁשֶ ׁשֶ
ה ָהָיה  ם ַהזֶּ י יֹוֵסי, ִאם ָהֹרׁשֶ ָפָניו. ָאַמר לֹו ַרּבִ ּבְ
ְמָצא ּבֹו? ָאַמר  ינֹוק, ֵאיזֹו ֶעְרָוה ּתִ ָהָיה ּתִ ׁשֶ לֹו ּכְ
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ל לֹו, ֲאִני  ִעיִדים ַעל ֶעְרָוה ׁשֶ ּמְ רֹוֶאה ְבָפָניו ׁשֶ
  ַהּתֹוָרה.

ם ַהזֶּה ָהָיה ִנְכָנס ַלּמֹחַ    ְוָהֹרׁשֶ

קָרָא לֵיּה רִּבִי ַאּבָא, ָאמַר לֵיּה אֵימָא מִּלָה, הַאי רְׁשִימָא ּדְַאנְּפָךְ, 
הּוא ּבַר מַה הּוא. ָאמַר לֹון, ּבְמָטֹותָא מִּנַיְיכּו, לָא ּתַעֲנְׁשּו יַּתִיר לְהַ

נָׁש, ּדְהָא חֹובֹוי קָא ּגָרְמּו לֵיּה. ָאמַר רִּבִי ַאּבָא מַהּו. ָאמַר לֵיּה, 
יֹומָא חַד הֲוִינָא ָאזִיל ּבְָארְחָא אֲנִי וַאֲחֹתִי, ׁשָרֵינָא ּבְחַד אֹוׁשְּפִיזָא, 

מְנָא, וְרָוִינָא חַמְרָא, וְכָל ַההּוא לֵילְיָא אֲחִידְנָא ּבַאֲחֹתִי. ּבְצַפְרָא קַ
וְאּוׁשְּפִיזָאִי קָטַט ּבְחַד ּגַבְרָא, עָיֵילְנָא ּבֵינַיְיהּו, וְקַטְרּו לִי ּדָא מֵהַאי 
ּגִיסָא, וְדָא מֵהַאי ּגִיסָא, ּורְׁשִימָא ּדָא הֲוָה עָיֵיל לְבֵי מֹוחָא, 

  וְאִׁשְּתְזַבְנָא עַל יְדָא ּדְחַד ַאסְיָיא ּדְאִית ּבְגַוָון.

י אַ  ם ָקָרא לֹו ַרּבִ ָבְרְך, ָהֹרׁשֶ א, ָאַמר לֹו, ֱאֹמר ּדְ ּבָ
ם,  ה ִמּכֶ ׁשָ ַבּקָ ָפֶניְך ַמה זֶּה? ָאַמר ָלֶהם, ּבְ ּבְ ה ׁשֶ ַהזֶּ
ֲהֵרי ֲחָטָאיו  ֲעִניׁשּו יֹוֵתר ֶאת אֹותֹו ָאָדם, ׁשֶ ַאל ּתַ
א, ַמהּו? ָאַמר לֹו, יֹום  י ַאּבָ ְרמּו לֹו. ָאַמר ַרּבִ ּגָ

רֶ  ּדֶ ִהינּו ֶאָחד ָהִייִתי הֹוֵלְך ּבַ ְך ֲאִני ַוֲאחֹוִתי, ְוׁשָ
ְיָלה  ִתיִתי ַיִין, ְוָכל אֹותֹו ַהּלַ ְבָמלֹון ֶאָחד ְוׁשָ
לֹון  ית ַהּמָ ּבֶֹקר ַקְמנּו, ּוַבַעל ּבֵ י ַבֲאחֹוִתי. ּבַ ָאַחְזּתִ
י ֵביֵניֶהם,  ִהְתקֹוֵטט ִעם ִאיׁש ֶאָחד, ְוִנְכַנְסּתִ

ד ֶזה ְוֶזה ִמצַּ  רּו אֹוִתי ֶזה ִמּצַ ם ְוָקׁשְ ד ֶזה, ְוָהֹרׁשֶ
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י ַעל ְיֵדי רֹוֵפא ֶאָחד  ְלּתִ ה ָהָיה ִנְכָנס ַלּמַֹח, ְוִנּצַ ַהזֶּ
תֹוֵכנּו. ׁש ּבְ ּיֵ   ׁשֶ

י ָפַני ָמעֹות ָרַחְצּתִ   ֵמאֹוָתן ּדְ

ָאמַר לֵיּה, מַאן הּוא ַאסְיָיא. ָאמַר לֵיּה, רִּבִי ׂשַמְלָאי הּוא. ָאמַר 
לֵיּה ַאסּוותָא ּדְנַפְׁשָא. ּומֵהַהּוא  לֵיּה מַאי ַאסּוותָא יָהַב לְךָ. ָאמַר

יֹומָא ַאהֲדַרְנָא ּבִתְׁשּובָה. ּובְכָל יֹומָא חֲזֵינָא ַאנְּפָאִי ּבְחַד חֵיזּו, 
ּובָכֵינָא קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדְהּוא רִּבֹון עָלְמִין עַל הַהּוא 

ָאמַר רִּבִי ַאּבָא, אִי לָאו חֹובָה. ּומֵאִיּנּון ּדִמְעִין ַאסְחֵינָא ַאנְּפָאִי. 
ּדְאִתְמְנַע מִנָךְ ּתְׁשּובָה, ַאעְבַרְנָא מֵַאנְּפָךְ הַהּוא רְׁשִימָא. אֲבָל 

וְסָר עֲֹונֶךָ וְחַּטָאתְך ּתְכּוּפָר. ָאמַר לֵיּה, ג'  (ישעיה ו)קָרֵינָא עָלָיךְ, 
  .זִמְנִין אֵימָא. ָאמַר לֵיּה ג' זִמְנִין, וְאִתְעֲבָר רְׁשִימָא

ְמַלאי.  י ׂשַ ָאַמר לֹו, ִמי ָהרֹוֵפא? ָאַמר לֹו, ֶזה ַרּבִ
ָאַמר לֹו, ֵאיזֹו ְרפּוָאה ָנַתן ְלְך? ָאַמר לֹו, ְרפּוַאת 
י ִבְתׁשּוָבה. ּוְבָכל יֹום  ַהּנֶֶפׁש. ּוֵמאֹותֹו יֹום ָחַזְרּתִ
ַמְרָאה ַאַחת, ַוֲאִני ּבֹוֶכה  ַני ּבְ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ּפָ

דוֹ  הּוא ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ִלְפֵני ַהּקָ רּוְך הּוא, ׁשֶ ׁש ּבָ
י ָפַני.  ָמעֹות ָרַחְצּתִ ַעל אֹותֹו ַהֵחְטא, ּוֵמאֹוָתן ּדְ
ׁשּוָבה,  ְך ּתְ ְמְנָעה ִמּמְ ּנִ א, ִאם לֹא ׁשֶ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ם, ֲאָבל ֲאִני  ֶניְך ֶאת אֹותֹו ָהֹרׁשֶ ָהִייִתי ַמֲעִביר ִמּפָ

ר.  )(ישעיה וקֹוֵרא ָעֶליְך,  ֻכּפָ אְתְך ּתְ ְוָסר ֲעֹוֶנְך ְוַחּטָ
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לֹׁש  ָעִמים. ָאַמר לֹו ׁשָ לֹׁש ּפְ ָאַמר לֹו, ֱאֹמר ׁשָ
ם ָעַבר. ָעִמים ְוָהֹרׁשֶ   ּפְ

ֱאֹלֶקיְך ִסיַּע ְלְך ְוָהָיה ְבֶעְזְרךְ  ם ּגֹוֵרם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ אי ׁשֶ   ַוּדַ

נָךְ, ּדְוַּדַאי ָאמַר רִּבִי ַאּבָא, וַּדַאי מָארָךְ הָא ּבָעָא לְַאעְּבְרָא מִ
ּבִתְׁשּובָה אִׁשְּתְכַחַת. ָאמַר לֵיּה, נָדַרְנָא מֵהַאי יֹומָא לְאִתְעַּסְקָא 
ּבְאֹורַיְיתָא יְמָמָא וְלֵילְיָא. ָאמַר לֵיּה, מַה ׁשְמָךְ. ָאמַר לֵיּה אֶלְעָזָר. 

וָה ָאמַר לֵיּה אֵל עָזַר, וַּדַאי ׁשְמָא ּגָרִים, ּדֶאֱלָהָךְ סִּיְיעָךְ, וַהֲ 
  ּבְסָעֲדָךְ, ׁשַדְרֵיּה רִבִי ַאּבָא ּובַרְכֵיּה.

אי ֲאדֹוְנְך ָרָצה ְלַהֲעִבירֹו  א, ַוּדַ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
י  ְתׁשּוָבה. ָאַמר לֹו, ָנַדְרּתִ אי ִנְמֵצאָת ּבִ ּדַ ּוַ ְך, ׁשֶ ִמּמְ
ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה. ָאַמר  ה ַלֲעֹסק ּבַ ֵמַהּיֹום ַהזֶּ

ְמךְ  ִ ? ָאַמר לֹו, ֶאְלָעָזר. ָאַמר לֹו, ֵאל לֹו, ַמה ׁשּ
ע ְלְך ְוָהָיה  ֱאלֶֹקיְך ִסּיַ ם ּגֹוֵרם ׁשֶ ֵ ַהׁשּ אי ׁשֶ ָעַזר, ַוּדַ

א ּוֵבַרְך אֹותֹו. י ַאּבָ ַלח אֹותֹו ַרּבִ   ְבֶעְזְרְך. ׁשָ

  

ּתֹוָרה י ֹלא עֹוְסִקים ּבַ ׁשּוָתם, ּכִ ב אֹוָתם ָלַדַעת? ִטּפְ   ִמי ְמַעּכֵ

הֲוָה רִּבִי ַאּבָא ָאזִיל לְגַּבֵי רַּבִי ׁשִמְעֹון, עָאל  לְזִמְנָא ָאחֳרָא,
אִיׁש ּבַעַר לֹא יֵדָע  (תהלים צב)ּבְמָאתֵיּה, ַאׁשְּכָחֵיּה ּדְהֲוָה יָתִיב וְדָרִיׁש, 
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ּוכְסִיל לֹא יָבִין אֶת זֹאת. אִיׁש ּבַעַר לֹא יֵדָע וְגֹו', ּכַמָה טִּפְׁשִין 
א מַׁשְּגִיחִין וְלָא יַדְעִין וְלָא מִסְּתַּכְלִין לְמְִנּדַע אִיּנּון ּבְנֵי עָלְמָא, ּדְלָ

אֹורְחֹוי ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, עַל מַה קַיְימִין ּבְעָלְמָא. מַאן מְעַּכֵב 
לְהּו לְמִנְּדַע, טִּפְׁשּותָא ּדִלְהֹון. ּבְגִין ּדְלָא מִׁשְּתַּדְלֵי ּבְאֹורַיְיתָא, 

ּתַּדְלֵי ּבְאֹורַיְיתָא יִנְּדְעּון אֹורְחֹוי ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ ּדְאִיּלּו הֲוֹו מִׁשְ
  הּוא.

י  א הֹוֵלְך ֶאל ַרּבִ י ַאּבָ ַפַעם ַאֶחֶרת ָהָיה ַרּבִ ּבְ
ב  ָהָיה יֹוׁשֵ ְמעֹון, ִנְכַנס ְלִעירֹו, ָמָצא אֹותֹו ׁשֶ ׁשִ

ַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין  (תהלים צב)ְודֹוֵרׁש  ִאיׁש ּבַ
ים אֶ  ׁשִ ה ִטּפְ ּמָ ַער לֹא ֵיָדע ְוגֹו', ּכַ ת זֹּאת. ִאיׁש ּבַ

יִחים ְולֹא יֹוְדִעים  ּגִ ּלֹא ַמׁשְ ֵני ָהעֹוָלם ׁשֶ אֹוָתם ּבְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ִלים ָלַדַעת ֶאת ּדַ ּכְ ְולֹא ִמְסּתַ
ב  עֹוָלם, ִמי ְמַעּכֵ הּוא ַעל ַמה ֵהם עֹוְמִדים ּבָ

שׁ  ּתֹוָרה. אֹוָתם ָלַדַעת? ִטּפְ י לֹא עֹוְסִקים ּבַ ּוָתם, ּכִ
ְרֵכי  ּתֹוָרה, ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ּדַ ִאּלּו עֹוְסִקים ּבַ ׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

  

יִקים ּדִ ַחת ַרְגֵלי ַהּצַ ְהיּו ָעָפר ּתַ יִּ   ׁשֶ
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נִימּוסֵי  (דף ע"ו ע"א)ּוכְסִיל לֹא יָבִין אֶת זֹאת, ּדְלָא מִסְּתָכַל וְלָא יָדַע 
ּדְדָאִין עָלְמָא ּבְדִינֹוי וְחַמָאן לְדִינֹוי ּדְהַאי  (דאף על גב)ּדְזֹאת ּבְעָלְמָא. 

זֹאת, ּדְמָטָאן עַל ּבְנֵי נָׁשָא ּדְאִיּנּון זַּכָאִין, ְולָא מָטָאן עַל רַׁשִיעֲיָיא 
רֹוחַ ּבִפְ (תהלים צב)חַּיָיבִין, ּדְעַבְרִין עַל ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, ּדִכְּתִיב, 

רְׁשָעִים ּכְמֹו עֵׂשֶב וְגֹו'. ּדְהַאי עָלְמָא יָרְתִין לֵיּה ּבְכָל סִטְרֹוי, וְדִינִין 
לָא מָטּון עָלֹוי ּבְהַאי עָלְמָא. וְאִלְמָלֵא ּדְדָוִד מַלְּכָא אֹודְעֵיּה 

ה ּבְסֹופֵיּה ּדִקְרָא, לָא יַדְעֵינָן, ּדִכְּתִיב לְהִׁשָּמְדָם עֲדֵי עַד, לְׁשֵיצָָא
לְהֹון מֵהַהּוא עָלְמָא, ּולְמֶהֱוִי עַפְרָא ּתְחֹות רַגְלֵיהֹון ּדְצַּדִיקַּיָיא, 

  וְעַּסֹותֶם רְׁשָעִים ּכִי יִהְיּו אֵפֶר ּתַחַת ּכַּפֹות רַגְלֵיכֶם. (מלאכי ג)ּדִכְּתִיב, 

ּלֹא ִמְתּבֹוֵנן ְולֹא  ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹּאת, ׁשֶ
עֹוָלם. יֹוֵדַע ַהַהְנָהגֹות שֶׁ  ן  (שאף על גב)ל זֹּאת ּבָ ּדָ ׁשֶ

ל זֹּאת  יֶניָה ׁשֶ ִדיָניו ְורֹוִאים ֶאת ּדִ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
יִקים, ְולֹא  ֵהם ַצּדִ יִעים ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ ּגִ ּמַ ַהזֹּו ׁשֶ
עֹוְבִרים ַעל  ִבים ׁשֶ ִעים ַהַחּיָ יִעים ַעל ָהְרׁשָ ַמּגִ

ְפרֹוחַ  תּוב ּבִ ּכָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ב  ּדִ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְרׁשָ
ָכל  ים אֹותֹו ּבְ ֶאת ָהעֹוָלם ַהזֶּה ֵהם יֹוְרׁשִ ְוגֹו'. ׁשֶ
עֹוָלם  יִעים ֲאֵליֶהם ּבָ יִנים לֹא ַמּגִ ְצָדָדיו, ְוַהּדִ
סֹוף  ֶלְך הֹוִדיַע אֹותֹו ּבְ ִוד ַהּמֶ ּדָ ה. ְוִאְלָמֵלא ׁשֶ ַהזֶּ

תּוב ְלהִ  ּכָ תּוב, לֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים, ׁשֶ ְמָדם ַהּכָ ָ ׁשּ
ְהיּו ָעָפר  ּיִ ִמיָדם ֵמאֹותֹו ָהעֹוָלם, ְוׁשֶ ֲעֵדי ַעד, ְלַהׁשְ

תּוב  ּכָ יִקים, ׁשֶ ּדִ ַחת ַרְגֵלי ַהּצַ ְוַעּסֹוֶתם  (מלאכי ג)ּתַ
ּפֹות ַרְגֵליֶכם. ַחת ּכַ י ִיְהיּו ֵאֶפר ּתַ ִעים ּכִ   ְרׁשָ
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ּתֹוָרה ָלַדעַ  ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ָאָדם ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ דֹוׁש ַאׁשְ ְרֵכי ַהּקָ ת ֶאת ּדַ
רּוְך הּוא   ּבָ

וַּיָקָם ּבִי כַחֲׁשִי ּבְפָנַי יַעֲנֶה. ּבְמַאי קָא מַיְירֵי.  (איוב טז)ּתּו ּפָתַח וְָאמַר, 
אֶּלָא, זַּכָָאה חּולָקֵיּה ּדְּבַר נָׁש ּדְאִׁשְּתָּדַל ּבְאֹורַיְיתָא, לְמִנְדַע 

ּדְכָל מַאן ּדְאִׁשְּתָּדַל ּבְאֹורַיְיתָא, ּכְאִּלּו אֹורְחֹוי ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. 
אִׁשְּתָּדַל ּבִׁשְמֵיּה מַּמָׁש. מַה ׁשְמֵיּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא עָבִיד 
נִימּוסִין. אּוף אֹורַיְיתָא הָכִי נָמֵי. ּתָא חֲזֵי, הַאי מַאן ּדְעָבַר עַל 

א וְנַחְּתָא וְעַבְדָא ּבֵיּה ּבְּבַר נָׁש ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, אֹורַיְיתָא סַּלְקָ
רְׁשִימִין ּבְַאנְּפֹוי, ּבְגִין ּדְיִסְּתַּכְלּון ּבֵיּה עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי, וְכֻּלְהּו אֹוׁשְדָן 

  לְוָוטִין עַל רֵיׁשֵיּה.

ַתח ְוָאַמר,  ָפַני  (איוב טז)עֹוד ּפָ י ּבְ י ַכֲחׁשִ ָקם ּבִ ַוּיָ
ר ה ְמֻדּבָ ּמֶ ל ָאָדם ַיֲעֶנה. ּבַ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ א ַאׁשְ ? ֶאּלָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְרֵכי ַהּקָ ּתֹוָרה ָלַדַעת ֶאת ּדַ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
ל  ּדֵ ּתַ ִאּלּו ִהׁשְ ּתֹוָרה, ּכְ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ הּוא. ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ְ ׁש. ַמה ׁשּ מֹו ַמּמָ ׁשְ ּבִ

ה ַהְנָהגֹות, ן. ּבא ּוְרֵאה,  עֹוׂשֶ ם ּכֵ ַאף ַהּתֹוָרה ּגַ
ְבֵרי תֹוָרה, ַהּתֹוָרה עֹוָלה  עֹוֵבר ַעל ּדִ ִמי ׁשֶ
ֵדי  ָפָניו, ּכְ ּוִמים ּבְ ָאָדם ִרׁשּ ה ּבָ ְויֹוֶרֶדת ְועֹוׂשָ
ם ׁשֹוְפִכים  לּו בֹו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוֻכּלָ ּכְ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

  ְקָללֹות ַעל ֹראׁשֹו.

ֵני ָאָדםֵעיֵני ה' שֶׁ  ְרֵכי ּבְ עֹוָלם ָלַדַעת ֶאת ּדַ   הֹוְלִכים ּוְמׁשֹוְטִטים ּבָ
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וְתָאנָא, ּכָל אִיּנּון עֵינֵי יְיָ', ּדְַאזְלִין וְׁשָאטִין ּבְעָלְמָא לְמִנְּדַע 
אֹורְחֹוי ּדִבְנֵי נָׁשָא, ּכֻּלְהֹון זַקְפִין עַיְינִין, ּוִמסְּתַּכְלִין ּבְַאנְּפֹוי ּדְהַהּוא 

ׁש, וְחָמָאן לְהּו, וְכֻּלְהּו ּפַתְחִין עָלֵיּה וַוי וַוי. ַווי לֵיּה ּבְהַאי ּבַר נָ
עָלְמָא, וַוי לֵיּה ּבְעָלְמָא ּדְָאתֵי. אִסְּתְלָקּו מִּסֹוחֲרָנֵיּה ּדִפְלַנְיָא, ּדְהָא 
ן סַהֲדּותָא ּבְַאנְּפֹוי, וְרּוחָא ּדִמְסָאֲבָא ׁשַרְיָא עֲלֹוי. וְכָל אִיּנּון יֹומִי

ּדְאִׁשְּתְכַח רְׁשִימּו ּבְַאנְּפֹוי לְסַהֲדּותָא, אִי אֹולִיד ּבַר, ַאׁשְלִיף לֵיּה 
רּוחָא מִּסִטְרָא ּדִמְסָאֲבָא. וְאִּלֵין אִיּנּון חַּיָיבֵי ּדָרָא, ּתַקִיפֵי ַאנְּפִין, 

  ָאתֵי.ּדְמָארֵיהֹון ׁשָבִיק לְהֹון ּבְהַאי עָלְמָא, לְׁשֵיצָָאה לְהּו ּבְעָלְמָא ּדְ

הֹוְלִכים ּוְמׁשֹוְטִטים  ל אֹוָתם ֵעיֵני ה' ׁשֶ ְוָלַמְדנּו, ּכָ
ם זֹוְקִפים  ּלָ ֵני ָאָדם, ּכֻ ְרֵכי ּבְ עֹוָלם ָלַדַעת ֶאת ּדַ ּבָ
ְפֵני אֹותֹו ָהִאיׁש, ְורֹוִאים  ִלים ּבִ ּכְ ֵעיַנִים ּוִמְסּתַ
ם ּפֹוְתִחים ָעָליו: ַוי ַוי. אֹוי לֹו  אֹוָתם, ְוֻכּלָ

עֹולָ  קּו ּבָ ּלְ א. ִהְסּתַ עֹוָלם ַהּבָ ה, ְואֹוי לֹו ּבָ ם ַהזֶּ
ָפָניו, ְורּוַח ֻטְמָאה  ֲהֵרי ֵעדּות ּבְ ִביב ִלְפלֹוִני, ׁשֶ ִמּסָ
ם  ְמָצא ֹרׁשֶ ּנִ ׁשֹוָרה ָעָליו. ְוָכל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ
ן, הּוא ׁשֹוֵלף לֹו רּוַח  ָפָניו ְלֵעדּות, ִאם מֹוִליד ּבֵ ּבְ

ְמָאה, ְואֵ  ד ַהּטֻ י ִמּצַ ל ַהּדֹור, ַעזֵּ ִעים ׁשֶ ּלּו ֵהם ָהְרׁשָ
עֹוָלם ַהזֶּה  ִרּבֹוָנם עֹוֵזב אֹוָתם ּבָ ִנים, ׁשֶ ַהּפָ

א. ִמיָדם ָלעֹוָלם ַהּבָ   ְלַהׁשְ

ם לֹו  ל ֶחֶסד ְוִנְרׁשָ ְך ָעָליו חּוט ֶאָחד ׁשֶ רּוְך הּוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָפָניו   ּבְ
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ׁשְּתְדַל ּבְאֹורַיְיתָא יְמָמָא וְלֵילְיָא, ּתָנֵינָן, הַאי צַּדִיקָא זַּכָָאה ּדְאִ
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מָׁשִיךְ עָלֵיּה חַד חּוטָא ּדְחֶסֶד, וְאִתְרְׁשִים לֵיּה 
ּבְַאנְּפֹוי, ּומֵהַהּוא רְׁשִימָא ּדַחֲלֵי עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי. הָכִי נָמֵי מַאן ּדְעָבַר 

ן עָלֵיּה רּוחָא ּדִמְסָאֲבָא, וְאִתְרְׁשִים עַל ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, מַׁשְכָא
לֵיּה ּבְַאנְּפֹוי, ּומִּנֵיּה עַרְקִין עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי. וְכֹּלָא מַכְרְזֵי עָלֵיּה, 
אִסְּתְלָקּו מִּסָחֲרָנֵיּה ּדִפְלַנְיָא, ּדְעָבַר עַל ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, וְעַל 

וַוי לְנַפְׁשֵיּה. הַאי ַאׁשְלִיף רּוחָא ּפִּקּודֵי ּדְמָארֵיּה, וַוי לֵיּה, 
ּדִמְסָאֲבָא, ּדְאִׁשְּתְכַח עִּמֵיּה, וְאֹורִית לֵיּה לִבְרֵיּה, וְהַאי הּוא 
דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לֵית לֵיּה ּבֵיּה חּולָקָא, וְׁשָבִיק לֵיּה, לְׁשֵיצָָאה 

  לֵיּה לְעָלְמָא ּדְָאתֵי.

כַּ  יק ַהזַּ ּדִ ִנינּו, ַהּצַ ּתֹוָרה ׁשָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ה ׁשֶ אי ַהזֶּ
ְך ָעָליו חּוט  רּוְך הּוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַהּקָ
ם  ָפָניו, ּוֵמאֹותֹו ֹרׁשֶ ם לֹו ּבְ ל ֶחֶסד ְוִנְרׁשָ ֶאָחד ׁשֶ
עֹוֵבר  ם ִמי ׁשֶ ְך ּגַ ּפֹוֲחִדים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים. ּכָ

ְבֵרי תֹוָרה, מֹושְׁ  ִכים ָעָליו רּוַח ֻטְמָאה ַעל ּדִ
ּנּו ּבֹוְרִחים ֶעְליֹוִנים  ָפָניו, ּוִמּמֶ ם לֹו ּבְ ְוִנְרׁשָ
קּו  ּלְ ם ַמְכִריִזים ָעָליו: ִהְסּתַ ְוַתְחּתֹוִנים. ְוֻכּלָ
ְבֵרי תֹוָרה ְוַעל  ָעַבר ַעל ּדִ ִביב ִלְפלֹוִני, ׁשֶ ִמּסָ

ַלף  ִמְצוֹות ִרּבֹונֹו. אֹוי לֹו ְואֹוי ְלַנְפׁשֹו! ֲהֵרי ׁשָ
ּה ִלְבנֹו, ְוֶזהּו  ְמֵצאת ִעּמֹו ְוהֹוִריׁשָ ּנִ רּוַח ֻטְמָאה ׁשֶ
רּוְך הּוא ֵאין לֹו ּבֹו ֵחֶלק, ְועֹוֵזב אֹותֹו  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

א. ִמידֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ   ְלַהׁשְ
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עֹוֵמד ִלְפֵני ְתׁשּוָבה ָבר ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ּדָ   ׁשֶ

ַאמְרַת, מְנָא לָךְ הַאי. ָאמַר לֵיּה הָכִי ָאמַר לֵיּה רִּבִי ַאּבָא, ׁשַּפִיר קָ
אֹולִיפְנָא. וְאֹולִיפְנָא, ּדְהַאי יְרּותָא ּבִיׁשָא, ַאחֲסִינּון ּכֻּלְהּו ּבְנֹוי, אִי 
לָא יְתּובּון, ּדְהָא לֵית מִּלָה קַּיְימָא קָמֵי ּתְׁשּובָה. וַאֲנָא הָכִי 

נָא חֲדָא, ּדַהֲוִינָא רְׁשִים אֹולִיפְנָא, ּדְַאסּוותָא ּדָא יָהֲבּו לִי זִמְ
ּבְַאנְּפָאי, וְיֹומָא חַד הֲוִינָא ָאזִיל ּבְאֹורְחָא, וְאִעַרְעָנָא ּבְחַד זַּכָָאה, 
וְעַל יְדֹוי אִתְעַּבָר מִּנַאי הַהּוא רְׁשִימָא. ָאמַר לִי, מַה ׁשְמָךְ. ָאמַר 

יּה, ּבְרִיךְ רַחֲמָנָא, לֵיּה אֶלְעָזָר, וְקָרֵי עָלַי אֶלְעָזָר ָאחֳרָא. ָאמַר לֵ
ּדַחֲמֵינָא לָךְ, וְזָכֵינָא לְמֵחֱמֵי לָךְ ּבְהַאי. זַּכָָאה חּולָקָךְ ּבְעָלְמָא ּדֵין 

  אֲנָא הּוא ּדְאִעְרַעְנָא לָךְ. (אמר ליה)ּובְעָלְמָא ּדְָאתֵי, 

ִין ְלְך  , ֲאָבל ִמּנַ א, ָיֶפה ָאַמְרּתָ י ַאּבָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ה ֶאת ֶזה? ָאַמר  ָ ַהְיֻרׁשּ י ׁשֶ י, ְוָלַמְדּתִ ְך ָלַמְדּתִ לֹו, ּכָ

ׁשּובּו,  ּיָ ָניו, ִאם לֹא ׁשֶ ל ּבָ ים ּכָ ָהָרָעה ַהזֹּו יֹוְרׁשִ
ְך  עֹוֵמד ִלְפֵני ְתׁשּוָבה. ַוֲאִני ּכָ ָבר ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ּדָ ׁשֶ
ַעם ַאַחת,  ְרפּוָאה זֹו ָנְתנּו ִלי ּפַ י, ׁשֶ ָלַמְדּתִ

פָ  ָהִייִתי ָרׁשּום ּבְ ַני, ְויֹום ֶאָחד ָהִייִתי הֹוֵלְך ׁשֶ
ּנּו  יק ֶאָחד, ְוַעל ָידֹו ָעַבר ִמּמֶ י ַצּדִ ּתִ ֶרְך ּוָפַגׁשְ ּדֶ ּבַ
י לֹו,  ְמְך? ָאַמְרּתִ ִ ם. ָאַמר ִלי, ַמה ׁשּ אֹותֹו ָהֹרׁשֶ
רּוְך  ֶאְלָעָזר, ְוָקָרא ָעַלי ֶאְלָעָזר ַאֵחר. ָאַמר לֹו, ּבָ

ָרִאיִתי אֹוְתְך וְ  ֶזה. ָהַרֲחָמן ׁשֶ ָזִכיִתי ִלְראֹוְתְך ּבָ
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א.  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּ ֵרי ֶחְלְקְך ּבָ  (אמר לו,)ַאׁשְ
ְך. י ּבְ ּתִ ַגׁשְ ּפָ   ֲאִני הּוא ׁשֶ

ֹלֹמה ַבע ֵאם ׁשְ ת ׁשֶ   ִהיא ִנְקֵראת ּבַ

 (ס"א טרכוסא)אִׁשְּתָּטַח קָמֵיּה, ַאיְיתֵיּה לְבֵיתֵיּה, ַאתְקִין קָמֵיּה קּורְטִיסָא 
ּדְנַהֲמָא, ּובִׂשְרָא ּדְעֶגְלָא ּתְלִיתָָאה. ּבָתַר ּדְָאכְלּו, ָאמַר לֵיּה  טיסאי)(טר

הַהּוא ּגַבְרָא, רִּבִי, אֵימָא לִי חַד מִּלָה, חָּדָא ּתֹורָתָא סּומָקָא אִית 
לִי, אִיּמָא ּדְעֶגְלָא ּדְבִיׂשְרָא ּדָא ּדַאֲכִילְנָא, וְיֹומָא חַד עַד לָא 

אֹולִידַת, אֲזִילְנָא ּבַתְרָָאה לְמַרְעָא לְמַדְּבְרָא, עַד אִתְעַּבְרַת וְ
ּדְדָּבַרְנָא לָּה ַאעְּבָר קָמַאי חַד ּגַבְרָא, ָאמַר לֵיּה, מַה ׁשְמָּה ּדְתֹורָתָא 
ּדָא. אֲמֵינָא, מִן יֹומָא ּדְאִתְיְילִידַת לָא קָרֵיּנָא לָּה ּבִׁשְמָא. ָאמַר 

מֹה אִתְקְרֵי, אִי ּתִזְּכֶה לְכַּפָרָה. וַאֲנָא ּבְעֹוד לֵיּה, ּבַת ׁשֶבַע אֵם ׁשְלֹ
  (דף ע"ו ע"ב)ּדְָאהָדַרְנָא רֵיׁשָאי, לָא חֲמֵינָא לֵיּה, וְחָיִיכְנָא מֵהַהּוא מִּלָה. 

ַטח ְלָפָניו ֶוֱהִביאֹו ְלֵביתֹו. ִהְתִקין ְלָפָניו  ּתַ ִהׁשְ
ת  לֶּ  (טרכוסא)ַחּלַ ל ֶעְגָלה ְמׁשֻ ר ׁשֶ ת. ַאַחר ֶלֶחם ּוָבׂשָ ׁשֶ

י, ֱאֹמר ִלי  ָאְכלּו, ָאַמר לֹו אֹותֹו ָהִאיׁש: ַרּבִ ׁשֶ
ל ָהֵעֶגל  ה ֵיׁש ִלי, ִאּמֹו ׁשֶ ָרה ֲאֻדּמָ ָבר ֶאָחד, ּפָ ּדָ
ה ָאַכְלנּו, ְויֹום ֶאָחד ֶטֶרם  רֹו ֶזה ַעּתָ ׂשָ ֶאת ּבְ ׁשֶ
ְרֶעה  י ַאֲחֶריָה ַלּמִ ָרה ְוהֹוִליָדה, ָהַלְכּתִ ִהְתַעּבְ ׁשֶ

דְ  ּמִ ֲאִני ַמְנִהיג אֹוָתּה ָעַבר ְלָפַני ּבַ עֹוד ׁשֶ ר, ּבְ ּבָ
ָרה ַהזֹּו?  ל ַהּפָ ָמּה ׁשֶ ְ ִאיׁש ֶאָחד, ָאַמר ִלי, ַמה ׁשּ
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ם. ָאַמר  ּנֹוְלָדה לֹא ְקָראִתיָה ְבׁשֵ י, ִמּיֹום ׁשֶ ָאַמְרּתִ
ה  ְזּכֶ לֹֹמה, ִאם ּתִ ַבע ֵאם ׁשְ ת ׁשֶ ִלי, ִהיא ִנְקֵראת ּבַ

ָרה. ַוֲאִני, בְּ  י, לֹא ְלַכּפָ י ֶאת ֹראׁשִ ֶהֱחַזְרּתִ עֹוד ׁשֶ
ָבר. י ֵמאֹותֹו ַהּדָ   ָרִאיִתי אֹותֹו, ְוָצַחְקּתִ

ִאיר ָלנּו  יָּ ְמַלאי, ֹלא ָהָיה ִאיׁש ׁשֶ י ׂשַ אן ַרּבִ ְפַטר ִמּכָ ּנִ ִמיֹּום ׁשֶ
מֹותוֹ  ּתֹוָרה ּכְ   ּבַ

ה, ּומִן יֹומָא וְהַׁשְּתָא ּדְזָכִינָא ּבְאֹורַיְיתָא, אִּתְעַרְנָא עַל הַהִיא מִּלָ
ּדְאִתְּפְטָר רִּבִי ׂשַמְלָאי מֵהָכָא, לָא הֲוָה ּבַר נָׁש ּדְיַנְהִיר לָן 
ּבְאֹורַיְיתָא ּכְוָותֵיּה. וַאֲנָא ּדָחִילְנָא לְמֵימַר מִּלָה ּדְאֹורַיְיתָא ּדְלָא 

לָא אֹולִיפְנָא. ּומִּלָה ּדָא ּדְאִסְּתַּכַלְנָא ּדְמִּלָה ּדְחָכְמְתָא הִיא, וְ
יְדַעְנָא. ָאמַר לֵיּה, וַּדַאי מִּלָה ּדְחָכְמְתָא הִיא, ּורְמִיזָא עִּלָָאה הִיא 

  לְעֵיּלָא ּולְתַּתָא.

ָבר  י ַעל ַהּדָ ּתֹוָרה, ִהְתעֹוַרְרּתִ ִכיִתי ּבַ זָּ ו ׁשֶ ְוַעְכׁשָ
ְמַלאי, לֹא  י ׂשַ אן ַרּבִ ְפַטר ִמּכָ ּנִ ַההּוא, ּוִמּיֹום ׁשֶ

ִאי יָּ מֹותֹו, ַוֲאִני ָהָיה ִאיׁש ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ ר ָלנּו ּבַ
ָבר  י. ְוַהּדָ ּלֹא ָלַמְדּתִ ַבר ּתֹוָרה ׁשֶ י לֹוַמר ּדְ ָפַחְדּתִ
ַבר ָחְכָמה הּוא, ְולֹא  ּדְ י ׁשֶ ְלּתִ ּכַ ִהְסּתַ ה ׁשֶ ַהזֶּ
ַבר ָחְכָמה, ְוֶרֶמז  הּו ּדְ זֶּ אי ׁשֶ י. ָאַמר לֹו, ַוּדַ ָיַדְעּתִ

  ה.ֶעְליֹון הּוא ְלַמְעָלה ּוְלַמטָּ 



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

קל‰

ל ָחְכָמה   ַהּכֹל הּוא סֹוד ׁשֶ

אֲבָל ּתָא חֲזֵי, ּבַת ׁשֶבַע אִתְקְרֵי מַּמָׁש ּבְרָזָא ּדְחָכְמְתָא. ּבְגִין ּכָךְ 
ּכְתִיב ּבָּה ּכֹּלָא ּבְׁשֶבַע. ז' ּפָרֹות. ז' ׂשְרֵפֹות. ז' הֲזָאֹות. ז' ּכִּבּוסִים. 

וְַאהֲרֹן ּבְחּוׁשְּבְנָא ּדְהָא  ז' טְמֵאִים. ז' טְהֹורִים. ז' ּכֹהֲנִים. ּומֹׁשֶה
ּכְתִיב, וַיְדַּבֵר יְיָ' אֶל מֹׁשֶה וְַאהֲרֹן וְגֹו'. וְַׁשּפִיר קָָאמַר הַהּוא ּגַבְָרא, 

  ּדְָאמַר ּבַת ׁשֶבַע, וְכֹּלָא רָזָא ּדְחָכְמְתָא הִיא.

סֹוד  ׁש ּבְ ַבע ִנְקֵראת ַמּמָ ת ׁשֶ ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ּבַ
ּום  ַבע ַהָחְכָמה, ִמׁשּ ַבע: ׁשֶ ׁשֶ ּה ַהּכֹל ּבְ תּוב ּבָ ְך ּכָ ּכָ

ְבָעה  אֹות, ׁשִ ַבע ַהזָּ ֵרפֹות, ׁשֶ ַבע ׂשְ רֹות, ׁשֶ ּפָ
ְבָעה  ְבָעה ְטהֹוִרים, ׁשִ ְבָעה ְטֵמִאים, ׁשִ ִכּבּוִסים, ׁשִ
ר ה'  תּוב ַוְיַדּבֵ ּכָ ּבֹון, ׁשֶ ֶחׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ּבַ ֹכֲהִנים. ּוֹמׁשֶ

ה ְוַאֲהֹרן ְוגֹו'. ְוָיֶפה ָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש  ֶאל ֹמׁשֶ
ל ָחְכָמה. ַבע, ְוַהּכֹל הּוא סֹוד ׁשֶ ת ׁשֶ ָאַמר ּבַ   ׁשֶ

Nâw  
רֹוב ָאַמר ה' לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ   ׁשָ

ָאמַר לֵיּה, ּבְרִיךְ רַחֲמָנָא ּדְׁשָמַעְנָא מִּלָה ּדָא. ּבְרִיךְ הּוא ּדְהָא 
ׁשָלֹום  (ישעיה נז)ּכֵי לְהַאי. ּדִכְּתִיב ַאקְּדִים לִי ׁשְלָם ּבְקַדְמִיתָא, לְמִזְ

ׁשָלֹום לָרָחֹוק וְלַּקָרֹוב ָאמַר יְיָ'. אֲנָא ּכַד הֲוִינָא רָחֹוק, קּודְׁשָא 
ּבְרִיךְ הּוא ַאקְּדִים לִי ׁשְלָם לְמֶהֱוִי קָרֹוב. קָרָא עָלֵיּה רִּבִי ַאּבָא, 

  ל אֲׁשֶר לְךָ ׁשָלֹום.ַאּתָה ׁשָלֹום ּובֵיתְךָ ׁשָלֹום וְכֹ (שמואל א כה)
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רּוְך  ָבר ֶזה, ּבָ י ּדָ ַמְעּתִ ָ ׁשּ רּוְך ָהַרֲחָמן ׁשֶ ָאַמר לֹו, ּבָ
ִראׁשֹוָנה ִלְזּכֹות  לֹום ּבָ ים ִלי ׁשָ ֲהֵרי ִהְקּדִ הּוא, ׁשֶ

תּוב  ּכָ רֹוב  (ישעיה נז)ָלֶזה, ׁשֶ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ׁשָ
ֲאִני ָהִייִתי ָרחֹוק,  ׁשֶ דֹוׁש ָאַמר ה'. ּכְ ים ִלי ַהּקָ ִהְקּדִ

י  לֹום ִלְהיֹות ָקרֹוב. ָקָרא ָעָליו ַרּבִ רּוְך הּוא ׁשָ ּבָ
א,  לֹום ְוֹכל  (שמואל א כה)ַאּבָ לֹום ּוֵביְתְך ׁשָ ה ׁשָ ַאּתָ

לֹום. ר ְלְך ׁשָ   ֲאׁשֶ

  (דף ט"ז ע"א)פרשת ויקרא  -ספר ויקרא  -בזוהר 

ַמת ָהעָ  יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ   םִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ

(שיר אִם הַּכֹהֵן הַּמָׁשִיחַ יֶחטָא לְַאׁשְמַת הָעָם. רִּבִי ַאּבָא ּפָתַח  (ויקרא ד)

הַּגִידָה ּלִי ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי וְגֹו', ִאם לא תֵדְעִי לָךְ הַּיָפָה  השירים א)
עֲתָא ּבַּנָׁשִים צְאִי לָךְ וְגֹו', הָנֵי קְרָאֵי אּוקְמּוהָ חַבְרַּיָיא ּבְמֹׁשֶה, ּבְׁשַ

יִפְקֹוד יְיָ' אֱלֹהֵי הָרּוחֹות לְכֹל  (במדבר כז)ּדְהֲוָה סָלִיק מֵעָלְמָא, ּדְָאמַר 
  ּבָׂשָר וְגֹו', אֲׁשֶר יִצֵא לִפְנֵיהֶם וְגֹו', ותָנֵינָן ּדְעַל ּגָלּותָא אִּתְמַר.

י  ַמת ָהָעם. ַרּבִ יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ
ַתח,  א ּפָ י ְוגֹו',  (שירא)ַאּבָ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ ַהּגִ

ים ְצִאי ָלְך ְוגֹו'. ֶאת  ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ
ָעה  ׁשָ ה ּבְ ֹמׁשֶ ֲארּו ַהֲחֵבִרים ּבְ לּו ּבֵ סּוִקים ַהּלָ ַהּפְ

ָאַמר  ָהָיה עֹוֶלה ִמן ָהעֹוָלם, ׁשֶ ִיְפֹקד ה'  (במדבר כז)ׁשֶ
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ר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ֱאלֵֹהי ָהרּוֹחת ְלָכל בָּ  ר ְוגֹו', ֲאׁשֶ ׂשָ
לּות. זֶּה ֶנֱאַמר ַעל ַהּגָ ִנינּו ׁשֶ   ְוגֹו'. ְוׁשָ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ   ַהּגִ

וּתָא חֲזִי, הָנֵי קְרָאֵי ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ַאמָרָן לְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא. הַּגִידָה 
אֵת ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי  (שיר השירים ג)מֵר ּלִי ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי, ּכְמָה דְַאּתְ ָא

  רְאִיתֶם. ּולְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא אִּתְמַר, ַאנְּתְ ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי אֵיכָה תִרְעֶה.

ֶנֶסת  לּו ָאְמָרה אֹוָתם ּכְ סּוִקים ַהּלָ ּוֹבא ְרֵאה, ַהּפְ
ָאֲהָבה ַנְפשִׁ  י ׁשֶ יָדה ּלִ דֹוׁש. ַהּגִ ֶלְך ַהּקָ ָרֵאל ַלּמֶ י, ִיׂשְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ י ְרִאיֶתם.  (שיר ג)ּכְ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ֵאת ׁשֶ
י ֵאיָכה  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ה ׁשֶ דֹוׁש ֶנֱאַמר, ַאּתָ ֶלְך ַהּקָ ְוַלּמֶ

  ִתְרֶעה.

Nâw  
  

ְבָיכֹול  רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִנְמֵצאת ִעם ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ
רּוְך הּוא בִּ  דֹוׁש ּבָ ֵלמּותַהּקָ   ׁשְ

ּבְסִפְרָא ּדְרַב הַמְנּונָא סָבָא ָאמַר, ּכָל זִמְנָא ּדְּכְנְסֶת יִׂשְרָאֵל אִׁשְּתְכַח 
ּבֵיּה ּבְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּכִבְיָכֹול קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִׁשְלִימּו, 

(ס"א יקּו ּדַחֲלָבָא לְַגרְמֵיּה, מֵהַהּוא יְנִ (ולאחרנין זן ליה)וְרֵעָי ּבִרְעּותָא לֵיּה 
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ּדְאִימָא עִּלָָאה, ּומֵהַהּוא יְנִיקּו ּדְאִיהּו יָנִיק, ַאׁשְקֵי לְכָל ׁשְָאר  דמלכא)
ָאחֳרָנִין, וְיָנִיק לֹון. וְאֹולִיפְנָא ּדְָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון, ּכָל זִמְנָא דִּכְנֶֶסת 

דְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יִׂשְרָאֵל אִׁשְּתְכָחַת ּבְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, קּו
ּבִׁשְלִימּו, ּבְחֶדְוָה, ּבִרְכָאן ּבֵיּה ׁשַרְיָין, וְָנפְקִין מִּנֵיּה לְכָל ׁשְָאר 
ָאחֳרָנִין. וְכָל זִמְנָא ּדִכְנְסֶת יִׂשְרָאֵל לָא אִׁשְּתְכָחַת ּבֵיּה ּבְקּודְׁשָא 

  ּכָל ׁשְָאר ָאחֳרָנִין.ּבְרִיךְ הּוא, ּכִבְיָכֹול ּבִרְכָאן אִתְמְנָעּו מִּנֵיּה ּומִ

ל ְזַמן  ל ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא אֹוֵמר, ּכָ ִסְפרֹו ׁשֶ ּבְ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִנְמֵצאת ִעם ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ׁשֶ
ֵלמּות, ְורֹוֶעה  ׁשְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ְבָיכֹול ַהּקָ ּכִ

ּה ֶאת ַעְצמֹו ֵמאֹותָ  (ואת האחרים הוא זן)ְבָרצֹון אֹותֹו 
ל ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ּוֵמאֹוָתּה  (של המלך)ְיִניַקת ֶהָחָלב  ׁשֶ

ָאר ָהֲאֵחִרים  ל ׁשְ ֶקה ֶאת ּכָ הּוא יֹוֵנק, ַמׁשְ ְיִניָקה ׁשֶ
ל  ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ ּוֵמיִניק אֹוָתם. ְוָלַמְדנּו ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִנְמֵצאת ִעם ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ְזַמן ׁשֶ

ְמָחה, הוּ  ׂשִ ֵלמּות, ּבְ ׁשְ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ א, ַהּקָ
ָאר  ּנּו ְלָכל ׁשְ ָרכֹות ְויֹוְצאֹות ִמּמֶ רּויֹות ּבֹו ּבְ ׁשְ
ָרֵאל ִנְמֵצאת  ֶנֶסת ִיׂשְ ֵאין ּכְ ָהֲאֵחִרים, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
ָרכֹות ִנְמָנעֹות  ְבָיכֹול ַהּבְ רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ִעם ַהּקָ

ּנּו ּומִ  ָאר ָהֲאֵחִרים.ִמּמֶ ל ׁשְ   ּכָ

ָרכֹות ׁשֹורֹות ָעָליו ֵאין ִנְמָצִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה, ֵאין ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ   ּבְ
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ורָזָא ּדְמִלְּתָא, ּבְכָל אֲתַר ּדְלָא אִׁשְּתְכַח ּדְכַר וְנּוקְּבָא, ּבִרְכָאן לָא 
, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר ׁשָרָאן עֲלֹוי, וְעַל ּדָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּגָעֵי ּובָכֵי

ׁשָאֹג יִׁשְַאג עַל נָוִהּו. ּומַאי אֹומֵר, אֹוי ׁשֶהחֶרַבְּתִי אֶת ּבֵיתִי  (ירמיה כ"ה)
  וְׂשָרַפְּתִי אֶת הֵיכָלִי וְכּו'.

ָבר  ֵאין ִנְמָצִאים ָזָכר  -ְוסֹוד ַהּדָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ָרכֹות ׁשֹורֹות ָעָליו, ְוָלֵכן הַ  דֹוׁש ּוְנֵקָבה, ֵאין ּבְ ּקָ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ּגֹוֶעה ּובֹוֶכה, ּכְ  (ירמיה כח)ּבָ

ַאג ַעל ָנֵוהּו. ּוַמה הּוא אֹוֵמר? אֹוי  ֹאג ִיׁשְ ׁשָ
י ֶאת ֵהיָכִלי ְוכּו'. ַרְפּתִ יִתי ְוׂשָ י ֶאת ּבֵ ֶהֱחַרְבּתִ   ׁשֶ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ   ַהּגִ

סֶת יִׂשְרָאֵל נַפְקַת ּבְגָלּותָא, ַאמְרַת קַּמֵיּה, ּדְּכְנֶ (דף י"ז ע"ב)ּובְׁשַעֲתָא 
הַּגִידָה ּלִי ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי, ַאנְּתְ רְחִימָא ּדְנַפְׁשָאי, ַאנְּתְ ּדְכָל רְחִימּו 
ּדְנַפְׁשִי ּבָךְ. אֵיכָה תִרְעֶה, אֵיךְ ּתָזּון ּגַרְמָךְ, מֵעֲמִיקָא ּדְנַחֲלָא ּדְלָא 

ּגַרְמָךְ מִּנְהִירּו ּדְעֵדֶן עִּלָָאה. אֵיכָה ּתַרְּבִיץ  ּפָסִיק. אֵיךְ ּתָזּון
  ּבַּצָהֳרָיִם, אֵיךְ ּתָזּון לְכָל אִיּנּון ָאחֳרָנִין ּדְאִׁשְּתַקְיָין מִנָךְ ּתָדִירָא.

לּות, ָאְמָרה  ָרֵאל ָיְצָאה ַלּגָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ ה ֲאהּוב ְלָפָניו: ַהּגִ . ַאּתָ

ְך, ֵאיָכה  י ּבְ ל ַאֲהַבת ַנְפׁשִ ּכָ ה ׁשֶ י, ַאּתָ ַנְפׁשִ
ּלֹא  ַחל ׁשֶ זּון ֶאת ַעְצְמְך ֵמֹעֶמק ַהּנַ ִתְרֶעה? ֵאיְך ּתָ
ל ָהֵעֶדן  זּון ֶאת ַעְצְמְך ֵמָהאֹור ׁשֶ פֹוֵסק, ֵאיְך ּתָ
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זּון ֶאת  ֳהָרִים, ֵאיְך ּתָ ּצָ יץ ּבַ ְרּבִ ָהֶעְליֹון. ֵאיָכה ּתַ
ִמיד?כָּ  ְך ּתָ ִקים ִמּמְ ׁשְ ּנִ   ל ֵאּלּו ָהֲאֵחִרים ׁשֶ

ה  דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ְרּכָ ֵהם ַהּמֶ ֵני ָהָאבֹות, ׁשֶ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֵאּלּו ֵהם ִיׂשְ
  ְלַמְעָלה

וַאֲנָא הֲוִינָא ַאּתְזְנָא מִנָךְ ּבְכָל יֹומָא, ּומִׁשְּתַקְיָא, וְַאׁשְקֵינָא ְלכָל 
אֵל אִּתְזָנּו ּבִי, וְהַׁשְּתָא ׁשַּלָמָה אֶהְיֶה ּכְעֹוטְיָה, אִיּנּון ּתַּתָאֵי, וְיִׂשְרָ

אֵיךְ אֶהֱוִי מִתְעַּטְפָא, ּבְלָא ּבִרְכָאן, ּכַד יִצְטָרְכּון אִיּנּון ּבִרְכָאן, וְלָא 
יִׁשְּתַּכְחּון ּבִידִי. עַל עֶדְרֵי חֲבֵרֶיךָ, הֵיאךְ אִיקּום עָלַיְיהּו, וְלָא אֶהְיֶה 

, וְזָנָא לְהּו. עֶדְרֵי חֲבֵרֶיךָ, אִּלֵין אִיּנּון יִׂשְרָאֵל, ּדְאִיּנּון רַעְיָא לְהּו
  ּבְנֵי אֲבָהָן, ּדְאִיּנּון רְתִיכָא קַּדִיׁשָא לְעֵיּלָא.

ֵקית  ָכל יֹום, ְוִנׁשְ ְך ּבְ ַוֲאִני ָהִייִתי ִנזֹּוֵנית ִמּמְ
ָרֵאל נִ  ְחּתֹוִנים, ְוִיׂשְ ל אֹוָתם ַהּתַ ָקה ֶאת ּכָ זֹּונּו ּוַמׁשְ

ֹעְטָיה, ֵאיְך ֶאְהֶיה  ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ ו ׁשַ י, ְוַעְכׁשָ ּבִ
ָרכֹות  ְצָטְרכּו אֹוָתן ּבְ ּיִ ׁשֶ ִלי ְבָרכֹות, ּכְ ֶפת ּבְ ִמְתַעּטֶ
ְצאּו ְבָיִדי. ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריְך, ֵאיְך ֶאֱעֹמד  ְולֹא ִיּמָ
י ֲעֵליֶהם ְולֹא ֶאְהֶיה רֹוָעה ָלֶהם ְוָזָנה אֹוָתם. ֶעְדרֵ 

ֵני ָהָאבֹות,  - ֲחֵבֶריְך  ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֵאּלּו ֵהם ִיׂשְ
ה ְלַמְעָלה. דֹוׁשָ ָבה ַהּקְ ְרּכָ ֵהם ַהּמֶ   ׁשֶ

נֹות ָהֹרִעים  ּכְ ִדיַֹּתִיְך ַעל ִמׁשְ ל  - ּוְרִעי ֶאת ּגְ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵאּלּו ֵהם ּתִ
ִביָלם ׁשְ ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם ּבִ ן ׁשֶ ית ַרּבָ   ּבֵ
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א ּבְרִיךְ הּוא, ׁשְבֹוק ַאנְּתְ ּדִידִי, ּדְהָא ּדִידִי מִּלָה ָאמַר לֵיּה קּודְׁשָ
טְמִירָא הּוא לְאִתְיְדַע. אֲבָל אִם לא תֵדְעִי לָךְ, לְגַרְמָךְ, הֲרֵי לָךְ 
עֵיטָא. הַּיָפָה ּבַּנָׁשִים, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר הִּנָךְ יָפָה רַעְיָתִי. צְאִי לָךְ 

ן אִיּנּון צַּדִיקַּיָיא, ּדְאִיּנּון נִּדָׁשִין ּבֵין עֲקֵבִין, ּבְעִקְבֵי הַּצֹאן, אִּלֵי
ּורְעִי אֶת ּגְדִּיֹותַיִךְ עַל  (ועם כל דא)ּובְגִינֵיהֹון יָהִיב לָךְ חֵילָא לְקַּיְימָא. 

מִׁשְּכְנֹות הָרֹועִים, אִּלֵין אִיּנּון ּתִנֹוקֹות ׁשֶל ּבֵית רַּבָן, ּדְעָלְמָא 
ינֵיהֹון, וְיָהֲבִין חֵילָא לִּכְנְסֶת יִׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא. מִתְקַּיְימָא ּבְגִ

מִׁשְּכְנֹות הָרֹועִים, אִּלֵין ּבָּתֵי רַּבָן אֲתַר ּבֵית מִדְרָׁשָא ּדְאִׁשְּתְכַח 
  אֹורַיְיתָא ּבְהֹון ּתָדִירָא.

ַעְזִבי ַאּתְ ֶאת  רּוְך הּוא: ּתַ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ָלּה ַהּקָ
ֲהֵרי  י, ׁשֶ ּלִ ַדע. ֲאָבל ׁשֶ ִהּוָ ר ִמּלְ י הּוא ָדָבר ִנְסּתָ ּלִ ׁשֶ

ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך, ְלַעְצֵמְך, ֲהֵרי ָלְך ֵעָצה.  -
ְך ָיָפה ַרְעָיִתי.  ּנֱֶאַמר ִהּנָ מֹו ׁשֶ ים, ּכְ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ַהּיָ

ִעְקֵבי ַהּצאן  יִקים  -ְצִאי ָלְך ּבְ ּדִ ה ֵהם ַהּצַ ֵאּלֶ
ין ָהֲעֵקבִ  ים ּבֵ ׁשִ ֵהם ִנּדָ ן ְלְך ּכַֹח ׁשֶ ִביָלם ִנּתַ ים, ּוִבׁשְ

נֹות  (ועם כל זה)ַלֲעֹמד.  ּכְ ִדּיַֹתִיְך ַעל ִמׁשְ ּוְרִעי ֶאת ּגְ
ן  -ָהֹרִעים  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ֵאּלּו ֵהם ּתִ

ִביָלם, ְונֹוְתִנים ּכַֹח ִלְכֶנֶסת  ׁשְ ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם ּבִ ׁשֶ
נֹות הָ  ּכְ לּות. ִמׁשְ ּגָ ָרֵאל ּבַ י  - ֹרִעים ִיׂשְ ּתֵ ֵאּלּו ּבָ

ֶהם  ִמיד ִנְמֵצאת ּבָ ּתָ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ן, ְמקֹום ּבֵ ַרּבָ
  ַהּתֹוָרה.
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תֹוָרה, ְיכֹוָלה  ן ִנְמָצִאים ְועֹוְסִקים ּבַ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ְואֹוָתם ּתִ
לּות ּגָ ם ּבַ ָרֵאל ַלֲעֹמד ִעּמָ ֶנֶסת ִיׂשְ   ּכְ

הַּיָפָה ּבַּנָׁשִים וְגֹו'. ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעֲתָא  ּדָבָר ַאחֵר אִם לֹא תֵדְעִי לָךְ
ּדְצַּדִיקַּיָיא אִׁשְּתְכָחּו ּבְעָלְמָא, וְאִיּנּון ּתִנֹוקֹות ׁשֶל ּבֵית רַּבָן 
מִׁשְּתַּכְחֵי וְלָעָאן ּבְאֹורַיְיתָא, יַכְלָא ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל לְקַּיְימָא עִּמְהֹון 

בְיָכֹול הִיא וְאִיּנּון לָא יַכְלֵי לְאִתְקַּיְימָא ּבְגָלּותָא. וְאִי לָאו, ּכִ
ּבְעָלְמָא. וְאִי זַּכָאִין אִׁשְּתְכָחּו, אִיּנּון אִּתְָפסָן ּבְקַדְמִיתָא. וְאִי לָא, 
אִיּנּון ּגַדְיָין ּדְעָלְמָא מִתְקַּיְימָא ּבְגִינֵיהֹון, מִּתָפְסִין ּבְקַדְמִיתָא, 

לִיק לֹון מֵעָלְמָא, ַאף עַל ּגַב ּדְלָא אִׁשְּתְכַח וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא סָ 
ּבְהּו חֹובָה. וְלָא ּדָא ּבִלְחֹודֹוי, אֶּלָא רָחִיק מִּנֵיּה לִּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל 

  ואִתְּגַלְיָיא ּבְגָלּותָא.

ים ְוגֹו'  ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָבר ַאֵחר ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ  -ּדָ
צַּ  ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלם, ּבֹא ְרֵאה, ּבְ יִקים ִנְמָצִאים ּבָ ּדִ

ן ִנְמָצִאים ְועֹוְסִקים  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ְואֹוָתם ּתִ
ם  ָרֵאל ַלֲעֹמד ִעּמָ ֶנֶסת ִיׂשְ תֹוָרה, ְיכֹוָלה ּכְ ּבַ
ְבָיכֹול ִהיא ְוֵהם ֵאין ְיכֹוִלים  לּות. ְוִאם לֹא, ּכִ ּגָ ּבַ

עֹוָלם. ְוִאם ִנְמָצִאים ַצדִּ  יִקים, ֵהם ְלִהְתַקּיֵם ּבָ
ָדִיים  ִראׁשֹוָנה. ְוִאם לֹא, אֹוָתם ַהּגְ ִסים ּבָ ִנְתּפָ
ִראׁשֹוָנה,  ִסים ּבָ ִביָלם ִנְתּפָ ׁשְ ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵּם ּבִ ׁשֶ
ק אֹוָתם ִמן ָהעֹוָלם, ַאף  רּוְך הּוא ְמַסּלֵ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ְלַבד,  ֵאין ִנְמָצא ָבֶהם ֵחְטא. ְולֹא ֶזה ּבִ ב ׁשֶ ַעל ּגַ
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ָרֵאל ְוגֹוֶלה ֶאלָּ  ֶנֶסת ִיׂשְ ּנּו ֶאת ּכְ א ַמְרִחיק ִמּמֶ
לּות.   ַלּגָ

ַמת ָהָעם יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ ּום ֲחָטֵאי ָהעֹוָלם  -  ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ִמׁשּ
ְרמּו ֶאת ֶזה ּגָ   ׁשֶ

הֲדָא הּוא דִכְתִיב אִם הַּכֹהֵן הַּמָׁשִיחַ יֶחטָא לְַאׁשְמַת הָעָם. אֲמַאי 
ת הָעָם, ּבְגִין חֹובֵי עָלְמָא ּדְגַרְמּו הַאי, לְַאׁשְמַת הָעָם יֶחטָא. לְַאׁשְמַ

וּדַאי, וְלָא לְַאׁשְמָה ּדִילֵיּה. יֶחטָא: יִגְרַע טּובֵיּה, וְדָאִין ּדִינֵיּה 
וְהָיִיתִי אֲנִי ּובְנִי ׁשְלמֹה חַּטָאִים.  (מלכים א א)ּבְכֹּלָא, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

הֵן הַּמָׁשִיחַ, ּדָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכִדְקַָאמָרָן. ּדָבָר ַאחֵר אִם הַּכֹ 
יֶחטָא, יִגָרַע מִן ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ּומֵעָלְמָא, ּדְלָא יָהִיב לְהֹון סִּפּוק 
ּבִרְכָאן. אֲמַאי. אִיהּו לְַאׁשְמַת הָעָם וּדַאי, ּבְגִין חֹובָה ּדְעַּמָא הִיא. 

זְכֹור  (שמות לב)ׁשִיחַ יֶחטָא. רִּבִי יִצְחָק ּפָתַח, אִם הַּכֹהֵן הַּמָ (ויקרא ד)
לְַאבְרָהָם לְיִצְחָק ּולְיִׂשְרָאֵל עֲבָדֶיךָ, הַאי קְרָא קַׁשְיָא, הָכִי מִּבָעֵי 
לֵיּה לְמִכְּתַב, זְכֹור לְַאבְרָהָם ּולְיִצְחָק ּולְיִׂשְרָאֵל, מַאי לְיִצְחָק. אֶּלָא 

ׂשְמָאלָא אִתְּכְלִיל ּבִימִינָא, ּובִכְלָלָא ּדִימִינָא  הָכִי ּתָנֵינָן, ּבְכָל אֲתַר
הּוא. ּדְהַאי יְמִינָא, אִתְּתַּקְנַת לְעָלְמִין, לְַאכְלְלָא ּבֵיּה ׂשְמָאלָא. וְעַל 
ּדָא לָא ּפָלִיג, ּבְגִין לְַאכְלְלָא לֵיּה ּבֵיּה ּבְַאבְרָהָם. ּובְגִין ּכָךְ 

ּולְִיׂשְרָאֵל, ּדְהָא ּבְתַרְוויְיהּו  (אבל)לָלָא חַד. ּכְ (דייקא)לְַאבְרָהָם לְיִצְחָק 
  , וְהּוא ׁשְלִים ּבְכֹּלָא.(ס"א בכתפוי)ָאחִיד לֹון ּבְגַדְּפֹוי 

ַמת  יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ תּוב, ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ּכָ ְזִהּו ׁשֶ
ּום ֲחָטֵאי  ַמת ָהָעם. ִמׁשּ ה ֶיֱחָטא? ְלַאׁשְ ָהָעם. ָלּמָ

גָּ  אי, ְולֹא ָהעֹוָלם ׁשֶ ַמת ָהָעם ַוּדַ ְרמּו ֶאת ֶזה, ְלַאׁשְ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

קמ„

ָמתֹו. ֶיֱחָטא  מֹו  -ְלַאׁשְ ּכֹל, ּכְ ין ּבַ ִיְגַרע טּובֹו ְוָדן ּדִ
ּנֱֶאַמר  ִאים.  (מלכים א א)ׁשֶ לֹֹמה ַחּטָ ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ׁשְ

יַח  ׁשִ ָבר ַאֵחר ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ רּוְך  - ּדָ דֹוׁש ּבָ ֶזה ַהּקָ
ָאַמְרנּו. ֶיֱחָטא הּוא, כְּ  ֶנֶסת  -ִפי ׁשֶ ֶיֱחַסר ִמּכְ

ּלֹא נֹוֵתן ָלֶהם ִסּפּוק  ָרֵאל ּוֵמָהעֹוָלם, ׁשֶ ִיׂשְ
אי, ֶזה  ַמת ָהָעם ַוּדַ ה? ֶזהּו ְלַאׁשְ ָרכֹות. ָלּמָ ַהּבְ
יַח  ׁשִ ל ָהָעם. ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ ִביל ַהֵחְטא ׁשֶ ׁשְ ּבִ

  ֶיֱחָטא.

  ף קכ"ב ע"א)(דפרשת נשא  -ספר במדבר  -בזוהר 

יָנה. ׁשּוָבה, ְוזֹוִהי ּבִ   ִמְצָוה זֹו ִהיא ִמְצַות ּתְ

ׁשּוָבה. ְוָדא ִאיִהי  ַות ּתְ א, ִהיא ִמּצְ ּקּוָדא ּדָ ּפִ
א, ָלא  ׁשָ י ַמְקּדְ ָחַרב ּבֵ יָנה. ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ִמּדְ ּבִ
ָבִרים ְלַבד, ְוָדא  א וּדּוי ּדְ ַאר ָלנּו ֶאּלָ ּתְ ִאׁשְ

ן, ו' ִאיהּו ַמְלכּות. ּוַמאי  ן ָי"ּה. ְוַהאי ּבֶ יָנה. ּבֶ ּבִ
ִאּלּו ָחַזר ָאת  א, ּכְ ִתּיּוְבּתָ ָחַזר ּבְ אי. ְוָכל ַמאן ּדְ ַוּדַ
יּה  ִלים ּבֵ ּתְ ן ָי"ּה, ְוִאׁשְ ִאיהּו ּבֶ ה' ְלָאת ו', ּדְ
י  אי ְלַגּבֵ ׁשּוב ה' ַוּדַ ׁשּוָבה, ּתָ "ד. ְוָדא ִאיהּו ּתְ ְידֹוָ

  ו'.
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יָנה. ִמְצָוה זֹו ִהיא ִמצְ  ׁשּוָבה, ְוזֹוִהי ּבִ ַות ּתְ
ָאר  ׁש, לֹא ִנׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ּוַבֲעונֹוֵתינּו, ִמׁשּ
ה  ָבִרים ְלַבד, ְוזֹו ַמְלכּות. ּוַמה זֶּ א ִוּדּוי ּדְ ָלנּו ֶאּלָ
אי. ְוָכל ִמי  ַוּדַ ן ָי"ּה. ּוֵבן ֶזה הּוא ו' ּבְ יָנה? ּבֶ ּבִ

ִאּלוּ  ְתׁשּוָבה, ּכְ חֹוֵזר ּבִ ֶהֱחִזיר ה' ָלאֹות ו',  ׁשֶ
ׁשּוָבה  ָלם ּבֹו ְיֹהָו"ה. ְוזֹוִהי ּתְ ן ָי"ּה, ְוִנׁשְ ִהיא ּבֶ ׁשֶ

אי ְלו'. - ׁשּוב ה' ַוּדַ   ּתָ

ְתׁשּוָבה לּוי ּבִ ּום ֶזה ַהּכֹל ּתָ ֶזה. ּוִמׁשּ ה ְתלּוָיה ּבָ ֻאּלָ   ְוַהּגְ

ה,  ִמּלָ ָבִרים, ְוָרָזא ּדְ אי ִאיהּו ִוּדּוי ּדְ ָאת ה' ַוּדַ ּדְ
ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ְיָי ִאְמרּו  הושע יד)( ֶכם ּדְ ְקחּו ִעּמָ

ר  ד ּבַ אי ּכַ ַוּדַ ָפֵתינּו. ּדְ ִרים ׂשְ ָמה ּפָ ּלְ ֵאָליו ְוגֹו' ּוְנׁשַ
ִרים ְלִאְתַרֲחָקא ה' ֵמָאת ו'.  ָנׁש ִאיהּו חֹוֶטא, ּגָ
א  א יה"ו, ֵמָאת ה'. ּוְבִגין ּדָ ן ָי"ּה, ּדָ ק ּבֶ ּלַ ִאְסּתְ ּדְ

ן, ִאְתָחרַ  ּמָ ָרֵאל ִמּתַ א, ְוִאְתַרֲחקּו ִיׂשְ ׁשָ י ַמְקּדְ ב ּבֵ
ָעִביד  ל ַמאן ּדְ א, ּכָ יֵני ֲעַמְמָיא. ּוְבִגין ּדָ לּו ּבֵ ְוִאְתּגְ
ִרים ְלַאְחְזָרא ה' ְלָאת ו', ּופּוְרָקָנא  ׁשּוָבה, ּגָ ּתְ
ְתׁשּוָבה.  לּוי ּבִ א ַהּכֹל ּתָ ְלָייא. ּוְבִגין ּדָ ָדא ּתַ ּבְ

ַכְך ָאְמרוּ  ָבר  ּדְ לּו, ְוֵאין ַהּדָ ים ּכָ ּצִ ל ַהּקִ ַקְדָמֵאי, ּכָ
ֵמיּה. ׁשְ ִלימּו ּדִ ִאיהּו ׁשְ ְתׁשּוָבה, ּדְ א ּבִ לּוי ֶאּלָ   ּתָ
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ָבר  ָבִרים, ְוסֹוד ַהּדָ אי ִהיא ִוּדּוי ּדְ אֹות ה' ַוּדַ  -ׁשֶ
ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה' ִאְמרּו  (הושע יד) ֶכם ּדְ ְקחּו ִעּמָ

אי ֵאָליו ְוגֹו' ּוְנשַׁ  ּדַ ּוַ ָפֵתינּו. ׁשֶ ָמה ָפִרים ׂשְ ּלְ
ָאָדם חֹוֵטא, ּגֹוֵרם ְלַהְרִחיק ה' ֵמאֹות ו'.  ׁשֶ ּכְ
ן ָי"ּה, ֶזה יה"ו, ֵמאֹות ה'. ְוָלֵכן ָחַרב  ק ּבֶ ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ
ם ְוָגלּו ְלֵבין  ָ ָרֵאל ִמׁשּ ׁש, ְוִהְתַרֲחקּו ִיׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ל  ּום ֶזה, ּכָ ים. ּוִמׁשּ ה ְתׁשּוָבה, ָהַעּמִ עֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ
ֶזה.  ה ְתלּוָיה ּבָ ֻאּלָ ּגֹוֵרם ְלַהֲחִזיר ה' ָלאֹות ו', ְוַהּגְ
ְך ָאְמרּו  ּכָ ְתׁשּוָבה. ׁשֶ לּוי ּבִ ּום ֶזה ַהּכֹל ּתָ ּוִמׁשּ
לּוי  ָבר ּתָ לּו, ְוֵאין ַהּדָ ים ּכָ ּצִ ל ַהּקִ ָהִראׁשֹוִנים, ּכָ

ֵלמּות שְׁ  הּוא ׁשְ ְתׁשּוָבה, ׁשֶ א ּבִ   מֹו.ֶאּלָ

Nâw  
ל  ֶ ֵזרֹוָתיו ִמׁשּ ים ּגְ ׁשִ ּקָ ִאם ֹלא חֹוְזִרים, ֲאִני ַאֲעִמיד ָלֶהם ֶמֶלְך ׁשֶ

ְרָחם ַעל ּכָ ְרֹעה, ְוַיְחְזרּו ּבְ   ּפַ

א  ִמי. ְועֹוד  (יחזקאל כ)ְוַעל ּדָ ה ְלַמַען ׁשְ  (ישעיה מח)ָוֶאֱעׂשֶ
ה. ְוִאם ָלאו ַחְזִרין, ֲאָנא  ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ

ְרֹעה, ַאֲעמִ  ל ּפַ ֶ ִזרֹוָתיו ִמׁשּ ין ּגְ ָקׁשִ א, ׁשֶ יד לֹון ַמְלּכָ
ְבּתָ  יהּו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב ְוׁשַ ְרַחּיְ ְוַיְחְזרּון ַעל ּכָ

אי. "ד ַוּדַ   ַעד ְיָי ֱאלֶֹהיָך, ַעד ְידֹוָ
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ְך,  ִמי. ְועֹוד,  (יחזקאל כ)ְוַעל ּכָ ה ְלַמַען ׁשְ  (ישעיה מח)ָוֶאֱעׂשֶ
ה. ְוִאם לֹא חֹוְזִרים, ֲאִני  ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ

ְרֹעה,  ל ּפַ ֶ ֵזרֹוָתיו ִמׁשּ ים ּגְ ׁשִ ּקָ ַאֲעִמיד ָלֶהם ֶמֶלְך ׁשֶ
תּוב  ּכָ ְרָחם. ֶזהּו ׁשֶ ַעל ּכָ ְבּתָ ַעד  (דברים ד)ְוַיְחְזרּו ּבְ ְוׁשַ

אי.   ה' ֱאלֶֹהיְך, ַעד ְיֹהָו"ה ַוּדַ

ל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדםכִּ    י ַעל ּכָ

ים, וּ  א ִאְתְקִריַאת ַחּיִ ּנּו  (משלי ד)ְתׁשּוָבה ּדָ י ִמּמֶ ּכִ
ָרֵאל. ְוִאיהּו  ִיׂשְ ָמִתין ּדְ ִאיּנּון ִנׁשְ ים, ּדְ אֹות ַחּיִ ּתֹוּצְ
לֹא ָעָמל  ר ָנׁש, ּבְ ּבַ פּוָמא ּדְ ָנַפק ְוָעאל ּבְ ֶהֶבל ּדְ

ַמר,  ְרָאם. ְוָעָלּה ִאּתְ ִהּבָ ּבְ  (דברים ח)ּוְבלֹא ְיִגיָעה. ה' ּדִ
י ְיָי ִיְחֶיה ָהָאָדם. ְוִהיא ַעל  א ּפִ ל מֹוּצָ י ַעל ּכָ ּכִ

ַמר,  ר ָנׁש. ָעָלה ִאּתְ ּבַ יּה ּדְ ּוְתמּוַנת ְיָי  (במדבר יב)ֵריׁשֵ
יט.  ְך ִאיׁש. (תהלים לט)ַיּבִ ֶלם ִיְתַהּלֶ ּצֶ   ַאְך ּבְ

ים,  ּנּו  (משלי ד)ּוְתׁשּוָבה זֹו ִנְקֵראת ַחּיִ י ִמּמֶ ּכִ
ָרֵאל. ְוהּוא ֶהֶבל ּתֹוְצאֹות ַחיִּ  מֹות ִיׂשְ ֵהם ִנׁשְ ים, ׁשֶ

לֹא ָעָמל ּוְבלֹא  ִפי ָהָאָדם ּבְ ּיֹוֵצא ְוִנְכָנס ּבְ ׁשֶ
ְרָאם, ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ל ִהּבָ י  (דברים ח)ְיִגיָעה, ה' ׁשֶ ּכִ

ל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם. ְוִהיא ַעל ֹראׁש  ַעל ּכָ
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יט.  )(במדבר יבָהִאיׁש, ָעֶליָה ֶנֱאַמר  ּוְתמּוַנת ה' ַיּבִ
ְך ִאיׁש. (תהלים לט) ֶצֶלם ִיְתַהּלֶ   ַאְך ּבְ

ִגּלּוי ֹראשׁ  ע ַאּמֹות ּבְ   ָאסּור לֹו ָלָאָדם ָלֶלֶכת ַאְרּבַ

ר ָנׁש, ָאִסיר ֵליּה  ּבַ יּה ּדְ ִאיִהי ַעל ֵריׁשֵ ּוְבִגין ּדְ
ֵאם  א, ּדְ ֵריׁשָ ִגלּוי ּדְ ר ָנׁש ְלֵמיַזל ד' ַאּמֹות ּבְ ְלּבַ

ד ִהיא  ר ָנׁש, ִמּיַ ּבַ יּה ּדְ ָלַקת ֵמַעל ֵריׁשֵ ִאְסּתָ
ים ִמּנֵיּה. ָלקּו ַחּיִ   ִאְסּתְ

ִהיא ַעל ֹראׁש ָהִאיׁש, ָאסּור לֹו ָלָאָדם  ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ
ִאם ִהיא  ִגּלּוי ֹראׁש, ׁשֶ ע ַאּמֹות ּבְ ָלֶלֶכת ַאְרּבַ
ד  ל ָהָאָדם, ִמּיָ ֶקת ֵמַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ ּלֶ ִמְסּתַ

ִקים ּלְ ים. ִמְסּתַ ּנּו ַהַחּיִ   ִמּמֶ

ֵהם ֵעֶרב ַרב ִעים ׁשֶ   אֹו ַעל ָהְרׁשָ

ָעְלָמא, ַאף  ְרָיא ַעל אּוִמין ּדְ ַכְך ׁשַ יָמא ּדְ ְוִאי ּתֵ
ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל  הֹון ׁשְ ֵרי ּבְ ָלא ִאְתּבְ ב ּדְ ַעל ּגַ
ָעא  ה ּבָ ֹמׁשֶ אי, ּדְ ְרָיא ַוּדַ ְבהֹון. ָלא ׁשַ ּתֹוָלִדין ּדִ

רִ  א ּבְ קּוְדׁשָ ִכיָנה ַעל ּמִ ֵרי ׁשְ ׁשְ ָלא ּתִ יְך הּוא, ּדְ
יָמא ַעל  ַקּיְ ָעְלָמא, ְוָיִהיב ֵליּה. ָהְבָלא ּדְ אּוִמין ּדְ
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ִאיּנּון  א ּדְ יַבּיָ ָעְלָמא ֵמָאן ָנְפָקא. אֹו ַעל ַחּיָ אּוִמין ּדְ
אי ֵלית  א ַוּדַ ָרֵאל. ֶאּלָ ֵעֶרב ַרב ְמעּוָרִבין ִעם ִיׂשְ

ִוין, ֲאפִ  ָייא ׁשָ ל ַאּפַ ְוָין, ּכָ ָרֵאל ָלאו ִאיּנּון ׁשַ יּלּו ִיׂשְ
ן ַאֲחָרִנין. ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ְך ׁשֹוֶרה ַעל ֹראׁש ֻאּמֹות ָהעֹוָלם,  ּכָ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל  ּלֹא ִנְבְראּו ָבֶהם ׁשָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ

ׁש  -ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם  ּקֵ ה ּבִ ּמֹׁשֶ אי. ׁשֶ לֹא ׁשֹוֶרה ַוּדַ
דֹושׁ  ִכיָנה ַעל  ֵמַהּקָ ֶרה ׁשְ ּלֹא ִתׁשְ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוָנַתן לֹו. ַהֶהֶבל ָהעֹוֵמד ַעל 
ִעים  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵמֵאיֹפה יֹוֵצא? אֹו ַעל ָהְרׁשָ
אי  א ַוּדַ ָרֵאל? ֶאּלָ ֵהם ֵעֶרב ַרב, ְמֹעָרִבים ִעם ִיׂשְ ׁשֶ

רָ  ִוים. ֲאִפּלּו ִיׂשְ ִנים ׁשָ ל ַהּפָ ִוים, לֹא ּכָ ֵאל ֵאיָנם ׁשָ
ן ֲאֵחִרים. ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ָמהּ  ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ּבְ   ַמּתָ

ָאת ה' אּוְקמּוָה,  ּיּוְקָנא ּדְ אי ַעל ַהאי ּדִ א ַוּדַ ֶאּלָ
ָמּה. ְוַכד  ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ִיׁש ִלי ּבְ ַמּתָ

ָראֵ  ְרָיא ַעל ִיׂשְ ל, ֵלית לֹון ְיִגיָעה ְוָלא ַהאי ׁשַ
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ְעּבּוד. ּוָבה ֶנֶפׁש ֲעֵמָלה ִויֵגיָעה  ַבת  (שמות לא)ׁשִ ׁשָ
ַפׁש. ּנָ   ַוּיִ

ְרׁשּוָה,  ל אֹות ה' ּפֵ מּות זֹו ׁשֶ אי ַעל ּדְ א ַוּדַ ֶאּלָ
ָמּה.  ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ּבְ ַמּתָ

ָרֵאל,  ִהיא ׁשֹוָרה ַעל ִיׂשְ ֵאין ָלֶהם ְיִגיָעה ְולֹא ּוְכׁשֶ
ְעּבּוד, ּוָבּה ֶנֶפׁש ֲעֵמָלה ִויֵגָעה  ַבת  (שמות לב)ׁשִ ׁשָ

ַפׁש. ּנָ   ַוּיִ

Nâw  
  

  (דף ע"ר ע"א)פרשת ואתחנן  -ספר דברים  -בזוהר 

לּו ַבּתֹוָרה ּדְ ּתַ קּו ַהּצאן, ִהׁשְ   ְרפּוָאה ַאַחת ֵיׁש ִלי ָלֶכם: ַהׁשְ

ד הַּיֹום ּגָדֹול וְגֹו'. הַאי קְרָא אֹוקְמּוהָ, הֵן עֹו (בראשית כט)ּפָתַח וְָאמַר 
ּדְכַד יִׂשְרָאֵל יִּתְעֲרּון ּתְׁשּובָה לְקָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּבִזְכּו 
אֹורַיְיתָא יְתּובּון לְַארְעָא קַּדִיׁשָא, וְיִתְּכַּנְׁשּון מִן ּגָלּותָא. ּדְהָא וַּדַאי 

(איכה ׂשְרָאֵל, וְלָא יַּתִיר. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, יֹומָא חַד יְהֵא ּגָלּותָא לְיִ

נְתָנַנִי ׁשֹומֵמָה ּכָל הַּיֹום ּדָוָה. וְאִי לָא יְתּובּון, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא  א)
ָאמַר, הֵן עֹוד הַּיֹום ּגָדֹול לֹא עֵת הֵָאסֵף הַּמִקְנֶה, ּבְלָא זְכּו ּובְלָא 

תָא חַד לְכּו, הַׁשְקּו הַצֹאן, אִׁשְּתְּדָלּו עֹובָדִין ּדְכַׁשְרָן. אֲבָל ַאסְוָ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

‡ק

ּבְאֹורַיְיתָא, ּדְאִתְׁשַקְייּו מֵימֵי אֹורַיְיתָא. ּולְכּו רְעּו, לַאֲתָר ּדְנַיְיחָא 
  לַאֲתָר טָבָא וְכִּסּופָא ּדְַאחֲסַנְּתֵיכֹון.

ַתח ְוָאַמר,  דֹול ְוגֹו'.  (בראשית כט)ּפָ ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ
סּוק הַ  ָרֵאל ִיְתעֹוְררּו ַהּפָ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ְרׁשּוהּו, ׁשֶ ה ּפֵ זֶּ

ְזכּות  רּוְך הּוא, ּבִ דֹוׁש ּבָ ִבְתׁשּוָבה ִלְפֵני ַהּקָ
צּו ִמן  ה ְוִיְתַקּבְ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ָיׁשּובּו ָלָאֶרץ ַהּקְ
ְהֶיה ָגלּות  אי יֹום ֶאָחד ּתִ ֲהֵרי ַוּדַ לּות. ׁשֶ ַהּגָ

ָרֵאל, ְולֹא יֹוֵתר, זֶ  תּוב ְלִיׂשְ ּכָ ְנָתַנִני  (איכה א)הּו ׁשֶ
ָוה. ְוִאם לֹא ָיׁשּובּו, אֹוֵמר  ל ַהּיֹום ּדָ ּשֵמָמה ּכָ
דֹול לֹא ֵעת  רּוְך הּוא: ֵהן עֹוד ַהיֹּום ּגָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִרים.  ׁשֵ ים ּכְ ִלי ְזכּות ּוְבִלי ַמֲעׂשִ ְקֶנה ּבְ ֵהָאֵסף ַהּמִ

קּו ַהּצאן, ֲאָבל ְרפּוָאה ַאַחת ֵיׁש ִלי ָלֶכם: ַהשְׁ 
ל ַהּתֹוָרה,  ִים ׁשֶ קּו ֵמַהּמַ ׁשְ ּתֻ לּו ַבּתֹוָרה, ׁשֶ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ל ְמנּוָחה, ְלָמקֹום טֹוב  ּוְלכּו ְרעּו, ְלָמקֹום ׁשֶ

ל ַנֲחַלְתֶכם.   ְוִכּסּוף ׁשֶ

לּות ָרֵאל ִמן ַהּגָ ְזכּות ַהּתֹוָרה ֵיְצאּו ִיׂשְ   ּבִ

יֹום  (ישעיה כב)הּוא יֹום ּדְאִקְרֵי ּדָבָר ַאחֵר הֵן עֹוד הַּיֹום ּגָדֹול, ּדָא 
מְהּומָה ּומְבּוסָה ּומְבּוכָה, ּדִי ּבְהַהּוא יֹום אִתְחֲרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, 
וְנָפְלּו יִׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא. ּובְגִין עֹובָדִין ּבִיׁשִין, הַהּוא יֹומָא אִתְמְׁשַךְ 

ם ּגָדֹול לֹא עֵת הֵָאסֵף וְאִתְרְּבֵי, הֲדָא הּוא דִכְתִיב הֵן עֹוד הַּיֹו
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הַּמִקְנֶה, ּבְגִין ּדְאִיּנּון מַׁשְכִין לֵיּה לְהַהּוא יֹומָא. הַׁשְקּו הַּצֹאן, ּכְמָה 
ּדְאִּתְמַר ּבְמִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא, ּדְהָא ּבִזְכּותָא ּדְאֹורַיְיתָא יִּפְקּון יִׂשְרֵָאל 

  מִן ּגָלּותָא.

ָבר ַאֵחר ֵהן עֹוד ַהּיֹום גָּ  ֶזהּו ַהּיֹום  -דֹול ּדָ
ְקָרא  ּנִ יֹום ְמהּוָמה ּוְמבּוָסה ּוְמבּוָכה,  (ישעיה כב)ׁשֶ

ָרֵאל  ׁש ְוָנְפלּו ִיׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ אֹותֹו ַהּיֹום ֶנֱחַרב ּבֵ ּבְ ׁשֶ
ים ָהָרִעים, ַהּיֹום ַההּוא  ֲעׂשִ ּום ַהּמַ לּות. ּוִמׁשּ ּגָ ּבַ

תּוב,  ּכָ ל. ֶזהּו ׁשֶ ּדֵ ְך ְוִהְתּגַ דֹול ִנְמׁשַ ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ
ִכים ֶאת  ֵהם מֹוׁשְ ּום ׁשֶ ְקֶנה, ִמׁשּ לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ
ִדְבֵרי  ּנֱֶאַמר ּבְ מֹו ׁשֶ קּו ַהּצֹאן, ּכְ אֹותֹו ַהּיֹום. ַהׁשְ
ָרֵאל ִמן  ְזכּות ַהּתֹוָרה ֵיְצאּו ִיׂשְ ֲהֵרי ּבִ תֹוָרה, ׁשֶ

לּות.   ַהּגָ

ה  ׁשֶ ין ַהּקָ לּו אֹותֹו ַהּדִ ֵארִויַבּטְ י ַהּבְ ֹוֵלט ַעל ּפִ ׁשּ ל אֹותֹו ַהיֹּום ׁשֶ   ׁשֶ

יִׂשְרָאֵל מַאי קָא ַאמְרֵי. וַּיֹאמְרּו לֹא נּוכַל עַד אֲׁשֶר יֵָאסְפּו ּכָל 
הָעֲדָרִים, עַד ּדְיִתְּכַּנְׁשּו ּכָל ׁשְַאר יֹומִין עִּלָאִין. וְגָלְלּו אֶת הָאֶבֶן, 

א ּדְהַהּוא יֹומָא ּדְׁשַלְטָא עַל ּפִי הַּבְאֵר, וְיִּגַנְּדְרּון לְהַהּוא ּדִינָא קַׁשְיָ
וְאִׁשְּתְכָחַת הַהִיא ּבְאֵ"ר ּבְגָלּותָא עִּמָנָא. וְכַד אִתְּגַלְיָיא הַאי ּבְאֵ"ר, 

  וְהַהּוא אֶבֶן לָא ׁשַלְטָא עָלָּה, מִּיַד וְהִׁשְקִינּו הַּצֹאן.

ָרֵאל אֹוְמִרים? ַויֹּאְמרּו לֹא נּוַכל  ׂשְ ַעד ּוַמה ּיִ
ָאר  ל ׁשְ סּו ּכָ ּנְ ְתּכַ ּיִ ל ָהֲעָדִרים, ַעד ׁשֶ ר ֵיָאְספּו ּכָ ֲאׁשֶ
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לּו  ִמים ָהֶעְליֹוִנים, ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן, ִויַבּטְ ַהּיָ
ֹוֵלט ַעל  ׁשּ ל אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ה ׁשֶ ׁשֶ ין ַהּקָ אֹותֹו ַהּדִ
לּות. ּגָ נּו ּבַ ֵאר ִעּמָ ֵאר, ְוִנְמֵצאת אֹוָתּה ַהּבְ י ַהּבְ  ּפִ

ֵאר ַהזֹּו ְואֹוָתּה ָהֶאֶבן לֹא ׁשֹוֶלֶטת  ה ַהּבְ ּלָ ְתּגַ ּמִ ּוְכׁשֶ
ִקינּו ַהּצאן. ד ְוִהׁשְ   ָעֶליָה, ִמּיָ

ה דֹוׁשָ ָרֵאל ָלָאֶרץ ַהּקְ רּוְך הּוא ְלַהֲחִזיר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ָעִתיד ַהּקָ

ׂשְרָאֵל לְַארְעָא וְזַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְסֹוף יֹומַּיָיא, לְָאהַדְרָא לְיִ
קַּדִיׁשָא, ּולְַאכְנְׁשָא לֹון מִּגָלּותָא. ּומַאן אִיּנּון סֹוף יֹומַּיָיא, הַהּוא 
ּדְהִיא ַאחֲרִית הַּיָמִים. ּבְהַאי ַאחֲרִית הַּיָמִים, יִׂשְרָאֵל סַבְלּו ָּגלּותָא. 

בָרִים הָאֵּלֶה ּבַּצַר לְךָ ּומְצָאּוךָ ּכֹל הַּדְ (דברים ד)הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
וְקָרָאת אֶתְכֶם הָרָעָה ּבְַאחֲרִית  (דברים לא)ּבְַאחֲרִית הַּיָמִים, ּוכְתִיב 

הַּיָמִים. ּבְַאחֲרִית הַּיָמִים ּדַיְיקָא, וְדָא הִיא ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא. 
יַעְּבִיד וְעִם ַאחֲרִית הַּיָמִים ּדָא, קַּבִילּו עֹונְׁשָא ּבְגָלּותָא. ּובְדָא 

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא נּוקְמִין לְיִׂשְרָאֵל ּתְדִירָא. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה הָעָם הַּזֶה לְעַּמְךָ ּבְַאחֲרִית הַּיָמִים. ּובְכָל אֲתָר  (במדבר כד)

ּדָא הִיא, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא זַּמִין לְָאתָבָא לָּה לְַאתְרָהָא, הֲדָא 
וְהָיָה ּבְַאחֲרִית הַּיָמִים נָכֹון יִהְיֶה הַר ּבֵית יְיָ'  (ישעיה ב)ּוא דִכְתִיב, ה

  וְגֹו' וְדָא הּוא יֹום.

ִמים ְלַהֲחִזיר  סֹוף ַהּיָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ְוָעִתיד ַהּקָ
ה ּוְלַכּנֵס אֹוָתם ִמן  דֹוׁשָ ָרֵאל ָלָאֶרץ ַהּקְ ֶאת ִיׂשְ

לּות. ּוִמי ֵהם סֹוף  ִהיא ַהּגָ ִמים? אֹוָתּה ׁשֶ ַהּיָ
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ָרֵאל  ִמים ַהזֹּו ִיׂשְ ַאֲחִרית ַהיָּ ִמים. ּבְ ַאֲחִרית ַהּיָ
תּוב,  ּכָ לּות. ֶזהּו ׁשֶ ר ְלְך  (דברים ד)ָסְבלּו ֶאת ַהּגָ ּצַ ּבַ

ִמים,  ַאֲחִרית ַהּיָ ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ּוְמָצאּוְך ּכֹל ַהּדְ
ַאֲחִרית ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה בְּ  (שם לא)ְוָכתּוב 

ֶנֶסת  ְוָקא, ְוזֹו ִהיא ּכְ ִמים ּדַ ַאֲחִרית ַהּיָ ִמים. ּבְ ַהּיָ
לּו  ִמים ַהזֹּו ִקּבְ לּות. ְוִעם ַאֲחִרית ַהּיָ ּגָ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ לּות, ּוָבזֹו ַיֲעׂשֶ ּגָ ֹעֶנׁש ּבַ

תּוב  ּכָ ִמיד. ֶזהּו ׁשֶ ָרֵאל ּתָ ר  (במדבר כד)ְנָקמֹות ְלִיׂשְ ֲאׁשֶ
ִמים. ּוְבָכל  ַאֲחִרית ַהּיָ ְך ּבְ ה ָהָעם ַהזֶּה ְלַעּמְ ַיֲעׂשֶ
רּוְך הּוא ָעִתיד  דֹוׁש ּבָ ָמקֹום זֹּאת ִהיא, ְוַהּקָ

תּוב  ּכָ יָבּה ִלְמקֹוָמּה. ֶזהּו ׁשֶ ְוָהָיה  (ישעיה ב)ַלֲהׁשִ
ית ה' ְוגֹו', ְוֶזהּו  ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ּבְ

  יֹום.

טּו ִצְלֵלי ָעֶרב. יֹום ָוֵצל הּוא סֹוף  י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹּום ּכִ אֹוי ָלנּו ּכִ
לּות   ַהּגָ

ּומִּדְׁשָארֵי צֵל לְמֶעְּבַד ּבְׁשֵירּותָא ּדְיֹומָא ָאחֳרָא, ּכְמָה ּבְזִמְנָא 
(ירמיה ּדְאִתְחֲרִיב מַקְּדְׁשָא הֲוָה, וְנָטָה צֵל לְמֵיעַל. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

אֹוי לָנּו ּכִי ּפָנָה הַּיֹום ּכִי יִּנָטּו צִלְלֵי עָרֶב. יֹום וְצֵל, הּוא סֹוף  )ו
ּגָלּותָא. וְׁשִיעּורָא ּדְהַאי צֵל, ׁשִית קְמָצִין ּופַלְּגָא. ּובְגּודָל ּדְמִׁשְחָא 
 ּדְבַר נָׁש, ּגְבַר ּבֵין ּגּובְרִין. וְדּוכְרָנָא ּדְהַאי רָזָא ּדְבֵין חַבְרַּיָיא,
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ּכִי תְמֹול אֲנַחְנּו וְלֹא נֵדָע ּכִי צֵל יָמֵינּו עֲלֵי ָארֶץ. ּכִי  (איוב ח)ּדִכְּתִיב, 
תְמֹול אֲנַחְנּו ּבְגָלּותָא, וְלָא הֲוֵינָא יַדְעֵי ּכִי צֵל יָמֵינּו עֲלֵי ָארֶץ, 

  לְַאׁשְרָָאה לֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא עֲלֵי ָארֶץ.

ל לְ  ִהְתִחיל ָהּצֵ ֶ ית ַהּיֹום ּוִמׁשּ ֵראׁשִ ֵהָעׂשֹות ּבְ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ְזַמן ׁשֶ מֹו ּבִ ָהַאֵחר, ָהָיה ּכְ

תּוב  ּכָ ֵנס. ֶזהּו ׁשֶ ל ְלִהּכָ אֹוי ָלנּו  (ירמיה ו)ְוָנָטה ַהּצֵ
י ִיּנָטּו ִצְלֵלי ָעֶרב. יֹום ָוֵצל הּוא  י ָפָנה ַהיֹּום ּכִ ּכִ

ל עּור ׁשֶ ִ לּות, ְוַהׁשּ ה  סֹוף ַהּגָ ָ ׁשּ ה ׁשִ ל ַהזֶּ ַהּצֵ
ֶבר  ל ָאָדם, ּגֶ ה ׁשֶ ל ִמּדָ ְקָמִצים ָוֵחִצי, ְוגּוָדל ׁשֶ
ין  ּבֵ ה ׁשֶ ל ַהּסֹוד ַהזֶּ רֹון ׁשֶ ּכָ ָבִרים. ְוַהזִּ ין ּגְ ּבֵ

תּוב  ּכָ י ְתמֹול ֲאַנְחנּו ְולֹא ֵנָדע  (איוב ח)ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ ּכִ
י ְתמֹול ֲאנַ  י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ. ּכִ  -ְחנּו ּכִ

י ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי  לּות, ְולֹא ָהִיינּו יֹוְדִעים ּכִ ּגָ ּבַ
רּוְך הּוא ֲעֵלי  דֹוׁש ּבָ רֹות אֹוָתם ַהּקָ ָאֶרץ, ְלַהׁשְ

  ָאֶרץ.

ָאג ִמי ֹלא ִייָרא   ַאְרֵיה ׁשָ

זַּכָָאה חּולָקֵיּה מַאן ּדְחָמֵי לֵיּה, וְזַּכָָאה חּולָקֵיּה מַאן ּדְלָא חָמֵי לֵיּה. 
לְמַאן ּדְיִזְּדָמַן ּכַד יִתְּבַע ַארְיָא רַבְרְבָא, לְאִתְחַּבְרָא לְנּוקְבֵיּה. וַוי 

 (עמוס ג)ּכָל ׁשֶּכֵן ּבְׁשַעֲתָא ּדְיִזְּדַּוְוגֻן ּכַחֲדָא, עַל הַהִיא ׁשַעֲתָא ּכְתִיב, 
  ַארְיֵה ׁשָָאג מִי לֹא יִירָא וְגֹו'.
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רֹוֶאה אֹותֹו, ְוַאשְׁ  ֵרי ֶחְלקֹו ִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ִמי ַאׁשְ
ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ן ּכְ ּמֵ ְזּדַ ּיִ ּלֹא רֹוֶאה אֹותֹו. אֹוי ְלִמי ׁשֶ ׁשֶ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ר ִעם ְנֵקָבתֹו, ּכָ דֹול ְלִהְתַחּבֵ ָהַאְרֵיה ַהּגָ

תּוב,  ָעה ּכָ גּו ַיַחד. ַעל אֹוָתּה ׁשָ ּוְ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ  (עמוס ג)ּכְ
ָאג ִמי לֹא ִייָרא ְוגֹו'.   ַאְרֵיה ׁשָ

ב  בּוְתךָ ְוׁשָ   ה' ֱאֹלֶהיְך ֶאת ׁשְ

ׁשָאֹג יִׁשְַאג עַל נָוֵהּו. ּובְהַהּוא  (ירמיה כה)ּתָא חֲזֵי, ּבְקַדְמִיתָא ּכְתִיב, 
זִמְנָא ּכַד יִּפּוק לְקַּבְלָא לְבַת זּוגֹו, ּכְדֵין ַארְיֵה ׁשָָאג מִי לֹא יִירָא יְיָ' 

וְׁשָב יְיָ'  (דברים ל)א ּכְתִיב, אֱלֹהִים ּדִּבֶר מִי לֹא יִּנָבֵא. ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָ
אֱלֹהֶיךָ אֶת ׁשְבּותְךָ וְגֹו'. וְׁשָב מַאי הּוא, אֶּלָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 

 (דף ע"ר ע"ב)ׁשָב ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל מִּגָלּותָא, וְׁשָב צַּדִיק לְאִזְּדַּוְוגָא 
יֹודּו לִׁשְמֶךָ יֵׁשְבּו  ַאךְ צַּדִיקִים (תהלים קמ)ּבְַאתְרֵיּה. ּכְדֵין ּכְתִיב, 

  יְׁשָרִים אֶת ּפָנֶיךָ.

תּוב  ַהְתָחָלה ּכָ ַאג  (ירמיה כה)ּבֹא ּוְרֵאה, ּבַ ֹאג ִיׁשְ ׁשָ
ת  ל ֶאת ּבַ ֵצא ְלַקּבֵ ּיֵ ׁשֶ ַמן ּכְ ַעל ָנֵוהּו. ּוְבאֹותֹו ַהזְּ
ָאג ִמי לֹא ִייָרא ה' ֱאלִֹהים  זּוגֹו, ֲאַזי ַאְרֵיה ׁשָ

בֵ  ר ִמי לֹא ִיּנָ ּבֶ תּוב, ּדִ ָעה ּכָ אֹוָתּה ׁשָ  (דברים ל)א. ּבְ
בּוְתךָ  ב ה' ֱאלֶֹהיְך ֶאת ׁשְ ב?  ְוׁשָ ה ְוׁשָ ְוגֹו'. ַמה זֶּ

ָרֵאל  ֶנֶסת ִיׂשְ יב ֶאת ּכְ רּוְך הּוא ֵמׁשִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ֶאּלָ
ְמקֹומֹו. ֲאַזי  ג ּבִ ּוֵ יק ְלִהְזּדַ ּדִ ב ַהּצַ לּות, ְוׁשָ ֵמַהּגָ
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תּוב,  בּו ַאְך ַצדִּ  (תהלים קמ)ּכָ ֶמְך ֵיׁשְ יִקים יֹודּו ִלׁשְ
ֶניְך. ִרים ֶאת ּפָ   ְיׁשָ

  (דף קיז ע"א)תקונא שתין ותשעה  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

רּוְך הּוא ֹלא ִהְתַיֵחד ִעם  דֹוׁש ּבָ ׁש, ַהּקָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ִמיֹּום ׁשֶ
ימֹות ַהֹחל ִכיָנתֹו ּבִ   ׁשְ

, וְכִי לָא אִׁשְּתְמֹודָע ּבָּה עַד (שם ד א)וכו'  וְהָָאדָם יָדַע אֶת חַּוָה אִׁשְּתֹו
הַהִיא זִמְנָא, אֶּלָא מִּיֹומָא דְאִתְחֲרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
לָא אִתְיַחַד ּבִׁשְכִינְּתֵיּה ּבְיֹומִין ּדְחֹול, וְלָא הֲוֹו יִׂשְרָאֵל אִׁשְּתְמֹודְעָן 

חֹול, ּבְגִין ּדְמֶמְׁשָלָה דְעִ◌ִבֶד וְׁשִפְחָה ּבְהֹון, ּבָתַר ּתּוקְפֵיּה ּבְיֹומִין ּדְ
ּדְיִתְעַּבְרּון מֵעָלְמָא מִּיָד וַּיֵדַע ָאדָם עֹוד אֶת אִׁשְּתֹו ּובְהַהִיא זִמְנָא 

ּכִי מָלְָאה הָָארֶץ ּדֵעָה אֶת יהו"ה, ּובְהַהִיא זִמְנָא אִתְקַּיַים  (ישעיה יא ט)
 (זכריה יד ט)י כָֻּלם יֵדְעּו אֹותִי לְמִּקְטַּנָם וְעַד ּגְדֹולָם, ּכִ (ירמיה לא לג)קְרָא 

  ּובַּיֹום הַהּוא יִהְיֶה יהו"ה אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד.

ּתֹו ְוכּו', ְוִכי לֹא ָיַדע  ה ִאׁשְ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ
ית  ּנֱֶחַרב ּבֵ א ִמּיֹום ׁשֶ ַמן? ֶאּלָ אֹוָתּה ַעד אֹותֹו ַהזְּ

שׁ  ְקּדָ רּוְך הּוא לֹא ִהְתַיֵחד ִעם ַהּמִ דֹוׁש ּבָ , ַהּקָ
יִרים  ָרֵאל ַמּכִ ימֹות ַהֹחל, ְולֹא ָהיּו ִיׂשְ ִכיָנתֹו ּבִ ׁשְ
ֶלת ָהֶעֶבד  ְמׁשֶ ּמֶ ּום ׁשֶ ימֹות ַהֹחל, ִמׁשּ ֶאת ּכֹחֹו ּבִ
ד  ַעְברּו ִמן ָהעֹוָלם, ִמיָּ ּיַ ְפָחה ָבֶהם, ַאַחר ׁשֶ ִ ְוַהׁשּ

ַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאשְׁ  י ַוּיֵ ַמן, ּכִ ּתֹו, ּוְבאֹותֹו ַהזְּ
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ָעה ֶאת יהו"ה, ּוְבאֹותֹו ְזַמן  ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ
ם ְוַעד  ַטּנָ ם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמּקְ י ֻכּלָ תּוב ּכִ ִיְתַקּיֵם ַהּכָ
מֹו  דֹוָלם, ּוַבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהו"ה ֶאָחד ּוׁשְ ּגְ

  ֶאָחד.

  "א)(דף ר"מ עפרשת פקודי  -ספר שמות  -בזוהר 

לם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד  ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֶאת יֹום ְירּוׁשָ
הּ    ּבָ

זְכֹור יְיָ' לִבְנִי אֱדֹום אֶת יֹום יְרּוׁשָלַם  (תהלים קלז)ּתָא חֲזֵי, ּכְתִיב 
הָאֹומְרִים עָרּו עָרּו עַד הַיְסֹוד ּבָה. וְעַל ּדָא זַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 

לְמִבְנֵי יְסֹודֵי יְרּוׁשָלַם, מִיְסֹודִין ַאחֲָרנִין, ּדְיִׁשְלְטּון עַל ּכֹּלָא.  הּוא
וִיסַדְּתִיךְ ּבַּסַּפִירִים, ּדְאִּלֵין  (ישעיה נד)ּומַאן אִיּנּון. סַּפִירִין. ּדִכְּתִיב, 

  ּכְקַדְמָאֵי. אִיּנּון יְסֹודִין, ְוסַמְכִין ּתַּקִיפִין וְעִּלָאִין, ּדְלֵית לְהּו חֲלִיׁשּו

תּוב  ְזֹכר ה' ִלְבֵני ֱאדֹום ֶאת  (תהלים קלז)ּבֹא ּוְרֵאה, ּכָ
ּה.  לם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ יֹום ְירּוׁשָ
רּוְך הּוא ִלְבנֹות ֶאת  דֹוׁש ּבָ ן ָעִתיד ַהּקָ ְוַעל ּכֵ
ַלִים ִמיסֹודֹות ֲאֵחִרים  ל ְירּוׁשָ ְיסֹודֹוֶתיָה ׁשֶ

לְ  ׁשְ ּיִ תּוב ׁשֶ ּכָ יִרים, ׁשֶ טּו ַעל ַהּכֹל, ּוִמי ֵהם? ַסּפִ
ֵאּלּו ֵהם ַהְיסֹודֹות  (ישעיהנד) יִרים, ׁשֶ ּפִ ּסַ יְך ּבַ ִויַסְדּתִ

ה  ֶהם ֻחְלׁשָ ֵאין ּבָ ְוַהּתֹוְמִכים ַהֲחָזִקים ְוָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ
ִראׁשֹוָנה.   ּבָ
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אֹותֹו ְזַמן ִיּתֹוֵסף אֹור ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ּוְלַמטָּ    הּבְ

ֲאָבִנין  ִגין ּדְ קַדְמָאִין מֵאִיּנּון  (דף ר"מ ע"ב)ַמאי ַטֲעָמא. ּבְ

יְסֹודֵי, יָכִילּו ׁשְַאר עַּמִין לְמִׁשְלַט עָלַיְיהּו. מַאי טַעֲמָא. ּבְגִין ּדְלֵית 
ּבְהּו נְהִירּו עִּלָָאה, ּכְדְקָא יֵאֹות. אֲבָל אִּלֵין, יְהֹון נְהִירִין מִּגֹו נְהִירּו 

ה, ּומְׁשַּקְעָאן ּגֹו ּתְהֹומֵי, ּדְלָא יַכְלִין לְׁשַּלְטָָאה עָלַיְיהּו. וְאִּלֵין עִּלָָא
ּבְגִין ּדִבְהַהּוא זִמְנָא,  (ואי תימא)אִיּנּון סַּפִירִין, ּדְיִנְהֲרּון לְעֵיּלָא וְתַּתָא. 

  יִּתֹוסַף נְהִירּו עִּלָָאה, לְעֵיּלָא וְתַּתָא.

י ָהֲאבָ  ַעם? ּכִ ִנים ָהִראׁשֹונֹות ֵמאֹוָתם ָמה ַהּטַ
לֹט ֲעֵליֶהם. ָמה  ים ִלׁשְ ָאר ָהַעּמִ ַהְיסֹודֹות, ָיְכלּו ׁשְ
ָראּוי.  ֶהם אֹור ֶעְליֹון ּכָ ֵאין ּבָ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
ה ִיְהיּו ְמִאיִרים ִמּתֹוְך ָהאֹור ָהֶעְליֹון  ֲאָבל ֵאּלֶ

ּלֹא ְיכוֹ  הֹומֹות, ׁשֶ תֹוְך ַהּתְ עֹות ּבְ ּקָ לֹט ּוְמׁשֻ ִלים ִלׁשְ
ִאירּו ְלַמְעָלה  ּיָ יִרים ׁשֶ ּפִ ֲעֵליֶהם. ְוֵאּלּו ֵהם ַהּסַ

ה,  אֹותֹו ְזַמן ִיּתֹוֵסף אֹור  (ואם תאמר)ּוְלַמּטָ ּבְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
ה.   ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ֶדה ָ ן ָלַדַעת ְלקֹוְצֵרי ַהׂשּ   סֹוד ֶזה ִנּתָ

הִּנֵה  (ישעיה נד)י, יִתְבַּטְלּון. הָא ּכְתִיב וְאִי ּתֵימָא אִיּנּון יְסֹודֵי קַדְמָאֵ
ָאנֹכִי מַרְּבִיץ ּבַּפּוךְ אֲבָנַיִךְ. מַרְּבִיץ לְַאתְקְנָא ּתְבִירָא. מַאי ּבַּפּוךְ. 

וַּתָׂשֶם ּבַּפּוךְ עֵינֶיהָ. אֲבָנִים אִית ּדְאִקְרּון  (מלכים ב ט)ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 
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מַר רִּבִי אֶלְעָזָר רָזָא אִיהּו, וְרָזָא ּדָא ּפּוךְ. מַאי טַעֲמָא הַאי. ָא
  לִמְחַצְדֵי חַקְלָא אִתְיְיהִיב לְמִנְּדַע.

לּו,  ּטְ אֹוָתם ְיסֹודֹות ִראׁשֹוִנים ִיְתּבַ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
תּוב  ּפּוְך ֲאָבַנִיְך.  (שם)ֲהֵרי ּכָ יץ ּבַ ִהּנֵה ָאֹנִכי ַמְרּבִ

בּור. ַמה זֶּ  ָ ן ַהׁשּ יץ ְלַתּקֵ מֹו ַמְרּבִ ּפּוְך? ּכְ ה ּבַ
ּנֱֶאַמר,  ּפּוְך ֵעיֶניָה. ֵיׁש ֲאָבִנים  (מלכים ב ט)ׁשֶ ם ּבַ ׂשֶ ַוּתָ

י  ל ֶזה? ָאַמר ַרּבִ ַעם ׁשֶ ְקָראֹות ּפּוְך. ָמה ַהּטַ ּנִ ׁשֶ
ן ָלַדַעת ְלקֹוְצֵרי  ֶאְלָעָזר, סֹוד הּוא, ְוסֹוד ֶזה ִנּתָ

ֶדה. ָ   ַהׂשּ

Nâw  
ִית ַהקָּ    דֹוׁש ִנְגְנזּו, ְוֹלא ָאַבד ֵמֶהם ֲאִפּלּו ֶאָחדָכל אֹוָתם ְיסֹודֹות ַהּבַ

ּתָא חֲזֵי, אִיּנּון אֲבָנִין ּדִיְסֹודֵי צִּיֹון וִיְרּוׁשָלַם, חַס וְׁשָלֹום ּדִׁשְלִיטּו 
עָלַיְיהּו ׁשְַאר עַּמִין, וְלָא אֹוקְדּו לֹון, וְלָא אִּתֹוקְדּון, אֶּלָא ֻּכְּלהּו 

ן קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, וְכָל אִיּנּון יְסֹודֵי ּבֵיתָא אִתְּגְנִיזּו, וְָגנִיז לֹו
קַּדִיׁשָא ּכֻּלְהּו אִתְּגְנִיזּו, וְָלא אִתְאֲבִידּו מִּנַיְיהּו אֲפִיּלּו חַד. וְַכד 
יֶהְּדַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא וְיֹוקִים לָּה לִיְרּוׁשָלַם עַל ַאתְרֵיּה, אִיּנּון 

אֵי, יָהַדְרּון לְַאתְרַיְיהּו, וְלָא יַׁשְלִיט ּבְהּו עֵינָא יְסֹודֵי אֲבָנִין קַדְמָ
, ּבַר ּבְזִמְנָא ּדְיִכְחֹול ּבַר נָׁש עֵינֹוי ּבְהַהּוא ּפּוכָא, (נ"א בישא)ַאחֲרָא 

וְיִמְלֵי עֵינֵיּה מִּנֵיּה, ּוכְדֵין יֶחֱמֵי ּכָל אֲבָנִין וְכָל יְסֹודֵי יְרּוׁשָלַם, 
יְיהּו, ּדְלָא ׁשָלִיטּו ּבְהּו ׁשְַאר עַּמִין, וְכָל אִיּנּון מְתֻּקְנָן עַל ַאתְרַ
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אֲבָנִין יְקָרִין ַאחֲרָנִין, וְכָל אִיּנּון ּבִנְיָינִי אֲבָנִין, ּכֻּלְהּו קַיְימֵי עַל 
  קִיּומַיְיהּו.

ל ְיסֹודֹות ִציֹּון  ּבֹא ּוְרֵאה, אֹוָתן ֲאָבִנים ׁשֶ
שָּׁ  לֹום ׁשֶ ַלִים, ַחס ְוׁשָ ָאר ִוירּוׁשָ ְלטּו ֲעֵליֶהם ׁשְ

א  ְרפּו, ֶאּלָ ְרפּו אֹוָתם ְולֹא ִנׂשְ ים, ְולֹא ׂשָ ָהַעּמִ
ַנז אֹוָתם, ְוָכל  רּוְך הּוא ּגָ דֹוׁש ּבָ ם ִנְגְנזּו, ְוַהּקָ ּלָ ּכֻ
דֹוׁש ִנְגְנזּו, ְולֹא ָאַבד  ִית ַהּקָ אֹוָתם ְיסֹודֹות ַהּבַ

דוֹ  ֲחֹזר ַהּקָ ּיַ רּוְך הּוא ֵמֶהם ֲאִפּלּו ֶאָחד. ּוְכׁשֶ ׁש ּבָ
ַלִים ַעל ְמקֹוָמּה, אֹוָתם ַהְיסֹודֹות  ְוָיִקים ֶאת ְירּוׁשָ
ל ָהֲאָבִנים ָהִראׁשֹונֹות ַיְחְזרּו ִלְמקֹוָמם ְולֹא  ׁשֶ

ֶהם ַעִין ַאֶחֶרת  לֹט ּבָ ָאָדם (רעה)ִתׁשְ ָרט ִלְזַמן ׁשֶ , ּפְ
א ֶאת ֵעיָניו  אֹותֹו ַהּפּוְך ִויַמּלֵ ִיְכֹחל ֶאת ֵעינֹו ּבְ
ל  ל ָהֲאָבִנים ְוַהְיסֹודֹות ׁשֶ ּנּו, ְוָאז ִיְרֶאה ֶאת ּכָ ִמּמֶ
ְלטּו ָבֶהם  ּלֹא ׁשָ ִנים ַעל ְמקֹוָמם, ׁשֶ ַלִים ְמֻתּקָ ְירּוׁשָ
ים. ְוָכל אֹוָתן ֲאָבִנים ְיָקרֹות ָהֲאֵחרֹות,  ָאר ָהַעּמִ ׁשְ
ם עֹוְמִדים ַעל  ּלָ ְנְיֵני ָהֲאָבִנים, ּכֻ ְוָכל אֹוָתם ּבִ

  ְמקֹוָמם.

ׁשּוב ה' ִציֹּון ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ   ּכִ
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ּכִי עַיִן ּבְעַיִן יִרְאּו ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון. מַאי ּבְׁשּוב יְיָ'.  (ישעיה נב)ּוכְדֵין 
אֶּלָא ּכַד ׁשְלִיטּו עָלָּה ׁשְַאר עַּמִין, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא סָלִיק לָּה 

ּו יֶהְּדַר לָּה לְַאתְרָּה, ּדִכְּתִיב ּבְׁשּוב יְיָ' לְעֵיּלָא, ּובְהַהּוא זִמְנָא אִיה
  צִּיֹון. ּבְׁשּוב יְיָ' וַּדַאי.

ׁשּוב ה' ִצּיֹון. ַמה  (ישעיה נב)ְוָאז,  ַעִין ִיְראּו ּבְ י ַעִין ּבְ ּכִ
ָאר  ְלטּו ָעֶליָה ׁשְ ָ ׁשּ ׁשֶ א ּכְ ׁשּוב ה'? ֶאּלָ ה ּבְ זֶּ

רּוְך הּוא ֶהֱעלָ  דֹוׁש ּבָ ים, ַהּקָ ה אֹוָתּה ָהַעּמִ
ַמן הּוא ַיֲחִזיֶרּנָה ִלְמקֹוָמּה,  ְלַמְעָלה, ּוְבאֹותֹו ַהזְּ

תּוב  ּכָ אי. (שם)ׁשֶ ׁשּוב ה' ַוּדַ ׁשּוב ה' ִצּיֹון. ּבְ   ּבְ

ָבִראׁשֹוָנה לּו ַיַעְמדּו ִבְמקֹוָמן ְוִיְהיּו ְיסֹודֹות ּכְ ל ָהֲאָבִנים ַהּלָ   ּכָ

ינָא, וְלָא אִתְיְיהִיב רְׁשּו לְׁשַּלְטָָאה וְתָא חֲזֵי, ּכָל מַאן ּדְַאסְּתִים מִן עֵ 
ּבֵיּה עֵינָא, לָא יַכְלִין לְמִׁשְלַט ּבֵיּה עֵינָא, ּבַר ּבְכִחְלָא ּדְעֵינָא, 
ּבְמִּלִין יְדִיעָאן. ּובְגִין ּכָךְ, הִּנִה ָאנֹכִי מַרְּבִיץ ּבַּפּוךְ אֲבָנַיִךְ. וְּתָא חֲזֵי, 

ימּון ּבְַאתְרַיְיהּו, וְלֶהֱוֹו יִסֹודִין ּכְקַדְמֵיתָא, ּכָל אִּלֵין אֲבָנִין יִתְקַּיְ
יִתְקַּיְימּון ּבַאֲתָר ַאחֲרָא סָחֲרָנָא, לְפּותְיָא  (אחרנין)וִיסֹודֵי סַּפִירִין 

  ּולְַארְּכָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב וִיסַדְּתִיךְ ּבַּסַּפִירִים.

ר ִמן ָהַעִין וְ  ְסּתָ ּנִ ֶ ל ַמה ׁשּ ָנה ּוֹבא ְרֵאה, ּכָ לֹא ִנּתְ
לֹט ּבֹו  לֹט ּבֹו, לֹא תּוַכל ִלׁשְ ָלַעִין ְרׁשּות ִלׁשְ
ְדָבִרים  ְכִחיַלת ָהַעִין ּבִ ר ּבִ ָרט ַלֲאׁשֶ ָהַעִין, ּפְ
ּפּוְך  יץ ּבַ ְך, ִהּנֵה ָאֹנִכי ַמְרּבִ ּום ּכָ ְידּוִעים. ּוִמׁשּ
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לּו ַיַעְמדּו  ל ָהֲאָבִנים ַהּלָ ֲאָבַנִיְך. ּובא ְרֵאה, ּכָ
ל ִבְמקוֹ  ָבִראׁשֹוָנה, ִויסֹוד ׁשֶ ָמן ְוִיְהיּו ְיסֹודֹות ּכְ

יִרים  ַיַעְמדּו ְבָמקֹום ַאֵחר ָסִביב, ָלֹרַחב  (אחרים)ַסּפִ
יִרים. ּפִ ּסַ יְך ּבַ תּוב ִויַסְדּתִ ּכָ   ְוָלֹאֶרְך. ֶזהּו ׁשֶ

ּבְזִמְנָא ּדְיֹוקִים קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְבֵיתֵיּה, ּבְהַהּוא זִמְנָא מַה 
ּבִּלַע יְיָ'  (איכה ב)ּבִּלַע הַּמָוֶת לָנֶצַח. ּבִּלַע, ּכִדְָאמְרִינָן  (ישעיה כה)תִיב, ּכְ

  וְלֹא חָמַל, הַהּוא ּכֹוס ּדְׁשָתָה הַאי, יִׁשְּתֶה הַאי.

יתֹו,  רּוְך הּוא ֶאת ּבֵ דֹוׁש ּבָ ִקים ַהּקָ ּיָ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
תּוב?  אֹותֹו ְזַמן ַמה ּכָ ע ַהמָּ  כה) (שםּבְ ּלַ ֶות ָלֶנַצח. ּבִ

ָאַמְרנּו  מֹו ׁשֶ ע, ּכְ ּלַ ע ה' ְולֹא ָחַמל.  (איכה ב)ּבִ ּלַ ּבִ
ה ֶזה. ּתֶ ָתה ֶזה, ִיׁשְ ָ ׁשּ   אֹוָתּה ּכֹוס ׁשֶ

וְאִי ּתֵימָא, הַהּוא ּבִּלַע אִיהּו לִזְמַן יְדִיעָא וְקָצִיב ּכְיִׂשְרָאֵל, לָאו 
ן. וְלָאו ּכְיִׂשְרָאֵל, וְָלאו הָכִי. ּכְתִיב לָנֶצַח, מַאי לָנֶצַח. לְדָרֵי ּדָרִי

  ּכְהַהּוא זִמְנָא ּדְאֹוקִים מֹׁשֶה יַת מַׁשְּכְנָא. אֶּלָא לָנֶצַח לְעָלְמִין.

ע הּוא ִלְזַמן ָידּוַע ְוָקצּוב  ּלַ ְוִאם ּתֹאַמר, אֹותֹו ּבִ
ָרֵאל  מֹו ִיׂשְ תּוב ָלֶנַצח. ַמה זֶּה  -ּכְ ְך! ּכָ לֹא ּכָ

ָרֵאל, ְולֹא ָלֶנַצח? ְלדֹוֵרי דֹורֹות,  מֹו ִיׂשְ ְולֹא ּכְ
א  ן. ֶאּלָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ֵהִקים ֹמׁשֶ ַמן ׁשֶ אֹותֹו ַהזְּ ּכְ

  ְלעֹוָלִמים. - ָלֶנַצח 
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  ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלךְ 

ּוכְדֵין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יֹוקִים לָּה לִּכְנְֶסת יִׂשְרָאֵל, וְאִיהּו יֹוִקים 
לְעָלַם  (ס"א בתקיפו)יּנּון ּתִקְרֵי ּבֵיתָא, ּבְתִּקּונֹוי, סַמְכִין, וְסֵיפֵי, וְכָל אִ

הַרְחִיבִי מְקֹום ָאהֳלֵךְ וְגֹו', ּבְגִין  (ישעיה נד)ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא. ּוכְתִיב 
וְחֶרְּפַת  (ישעיה כה)ּדְיִתְבְלַע סִטְרָא ַאחֲרָא, וְלָא יְקּום לְעָלְמִין ּוכְדֵין, 

וַּיָקֶם מֹׁשֶה אֶת  (שמות לט)ל הָָארֶץ ּכִי יְיָ' ּדִּבֵר. עַּמֹו יָסִיר מֵעַל ּכָ
הַּמִׁשְּכָן, ּבְהַהּוא ִזמְנָא ּדְאִּלֵין סַמְכִין אִּתְקָמּו, וְאִתְיְיהִיבּו 
ּבְַאתְרַיְיהּו, הַהּוא זִמְנָא אִתְרְפּו וְאִתְעֲבָרּו מֵַאתְרַיְיהּו סַמְכִין ּבַאֲתָר 

  וְּיִּתֵן אֶת אֲדָנָיו. סְטָר ַאחֲרָא, וְעַל ּדָא,

ָרֵאל,  ֶנֶסת ִיׂשְ רּוְך הּוא ָיִקים ֶאת ּכְ דֹוׁש ּבָ ְוָאז ַהּקָ
ְקרֹות  ים, ְוָכל אֹוָתן ּתִ ְוהּוא ָיִקים ַעּמּוִדים ְוִסּפִ

ִתּקּוָניו  ִית ּבְ , ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. (בחזק)ַהּבַ
ּום  (ישעיה נד)ְוָכתּוב  ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך ְוגֹו', ִמׁשּ

ד ָהַאֵחר ְולֹא ָיקּום ְלעֹוָלִמים. ְוָאז,  ַלע ַהּצַ ּבָ ּיִ (שם ׁשֶ

ר. כה) ּבֵ י ה' ּדִ ל ָהָאֶרץ ּכִ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ   ְוֶחְרּפַ

  (דף קפא ע"א)פרשת וישב  -ספר בראשית  -בזוהר 

ׁש קַ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ נֹות ִבְזַמן ׁשֶ ָקְרּבָ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ָרֵאל ָהיּו ִמׁשְ יָּם, ִיׂשְ
  ְועֹולֹות ַוֲעבֹודֹות

ּובְזִמְנָא ּדְהֲוָה ּבֵי מַקְּדְׁשָא קַּיָים, יִׂשְרָאֵל הֲוּו מִׁשְּתַּדְלִין ּבְקּורְּבָנִין 
גִין לְקָׁשְָרא וְעִּלָוָון ּופּוְלחָנִין, ּדְהֲוּו עָבְדִין ּכַהֲנִי וְלֵיוָאֵי וְיִׂשְרְאֵלֵי ּבְ

קִׁשְרִין ּולְַאנְהָרָא נְהֹורִין. ּולְבָתַר ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא אִתְחַׁשַּךְ 
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 (דף קפא ע"ב)נְהֹורָא, וְסִיהֲרָא לָא אִתְנְהִירַת מִן ׁשִמְׁשָא, וְׁשִמְׁשָא 
ּבֵיּה אִסְּתַּלַק מִּנָּה וְלָא אִתְנְהָרָא, וְלֵית לָךְ יֹומָא ּדְלָא ׁשָלְטָא 

  לְוָוטִין וְצַעֲרִין ּוכְאֵבִין ּכְמָה דְאִּתְמָר.

ָרֵאל ָהיּו  ם, ִיׂשְ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ ּוִבְזַמן ׁשֶ
ָהיּו  נֹות ְועֹולֹות ַוֲעבֹודֹות ׁשֶ ָקְרּבָ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ֵדי ִלְקׁשֹר  ְרֵאִלים ּכְ ם ְוִיׂשְ ים ַהּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ עֹוׂשִ

ִרים ית  ְקׁשָ ּנֱֶחַרב ּבֵ ּוְלָהִאיר אֹורֹות. ּוְלַאַחר ׁשֶ
ָבָנה לֹא הּוֲאָרה ִמן  ְך ָהאֹור, ְוַהּלְ ׁש, ֶנְחׁשַ ְקּדָ ַהּמִ
ּנָה ְולֹא ֵהִאיָרה,  ק ִמּמֶ ּלֵ ֶמׁש ִהְסּתַ ֶ ֶמׁש, ְוַהׁשּ ֶ ַהׁשּ
ּלֹא ׁשֹוְלִטים ּבֹו ְקָללֹות ְוַצַער  ְוֵאין ְלְך יֹום ׁשֶ

נִּ  מֹו ׁשֶ ֵאר.ּוְכֵאִבים, ּכְ   ְתּבָ

  סֹוד ָהֱאמּוָנה

ּובְהַהּוא זִמְנָא ּדְמְטֵי זִמְנָא ּדְסִיהֲרָא לְאִתְנַהֲרָא, מַה ּכְתִיב הִּנִה 
יַׂשְּכִיל עַבְּדִי, עֲלֵיּה ּדְסִיהֲרָא אִּתְמָר הִּנֵה יַׂשְּכִיל עַבְּדִי ּדָא הּוא 

ּותָא לְעֵילָא ּכְמַאן רָזָא דִמְהֵימְנּותָא. הִּנֵה יַׂשְּכִיל, ּדְאִתְעַר אִתְעֲר
דְָארַח רֵיחָא וְָאתֵי לְאִתְעָרָא ּולְאִסְּתַּכָלָא. יָרּום, מִּסִטְרָא דִנְהֹורָא 

  עִּלָָאה ּדְכָל נְהֹורִין.

ָבָנה ְלָהִאיר, ַמה  יַע ְזַמן ַהּלְ ִהּגִ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ
ָבָנה  י. ֶנֱאַמר ַעל ַהּלְ יל ַעְבּדִ ּכִ תּוב? ִהּנֵה ַיׂשְ ּכָ

י, ֶזהּו סֹוד ָהֱאמּוָנה. ִהּנֵה הִ  יל ַעְבּדִ ּכִ ּנֵה ַיׂשְ
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יל  ּכִ ַמְעָלה,  -ַיׂשְ ּלְ ְתעֹוֶרֶרת ִהְתעֹוְררּות ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ל.  ּכֵ ֵהִריַח ֵריַח ּוָבא ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְסּתַ ִמי ׁשֶ ּכְ

ל ָהאֹורֹות. -ָירּום  ל ּכָ ד ָהאֹור ָהֶעְליֹון ׁשֶ   ִמּצַ

  ּסֹוד ַהָחְכָמה

וְלָכֵן יָרּום ְלרַחֶמְכֶם. וְנִּׂשָא, מִּסִטְרָא  (ישעיה ל)מָה דְַאּתְ ָאמֵר, יָרּום, ּכְ
דְַאבְרָהָם. וְגָבַּה, מִּסִטְרָא דְיִצְחָק. מְאֹד, מִּסִטְרָא דְיַעֲקֹב. וְַאף עַל 

  ּגַב ּדְאּוקְמּוהָ, וְכֹּלָא חַד ּבְרָזָא דְחָכְמְתָא.

ּנֱֶאַמר  -ָירּום  מֹו ׁשֶ ְוָלֵכן ָירּום ְלַרֶחְמֶכם.  (ישעיה ל)ּכְ
א  ָ ל ַאְבָרָהם. ְוָגַבּה  -ְוִנׂשּ ד ׁשֶ ל  -ֵמַהּצַ ד ׁשֶ ֵמַהּצַ

ב  -ִיְצָחק. ְמֹאד  ל ַיֲעֹקב. ְוַאף ַעל ּגַ ּדֹו ׁשֶ ִמּצִ
ל ַהָחְכָמה. ּסֹוד ׁשֶ ֲארּוהּו, ְוַהּכֹל ֶאָחד ּבַ ּבֵ   ׁשֶ

ָידוֹ  חֹות ִרּבֹונֹו ּבְ ְפּתְ ּמַ   ַהּסֹוד ׁשֶ

זִמְנָא יִתְעַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא אִתְעֲרּותָא עִּלָָאה לְַאנְהָרָא  ּובְהַהּוא
וְהָיָה אֹור הַּלְבָנָה  (ישעיה ל)לָּה לְסִיהֲרָא ּכְדְקָא יְאּות ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 

ּכְאֹור הַחַּמָה וְאֹור הַחַּמָה יִהְיֶה ׁשִבְעָתַיִם ּכְאֹור ׁשִבְעַת הַּיָמִים. 
ךְ יִּתֹוסַף ּבָּה רּוחַ עִּלָָאה, ּובְגִין ּכְָך יִתְעָרּון ּכְדֵין ּכָל אִינּון ּובְגִין ּכָ

מֵיתַיָא ּדְאִינּון ּגֹו עַפְרָא. וְדָא הּוא עַבְּדִי, רָזָא דְמַפְּתְחָן ּדְמָארֵיּה 
 וַּיֹאמֶר (בראשית כד), (אל עבדו זקן ביתו וכמה דאת אמר)ּבִידֵיּה. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 

ַאבְרָהָם אֶל עַבְדֹו, ּדָא סִיהֲרָא ּכְמָה דְאִּתְמָר, מטטרו"ן ּדְאִיהּו עֶבֶד 
  ׁשְלִיחָא ּדְמָארֵיּה.
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רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ּוְבאֹותֹו ְזַמן ְיעֹוֵרר ַהּקָ
מֹו  ָראּוי, ּכְ ָבָנה ּכָ ִהְתעֹוְררּות ֶעְליֹוָנה ְלָהִאיר ַלּלְ

ּנֱֶאַמר  ָבנָ  (שם)ׁשֶ ה ְואֹור ְוָהָיה אֹור ַהּלְ אֹור ַהַחּמָ ה ּכְ
ִמים.  ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ַהַחּמָ
ְך  ּום ּכָ ּתֹוֵסף ָלּה רּוַח ֶעְליֹוָנה, ּוִמׁשּ ְך ּתִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
תֹוְך  ֵהם ּבְ ִתים ׁשֶ ל אֹוָתם ַהּמֵ ִיְתעֹוְררּו ָאז ּכָ

חוֹ  ְפּתְ ּמַ י, ַהּסֹוד ׁשֶ ת ִרּבֹונֹו ֶהָעָפר. ְוֶזהּו ַעְבּדִ
ּנֱֶאַמר [אל עבדו זקן ביתו, וכמו  מֹו ׁשֶ ָידֹו, ּכְ ּבְ

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו. זֹו  (בראשית כד)שנאמר] 
הּוא ֶעֶבד  ּנֱֶאַמר, מטטרו"ן ׁשֶ מֹו ׁשֶ ָבָנה ּכְ ַהּלְ

ִליַח ִרּבֹונֹו.   ׁשְ

  (דף נ"ו ע"א)פרשת בשלח  -ספר שמות  -בזוהר 

ָבר בַּ  ה סֹודֹותֵאין ְלְך ּדָ ּמָ ֵאין ּבֹו ּכַ   ּתֹוָרה ׁשֶ

ּבְׁשּוב יְיָ' אֶל צִּיֹון מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי ּבְׁשּוב יְיָ'  (אמר ליה)ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון, 
צִּיֹון אֶּלָא ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון וַּדַאי. ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִתְחֲרִיב 

רָאֵל אִתְּתְרָכַת, סָלִיק מַלְּכָא קַּדִיָׁשא יְרּוׁשָלַם לְתַּתָא, ּוכְנֶסֶת יִׂשְ
 (ויקרא ע"ה)לְצִּיֹון, וְַאנְגִיד לֵיּה לָקֳבְלֵיּה, ּבְגִין ּדִכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל 

וְכַד ּתִתְהַּדָר  (ויצא קס"ב ע"ב) (השתא דאתגליא כנסת ישראל סליק ליה לגביה)אִתְּתְרָכַת. 
דֵין יֵתּוב מַלְּכָא קַּדִיׁשָא לְצִּיֹון לְַאתְרֵיּה, ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל לְַאתְרָּה, ּכְ

לְאִזְּדַּוְוגָא חַד ּבְחַד, וְדָא הּוא ּבְׁשּוב יְיָ' צִּיֹון. ּוכְדֵין זְמִינִין יִׂשְרֵָאל 
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לְמֵימָר, זֶה אֵלִי וְַאנְוִהּו. ּוכְתִיב, זֶה יְיָ' קִּוִינּו לֹו נָגִילָה וְנִׂשְמְחָה 
יְיָ' אִיׁש מִלְחָמָה יְיָ' ׁשְמֹו. רִּבִי  (שמות טו)יׁשּועָתֹו וַּדַאי. ּבִיׁשּועָתֹו, ּבִ
עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵפֶר מִלְחֲמֹות יְיָ' אֶת וָהֵב  (במדבר כא)ַאּבָא ּפָתַח 

ּבְסּופָה וְאֶת הַּנְחָלִים ַארְנֹון. ּכַמָה אִית לָן לְאִסְּתַּכְלָא ּבְפִתְּגָמֵי 
ית לָן לְעַּיְינָא ּבְכָל מִּלָהָא, ּדְלֵית לָךְ מִּלָה אֹורַיְיתָא, ּכַמָה אִ

ּבְאֹורַיְיתָא, ּדְלָא אִתְרְמִיזָא ּבִׁשְמָא קַּדִיׁשָא עִּלָָאה, וְלֵית לָךְ מִּלָה 
ּבְאֹורַיְיתָא, ּדְלֵית ּבָּה ּכַּמָה רָזִין, ּכַּמָה טַעֲמִין, ּכַּמָה ׁשָרָׁשִין, ּכַּמָה 

הָכָא אִית לְאִסְּתַּכְלָא, עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵפֶר מִלְחֲמֹות  )(דף נ"ו ע"אעֲנָפִין. 
יְיָ', וְכִי סֵפֶר מִלְחֲמֹות יְיָ', ָאן הּוא. אֶּלָא הָכִי אִּתְעָרּו חַבְרַּיָיא, ּכָל 
מַאן ּדְַאּגָח קְרָבָא ּבְאֹורַיְיתָא, זָכֵי לְַאסְּגָָאה ׁשְלָמָא ּבְסֹוף מִּלֹוי. ּכָל 

עָלְמָא, קְטָטָה וְחֻרְּבָנָא. וְכָל קְָרבִין ּדְאֹורַיְיתָא, ׁשְלָמָא קְרָבִין ּדְ
ּורְחִימּותָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵפֶר מִלְחֲמֹות יְיָ' אֶת 
וָהֵב ּבְסּופָה, ּכְלֹומַר, ַאהֲבָה ּבְסּופָה. ּדְלֵית לָךְ ַאהֲבָה ּוׁשְלָמָא ּבַר 

  מֵהַאי.

ׁשּוב ה ׁשּוב ה' ֶאל ּבְ ' ִצּיֹון?! ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ
ׁשּוב ה' ִצּיֹון  א ּבְ ׁשּוב ה' ִצּיֹון? ֶאּלָ ה ּבְ ִצּיֹון! ַמה זֶּ
ה  ַלִים ְלַמּטָ ָחְרָבה ְירּוׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ אי. ּבֹא ְרֵאה, ּבְ ַוּדַ
דֹוׁש  ֶלְך ַהּקָ ה, ָעָלה ַהּמֶ ָרֵאל ּגְֹרׁשָ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

ָרֵאל ְלִצּיֹון, ְונֶ  ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ּום ׁשֶ ֶנְגּדֹו, ִמׁשּ ֱאַנח ּכְ
ה, [עתה שגתגלתה כנסת ישראל, מעלה  ּגְֹרׁשָ
ָרֵאל ִלְמקֹוָמּה,  ֶנֶסת ִיׂשְ ֲחֹזר ּכְ ּתַ אותה אליו] ּוְכׁשֶ
ג  ּוֵ דֹוׁש ְלִצּיֹון ִלְמקֹומֹו ְלִהְזּדַ ֶלְך ַהּקָ ָאז ָיׁשּוב ַהּמֶ

ׁשּוב ה'  ֶאָחד, ְוֶזהּו ּבְ ִצּיֹון. ְוָאז ֲעִתיִדים ֶאָחד ּבְ
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ָרֵאל לֹוַמר ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, ְוָכתּוב ֶזה ה'  ִיׂשְ
יׁשּוָעתֹו  יׁשּוָעתֹו, ּבִ ְמָחה ּבִ ינּו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ִקּוִ
ַתח,  א ּפָ י ַאּבָ מֹו. ַרּבִ אי. ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ׁשְ ַוּדַ

ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה' (במדברכא) ן ֵיָאַמר ּבְ ֶאת ָוֵהב  ַעל ּכֵ
ה ֵיׁש ָלנּו  ּמָ ָחִלים ַאְרנֹון. ּכַ סּוָפה ְוֶאת ַהּנְ ּבְ
ן  ה ֵיׁש ָלנּו ְלַעּיֵ ּמָ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ּכַ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ּלֹא ִנְרָמז  ּתֹוָרה ׁשֶ ָבר ּבַ ֵאין ְלְך ּדָ ָבֶריָה, ׁשֶ ָכל ּדְ ּבְ

ּתוֹ  ָבר ּבַ דֹוׁש ָהֶעְליֹון, ְוֵאין ְלְך ּדָ ם ַהּקָ ֵ ׁשּ ָרה ּבַ
ה  ּמָ ה ְטָעִמים, ּכַ ּמָ ה סֹודֹות, ּכַ ּמָ ֵאין ּבֹו ּכַ ׁשֶ
ן  ל, ַעל ּכֵ ּכֵ אן ֵיׁש ְלִהְסּתַ ה ֲעָנִפים. ּכָ ּמָ ים, ּכַ ָרׁשִ ׁשָ

ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה'  ְוִכי ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ה'  -ֵיָאַמר ּבְ
ל  ּכָ אן ִהְתעֹוְררּו ַהֲחֵבִרים, ׁשֶ א ּכָ ֵהיָכן הּוא? ֶאּלָ

עֹוֵרךְ  לֹום  ִמי ׁשֶ ּתֹוָרה, זֹוֶכה ְלַהְרּבֹות ׁשָ ְקָרב ּבַ
עֹוָלם  ּבָ ָרבֹות ׁשֶ ל ַהּקְ ָבָריו. ּכָ סֹוף ּדְ ְקָטָטה  -ּבְ
ל ַהּתֹוָרה  ָרבֹות ׁשֶ ן, ְוָכל ַהּקְ לֹום  -ְוֻחְרּבָ ׁשָ

ֵסֶפר  ן ֵיָאַמר ּבְ תּוב ַעל ּכֵ ּכָ ְוַאֲהָבה. ֶזהּו ׁשֶ
לוֹ  סּוָפה, ּכְ ַמר, ַאֲהָבה ִמְלֲחֹמת ה' ְוֶאת ָוֵהב ּבְ

ָרט ָלֶזה. לֹום ּפְ ֵאין ְלְך ַאֲהָבה ְוׁשָ סֹוָפּה. ׁשֶ   ּבְ

דֹוׁש  רּוְך  - ָמקֹום ֵיׁש ַלּקָ ְקָרא ֵסֶפר - ּבָ ּנִ   הּוא ׁשֶ
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ּתּו קַׁשְיָא ּבְַאתְרֵיּה. עַל ּכֵן יֵָאמַר ּבְסֵֶפר מִלְחֲמֹות יְיָ', ּבְתֹורַת 
ר. אֶּלָא רָזָא עִּלָָאה הּוא, אֲתָר מִלְחֲמֹות יְיָ' מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי ּבְסֵפֶ

ּכְמָה דְַאּתְ  (נ"א ומספר)אִית לֵיּה לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדְאִקְרֵי סֵפֶר 
ּדִרְׁשּו מֵעַל סֵפֶר יְיָ' ּוקְרָאּו. ּדְכָל חֵילִין ּוגְבּורָן  (ישעיה לה)ָאמֵר, 

(נ"א ומתמן נפקין את והב לְיָין, ּדְעָבִיד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּבְהַהּוא סֵפֶר ּתַ

וְכַד  בסופה. מאן והב, אלא כל אינון חילין, וכל אינון גבוראן דעביד קודשא בריך הוא, בההוא ספר תליין.)
ַאּגָח קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא קְרָבֹוי, ּבְחַד אֲתָר ּדְאִיהּו ּבְסֹופָא ּדְדַרְּגִין, 

לַעֲלּוקָה ׁשְּתֵי ּבָנֹות הַב הַב.  (משלי ל) וְאִקְרֵי וָהֵב. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר
ּבְסּופָה: ּבְסֹוף ּדַרְּגִין אִׁשְּתְכַח. ּבְסּופָה: יָם סֹוף אִתְקְרֵי, יָם ּדְאִיהּו 

  סֹוף לְכָל ּדַרְּגִין.

ֵסֶפר ִמְלֲחֹמת  ן ֵיָאַמר ּבְ ְמקֹומֹו. ַעל ּכֵ ה ּבִ עֹוד ָקׁשֶ
תֹוַרת ִמְלֲחמֹות ה' ָהָיה ָצרִ  -ה'  יְך ִלְהיֹות! ּבְ

א סֹוד ֶעְליֹון הּוא. ָמקֹום ֵיׁש  ֵסֶפר? ֶאּלָ ַמהּו ּבְ
דֹוׁש  רּוְך  -ַלּקָ ְקָרא ֵסֶפר  -ּבָ ּנִ מֹו (ומספר)הּוא ׁשֶ , ּכְ

ל  ּכָ ְרׁשּו ֵמַעל ֵסֶפר ה' ּוְקָראּו. ׁשֶ ּנֱֶאַמר ּדִ ׁשֶ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ בּורֹות ׁשֶ ַהּכֹחֹות ְוַהּגְ

לוּ  אֹותֹו ֵסֶפר, ּתְ  (ומשם יוצאים. את והב בסופה ובו)ִיים ּבְ
רּוְך הּוא עֹוֵרְך ֶאת ְקָרבֹוָתיו,  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוְכׁשֶ
ָרגֹות, ְוִנְקָרא ָוֵהב,  סֹוף ַהּדְ הּוא ּבְ ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ּבְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֵתי ָבנֹות ַהב ַהב.  (משליל)ּכְ ַלֲעלּוָקה ׁשְ
סּוָפה  סּוָפה ִנְמָצא בְּ  -ּבְ ָרגֹות. ּבְ  - סֹוף ַהּדְ

ָרגֹות. הּוא סֹוף ַהּדְ   ִנְקֵראת ַים סּוף, ָים ׁשֶ
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  מדרש הנעלם על איכה -זוהר חדש  -בזוהר 

ָבה ָבָדד   ֵאיָכה ָיׁשְ

וַיְגָרֶׁש אֶת הָָאדָם  (בראשית ג)אֵיכָה יָׁשְבָה בָדָד, רַּבִי הָרְּכִינַס ּפָתַח, 
ן. וַיְגָרֶׁש אֶת, ּדָא ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל. ּבְחֻרְּבַן ּבֵי וַּיַׁשְּכֵן מִּקֶדֶם לַּגַן עֵדֶ 

מַקְּדְׁשָא, ּדְאִתְּתָרְכַת ּבְתֵירּוכִין, ּדְאִׁשְּתְלָחַת ּבְׁשִּלּוחִין, ּכָרְסְיָיא 
  דְמַלְּכָא נָפְלַת.

ַתח,  יַנס ּפָ י ַהְרּכִ ָבה ָבָדד. ַרּבִ  (בראשית ג)ֵאיָכה ָיׁשְ
ֶדם ְלַגן ֵעֶדן. ַוְיָגֶרׁש ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם  ן ִמּקֶ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ׁש,  -ֶאת  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ָרֵאל, ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ זֹו ּכְ
א  ּסֵ ּלּוִחין, ּכִ ׁשִ ְלָחה ּבְ ׁשְ ּנִ ין, ׁשֶ ֵגרּוׁשִ ה ּבְ ּגְֹרׁשָ ׁשֶ

ְפָלה. ּנָ ֶלְך ׁשֶ   ַהּמֶ

ּתְרָכַת, וַוי ּדְנָפְלַת. וַיְגָרֶׁש אֶת, ּדָא ּכְָרסְיָיא דְמַלְּכָא. וַוי ּדְאִתְ
וְעַל ּדְמּות  (יחזקאל א)הָָאדָם, הַהּוא ּדְׁשַּלֵיט עַל ּכּורְסְיָיא, ּדִכְתִיב ּבֵיּה 

  הַּכִּסֵא ּדְמּות ּכְמַרְאֵה ָאדָם כו'. נָפְלַת ּכָרְסְיָיא, נָפַל ּכֹּלָא.

ה, אֹוי  - ַוְיָגֶרׁש ֶאת  ּגְֹרׁשָ ֶלְך. אֹוי ׁשֶ א ַהּמֶ ּסֵ ֶזה ּכִ
א, שֶׁ  ּסֵ ֹוֵלט ַעל ַהּכִ ׁשּ ְפָלה. ָהָאָדם, אֹותֹו ׁשֶ ּנָ

תּוב ּבֹו  ּכָ מּות  (יחזקאל א)ׁשֶ א ּדְ ּסֵ מּות ַהּכִ ְוַעל ּדְ
א  ּסֵ ַמְרֵאה ָאָדם ְוכּו'. ָנְפָלה ַהּכִ   ָנַפל ַהּכֹל. - ּכְ

בֹוד ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה ק ֶאת ַהּכָ ׁש, ִסּלֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

קעב

וַּיַׁשְכֵן, הַהּוא דְתָרֵיךְ לְדָא, ַאׁשְּכֵין וְַאׁשְרֵי יִיׁשּובָא ָאחֳרָא, 
ּבְהִיּפּוכָא. ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִתְחְרֵיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, סָלֵיק לְכָבֹוד עִיּלָָאה 
לְעֵילָא, וְַאזְעִיר ּדְיֹוקְנֵיּה מִּכְמָה ּדַהֲוַות. וְכּורְסְיָיא נָטֵיל מִּנֵיּה 

  ּפְרַׁש.וְאִתְ

ן  ּכֵ ׁשְ ָרה  -ַוּיַ ין ְוִהׁשְ ּכִ ַרׁש ֶאת ֶזה, ִהׁשְ ּגֵ אֹותֹו ׁשֶ
ית  ּנֱֶחַרב ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִהּפּוכֹו. ּבְ ּוב ַאֵחר ּבְ ִיׁשּ
בֹוד ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה,  ק ֶאת ַהּכָ ׁש, ִסּלֵ ְקּדָ ַהּמִ
ּנּו  א ָנַסע ִמּמֶ ּסֵ ָהָיה, ְוַהּכִ מֹו ׁשֶ מּותֹו ִמּכְ ְוִהְמִעיט ּדְ

  ִנְפַרד.וְ 

כִבְיָכֹול ַאׁשְרֵי לְּגַן עֵדֶן עִם ּכְרּובִים לְתַּתָא, וְאִתְּפְרַׁש מֵהַהּוא ּכָבֹוד 
עִיּלָָאה. וְַאׁשְרֵי לְהַהִיא לַהַט הַחֶרֶב, לְמֵיקַם ּבְדּוכְּתָא ּדְרַּבָנּותֵיּה, 

  חַּיִים.לְמִיטַר ּולְמִיׁשְַאב ּולְמַסְּתִיר, הַהּוא אֹורַח ּדְאִנְגִיד מֵעֵץ הַ

רּוִבים  ן ָהֵעֶדן ִעם ַהּכְ ָרה ֶאת ּגַ ְבָיכֹול ִהׁשְ ּכִ
ָרה  בֹוד ָהֶעְליֹון, ְוִהׁשְ ה, ְוִנְפַרד ֵמאֹותֹו ַהּכָ ְלַמּטָ
ִבְרּתֹו,  ְמקֹום ּגְ ֶאת אֹוָתּה ַלַהט ַהֶחֶרב, ַלֲעֹמד ּבִ

יר  ֹאב ּוְלַהְסּתִ ֹמר ְוִלׁשְ ֶרְך  (ולרחץ)ִלׁשְ אֹוָתּה ַהּדֶ
ֹוַפעַ  ׁשּ ים.ׁשֶ   ת ֵמֵעץ ַהַחּיִ

ָבה ָבָדד   ֵאיָכה ָיׁשְ
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ּתַחַת ׁשָלֹוׁש רָגְזָה אֶרֶץ כו' ּתַחַת  (משלי ל)ּוׁשְלֹמֹה מַלְּכָא צָוַוח ְוָאמַר, 
עֶבֶד ּכִי יִמְלֹוךְ כו' וְׁשִפְחָה ּכִי תִירַׁש ּגְבִרְּתָּה. ׁשִפְחָה לְגֹו, ּגְבִיְרּתָּה 

בָדָד. ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, ּבָדָד יֵׁשֵב לְבַר. אֵיכָה יָׁשְבָה בָדָד, מַאי 
  מִחּוץ לַּמַחֲנֶה מֹוׁשָבֹו.

ֶלְך צֹוֵוַח ְואֹוֵמר,  לֹֹמה ַהּמֶ לֹוׁש  (משלי ל)ּוׁשְ ַחת ׁשָ ּתַ
ְפָחה  י ִיְמלֹוְך כּו' ְוׁשִ ַחת ֶעֶבד ּכִ ָרְגָזה ֶאֶרץ כּו' ּתַ

ִברְ  ְפִנים, ּגְ ְפָחה ּבִ ִ ּה. ַהׁשּ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ּה ּכִ ּתָ
מֹו  ָדד? ּכְ ה ּבָ ָבה ָבָדד, ַמה זֶּ חּוץ. ֵאיָכה ָיׁשְ ּבַ

בֹו. ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחּוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ ּנֱֶאַמר ּבָ   ׁשֶ

אֵיכָה יָׁשְבָה בָדָד, ר' חֲנִינָאי וְרַּבָנָן ּפָתְחֵי קְרָא ּבְָאדָם הָרִאׁשֹון. 
הּו בְגַן עֵדֶן וְגו'. וַּיִַּקח, וַּיִּקַח ה' אֱלֹהִים אֶת הָָאדָם וַּיַּנִיחֵ  (בראשית ב)

קַח  (ויקרא ח)ּבַּמֶה לְקָחֹו. ר' חֲנִינָאי ָאמַר, לְקָחֹו ּבִדְבָרִים. ּכְּדָבָר ַאחֵר 
הַּיֹום ה'  (מלכים ב ב)אֶת ַאהֲרֹן. וְרַּבָנָן ָאמְרּו, לְקָחֹו ּבְרּוחַ. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 

  לֹקֵחַ אֶת אֲדֹנֶיךָ מֵעַל רֹאׁשֶךָ.

ָנן ּפֹוְתִחים  ֵאיָכה י ֲחִניַנאי ְוַרּבָ ָבה ָבָדד, ַרּבִ ָיׁשְ
ָאָדם ָהִראׁשֹון.  תּוב ּבְ ח ה' ֱאלִֹהים  (בראשית ב)ַהּכָ ּקַ ַוּיִ

ה  ּמֶ ח, ּבַ ּקַ ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְוגֹו'. ַוּיִ ּנִ ֶאת ָהָאָדם ַוּיַ
מֹו  ְדָבִרים, ּכְ י ֲחִניַנאי ָאַמר, ְלָקחֹו ּבִ ְלָקחֹו? ַרּבִ

ּנֱֶאמַ  ָנן ָאְמרּו, ְלָקחֹו  (ויקרא ח)ר ׁשֶ ַקח ֶאת ַאֲהֹרן. ְוַרּבָ
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ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ רּוַח, ּכְ ַהּיֹום ה' לֵֹקַח ֶאת  (מלכים ב ב)ּבְ
ְך.   ֲאדֶניְך ֵמַעל ֹראׁשֶ

ֵדי ִלְהיֹות לֹו ְמנּוָחה ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן, ּכְ ּנִ   ַויַּ

ה, לָדַעַת ּולְהַּכִיר הַחָכְמָה וַּיַּנִיחֵהּו בְגַן עֵדֶן, ּכְדֵי לִהְיֹות לֹו מְנּוחָ
וְהַּתֹורָה. ּדְָאמַר רִּבִי חֲנִינָאי, הַּתֹורָה לִימְדָּה הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא 

ָאז רָָאּה וַיְסַּפְרָּה וְגו', וַּיֹאמֶר  (איוב כח)לָָאדָם. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
  .לָָאדָם. וְהָיּו מַלְאֲכֵי הַׁשָּרֵת מְקַלְסִין לְפָנָיו

ֵדי ִלְהיֹות לֹו ְמנּוָחה, ָלַדַעת  ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן, ּכְ ּנִ ַוּיַ
י ֲחִניַנאי,  ָאַמר ַרּבִ יר ַהָחְכָמה ְוַהּתֹוָרה. ׁשֶ ּוְלַהּכִ
רּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם.  דֹוׁש ּבָ ָדּה ַהּקָ ַהּתֹוָרה ִלּמְ

תּוב  ּכָ ָרּה ְוגֹו', ַוּיֹאֶמר (איוב כח)ֶזהּו ׁשֶ  ָאז ָרָאּה ַוְיַסּפְ
ִסים ְלָפָניו. ֵרת ְמַקּלְ ָ   ָלָאָדם. ְוָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

  קעט:(דף  פרשת ואתה תצוה -ספר שמות  -בזוהר 

עֹוָלם ָלל ּבָ ל ָהאֹור ְוֹלא ִנְמָצא ּכְ ְך ּכָ ה, ֲאַזי ֶנְחׁשָ ַמּטָ ה ָהאֹור ָהֶעְליֹון ִמּלְ ר ִמְתַעּלֶ ֲאׁשֶ   ּכַ

וְַאּתָה יְיָ' ַאל ּתִרְחָק אֱיָלּותִי לְעֶזְרָתִי חּוׁשָה.  ּפָתַח רַּבִי ׁשִמְעֹון וְָאַמר (תהלים כב)
וְַאּתָה יְיָ' ּכֹּלָא חַד. ַאל ּתִרְחָק: לְאִסְּתַּלְקָא מִינָן, לְמֶהֱוֵי סָלִיק 
נְהֹורָא עִּלָָאה מִּתַּתָָאה. ּדְהָא ּכַד אִסְּתָּלַק נְהֹורָא עִּלָָאה מִּתַּתָָאה, 

  הֹורָא, וְלָא אִׁשְּתְכַח ּכְלַל ּבְעָלְמָא.ּכְדֵין אִתְחֲׁשָךְ ּכָל נְ
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ְמעֹון ְוָאַמר,  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ה ה' ַאל  (תהלים כב)ּפָ ְוַאּתָ
ה ה'  ה. ְוַאּתָ ְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ַהּכֹל  -ּתִ

ְרָחק  נּו ִלְהיֹות  -ֶאָחד. ַאל ּתִ ְלִהְתַרֵחק ֵמִאּתָ
ַמטָּ  ר עֹוֶלה ָהאֹור ָהֶעְליֹון ִמּלְ ֲאׁשֶ ֲהֵרי ּכַ ה. ׁשֶ

ל  ְך ּכָ ה, ֲאַזי ֶנְחׁשָ ַמּטָ ה ָהאֹור ָהֶעְליֹון ִמּלְ ִמְתַעּלֶ
עֹוָלם. ָלל ּבָ   ָהאֹור ְולֹא ִנְמָצא ּכְ

יֵמי ִיְרְמָיהוּ  ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ   ֶנֱחַרב ּבֵ

תְּבְנֵי וְעַל ּדָא אִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא ּבְיֹומֹוי ּדְיִרְמְיָהּו. וְַאף עַל ּגַב ּדְאִ
לְבָתַר, לָא ַאהְדָר נְהֹורָא לְַאתְרֵיּה ּכַדְקָא יֵאֹות. וְעַל רָזָא ּדָא, 
ׁשְמָא ּדְהַהּוא נְבִיָאה ּדְאִתְנַּבֵי עַל ּדָא, יִרְמְיָהּו. אִסְּתַלְקּותָא 
ּדִנְהֹורָא עִּלָָאה, ּדְאִסְּתָּלַק לְעֵילָא לְעֵיּלָא, וְלָא ַאהְדָר לְַאנְהָרָא 

ּכְדְקָא יֵאֹות. יִרְמְיָהּו: אִסְּתָּלַק וְלָא ַאהְדָר לְַאתְרֵיּה,  לְבָתַר
  וְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְדְׁשָא וְאִתְחֲׁשָכּו נְהֹורִין.

יֵמי ִיְרְמָיהּו. ְוַאף  ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ְוַעל ֶזה ֶנֱחַרב ּבֵ
ְבָנה ְלַבּסֹוף, לֹא ָחַזר ָהאֹור ִלְמקֹומֹו  ּנִ ב ׁשֶ ַעל ּגַ

מֹו שֶׁ  ִביא ַההּוא ּכְ ם ַהּנָ ִריְך. ְוַעל סֹוד ֶזה ׁשֵ ּצָ
ְך  א ַעל ּכָ ִהְתַנּבֵ ל ָהאֹור  -ׁשֶ ִיְרְמָיהּו. ֶהְעֵלם ׁשֶ

ָעָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְולֹא ָחַזר  ָהֶעְליֹון, ׁשֶ
ִריְך. ִיְרְמָיהּו  ּצָ מֹו ׁשֶ ה  - ְלָהִאיר ְלַבּסֹוף ּכְ ִהְתַעּלָ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

קעו

כּו ְולֹא ָחַזר ִלְמקֹומֹו, ְוֶנֱחרַ  ׁש ְוֶנְחׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ב ּבֵ
אֹורֹות.   ַהּמְ

ים דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ל ַהׁשּ   סֹוד ֵצרּוף ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ

אֲבָל יְׁשַעְיָהּו, ׁשְמָא ּגָרִים לְפּורְקָנָא, ּולְַאהְּדָרָא נְהֹורָא עִּלָָאה 
ּבֵי מַקְדְׁשָא,  ּולְמִבְנֵי (ישעיהו לאנהרא ההוא נהורא עלאה ולמעבד פורקנא)לְַאתְרִיּה, 

וְכָל טָבִין וְכָל נְהֹורִין, יָהַדְרּון ּכְדִּבְקַדְמֵיתָא. וְעַל ּדָא, ׁשְמָהָן 
ּדִתְרֵין נְבִיאִין אִּלֵין, קַיְימִין ּדָא לָקֳבֵל ּדָא, ּבְגִין ּדִׁשְמָא ּגָרִים, 

לְבִיׁש. וְעַל  וְצֵרּופָא ּדְַאתְוָון ּדָא ּבְדָא, ּגַרְמִין עֹובָדָא, הֵן לְטָב וְהֵן
רָזָא ּדָא, צֵרּופָא ּדְַאתְוָון ּדִׁשְמָהָן קַּדִיׁשִין, וְכֵן ָאתְוָון ּבְגַרְמַיְיהּו, 
ּגַרְמִין לְאִתְחֲזָָאה רָזִין עִּלָאִין, ּכְגְַוונָא ִּדׁשְמָא קַּדִיׁשָא, ּדְַאתְוָון 

  חֲזָָאה ּבְהּו.ּבְגַרְמַיְיהּו, ּגַרְמִין רָזִין עִּלָאִין קַּדִיׁשִין לְאִתְ 

ם ּגֹוֵרם ַהְיׁשּוָעה, ּוְלַהֲחִזיר  ֵ ְעָיהּו, ַהׁשּ ֲאָבל ְיׁשַ
 (ישעיהו, להאיר האור העליון ולעשות ישועה)ָהאֹור ָהֶעְליֹון ִלְמקֹומֹו 

ׁש, ְוָכל ַהּטֹובֹות ְוָכל  ְקּדָ ית ַהּמִ ְוִלְבנֹות ּבֵ
מֹותָ  ָבִראׁשֹוָנה. ְוַעל ֶזה ׁשְ ל ָהאֹורֹות ַיְחְזרּו ּכְ ם ׁשֶ

ת ֶזה,  ִביִאים ָהֵאּלּו עֹוְמִדים ֶזה ְלֻעּמַ ֵני ַהּנְ ׁשְ
זֹו  ּגֹוֵרם, ְוֵצרּוף ָהאֹוִתּיֹות זֹו ּבָ ם ׁשֶ ֵ ת ַהׁשּ ִסּבַ ּבְ
ה, ֵהן ְלטֹוב ְוֵהן ְלַרע. ְוַעל סֹוד ֶזה  ּגֹוְרמֹות ַמֲעׂשֶ
ים, ְוֵכן  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ל ַהׁשּ ֵצרּוף ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ

ַעְצָמן ּגֹוְרמֹות ְלַהְראֹות סֹודֹות ָהאֹוִתּיוֹ  ת ּבְ
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ָהאֹוִתּיֹות  דֹוׁש, ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ֻדְגַמת ַהׁשּ ֶעְליֹוִנים ּכְ
ים  ַעְצָמן ּגֹוְרמֹות סֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְקדֹוׁשִ ּבְ

ֶהם.   ְלַהְראֹות ּבָ

  (דף קכ"ב ע"א)פרשת משפטים  -ספר שמות  -בזוהר 

ע, ּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ָרׁשָ ל ִמי ׁשֶ יִהּנֹם, ְויֹוְרִדים לֹו  ּכָ מֹוִריִדים אֹותֹו ַלּגֵ
  ְלָחָייו

ָאמַר רִּבִי יֹוסִי ּכָל מַאן ּדְקָרֵי לְחַבְרֵיּה ּבִׁשְמָא ּדְלֵית ּבֵיּה, וְגָּנֵי לֵיּה, 
אִּתְּפַס ּבְמָה ּדְלֵית ּבֵיּה, ּדְָאמַר רִּבִי חִּיָיא ָאמַר רִּבִי חִזְקִּיָה, ּכָל מַאן 

בְרֵיּה רָׁשָע, נַחְּתִין לֵיּה לַּגֵיהִּנָם. וְנַחְּתִין לֵיּה לְעִלְעֹוי, ּבַר ּדְקָרֵי לְחַ
  אִיּנּון חֲצִיפִין ּדְאֹורַיְיתָא, ּדִׁשְרֵי לֵיּה לְאִינִיׁש לְמִקְרֵי לְהּו רָׁשָע.

ם  ׁשֵ ּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ּבְ ל ִמי ׁשֶ י יֹוֵסי, ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ֵאין ּבֹו ּוְמַגּנֶה אֹותוֹ  ֵאין ּבֹו. ׁשֶ ֶ ַמה ׁשּ ס ּבְ , ִנְתּפָ

ל ִמי  ה, ּכָ י ִחְזִקּיָ א ָאַמר ַרּבִ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ
יִהּנֹם,  ע, מֹוִריִדים אֹותֹו ַלּגֵ ּקֹוֵרא ַלֲחֵברֹו ָרׁשָ ׁשֶ
ל  ָרט ְלאֹוָתם ֲחצּוִפים ׁשֶ ְויֹוְרִדים לֹו ִלְלָחָייו, ּפְ

ר ָלָאָדם ִלְקֹרא ָלֶהם ָרשָׁ  ּתָ ּמֻ   ע.ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ְעָלּה ְלֵעֶבר ַהיָּם  ָהַלְך ּבַ ַאְלָמָנה ׁשֶ ַאְלָמָנה, ְוֹלא ַאְלָמָנה. ּכְ ָהְיָתה ּכְ
ה לוֹ    ּוְמַחּכָ
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הַהּוא ּגַבְרָא, ּדְלָיִיט לְחַבְרֵיּה, ַאעְּבָר רִּבִי יֵיסָא, ָאמַר לֵיּה ּכְרָׁשָע 
רָׁשָע לָא קָאמֵינָא עַבָדְּתְ. ַאתְיֵיּה לְקָמֵיּה ּדְרִּבִי יְהּודָה, אֲמַר לֵיּה 

לֵיּה, אֶּלָא ּכְרָׁשָע, ּדְַאחְזֵי מִּלֹוי ּכְרָׁשָע, ְולָא אֲמֵינָא ּדְאִיהּו רָׁשָע. 
ָאתָא רִּבִי יְהּודָה, וְׁשָאִיל לְעֹובָדָא קָמֵיּה ּדְרַּבִי אֶלְעָזָר, ָאמַר לֵיּה, 

יְיָ' ּכְאֹויֵב, וְלָא אֹויֵב. הָיָה  (איכה ב)וַּדַאי לָא אִתְחַּיָיב. מְנָלָן. ּדִכְּתִיב, 
ּדְאִי לָאו הָכִי, לָא אִׁשְּתְַאר מִּיִׂשְרָאֵל ּגִזְעִין ּבְעָלְמָא. ּכְגַוְונָא ּדָא, 

הָיְתָה ּכְַאלְמָנָה, וְלָא ַאלְמָנָה, ּכְַאלְמָנָה ּדְָאזִיל ּבַעְלָּה לְעִבְרָא  (איכה ב)
  ּדְיַּמָא, ּומְחַּכָאת לֵיּה.

י ֵייָסא, אֹותֹו ִאיׁש שֶׁ  ל ֶאת ֲחֵברֹו, ָעַבר ַרּבִ ּלֵ ּקִ
י  א ִלְפֵני ַרּבִ יָת. ּבָ ע ָעׂשִ מֹו ָרׁשָ ָאַמר לֹו, ּכְ
א  י לֹו, ֶאּלָ ע לֹא ָאַמְרּתִ ְיהּוָדה. ָאַמר לֹו, ָרׁשָ
י  ע, ְולֹא ָאַמְרּתִ ָרׁשָ ְרֵאה ְדָבָריו ּכְ ּמַ ע, ׁשֶ ָרׁשָ ּכְ

אַ  י ְיהּוָדה ְוׁשָ א ַרּבִ ע. ּבָ הּוא ָרׁשָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַלּמַ
ּלֹא ִהְתַחיֵּב.  אי ׁשֶ י ֶאְלָעָזר. ָאַמר לֹו, ַוּדַ ִלְפֵני ַרּבִ

תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ אֹוֵיב, ְולֹא  (איכהב)ִמּנַ ָהָיה ה' ּכְ
ָזִעים  ָרֵאל ּגְ ׂשְ ַאר ִמּיִ ְך, לֹא ִנׁשְ ִאם לֹא ּכָ אֹוֵיב. ׁשֶ

מֹו ֶזה,  עֹוָלם. ּכְ ַאְלָמָנה,  (שם א)ּבָ ְולֹא ָהְיָתה ּכְ
ם  ְעָלּה ְלֵעֶבר ַהּיָ ָהַלְך ּבַ ַאְלָמָנה ׁשֶ ַאְלָמָנה. ּכְ

ה לֹו.   ּוְמַחּכָ

  (דף רג ע"א)פרשת מקץ  -ספר בראשית  -בזוהר 
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ל  ׁש ְוָהיּו ׂשֹוְרִפים אֹותֹו ָבֵאׁש, ָעלּו ּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
שׁ  ְקּדָ ְתֵלי ַהּמִ   אֹוָתם ַהּכֲֹהִנים ַעל ּכָ

מַׂשָּא גֵיא חִּזָיֹון מַה ּלָךְ אֵיפֹה ּכִי  (ישעיה כב)י חִזְקִּיָה ּפָתַח וְאֲמַר, רִּבִ
עָלִית ּכֻּלָךְ לַּגַּגֹות. ּתָא חֲזֵי, הָא אּוקְמּוהָ ּבְזִמְנָא ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי 

 ג ע"א)(דף רמַקְּדְׁשָא, וְהָיּו מֹוקְדִין לֵיּה ּבְנּורָא, סְלִיקּו ּכָל אִינּון ּכַהֲנֵי 
ּדְמַקְּדְׁשָא, וְכָל מַפְּתֵחִין ּבִידַיְיהּו, וְָאמְרּו.  (נ"א גגיהון)עַל ּכֹותְלֵיהֹון 

  עַד הָכָא הֲוֵינָא גִזְּבָרִין ּדִילָךְ, מִּכָאן וָאֵילָךְ טֹול ּדִילָךְ.

ַתח ְוָאַמר,  ה ּפָ י ִחְזִקּיָ יֹון  (ישעיה כב)ַרּבִ א ֵגיא ִחזָּ ָ ַמׂשּ
ְך ֵאפֹוא  ּגֹות. ּבא ְרֵאה, ַמה ּלָ ְך ַלּגַ ּלָ י ָעִלית ּכֻ ּכִ

ׁש ְוָהיּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ְרׁשּוָה, ּבִ ֲהֵרי ּפֵ
ל אֹוָתם ַהּכֲֹהִנים ַעל  ׂשֹוְרִפים אֹותֹו ָבֵאׁש, ָעלּו ּכָ
יֵדיֶהם,  חֹות ּבִ ְפּתְ ׁש, ְוָכל ַהּמַ ְקּדָ ְתֵלי [גגות] ַהּמִ ּכָ

אן הָ  אן ְוָאְמרּו: ַעד ּכָ ְך. ִמּכָ ּלְ ִרים ׁשֶ ִיינּו ִגְזּבָ
ְך. ּלְ   ְוֵאיָלְך ֹטל ֶאת ׁשֶ

בּוָאה ֵני ָהעֹוָלם ָהיּו יֹוְנִקים ְיִניַקת ַהּנְ ָהְיָתה  ָכל ּבְ ִכיָנה ׁשֶ ְ ֵמַהׁשּ
שׁ  ְקּדָ ּמִ   ּבַ

אֲבָל ּתָא חֲזֵי, ּגֵיא חִּזָיֹון, ּדָא ׁשְכִינְּתָא ּדְהֲוַת ּבְמַקְּדְׁשָא. וְכָל ּבְנֵי 
לְמָא, מִינָּה הֲוּו יָנְקִין יְנִיקּו ּדִנְבּוָאה. ּדְַאף עַל ּגַב ּדְכָל נְבִיאִין, עַ

קָא הֲוּו מִתְנַּבְאִין מֵאֲתַר ָאחֳרָא, מִּגַּוָוּה הֲוּו יָנְקִין נְבּוַאתְהֹון. וְַעל 
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ּדְכָל  ּדָא אִתְקְרֵי אִיהִי ּגֵיא חִּזָיֹון. ִחּזָיֹון, הָא אּוקְמּוהָ, דְאִיהּו חֵיזּו
  ּגְוָונִין עִּלָאִין.

יֹון  יא ִחזָּ ָהְיָתה  - ֲאָבל ּבֹא ְרֵאה, ּגֵ ִכיָנה ׁשֶ ְ זֹו ַהׁשּ
ּנָה ָהיּו יֹוְנִקים  ֵני ָהעֹוָלם ִמּמֶ ׁש, ְוָכל ּבְ ְקּדָ ּמִ ּבַ
ִביִאים ָהיּו  ל ַהּנְ ּכָ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ בּוָאה. ׁשֶ ְיִניַקת ַהּנְ

קֹום ַאֵחר  ִאים ִמּמָ ּתֹוָכּה ָהיּו יֹוְנִקים מִ  -ִמְתַנּבְ
יֹון.  יא ִחזָּ ן ִהיא ִנְקֵראת ּגֵ ֶאת ְנבּוָאָתם, ְוַעל ּכֵ
ל  ל ּכָ ְרֶאה ׁשֶ הּוא ַהּמַ ְרׁשּוָה ׁשֶ יֹון, ִהּנֵה ּפֵ ִחזָּ

ָוִנים ָהֶעְליֹוִנים.   ַהּגְ

Nâw  
  

ה ַעל  ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּכֹה ָאַמר ה' קֹול ּבְ
  ֶניהָ בָּ 

מַה ּלָךְ אֵיפֹה ּכִי עָלִית ּכֻּלָךְ לַּגַּגֹות, ּדְהָא ּכַד אִתְחָרַב מַקְּדְׁשָא, 
ׁשְכִינְּתָא ָאתָאת, ּוסְלִיקַת ּבְכָל אִינּון ַאתְרִין, ּדְהֲוָה מְדֹורָּה ּבְהּו 
ּבְקַדְמִיתָא. וַהֲוַת ּבָכַת עַל ּבֵית מְדֹורָּה, וְעַל יִׂשְרָאֵל ּדְאֲזְלּו 

גָלּותָא, וְעַל ּכָל אִינּון צַּדִיקֵי וַחֲסִידֵי ּדְהֲוּו ּתַּמָן וְאִתְאֲבִידּו. ּבְ
ּכֹה ָאמַר יְיָ קֹול ּבְרָמָה נִׁשְמָע נְהִי ּבְכִי  (ירמיה לא)ּומְנָלָן, ּדִכְתִיב, 

תַמְרּורִים רָחֵל מְבַּכָה עַל ּבָנֶיהָ, וְהָא אִּתְמָר. ּוכְדֵין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
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ּוא ׁשָאִיל לָּה לִׁשְכִינְּתָא, וְָאמַר לָּה. מַה ּלָךְ אֵיפֹה ּכִי עָלִית ּכֻּלָךְ ה
  לַּגַּגֹות.

ֲהֵרי  ּגֹות, ׁשֶ ְך ַלּגַ ּלָ י ָעִלית ּכֻ ְך ֵאפֹוא ּכִ ַמה ּלָ
ָאה ְוָעְלָתה ְלָכל  ִכיָנה ּבָ ְ ׁש, ַהׁשּ ְקּדָ ּנֱֶחַרב ַהּמִ ׁשֶ ּכְ

ָהָיה ָבֶהם  קֹומֹות ׁשֶ ִראׁשֹוָנה, אֹוָתם ַהּמְ ְמדֹוָרּה ּבָ
ָרֵאל  ית ְמדֹוָרּה, ְוַעל ִיׂשְ ְוָהְיָתה ּבֹוָכה ַעל ּבֵ
ל אֹוָתם ַהֲחִסיִדים  לּות, ְוַעל ּכָ ָהְלכּו ַלּגָ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ִין ָלנּו? ׁשֶ ם ְוֶנֶאְבדּו. ּוִמּנַ ָהיּו ׁשָ יִקים ׁשֶ ּדִ ְוַהּצַ

ָמע ְנהִ  (ירמיה לא) ָרָמה ִנׁשְ ִכי ּכֹה ָאַמר ה' קֹול ּבְ י ּבְ
ֵאר.  ֶניָה, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ה ַעל ּבָ ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ
ִכיָנה  ְ רּוְך הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ְוָאז ַהּקָ
ּגֹות. ְך ַלּגַ ּלָ י ָעִלית ּכֻ ְך ֵאפֹוא ּכִ   ְואֹוֵמר ָלּה: ַמה ּלָ

כְלָלָא ּבַהֲדָּה ּכָל מַהּו ּכֻּלָךְ, ּדְהָא ּכִי עָלִית סַגְיָא, מַהּו ּכֻּלָךְ. לְַא
חֵילִין וְכָל רְתִיכִין ָאחֳרָנִין, ּדְכֻּלְהּו ּבְכּו עִּמָּה עַל חֻרְּבַן ּבֵי 

  מַקְּדְׁשָא.

יק. ַמה זֶּה  י ָעִלית ֶזה ַמְסּפִ ֲהֵרי ּכִ ְך, ׁשֶ ּלָ ה ּכֻ ַמה זֶּ
בֹות  ְרּכָ ָבאֹות ְוַהּמֶ ל ַהּצְ ּה ּכָ ְך? ְלַהְכִליל ִעּמָ ּלָ ּכֻ

ית ָהֲאֵחִרים שֶׁ  ן ּבֵ ּה ַעל ֻחְרּבַ כּו ִעּמָ ם ּבָ ּלָ ּכֻ
ׁש. ְקּדָ   ַהּמִ
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ּובְגִין ּכָךְ, מַה ּלָךְ אֵיפֹה. ָאמְרָה קַּמֵיּה, וְכִי ּבָנַי ּבְגָלּותָא, ּומַקְּדְׁשָא 
ּתְׁשּואֹות  (ישעיה כב)אִּתֹוקְדָא, וְאֲנָא מַה ּלִי הָכָא. ׁשָרִיַאת וְאֲמְרַת, 

רְיָה עַּלִיזָה חֲלָלַיִךְ לא חַלְלֵי חֶרֶב וְלֹא מֵתֵי מְלֵָאה עִיר הֹומִּיָה קִ 
מִלְחָמָה עַל ּכֵן ָאמַרְּתִי ׁשְעּו מִּנִי אֲמָרֵר ּבַּבֶכִי וְגו'. וְהָא אֹוקִימְנָא, 

ּכֹה ָאמַר יְיָ מִנְעִי קֹולֵךְ  (ירמיה לא)ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ָאמַר לָּה, 
  מִּבֶכִי וְגו'.

ּום כָּ  ַני ּוִמׁשּ ְך ֵאפֹוא. ָאְמָרה ְלָפָניו: ְוִכי ּבָ ְך ַמה ּלָ
אן?  י ּכָ ַרף, ַוֲאִני ַמה ּלִ ׁש ִנׂשְ ְקּדָ לּות, ְוַהּמִ ּגָ ּבַ

אֹות ְמֵלָאה ִעיר  (ישעיה כב)ִהְתִחיָלה ְואֹוֶמֶרת,  ׁשֻ ּתְ
יָזה ֲחָלַלִיְך לֹא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְולֹא  ה ִקְרָיה ַעּלִ הֹוִמּיָ

י ֲאָמֵרר ֵמֵתי ִמְלָחָמה. ַעל כֵּ  עּו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַאְרנּו, ׁשֶ ִכי ְוגֹו'. ְוִהּנֵה ּבֵ ּבֶ ּבַ

ִכי  (ירמיה שם)ָאַמר ָלּה  ּכֹה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ
  ְוגֹו'.

ּלֹא ִנְמְצאּו בֹו ְקָללוֹ  ׁש, ֹלא ָהָיה יֹום ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ   תִמיֹּום ׁשֶ

וְּתָא חֲזֵי, מִּיֹומָא ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, לָא הֲוָה יֹומָא ּדְלָא 
אִׁשְּתַּכַח ּבֵיּה לְוָוטִין. ּבְגִין ּדְכַד ּבֵי מַקְּדְׁשָא הֲוָה קַּיָים, הֲוּו יִׂשְרָאֵל 

רְיָא ּבְבֵי ּפָלְחִין ּפּוְלחָנִין וְקְָרבִין עִּלַּוָון וְקָרְּבָנִין, ּוׁשְכִינְּתָא ׁשַ
מַקְּדְׁשָא עֲלַיְיהּו, ּכְאִּמָא ּדִרְבִיעָא עַל ּבְנַיָיא. וְהֲוּו ּכָל ַאְנּפִין 
נְהִירִין, עַד ּדְאִׁשְּתַּכָחּו ּבִרְכָאן לְעֵילָא וְתַּתָא. וְלָא הֲוָה יֹומָא, ּדְלָא 
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רָחֲצָן ּבְַארְעָא, אִׁשְּתַּכַח ּבֵיּה ּבִרְכָאן וְחֶדְוָון. וְהֲוּו יִׂשְרָאֵל ׁשָרָאן לְ
  וְכָל עַלְמָא הֲוָה אִּתְזָן ּבְגִינַיְיהּו.

ׁש, לֹא ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ּוֹבא ּוְרֵאה, ִמּיֹום ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ּלֹא ִנְמְצאּו בֹו ְקָללֹות, ִמׁשּ יֹום ׁשֶ
ָרֵאל עֹוְבִדים  ם, ָהיּו ִיׂשְ ׁש ָהָיה ַקיָּ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ִכיָנה ֲעבֹוד ְ נֹות, ְוַהׁשּ ֹות ּוַמְקִריִבים עֹולֹות ְוָקְרּבָ
רֹוֶבֶצת  מֹו ֵאם ׁשֶ ׁש ֲעֵליֶהם ּכְ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ׁשֹוָרה ּבְ
ְמְצאּו  ּנִ ִנים ְמִאירֹות, ַעד ׁשֶ ל ַהּפָ ֶניָה, ְוָהיּו ּכָ ַעל ּבָ
ּלֹא  ה, ְולֹא ָהָיה יֹום ׁשֶ ְבָרכֹות ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

רּוִיים ִנְמְצאּו בֹו בְּ  ָרֵאל ׁשְ ָמחֹות, ְוָהיּו ִיׂשְ ָרכֹות ּוׂשְ
ְגָלָלם. ָאֶרץ, ְוָכל ָהעֹוָלם ָהָיה ִנזֹּון ּבִ   ָלֶבַטח ּבָ

הַׁשְּתָא ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּוׁשְכִינְּתָא עִּמְהֹון ּבְגָלּותָא, לֵית לָךְ 
תְלַטְיָא. וְחֶדְוָון לָא יֹומָא ּדְלָא אִׁשְּתַּכַח ּבֵיּה לְוָוטִין, וְעַלְמָא אִ

  אִׁשְּתַּכָחּו לְעֵילָא וְתַּתָא.

ֶהם  ִכיָנה ִעּמָ ְ ׁש, ְוַהׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ
ּלֹא ִנְמָצִאים ּבֹו ְקָללֹות,  לּות, ֵאין ְלְך יֹום ׁשֶ ּגָ ּבַ
ָמחֹות ְלַמְעָלה  ל, ְוֵאין ִנְמָצאֹות ׂשְ ְוָהעֹוָלם ְמֵקּלָ

ה.   ּוְלַמּטָ
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ָרֵאל ִמן ֶהָעָפר,  ֶנֶסת ִיׂשְ רּוְך הּוא ְלָהִקים ֶאת ּכְ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ
ּכֹל ַח ֶאת ָהעֹוָלם ּבַ ּמֵ   ּוְלׂשַ

וְזַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לְאֲקַמָא לָּה לִכְנְסֶת יִׂשְרָאֵל מֵעַפְרָא, 
 (ישעיה נו)ּתְ ָאמֵר, ּכְמָה דְאִּתְמָר. ּולְמֶחֱדֵי עַלְמָא ּבְכֹּלָא. ּכְמָה דְַא

וַהֲבִיאֹותִים אֶל הַר קָדְׁשִי וְׂשִּמַחְּתִים ּבְבֵית ּתְפִּלָתִי וְגו'. ּוכְתִיב, 
ּבִבְכִי יָבֹואּו ּובְתַחֲנּונִים אֹובִילֵם. ְּכמָה ּדִבְקַדְּמִיתָא, ּדִכְתִיב,  (ירמיה לא)
יָּה. הָכִי נָמֵי לְבָתַר, ּבָכֹה תִבְּכֶה ּבַּלַיְלָה וְדִמְעָתָּה עַל לֶח (איכה א)

  ּבִבְכִי יִתְהַּדְרּון. ּדִכְתִיב, ּבִבְכִי יָבֹאּו וְגו':

ֶנֶסת  רּוְך הּוא ְלָהִקים ֶאת ּכְ דֹוׁש ּבָ ְוָעִתיד ַהּקָ
ַח ֶאת  ּמֵ ֵאר, ּוְלׂשַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ִמן ֶהָעָפר ּכְ ִיׂשְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ּכֹל, ּכְ ִביאֹוִתים ֶאל ַוהֲ  (ישעיה נו)ָהעֹוָלם ּבַ
ִתי ְוגֹו', ְוָכתּוב  ִפּלָ ֵבית ּתְ ים ּבְ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ ַהר ָקְדׁשִ

מֹו  (ירמיה לא) ְבִכי ָיבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם. ּכְ ּבִ
תּוב  ּכָ ַהְתָחָלה, ׁשֶ ּבַ ְיָלה  (איכה א)ׁשֶ ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ּבָ

ן ְלַאחַ  ם ּכֵ ְך ּגַ ְבִכי ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה, ּכָ ְך ּבִ ר ּכָ
ְבִכי ָיבאּו ְוגֹו'. תּוב ּבִ ּכָ   ַיְחְזרּו, ׁשֶ

  (דף קז ע"א)פרשת וירא  -ספר בראשית  -בזוהר 

ַדע ַלה'. ְואֹותֹו ַהיֹּום הּוא יֹום ְנָקָמה   ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

קְּדְׁשָא, רַּבִי יְהּודָה אֹוקִים לֹון לְהַּנֵי קְרָאֵי ּבְיֹומָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַ
ּדִבְהַהּוא יֹומָא אִתְחַׁשְכּו עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי, וְאִתְחַׁשְכָן ׁשְמַיָא וְכֹוכְבַיָא. 
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רַּבִי אֶלְעָזָר מֹוקִים לְהַּנֵי קְרָאֵי ּבְיֹומָא ּדְיֹוקִים קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
וְתַּתָא,  לִכְנְסֶת יִׂשְרָאֵל מֵעַפְרָא, וְהַהּוא יֹומָא יִתְיְדַע לְעֵילָא

וְהָיָה יֹום אֶחָד הּוא יִּוָדַע לַיְיָ. וְהַהּוא יֹומָא יֹומָא  (זכריה יד)ּדִכְתִיב, 
ּדְנֹוקְמָא אִיהּו, ּדְזַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְנָקְמָא מִׁשְָּאר עַּמִין 

  עֹובְדֵי עֲבֹודַת ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות.

סוּ  י ְיהּוָדה ֵהִקים ֶאת ַהּפְ ּיֹום ַרּבִ לּו ּבַ ִקים ַהּלָ
כּו  אֹותֹו ַהּיֹום ָחׁשְ ּבְ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ
י  ַמִים ְוכֹוָכִבים. ַרּבִ כּו ׁשָ ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ְוָחׁשְ
ִקים  יָּ ּיֹום ׁשֶ לּו ּבַ סּוִקים ַהּלָ ֶאְלָעָזר ְמָבֵאר ֶאת ַהּפְ

ֶנֶסת יִ  רּוְך הּוא ֶאת ּכְ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ֵמֶהָעָפר, ַהּקָ ׂשְ
תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ  (זכריה יד)ְואֹותֹו יֹום נֹוָדע ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ַדע ַלה'. ְואֹותֹו ַהּיֹום הּוא  ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ
רּוְך הּוא ִלְנֹקם  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ יֹום ְנָקָמה, ׁשֶ

ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּומַ  ָאר ָהַעּמִ ְ לֹות.ִמׁשּ   זָּ

ֵני  ֵני ָהעֹוָלם, ְוָכל ּבְ ל ּבְ ד ַעל ּכָ ּבֵ ה ְוִיְתּכַ ְתַעּלֶ יִּ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ
ֲחוּו ְלָפָניו ּתַ   ָהעֹוָלם ַיַעְבדּו ְוִיׁשְ

וְכַד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יַעֲבִיד נּוקְמִין ּבִׁשְָאר עַמִין עֹובְדֵי עֲבֹודַת 
אֹוקִיר אֱנֹוׁש ּמִָּפז ּדָא מַלְּכָא מְׁשִיחָא  ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות, ּכְדֵין

ּדְיִסְּתָּלַק וְיִתְיָיקַר עַל ּכָל ּבְנִי עָלְמָא, וְכָל ּבְנֵי עָלְמָא יִפְלְחּון 
לְפָנָיו יִכְרְעּו צִּיִים וְגו' מַלְכֵי  (תהלים עב)וְיִסְּגְדּון קַּמֵיּה ּדִכְתִיב, 

ל ּגַב ּדִנְבּוָאה דָא אִּתְמָר עַל ּבָבֶל, תַרְׁשִיׁש וְגו'. ּתָא חֲֵזי, ַאף עַ
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(ר"ל סמוך לפ' שלמעלה שכ' ּבְכֹוּלָא אִּתְמָר. ּדְהָא חָמֵינָן ּבְהַאי ּפַרְׁשָתָא ּדִכְתִיב 

ּכִי יְרֵַחם יְיָ אֶת יַעֲקֹב. ּוכְתִיב  בה אוקיר אנוש וגו' ואולי לדעת הזוה"ק חד פר' היא)
  אֶל מְקֹומָם.ּולְקָחּום עַּמִים וְהֱבִיאּום 

ָאר  ׁשְ ה ְנָקמֹות ּבִ רּוָך הּוא ַיֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ּוְכׁשֶ
לֹות, ָאז אֹוִקיר ֱאנֹוׁש  ים עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמזָּ ָהַעּמִ

ז  ד ַעל  -ִמּפָ ּבֵ ה ְוִיְתּכַ ְתַעּלֶ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ
ֵני ָהעֹוָלם ַיַעְבדּו וְ  ֵני ָהעֹוָלם, ְוָכל ּבְ ל ּבְ ֲחוּו ּכָ ּתַ ִיׁשְ

תּוב  ּכָ ים ְוגֹו'  (תהלים עב)ְלָפָניו, ׁשֶ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ
ב  יׁש ְוגֹו'. ּבא ְרֵאה, ַאף ַעל ּגַ ַמְלֵכי ַתְרׁשִ

ֶבל  בּוָאה זֹו ֶנֶאְמָרה ַעל ּבָ ּנְ ּכֹל ֶזה ֶנֱאַמר.  -ׁשֶ ּבַ
י ְיַרֵחם ה' אֶ  תּוב ּכִ ּכָ ה זֹו ׁשֶ ָפָרׁשָ ֲהֵרי ָרִאינּו ּבְ ת ׁשֶ

ים ֶוֱהִביאּום ֶאל  ַיֲעֹקב, ְוָכתּוב ּוְלָקחּום ַעּמִ
  ְמקֹוָמם.

  )(דף קי"ח ע"בפרשת משפטים  -ספר שמות  -בזוהר 

  עון ומשחית אף וחמה, שכלם מועדים לקלקל

רִּבֹונֵיּה, ּבְַארְּבַע אֲבֹות  (קצ"א ע"א)ׁשֹור מּועָד ּבַעְלָּה, עָאל לְבֵי מַלְּכָא 
ופני שור מהשמאל לארבעתם) עָֹון  (דאינון, (יחזקאל א')נְזִיקִין ּדִילֵיּה, 

ּומַׁשְחִית ַאף וְחֵמָה, ּדְכֻּלְהּו מּועָדִין לְקַלְקֵל. ּבְגּופָא ּדִילֵיּה, הִרְּבִיץ 
עַל הַּכֵלִים, מִזְּבַח מְנֹורָה שֻלְחָן ּוׁשְַאר מָאנִין, רָבַץ עָלַיְיהּו 

יל ּכָל קָרְּבְנִין ּדִּמַאֲכָלִים ּדְפָתֹורָא, וְׁשִּבְרָתָן. ּובְׁשֵן ּדִילֵיּה, ָאכִ
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 (ומדקא כלא ושארא דאינון אמוהן ופדרין שיירי מנחות ברגלוי רפסא)וְׁשַאֲרָא ּבְרַגְלֹוי רַפְָסא. 
 (דף קי"ח ע"ב)חִּלֵל  (איכה ב)ּובְקֶרֶן ּדִילֵיּה, קָטַל ּכַהֲנֵי וְלֵיוָאֵי. הָרַס ּכֹּלָא, 

  מַמְלָכָה וְׂשָרֶיהָ.

ֶלְך ִרּבֹונֹו  ְעָלּה, ִנְכָנס ְלֵבית ַהּמֶ ׁשֹור מּוָעד ּבַ
ּלֹו,  ִזיִקין ׁשֶ ָעה ֲאבֹות ַהּנְ ַאְרּבָ  א) (שהם (יחזקאלּבְ

ן) עון ומשחית  ופניהשור מהשמאול לארּבעּתָ
אף וחמה, שכלם מועדים לקלקל. בגוף שלו 
הרביץ על הכלים, מזבח מנורה שלחן ושאר 

ובשן שלו אכל כל כלים. רבץ עליהם ושברם. 
הקרבנות של מאכלי השלחן, ואת השאר רמס 

 (ּוָמחק הּכל, והשָאר שהם אמּורים ּופָדרים, שָירי מָנחות, ָרמסּברגָליו)ברגליו, 
ובקרנו הרג כהנים ולוים. הרס הכל, חלל 

  ממלכה ושריה.

ָבה ַבּגֹוִים ֹלא ָמְצָאה ָמנֹוחַ    ִהיא ָיׁשְ

ילִית, ּבְבַיִת ּדִילָּה, ּדְאִיהִי ּבֵית הַּסֹהַר, הַּבֹור, נּוקְּבָא ּבִיׁשָא, לִ
ּתְפִיסַת לְמַטְרֹונִיתָא ּובְנָהָא, ׁשִפְחָה ּבִיׁשָא, ּבְגָלּותָא ּדִילָּה, 
וְׁשַוְויָיאן לֹון, ּבְכַּמָה ׁשַלְׁשְלָאִין וַאֲסּורִין לִבְנָהָא, יְדַיְיהּו מְהַּדְקָן 

ּבַּגֹויִם לא מָצְָאה מָנֹוחַ. וְלא עֹוד אֶּלָא הִיא יָׁשְבָה  (איכה א)לַאֲחֹורָא. 
ּכָל מְכַּבְדֶיהָ הִּזִילּוהָ ּכִי רָאּו עֶרְוָתָּה ּגַם הִיא נְאֶנְחָה וַּתָׁשָב  (איכה א)
  ָאחֹור.
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ית  ִהיא ּבֵ ֵביָתּה, ׁשֶ ַהּבֹור ְנֵקָבה ָרָעה, ִליִלית, ּבְ
ִביָרה ּוָבֶניָה, ַהשִּׁ  ְפָסה ֶאת ַהּגְ ְפָחה ַהּסַֹהר, ּתָ

ה  ַכּמָ ָמה אֹוָתּה ּבְ ּה, ְוׂשָ ּלָ לּות ׁשֶ ּגָ ָרָעה, ּבַ
ִקים  ָלאֹות, ְוָאְסרּו ְלָבֶניָה ֶאת ְיֵדיֶהם ְמֻהּדָ ְלׁשְ ׁשַ

ָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמְצָאה  (איכה א)ְלָאחֹור.  ִהיא ָיׁשְ
א  ילּוָה  (שם)ָמנֹוַח. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ֶדיָה ִהזִּ ל ְמַכּבְ ּכָ

י ָראּו ֶערְ  ב ָאחֹור.ּכִ ׁשָ ם ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוּתָ   ָוָתּה ּגַ

וַּיַּצֶת אֵׁש  (איכה ד)וְלא עֹוד, אֶּלָא זֹונָה ּדְאִיהִי הֶבְעֵר, ּדְהַיְינּו אֵׁש, 
ּבְצִּיֹון. לְבָתַר קָם ָאדָם ּבְלִּיַעַ"ל רָׁשָע, רְבִיעִי לַאֲבֹות נְזִיקִין, 

ין עֵר ּבֵין יָׁשֵן, וְׁשִַּלח ֶאת ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה ָאדָם מּועָד לְעֹולָם, ּבֵ
  ּבְעִירֹו, וְָאכִיל וְׁשֵצֵי וְגָדַע ּכְרָמִים ּופַרְּדֵסִים ּדִיְרּוׁשָלַם, וְׁשֵצֵי ּכֹּלָא.

ַהְינּו ֵאׁש,  ִהיא ֶהְבֵער, ׁשֶ א זֹוָנה, ׁשֶ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ַע"ל  ִלּיַ ְך ָקם ָאָדם ּבְ ִצּיֹון. ַאַחר ּכָ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ ַוּיַ

ּנֱֶאַמר ּבֹו ָאָדם ָרשָׁ  ִזיִקין, ׁשֶ ע, ְרִביִעי ַלֲאבֹות ַהּנְ
ח ֶאת  ּלַ ן, ְוׁשִ ין ָיׁשֵ ין ֵער ּבֵ מּוָעד ְלעֹוָלם, ּבֵ
ִסים  ָרִמים ּוַפְרּדֵ ִמיד ְוָגַדע ּכְ ִעיֹרה, ְוָאַכל ְוִהׁשְ ּבְ

ה ַהּכֹל. ַלִים, ְוִכּלָ ל ְירּוׁשָ   ׁשֶ

ה ֱאֶמת ְותֹוָרְתְך ֱאֶמת   ַאּתָ
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לְמָא, ַאנְּתְ קְׁשֹוט, וְאֹורַיְיתָךְ קְׁשֹוט, יָהָבַת לָן מִצְוַת רִּבֹון עָ
לַצַּדִיקִים ּגְמּורִים אִיהּו ַאגְרָא ּכְפּום עֹובָדַיְיהּו,  (מ"ג ע"א)ּתְפִילִין, 

ּפְאֵר עַל רֵיׁשַיְיהּו. ּומְׁשַּמְׁשִין לַאֲבּוהֹון ְואִּמְהֹון, ּכְַגוְונָא ּדְגּוָפא, 
ּדִילֵיּה מְׁשַּמְׁשִין לְרֵיׁשָא. הָכִי אִּתְתָא, מְׁשַּמְׁשָא  ּדְכָל אֵבָרִים

  לְבַעְלָּה.

ה ֱאֶמת ְותֹוָרְתְך ֱאֶמת, ָנַתּתָ  ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ַאּתָ
ָכר  מּוִרים הּוא ׂשָ יִקים ּגְ ין, ְלַצּדִ ִפּלִ ָלנּו ִמְצַות ּתְ
ים ֶאת ׁשִ ּמְ ם, ּוְמׁשַ ֵאר ַעל ֹראׁשָ יֶהם, ּפְ ִפי ַמֲעׂשֵ  ּכְ
ל ֵאיָבָריו  ּכָ ַהּגּוף ׁשֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ֲאבֹוֵתיֶהם ְוִאּמָ
ת ֶאת  ׁשֶ ּמֶ ה ְמׁשַ ָ ְך ָהִאׁשּ ים ֶאת ָהֹראׁש, ּכָ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ

ְעָלּה.   ּבַ

  

  )(דף רמב ע"בפרשת ויחי  -ספר בראשית  -בזוהר 

ִוד ל ּדָ א ׁשֶ ּסֵ ַלִים ַהְינּו ּכִ  ְירּוׁשָ

י כָרְסָוָון רְמִיו וְעַּתִיק יֹומִין יְתִיב חָזֵה הֲוֵית עַד ּדִ (דניאל ז)ּכְתִיב, 
וְגו'. חָזֵה הֲוֵית עַד ּדִי כָרְסָוָון רְמִיו, ּכַד אִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּתְרֵי 
ּכָרְסָוָון נָפְלּו, ּתְרֵי לְעֵילָא, ּתְרֵי לְתַּתָא. ּתְרֵי לְעֵילָא, ּבְגִין 

סְיָיא דְיַעֲקֹב אִתְרְחִיקַת מִּכֻרְסְיָיא ּדְאִתְרְחִיקַת ּתַּתָָאה מֵעִּלָָאה, ּכֻרְ
הִׁשְלִיךְ  (איכה ב)ּדְדָוִד. וְּכֻרְסְיָיא ּדְדָוִד נָפְלַת. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

מִׁשָּמַיִם אֶרֶץ. ּתְרִי ּכָרְסָוָון לְתַּתָא, יְרּוׁשָלַם, וְאִינּון מָארֵי 
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ּדְכָרְסָוָון ּדִלְעֵילָא, מָרֵיהֹון  דְאֹורַיְיתָא. וְכָרְסָוָון ּדִלְתַּתָא ּכְגַוְונָא
ּדְאֹורַיְיתָא הַיְינּו ּכֻרְסְיָיא דְיַעֲקֹב. יְרּוׁשָלַם הַיְינּו ּכֻרְסְיָיא דְדָוִד, 
וְעַל דָא ּכְתִיב, עַד ּדִי ּכָרְסָוָון, וְלָא ּכָרְסְיָא. ּכָרְסָוָון סַּגִיאִין נָפְלּו, 

  ֹונָּה ּדְאֹורַיְיתָא.וְכֻּלְהּו לָא נָפְלּו, אֶּלָא מֵעֶלְּב

תּוב  יק  (דניאל ז)ּכָ י ָכְרָסָון ְרִמיו ְוַעּתִ ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ
י ָכְרָסָון ְרִמיו   -יֹוִמין ְיִתב ְוגֹו' ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ּדִ

ַנִים  ֵני ִכְסאֹות ָנְפלּו, ׁשְ ׁש, ׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ ּכְ
ה. שְׁ  ַנִים ְלַמּטָ י ְלַמְעָלה ּוׁשְ ַנִים ְלַמְעָלה, ּכִ

ל ַיֲעֹקב  א ׁשֶ ּסֵ ְחּתֹוָנה ֵמָהֶעְליֹוָנה. ּכִ ִהְתַרֲחָקה ַהּתַ
תּוב  ּכָ א ָדִוד ָנַפל. ֶזהּו ׁשֶ א ָדִוד, ְוִכּסֵ ּסֵ ִהְתַרֵחק ִמּכִ

ה  (איכה ב) ֵני ִכְסאֹות ְלַמּטָ ַמִים ֶאֶרץ. ׁשְ ָ ִליְך ִמׁשּ ִהׁשְ
ֲעֵלי ַהּתוֹ  - ַלִים, ְואֹוָתם ּבַ ְסאֹות ְירּוׁשָ ָרה. ְוַהּכִ

ֲעֵלי ַהּתֹוָרה,  ַמְעָלה, ּבַ ּלְ ְסאֹות ׁשֶ מֹו ַהּכִ ה ּכְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ל  א ׁשֶ ּסֵ ַלִים ַהְינּו ּכִ ל ַיֲעֹקב. ְירּוׁשָ א ׁשֶ ּסֵ ַהְינּו ּכִ
א.  י ָכְרְסָון, ְולֹא ִכּסֵ תּוב ַעד ּדִ ִוד. ְוַעל ֶזה ּכָ ּדָ

ם לֹא ָנפְ  ים ָנְפלּו, ְוֻכּלָ ְסאֹות ַרּבִ א ּכִ לּו ֶאּלָ
ל ּתֹוָרה.   ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ

י טֹוב ְרא ְמֻנָחה ּכִ   ַויַּ

ּתָא חֲזֵי, ּכַד אִינּון זַּכָאֵי קְׁשֹוט מִׁשְּתַּדְלֵי ּבְאֹורַיְיתָא, ּכָל אִינּון 
ּתּוקְפִין ּדִׁשְָאר עַּמִין, ּדִׁשְָאר חֵילִין, וְכָל חֵילִין ּדִלְהֹון, אִתְּכַפְיָין 
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אִזְַּדּמַן עֲלַיְיהּו לְסַלְקָא לֹון  (נ"א וי"ש)ּבְעַלְמָא, וְיִׂשְרָאֵל וְלָא ׁשָלְטֵי 
עַל ּכֹּלָא. וְאִי לָא, חֲמֹור ּגָרְמָא לֹון לְיִׂשְרָאֵל לְמֵיהַךְ ּבְגָלּותָא, 
ּולְמִנְּפַל ּבֵינֵי עַּמְמַיָא, ּולְמִׁשְלַט עֲלַיְיהּו. וְכָל ּדָא ַאּמַאי, ּבְגִין, וַּיְַרא 

חָה ּכִי טֹוב, ּומִּתַקְנָא קַּמֵיּה, וְיָכִיל לְמִרְוַוח ּבְגִינָּה ּכַּמָה טָבִין מְנּו
וְכַּמָה ּכִּסּופִין, וְסָטָא אֹורְחֵיּה ּדְלָא לְמִסְּבַל עּולָא דְאֹורַיְיתָא. בְגִין 

  ּכָךְ וַיְהִי לְמַס עֹובֵד.

ִלים ּדְ ּתַ יֵקי ֱאֶמת ִמׁשְ אֹוָתם ַצּדִ ׁשֶ  ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
ָאר  ל ׁשְ ים, ׁשֶ ָאר ָהַעּמִ ל אֹוָתם ּכֹחֹות ׁשְ ּתֹוָרה, ּכָ ּבַ
ים ְולֹא  ֶהם ִנְכּפִ ּלָ ל ַהֲחָילֹות ׁשֶ ַהֲחָילֹות, ּכָ
ִנים ֲעֵליֶהם  ָרֵאל [ויש] ְמֻזּמָ עֹוָלם, ְוִיׂשְ ׁשֹוְלִטים ּבָ
ְלַהֲעלֹוָתם ַעל ַהּכֹל. ְוִאם לֹא, ֲחמֹור ּגֹוֵרם 

ָרֵאל ָלֶלֶכת ַלגָּ  ים ְלִיׂשְ ין ָהַעּמִ לּות ְוִלּפֹל ּבֵ
ְרא  ּום ַוּיַ ה? ִמׁשּ לֹט ֲעֵליֶהם, ְוָכל ֶזה ָלּמָ ְוִלׁשְ
ן ְלָפָניו, ְוָיכֹול ְלַהְרִויַח  י טֹוב, ּוְמֻתּקָ ְמֻנָחה ּכִ
ה ַדְרּכֹו  ה ִכּסּוִפים, ְוִהּטָ ה טֹובֹות ְוַכּמָ ּמָ ְגָלָלּה ּכַ ּבִ

ּום כָּ  ּלֹא ִלְסּבֹל ֹעל ּתֹוָרה, ִמׁשּ ְך ַוְיִהי ְלַמס ׁשֶ
  ֹעֵבד.

  דף קד: מדרש רות -זוהר חדש  -בזוהר 

ּלֹא ָתזּוז  ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ל ָאָדם, ׁשֶ ִסְפרֹו ׁשֶ ּבְ
רּוב ֶאָחד ְלעֹוָלִמים   ִמּכְ
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 וְגַם לֹא תַעֲבּורִי מִּזֶה. רַב יֵיבָא סָבָא אֲמַר הָכֵי. מְלַּמֵד ׁשֶהֶרְָאה לָּה
ּכְרּובִים. וְאִית ּבְסִפְָרא דְָאדָם, ּדְַאף עַל ּגַב ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, 

 (רות ב)ּדְלָא תָזּוז מֵחַד ּכְרּוב לְעָלְמִין. ּכְגְַוונָא דָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
  וְגַם לֹא תַעֲבּורִי מִּזֶה, לֹא תָזּוזִי מֵחַד מִּנְהֹון לְעָלְמִין.

ְך, ְוַגם לֹא תַ  י ֵייָבא ָסָבא ָאַמר ּכָ ה. ַרּבִ ֲעבּוִרי ִמזֶּ
ל  ִסְפרֹו ׁשֶ רּוִבים. ְוֵיׁש ּבְ ֶהְרָאה ָלּה ּכְ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ּלֹא  ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ב ׁשֶ ַאף ַעל ּגַ ָאָדם, ׁשֶ
מֹו ֶזה, ֶזהּו  רּוב ֶאָחד ְלעֹוָלִמים. ּכְ ָתזּוז ִמּכְ

תּוב  ּכָ ה, לֹא ָתזּוִזי ְוַגם לֹא  (רות ב)ׁשֶ ַתֲעבּוִרי ִמזֶּ
  ֵמֶאָחד ֵמֶהם ְלעֹוָלִמים.

ָכל ָהָאֶרץ   ֵהם ֵעיֵני ה' ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ

וְעַל ּדָא אִיהִי ָאמְרַת עִם הַּנְעָרִים, אִינּון ב' ּכְרּובִים, ּתִדְּבָקִין 
ּבַׂשָּדֶה  עֵינַיִךְ (שם)וַּדַאי. וְכֵן ּבְאִינּון ְרתִיכִין נּוקְבֵי. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 

אֲׁשֶר יִקְצֹרּון וְהָלַכְּתְ ַאחֲרֵיהֶן. הַאי קְרָא לִדְרָׁשָא הּוא דְָאתָא. אֲבָל 
הֵם ֵעינֵי ה' מְׁשֹוטְטֹות ּבְכָל הָָארֶץ. ּבַׂשָּדֶה אֲׁשֶר  (זכריה ד)עֵינַיִךְ, 

  מִנְדַע.יִקְצֹרּון, ּדְהֹואִיל ּדִמְׁשָטְטֵי ּבְכָל עָלְמָא, וְהָלַכְּתְ ַאחֲרֵיהֶן לְ

ֵני  ָעִרים, אֹוָתם ׁשְ ְוַעל ֶזה ִהיא ָאְמָרה ִעם ַהּנְ
אי. ְוֵכן ִעם אֹוָתם  ִקין ַוּדַ ְדּבָ רּוִבים, ּתִ ַהּכְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֵקבֹות, ּכְ בֹות ַהּנְ ְרּכָ ֵעיַנִיְך  (שם)ַהּמֶ
סּוק  ר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן. ַהּפָ ֶדה ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ּבַ
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א לְ  ה ּבָ ֵרׁש. ֲאָבל ֵעיַנִיְך, ֵהם ֵעיֵני ה' ַהזֶּ ִהּדָ
ר ִיְקֹצרּון,  ֶדה ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ָכל ָהָאֶרץ. ּבַ ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ
ָכל ָהעֹוָלם, ְוָהַלְכּתְ  ׁשֹוְטִטים ּבְ ּמְ הֹוִאיל ׁשֶ ׁשֶ

  ַאֲחֵריֶהן ָלַדַעת.

ׁשְּתַּכְכֵי הֲלֹוא צִּוִיתִי אֶת הַּנְעָרִים לְבִלְּתִי נָגְעֵךְ, ּדְהָא ּכְרּובִים לָא מִ
לְמַעַן ּתָמֹצּו  (ישעיה סו)לְעָלְמִין, ּבְגִין לְיָנְקָא מִינָּה. ּכְּדָבָר ַאחֵר, 

וְהִתְעַּנַגְּתֶם מִּזִיז ּכְבֹודָּה. ּובְהַהּוא זִימְנָא דְאִיהִי ָאזְלַת ּבָתַר עַיְינִין, 
ין ּבַהֲדָּה, וְלָא לְמֶחֱמֵי ּכָל עֹובָדִין ּדְעָלְמָא, אִינּון ּכְרּובִין לָא קָרְבִ

  מִתְעָרִין לְיָנְקָא מִינָּה.

ֲהֵרי  י ָנְגֵעְך, ׁשֶ ָעִרים ְלִבְלּתִ יִתי ֶאת ַהּנְ ֲהלֹוא ִצּוִ
ֵדי ִליֹנק  רּוִבים לֹא ׁשֹוְכִכים ְלעֹוָלִמים, ּכְ ַהּכְ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ּנָה, ּכְ ֹמּצּו  (ישעיהסו)ִמּמֶ ְלַמַען ּתָ
ב יז ּכְ ם ִמזִּ ְגּתֶ ִהיא ְוִהְתַעּנַ ַמן ׁשֶ ֹוָדּה. ּוְבאֹותֹו ַהזְּ

י  ל ַמֲעׂשֵ הֹוֶלֶכת ַאַחר ָהֵעיַנִים ִלְראֹות ֶאת ּכָ
רּוִבים ֵאין ְקֵרִבים ֵאֶליָה, ְולֹא  ָהעֹוָלם, אֹוָתם ַהּכְ

ּנָה.   ִמְתעֹוְרִרים ִליֹנק ִמּמֶ

דֹולֹות ִנים ּגְ ְקָרִאים ּפָ ּנִ קֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ   ַהּמְ

כְּתְ אֶל הַּכֵלִים. וְצָמִית, ּכַד ּתֵיאּובְּתֵךְ לְיָנְקָא מֵרָזָא וְצָמִית וְהָלַ
דְעַלְמָא עִיּלָָאה, ּבְאִתְעָרּו ּדְאִינּון ּכְרּובִין, ּובְגִינֵהֹון אִיהִי מִׁשְּתַקְיָא 
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מִׁשַּקְיּו עִיּלָָאה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, וְׁשָתִית מֵאֲׁשֶ"ר יִׁשְאֲבּון 
ן ּכְרּובִים. אֶל הַּכֵלִים, אִינּון מְקֹורִין עִיּלִָאין הַּנְעָרִים, אִינּו

  ּדְאִיקְרּון ַאנְּפֵי רַבְרְבֵי.

ׁשּוָקֵתְך  ּתְ ׁשֶ ִלים. ְוָצִמת, ּכְ ְוָצִמית ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ
ִהְתעֹוְררּות אֹוָתם  ִליֹנק ִמּסֹוד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ּבְ

ֵקי ִביָלם ִהיא ֻמׁשְ רּוִבים, ּוִבׁשְ ָקָאה ַהּכְ ת ֵמַהַהׁשְ
ֲאבּון  "ר ִיׁשְ ִתית ֵמֲאׁשֶ תּוב ְוׁשָ ּכָ ָהֶעְליֹוָנה, ֶזהּו ׁשֶ

ִלים  רּוִבים. ֶאל ַהּכֵ ָעִרים, אֹוָתם ַהּכְ אֹוָתם  -ַהּנְ
דֹולֹות. ִנים ּגְ ְקָרִאים ּפָ ּנִ קֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ   ַהּמְ

  )(דף כו ע"בפרשת בראשית  -ספר בראשית  -בזוהר 

 כאן סוד עליון יש

(אמר רבי אלעזר, אבא, יומא חד הוינא בבי מדרשא, ושאילו חברייא מאי ניהו דאמר רבי עקיבא לתלמידוי 

דובר  כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסתכנון גרמייכו דכתיב, (תהלים קא)
שקרים לא יכון לנגד עיני. אדהכי הא סבא דסבין קא נחית אמר 

שתדלון. אמרו ליה ודאי בהא דאמר רבי לון רבנן, במאי קא ת
עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש וכו'. אמר לון ודאי רזא 
עלאה אית הכא. והא אוקמוה במתיבתא עלאה. ובגין דלא 

רזא דא בינייכו דאיהי רזא  (דאתגליא)תטעון נחיתנא לכו ובגין 
  עלאה טמירא מבני דרא.

ית [אמר רבי אלעזר, אבא, יום אחד הייתי בב
המדרש, ושאלו החברים, מהו שאמר רבי 
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עקיבא לתלמידיו, כשתגיעו לאבני שיש טהור 
אל תאמרו מים מים שמא תסתכנו בעצמכם, 

דבר שקרים לא יכון לנגד עיני?  (תהלים קא)שכתוב 
בין כך הנה זקן הזקנים. ירד ואמר להם, רבנן, 
במה אתם משתדלים? אמרו לו, ודאי בזה 

דיו כשתגיעו לאבני שאמר רבי עקיבא לתלמי
שיש וכו'. אמר להם, ודאי סוד עליון יש כאן, 
והרי פרשוה בישיבה העליונה, וכדי שלא 
תטעו ירדתי לכם, וכדי לגלות סוד זה ביניכם, 

  שהוא סוד עליון טמיר מבני הדור].

Nâw  
  

  מהם יוצאים מים זכים -אבני שיש טהור 

קין. ואנון בודאי אבני שיש טהור אנון דמנהון מיין דכיין נפ
רמיזין באת א רישא וסופא. ו' דאיהו נטוי בינייהו איהו עץ 
החיים. מאן דאכיל מניה וחי לעלם. ואלין ב' יודי"ן אנון רמיזין 
בוייצר. ואנון תרין יצירות. יצירה דעלאין ויצירה דתתאין. ואנון 
חכמה בראש וחכמה בסוף. תעלומות חכמה. ודאי אנון תעלומות 

  ת כתר עלאה.מחכמה עלאה דתחו
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[בודאי אבני שיש טהור הם שמהם יוצאים מים 
זכים, והם רמוזים באות א' בראש ובסוף. ו' 
שהוא נטוי ביניהם הוא עץ החיים. מי שאוכל 

וחי לעולם. ושני היודי"ם האלה  -ממנו 
רמוזים בוייצר, והם שתי יצירות, יצירה של 
העליונים ויצירה של התחתונים. והם חכמה 

בסוף. תעלומות חכמה. ודאי  בראש וחכמה
הם תעלומות מחכמה עליונה שתחת כתר 

  עליון].

  שתי דמעות יורדות לים הגדול

תרין דמעין נחתו בימא  (שמות יח א)ואנון לקבל ב' עיינין דבהון 
רבא. ואמאי נחתו. בגין דאורייתא מתרין לוחין אלין הוה משה 

ים אבודא נחית לישראל. ולא זכו בהון ואתברו ונפלו. ודא גר
דבית ראשון ושני. ואמאי נפלו בגין דפרח ו' מנייהו דאיהו ו' 
דוייצר. ויהיב לון אחרנין מסטרא דעץ הדעת טוב ורע דמתמן 

  אתייהיבת אורייתא באסור והתר מימינא חיי ומשמאלא מותא.

[והם כנגד שתי עינים שבהם שתי דמעות 
יורדות לים הגדול. ולמה ירדו? בגלל 

וחות הללו היה משה מוריד שהתורה משני הל
לישראל, ולא זכו בהם, ונשברו ונפלו, וזה 
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גרם אבדן בית ראשון ושני. ולמה נפלו? בגלל 
שפרח ו' מהם, שהוא ו' של וייצר, ונתן להם 
אחרים מצד של עץ הדעת טוב ורע, שמשם 
נתנה תורה באסור והתר. מימין חיים, 

  ומשמאל מות].

 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו

ובגין דא אמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש טהור 
(נ"א דאנון ב' אל תאמרו מים מים. לא תהוו שקילין אבני שיש טהור 

לאבנין אחרנין דאנון חיי ומותא דמתמן  יודין דוייצר חכמה עלאה וחכמה תתאה)
לב חכם לימינו. ולב כסיל לשמאלו. ולא עוד אלא אתון  (קהלת י)

ייכו. בגין דאלין דעץ הדעת טוב ורע אנון תסתכנון גרמ
בפרודא. ואבני שיש טהור אנון ביחודא בלא פירודא כלל. ואי 
תימרון דהא אסתלק עץ החיים מנייהו ונפלו ואית פירודא 
בינייהו. דובר שקרים לא יכון לנגד עיני דהא לית תמן פירודא 

יה פרח ל (דף כז ע"א)לעילא. דאלין דאתברו מאנון הוו. אתו לנשקא 
  ואסתלק מנייהו).

[ולכן אמר רבי עקיבא לתלמידיו, כשתגיעו 
לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. לא 
תהיו שוקלים אבני שיש טהור [נ"א: שהם שני 
יודי"ן של וּייּצר, ָחכָמה עליוָנה וָחכָמה 
תחתוָנה] לאבנים אחרות שהן חיים ומות, 
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לב חכם לימינו ולב כסיל  (קהלת י)שמשם 
אלו. ולא עוד, אלא אתם תסכנו עצמכם, לשמ

בגלל שאלה של עץ הדעת טוב ורע הם 
בפרוד, ואבני שיש טהור הן ביחוד בלי פרוד 
כלל. ואם תאמרו שהרי הסתלק עץ החיים 

דבר שקרים  -מהם ונפלו ויש ביניהם פרוד 
לא יכון לנגד עיני, שהרי אין שם פרוד 
למעלה. שאלה שנשברו היו מאלה. באו לנשק 

  תו, פרח והסתלק מהם].או

Nâw  
  

  דף קיב: מדרש הנעלם על איכה -זוהר חדש  -בזוהר 

ִנים ׁשֹוָבִבים ָכל יֹום ׁשּובּו ּבָ ִכיָנה, ּצֹוַוַחת ּבְ ְ   קֹול ַהׁשּ

ּבִׁשְפַל קֹול הַטַחֲנָה, אִּלֵין אִינּון ּכֹותְׁשֵי קְטֹורֶת, ּדַהֲוֹו יַהֲבֵי קָלָא 
ילֵיּה. ּדָבָר ַאחֵר קֹול הַטַחֲנָה, קָלָא ּבְכָל יֹומָא, ּבִכְּתִיׁשּו ּדִ

ּדִׁשְכִינְּתָא, צְוָוחָא ּבְכָל יֹומָא, ׁשּובּו ּבָנִים ׁשֹובָבִים, וְלֵית מַאן 
  ּדְיַׁשְּגַח ּבָּה.
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ֲחָנה  ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ י  - (שם)ּבִ ה אֹוָתם ּכֹוְתׁשֵ ֵאּלֶ
כְּ  ָכל יֹום ּבַ ָהיּו נֹוְתִנים קֹול ּבְ ֹטֶרת, ׁשֶ ה ַהּקְ ִתיׁשָ

ֲחָנה  ָבר ַאֵחר, קֹול ַהּטַ ּה. ּדָ ּלָ ִכיָנה,  -ׁשֶ ְ קֹול ַהׁשּ
ִנים ׁשֹוָבִבים, ְוֵאין ִמי  ָכל יֹום ׁשּובּו ּבָ ּצֹוַוַחת ּבְ ׁשֶ

יַח ָעֶליָה. ּגִ ׁשְ ּיַ   ׁשֶ

וְיִׁשַּחּו ּכָל ּבְנֹות הַׁשִּיר, אִּלֵין אִינּון ּדְסָלְקִין ּבְדּוכָנָא ּבְכָל יֹומָא, 
גְנֵי נִיגּונָא דְׁשִיר. ּכָל, לְַאסְּגָָאה מַלְאֲכֵי עִיּלָָאה לְעֵילָא, ּדַהֲוֹו ּומְנַ

מִתְחַּלְקֵי מִׁשְמָרֹות לְעֵילָא, לָקֳבֵל אִינּון מִׁשְמָרֹות לְתַּתָא. ׁשַחּו, 
אִּלֵין ּדִלְתַּתָא. ּכִבְיָכֹול, ַאף אִּלֵין ּדִלְעֵילָא ׁשַחּו. ּגַם מִּגָבֹּהַ יִירָאּו. 

  וְַאף עַל ּגַב ּדְמִּגָבֹוּהַ הֲוֹו נַּנָסָא, הֲוֹו ּדַחֲלִין.

יר  ִ נֹות ַהׁשּ ל ּבְ חּו ּכָ ַ עֹוִלים  -ְוִיׁשּ ֵאּלּו אֹוָתם ׁשֶ
ל  יר. ּכָ ל ׁשִ ִנים ִנּגּון ׁשֶ ָכל יֹום, ּוְמַנּגְ  - ַלּדּוָכן ּבְ

ִקים  ָהיּו ִמְתַחּלְ ְלַרּבֹות ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ְלַמְעָלה, ׁשֶ
ָמרֹות  -ָמרֹות ְלַמְעָלה ִמשְׁ  ׁשְ ֶנֶגד אֹוָתם ַהּמִ ּכְ

ה  ַמּטָ ּלְ חּו אֹוָתם ׁשֶ ה. ׁשַ ְבָיכֹול ַאף ֵאּלּו  -ְלַמּטָ ּכִ
ב  ֹבּהַ ִייָראּו. ְוַאף ַעל ּגַ ם ִמּגָ חּו. ּגַ ַמְעָלה ׁשַ ּלְ ׁשֶ

ִסים, ָהיּו ּפֹוֲחִדים. בֹוּהַ ֵהם ַנּנָ ּגָ ּמִ   ׁשֶ

יר ה' ַעל אַ  יר ֶאת ׁשִ   ְדַמת ֵנָכר?ֵאיְך ָנׁשִ
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ׁשַחּו אִינּון ּבְנֹות ׁשִיר, ּבְגִין ּדְהָא פ' אֶלֶף לְוִּיִים, הֲוֹו יְדֵיהֹון 
מְהַּדְקָן לַאֲחֹורָא. ּכַד מְטֹו לְנַהֲרֹות ּבָבֶל, ּכִּנֹורֵיהֹון הֲוֹו ּתַלְיָין עַל 

אֵיךְ נָׁשִיר  ז)(תהלים קלאִילָנִין ּדְתַּמָן. הֲוֹו ָׁשאֲלִין לֹון לְַנגְנָא. וְָאמְרֵי, 
אֶת ׁשִיר ה' עַל ַאדְמַת נֵכָר. נָׁשְכּו ּבְׁשִּנֵיהֹון ּבֹוהֲנֵי יְדֵיהֹון וְכָרְתּו 

  לֹון, וְָלא יָכִילּו לְנַגְנָא, ּוקְטָלּו לֹון.

מֹוִנים  ֲהֵרי ׁשְ ּום ׁשֶ יר, ִמׁשּ ִ נֹות ַהׁשּ חּו אֹוָתם ּבְ ׁשַ
ִקים לְ  ם ָהיּו ְיֵדיֶהם ְמֻהּדָ ָאחֹור. ֶאֶלף ְלִוּיִ

ּנֹורֹוֵתיֶהם ָהיּו ְתלּוִיים  ֶבל, ּכִ יעּו ְלַנֲהרֹות ּבָ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ן,  ים ֵמֶהם ְלַנּגֵ ם, ָהיּו ְמַבְקׁשִ ַעל ָהִאיָלנֹות ׁשָ

יר ה' ַעל  (תהלים קלז)ְואֹוְמִרים  יר ֶאת ׁשִ ֵאיְך ָנׁשִ
ֳהֵני ְיֵדיֶהם ְוָכְרתּו  ּנֵיֶהם ּבָ ׁשִ כּו ּבְ ַאְדַמת ֵנָכר? ָנׁשְ

ן, ְוָהְרגּו אֹוָתם.אוֹ    ָתם, ְולֹא ָיְכלּו ְלַנּגֵ

יךְ  ֶטֶרם ַיְחׁשִ בֹוד ּבְ נּו ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם ּכָ   ּתְ

וְחַתְחַּתִים ּבַּדֶרֶךְ, ּדְהָא הֲוֹו ָאזְלִין ּבְרֵיחַּיָין עַל צַּוָארֵיהֹון, ּומֵהַּדֹוָקא 
. וְיִרְמְיָה הֲוָה לָקֵיט ּדְהֲוָה ּתַּקִיף, הֲוֹו נָפְלּו אֶצְּבְעֹותַיְיהּו ּבְאֹורְחָא

לֹון ּבְטַּלִיתֵיּה, וְנָׁשֵיק לֹון, ּובָכֵי עֲלַיְיהּו. וַהֲוָה ָאמַר לְהֹו, ּבָנַי, וְלָא 
ּתְנּו לַה' אֱלֹהֵיכֶם ּכָבֹוד ּבְטֶרֶם יַחְׁשִיךְ וְגו'.  (ירמיה יג)אֲמָרִית לְכֹו, 

י וָנֶהִי וְעַל נְאֹות מִדְּבָר עַל הֶהָרִים אֶׂשָּא ּבְכִ  (שם ט)וְעַל ּדָא כְתִיב, 
  כו'.
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ֶרְך  ּדֶ ים ּבַ ֵריַחִים  -ְוַחְתַחּתִ ֲהֵרי ָהיּו הֹוְלִכים ּבְ ׁשֶ
ָהָיה ָחָזק, ָהיּו נֹוְפִלים  אֵריֶהם, ּוֵמַהִהּדּוק ׁשֶ ַעל ַצּוְ
ָטם  ֶרְך, ְוִיְרְמָיה ָהָיה ְמַלּקְ ּדֶ עֹוֵתיֶהם ּבַ ֶאְצּבְ

ק אֹוָתם, וּ  יתֹו, ְונֹוׁשֵ ַטּלִ בֹוֶכה ֲעֵליֶהם. ְוָהָיה ּבְ
י ָלֶכם  ַני, ְולֹא ָאַמְרּתִ נּו  (ירמיה ג)אֹוֵמר ָלֶהם: ּבָ ּתְ

יְך ְוגֹו'?! ְוַעל ֶזה  ֶטֶרם ַיְחׁשִ בֹוד ּבְ ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם ּכָ
תּוב  א ְבִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות  (שם ט)ּכָ ָ ַעל ֶהָהִרים ֶאׂשּ

ר ִקיָנה.   ִמְדּבָ

  (דף צז ע"א)ונא שתין ושתא תק -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

ַעת טֹוב ָוָרע ל ֵעץ ַהּדַ   סֹוד ָהֵעץ ׁשֶ

ָאמַר רַּבִי אֶלְעָזָר ּבַּמֶה הֲוֹו נָחֲתִין אִּלֵין חֲיָילִין, ָאמַר לֵיּה ּבְרִי מָה 
ַאּתְ חָׁשִיב ּדַהֲוֹו נָחֲתִין, וַּדַאי הָא רָזָא דְאִילָנָא דְעִץ הַּדַעַת טֹוב 

קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְגַלְיָיא לֵיּה מְפּורְסָם לְעָלְמָא  וָרָע, ּדְלָא עָתִיד
אֶּלָא ּבֵינֵי חַבְרַּיָא, עַד ּדְיֵיתֵי דָרָא דְמַלְּכָא מְׁשִיחָא, ָאמַר לֵיּה ּכֵיוָן 
ּדְאִיהּו אִתְּגַלְיָא ּבֵינֵי חַבְרַּיָא מַאי נִיהּו, ָאמַר לֵיּה ּבְנִי, מִּמַרְאֵה 

לָה הֲוָה טֹוב, מִּמַרְאֵה מָתְנָיו ּולְמַּטָה הֲוָה רָע, מָתְנָיו ּולְמָעִ◌ִ
נְבּוכַדְנֶּצַר הֲוָה יָדַע ּבֵיּה, וְהָכִי עָבִיד צַלְמָא דִילֵיּה, ּובֵיּה 

רֵיׁשֵיּה ּדִי  (דניאל ב לב)אִׁשְּתְמֹודָע אִילָנָא דְטֹוב וָרָע, הֲדָא הּוא דִכְתִיב 
י כְסָף, עַד הָכָא הֲוָה מִּסִטְרָא דְטֹוב, דְהַב טָב, חֲדֹוהִי ּודְרָעֹוהִי דִ

ּובְגִין ּדָא ָאמַר ּדִי דְהַב טָב, מִּמַרְאֵה מָתְנָיו ּולְמַּטָה רַע, הֲדָא הּוא 
  מֵעֹוהִי וְיַרְכָתֵיּה ּדִי נְחַׁש מִּסִטְרָא דְנָחָׁש הַּקַדְמֹונִי. (שם)דִכְתִיב 
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ה ָהיּו יֹוְרדִ  ּמָ י ֶאְלָעָזר: ּבַ ים ַהֲחָילֹות ָאַמר ַרּבִ
ָהיּו  ב, ׁשֶ ה חֹוׁשֵ ִני, ָמה ַאּתָ לּו? ָאַמר לֹו: ּבְ ַהּלָ
ַעת טֹוב  ל ֵעץ ַהּדַ אי ֶזהּו סֹוד ָהֵעץ ׁשֶ יֹוְרִדים? ַוּדַ
רּוְך הּוא ְלַגּלֹותֹו  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ָעִתיד ַהּקָ ָוָרע, ׁשֶ
ֹבא  ּיָ ין ַהֲחֵבִרים, ַעד ׁשֶ א ּבֵ ְמֻפְרָסם ָלעֹוָלם, ֶאּלָ

הּוא  ַהּדֹור יָון ׁשֶ יַח. ָאַמר לֹו: ּכֵ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשֶ
ִני,  ין ַהֲחֵבִרים ַמה הּוא? ָאַמר לֹו: ּבְ ה ּבֵ ּלָ ִהְתּגַ
ְרֵאה  ְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ָהָיה טֹוב, ִמּמַ ִמּמַ
יר  ר ָהָיה ַמּכִ ה ָהָיה ַרע, ְנבּוַכְדֶנּצַ ָמְתָניו ּוְלַמּטָ

ה ֶאת ַהצֶּ  ּלֹו, ּובֹו נֹוַדע ָהֵעץ ּבֹו, ְוָכְך ָעׂשָ ֶלם ׁשֶ
ל ָזָהב  ּה ֹראׁשֹו ׁשֶ תּוב ֵראׁשֵ ּכָ ל טֹוב ָוָרע, ֶזהּו ׁשֶ ׁשֶ
ד  אן ִמּצַ ֶסף. ַעד ּכָ ל ּכֶ טֹוב, ָחֵזהּו ּוְזרֹועֹוָתיו ׁשֶ
ְרֵאה  ל ָזָהב טֹוב, ִמּמַ ּום ֶזה ָאַמר ׁשֶ ַהּטֹוב, ּוִמׁשּ

תּוב ֵמעָ  ּכָ ה ַרע, ֶזהּו ׁשֶ יו ְוַיְרכֹוָתיו ָמְתָניו ּוְלַמּטָ
ְדמֹוִני. ָחׁש ַהּקַ ל ַהּנָ ד ׁשֶ ת, ִמּצַ ל ְנֹחׁשֶ   ׁשֶ

מֹות ָהֵעֶרב ַרב   ֵמָהִאיָלן ַהזֶּה יֹוְרדֹות ִנׁשְ

ּומֵהַאי אִילָנָא נָחֲתִין נִׁשְמָתִין ּדְעִרֶב רַב ּדְאִינּון ּדְעִרְבּובְיָא דְטֹוב 
דְאִינּון צְבָא הַׁשָּמַיִם, ּדִי וָרָע, וְכַּמָה נִימִין ּתַלְיָין מֵהַאי אִילָנָא 

מְמַּנָן עַל ּכֹכְבַּיָא ּומַּזָלֵי, וְכֻּלְהּו מְעּורָבִין טֹוב וָרָע, וַהֲוֹו עַנְפִין 
ּתַלְיָין מֵהַאי סִטְרָא ּומֵהַאי סִטְרָא, אִּלֵין מְמִיתִין וְאִּלֵין מְחַּיִין, אִּלֵין 
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לְָאכִים מִּסִטְרָא דִימִינָא, וַהֲוֹו ׁשֵדִים מִּסִטְרָא דִׂשְמָאלָא, וְאִּלֵין מַ
יָדְעִין ּכָל ּגַּוָונִין ּדְעַנְפִין ּדְאִילָנָא דְאִינּון מַּזָלֹות וְכֹכָבִים, וַהֲוֹו 
לָקְטִין עִׂשְּבִין ּכְגַוְוָנא דְאִּלֵין ּגַּוָונִין, וַהֲוֹו עָבְדִין ּדִּיֹוקְנִין ּכְפּום 

נַחְתָא לֵיּה, ּכְגֹון טָלֶה אֹו ׁשֹור אֹו ּבְתּולָה הַהּוא מַּזָל ּדַהֲוֹו ּבָעָאן לְ
אֹו תְאֹומִים ּדְאִיהּו צּורַת ָאדָם ּדּו ּפַרְצּופִין, ּדְאִיהִי דִּיֹוקְנָא 
דְנּוקְבָא, אֹו סַרְטָן אֹו ַארְיֵה אֹו מֹאזְנַיִם אֹו עַקְרָב אֹו קֶׁשֶת אֹו גְדִי 

ן לֹון ּבְאִּלֵין עִׂשְּבִין ּבְכָל ּגַּוָון, לְָכל אֹו דְלִי אֹו דָגִים, וַהֲוֹו מְקַּטְרִי
חַד ּכְפּום ּגַּוָון ּדִילֵיּה לְעִילָא, וְהָכִי הֲוֹו עָבְדִין ּדִּיֹוקְנִין ּדְצּורַת 
חַּמָה ּולְבָנָה וְׁשִבְעָה ּכֹכְבֵי לֶכֶת, וַהֲוֹו מְקַּטְרִין לְכָל צּורָה דַהֲוֹו 

בְגִין ּדָא אִּתְמַר עֲלַיְיהּו ּכֹה ָאמַר יהו"ה ּבָעָאן לְנַחְתָא לְעָלְמָא, ּו
לַמְקַּטְרִים וְלַמְזַּבְחִים לַּכֹכָבִים וְלַּמַּזָלֹות וְלַׁשֶּמֶׁש אֹו לַּיָרֵחַ אֹו לְכָל 

  צְבָא הַׁשָּמַיִם אֲׁשֶר לֹא צִּוִיתִי.

ֵהם  מֹות ָהֵעֶרב ַרב, ׁשֶ ה יֹוְרדֹות ִנׁשְ ּוֵמָהִאיָלן ַהזֶּ
לּויֹות  ִעְרּבּוְבָיה ה ִניִמים ּתְ ל טֹוב ָוָרע, ְוַכּמָ ׁשֶ

ים ַעל  ֻמּנִ ּמְ ַמִים, ׁשֶ ָ ֵהם ְצָבא ַהׁשּ ה, ׁשֶ ֵמָהֵעץ ַהזֶּ
ם ְמֹעָרִבים טֹוב ָוָרע,  לֹות, ְוֻכּלָ זָּ ַהּכֹוָכִבים ְוַהּמַ
ה,  ד ַהזֶּ ה ּוֵמַהּצַ ד ַהזֶּ לּוִיים ֵמַהּצַ ְוָהיּו ָהֲעָנִפים ּתְ

ד  ֵאּלּו ְמִמיִתים ְוֵאּלוּ  ִדים ִמּצַ ים, ֵאּלּו ׁשֵ ְמַחּיִ
ִמין, ְוָהיּו  ד ַהּיָ ֹמאל, ְוֵאּלּו ַמְלָאִכים ִמּצַ ְ ַהׂשּ
ֵהם  ל ַעְנֵפי ָהִאיָלן ׁשֶ ָוִנים ׁשֶ ל ַהּגְ יֹוְדִעים ּכָ
ל  מֹו ׁשֶ ִבים ּכְ לֹות ְוכֹוָכִבים, ְוָהיּו לֹוְקִטים ֲעׂשָ ַמזָּ

מֻ  ים ּדְ לּו, ְוָהיּו עֹוׂשִ ָוִנים ַהּלָ ִפי אֹותֹו ַהּגְ ּיֹות ּכְ
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מֹו ָטֶלה אֹו  ָהיּו רֹוִצים ְלהֹוִריד אֹותֹו, ּכְ ל ׁשֶ זָּ ַהּמַ
הּוא צּוַרת ָאָדם  ׁשֹור אֹו ְבתּוָלה אֹו ְתאֹוִמים, ׁשֶ
ל ְנֵקָבה, אֹו ַסְרָטן  ִהיא ְדמּות ׁשֶ ְרצּוִפים, ׁשֶ ּדּו ּפַ
ת אֹו ְגִדי  אֹו ַאְרֵיה אֹו ֹמאְזַנִים אֹו ַעְקָרב אֹו ֶקׁשֶ
ִבים  ֲעׂשָ ִרים ָלֶהם ּבָ אֹו ְדִלי אֹו ָדִגים, ְוָהיּו ְמַקּטְ
ּלֹו  ִפי ַהּצּוָרה ׁשֶ ָכל צּוָרה, ְלָכל ֶאָחד ּכְ לּו ּבְ ַהּלָ
ה ּוְלָבָנה  ל צּוַרת ַחּמָ ְלַמְעָלה, ְוָכְך ָהיּו ְדֻמּיֹות ׁשֶ
ִרים ְלָכל צּוָרה  ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת, ְוָהיּו ְמַקּטְ ְוׁשִ

ָהיּו  ּום ֶזה ֶנֱאַמר ׁשֶ רֹוִצים ְלהֹוִריד ָלעֹוָלם, ּוִמׁשּ
ִחים  ִרים ְוַלְמַזּבְ ֲעֵליֶהם ּכֹה ָאַמר יהו"ה ַלְמַקּטְ
ֵרַח אֹו ְלָכל  ֶמׁש אֹו ַלּיָ ֶ לֹות ְוַלׁשּ זָּ ַלּכָֹכִבים ְוַלּמַ

יִתי. ר לֹא ִצּוִ ַמִים ֲאׁשֶ ָ   ְצָבא ַהׁשּ

וְ  ָ ם יהו"ה ֱאֹלֶהי"ְך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ   אֹלא ִתׂשּ

ָאמַר לֵיּה מַאי לַמְזַּבְחִים, ָאמַר לֵיּה לְכָל ּדִּיֹוקְנָא הֲוֹו עָבְדִין, 
ּדְנָטְלִין ּבְעִירָן אֹו עֹופִין ּכְפּום הַהּוא מַּזָל, וַהֲוֹו דָבְחִין עֲלַיְיהּו, 
י וְדָא אִיהּו לַמְזַּבְחִים, וַהֲוֹו נָחֲתִין לֹון ּומְמַּלְלִין עִּמְהֹון וַהֲוֹו עָבְדֵ 

רְעּותֵהֹון, וְהַוּו ָסגְדִין לֹון וְהֵמָנִין ּבְהֹון, ָאַמר לֵיּה ּבְמַאי הֲוֹו נָחֲתִין 
לֹון, ָאמַר לֵיּה ּבְרִי הֲוֹו יָדְעִין ּכָל ׁשְמָהָן ּדִׁשְמָא מְפָרַׁש, וַהֲוֹו 

ּבְפּומֵיהֹון  (דף צז ע"ב)מַׁשְּבִיעִין לֹון, ּולְבָתַר עָאלִין ׁשְמָא מְפָרַׁש 
 (ירמיה נא מד)אִלֵין ּדִּיֹוקְנִין וַהֲוֹו מְמַלְלָן, וְדָא אִיהּו רָזָא דִקְרָא דְ

וְהֹוצֵאתִי אֶת ּבִלְעֹו מִּפִיו, נָפַל ׁשְמָא מְפָרַׁש ּומִּיָד נָפְלַת צַלְמָא עַל 
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ַאנְּפֹוהִי, ָאמַר לֵיּה רַּבִי אֶלְעָזָר וְכִי אֵיךְ הֲוָה ׁשְמָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
לֹא תִׂשָּא  (שמות כ ז)א מַּלִיל ּבְהֹון, ָאמַר לֵיּה ּבְרִי עַל הַאי אִּתְמַר הּו

אֶת ׁשֵם יהו"ה אלהי"ך לַׁשָּוְא ּכִי לֹא יְנַּקֶה וכו', ָאמַר לֵיּה וְכִי 
יָכִיל ּבַר נַׁש לְאֹולִיף ׁשְמָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמַּגָנָא, ָאמַר לֵיּה 

  אִין.

ִחים? ָאַמר לֹו: ְלָכל ָאַמר לֹו: מַ  ה ַלְמַזּבְ ה זֶּ
ֵהמֹות אֹו עֹופֹות  ּנֹוְטִלים ּבְ ים, ׁשֶ מּות ָהיּו עֹוׂשִ ּדְ
ל ְוָהיּו זֹוְבִחים ֲעֵליֶהם, ְוֶזהו  זָּ ִפי אֹותֹו ַהּמַ ּכְ
ֶהם,  ִרים ִעּמָ ִחים, ְוָהיּו מֹוִריִדים אֹוָתם ּוְמַדּבְ ַלְמַזּבְ

ים ְרצֹוָנם, ְוָהי ֲחִוים ָלֶהם ְוָהיּו עֹוׂשִ ּתַ ּו ִמׁשְ
ה ָהיּו מֹוִריִדים  ּמָ ֶהם. ָאַמר לֹו: ּבַ ּוַמֲאִמיִנים ּבָ
ל  ִני, ָהיּו יֹוְדִעים ֶאת ּכָ אֹוָתם? ָאַמר לֹו: ּבְ
יִעים  ּבִ ם ַהְמֹפָרׁש ְוָהיּו ַמׁשְ ֵ ל ַהׁשּ מֹות ׁשֶ ֵ ַהׁשּ
ם ַהְמֹפָרׁש  ֵ ְך ַמְכִניִסים ֶאת ַהׁשּ אֹוָתם, ְוַאַחר ּכָ

ִפיהֶ  ִרים, ְוֶזהּו ּבְ לּו ְוָהיּו ְמַדּבְ ֻמּיֹות ַהּלָ ל ַהּדְ ם ׁשֶ
יו. ָנַפל  ְלעֹו ִמּפִ תּוב ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ סֹוד ַהּכָ
ָניו. ָאַמר  ֶלם ַעל ּפָ ד ָנַפל ַהּצֶ ם ַהְמֹפָרׁש, ּוִמּיָ ֵ ַהׁשּ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ י ֶאְלָעָזר: ְוִכי ֵאיְך ָהָיה ׁשֵ לֹו ַרּבִ

ר בָּ  ִני, ַעל ֶזה ֶנֱאַמר הּוא ְמַדּבֵ ֶהם? ָאַמר לֹו: ּבְ
י לֹא  ְוא ּכִ ָ ם יהו"ה ֱאלֶֹהי"ְך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ לֹא ִתׂשּ
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ה ְוכּו'. ָאַמר לֹו: ְוִכי ָיכֹול ָאָדם ִלְלֹמד ֶאת  ְיַנּקֶ
ן. רּוְך הּוא ְלִחּנָם? ָאַמר לֹו ּכֵ דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ   ׁשֵ

י ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלהֵ    י ָזָהבֹלא ַתֲעׂשּון ִאּתִ

ּוכְגְַוונָא דָא מָאן ּדְנָפִיק מֵרְׁשּות הַּיָחִיד וְַאעִיל ּבִרְׁשּות הָרַּבִים, אֹו 
דְַאּפִיק זֶרַע מִּנֵיּה מֵאֹות ּבְרִית קֹדֶׁש וְַאעִיל ּבִרְׁשּות נּוכְרָָאה, ּכְאִּלּו 

אֹו ׁשִפְחָה הַאי נָטַע אִילָנָא דְטֹוב וָרָע, ּובְגִין הַאי ּבַר ּדְנָטַע ּבְזֹונָה 
לֹא תַעֲׂשֶה ּלְךָ פֶסֶל, וְעַל ּבְרַּתָא  (שם ד)אֹו גֹויָה אֹו נִּדָה, אִּתְמַר 

 (דברים כז טו)דְאִתְעֲבִידַת ּבְגַּוָונָא דָא אִתְקְרִיַאת מַּסֵכָה, וַעֲלַיְיהּו אִּתְמַר 
תֶר, מַאי ָארּור הָאִיׁש אֲׁשֶר יַעֲׂשֶה פֶסֶל ּומַּסֵכָה וְגֹומֵר, וְׂשָם ּבַּסָ

 (שמות כ כג)ּבַּסָתֶר ּבְסִתְרֹו דְעָלְמָא, ּובְגִין ּדָא ָאמַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
אֱלֹהֵי כֶסֶף וִאלֹהֵי זָהָב, וְהָכִי אּוקְמּוהּו חַבְרַּיָא לֹא  (אתי)לֹא תַעֲׂשּון 

ּבַּמָרֹום,  (נ"א לפני)תַעֲׂשּון אִּתִי כִדְמּות ׁשַּמָׁשַי ׁשֶּמְׁשַּמְׁשִין אֹותִי 
לְצַיְירָא בַּסֵתֶר ּדִילִי ׁשּום צִּיּור אֹו דִמְיֹון, ּדְכָל מָאן ּדְצִּיֵיר לְעִיל 

, ׁשּום צִּיּור (דאיהי שכינתיה, כלילא מעשר ספיראן)לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּבַּסָתֶר 
ׁשְמָתֵיּה וְצֶלֶם ּודְמּות ּכְגַוְוָנא דִמְצַיְירִין ּבְׁשַּמָׁשִין ּדִילֵיּה, נִ

אִתְלַּבְׁשַת ּבְהַהּוא צַלְמָא, ּכַד נָפְקַת מֵהַאי עָלְמָא, קָלָא נָפְקַת 
לְגַּבָּה לְצַלְמָא ּתֹוקְדּון ּבְנּורָא, ּוְבגִין ּדָא ָאמַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 

ּון וְאֶל מִי תְדַּמְיּונִי וְאֶׁשְוְה יֹאמַר קָדֹוׁש, וְאֶל מִי ּתְדַּמְי (ישעיה מ כה)
  .(שם יח)אֵ"ל ּומַה ּדְמּות ּתַעַרְכּו לֹו 

ִחיד ּוַמְכִניס  ּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ַהּיָ ּוְכגֹון ֶזה ִמי ׁשֶ
ּנּו ֵמאֹות  ּמֹוִציא ֶזַרע ִמּמֶ ים, אֹו ׁשֶ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ
ִאּלּו ֶזה  ה, ּכְ ִרית ֹקֶדׁש ּוַמְכִניס ִלְרׁשּות ָנְכִרּיָ ּבְ
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ל טֹוב וָ  ַטע ָנַטע ָהִאיָלן ׁשֶ ּנָ ן ׁשֶ ּום ֶזה ּבֵ ָרע, ּוִמׁשּ
ה, ֶנֱאַמר לֹא  ְפָחה אֹו גֹוָיה אֹו ִנּדָ זֹוָנה אֹו ׁשִ ּבְ
ָגֶון ֶזה  ָתה ּבְ ֶעׂשְ ּנֶ ת ׁשֶ ְך ֶפֶסל, ְוַעל ּבַ ה ּלְ ַתֲעׂשֶ
ר  ָכה, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ִנְקֵראת ַמּסֵ

ָכה ְוגֹוֵמר, ְושָׂ  ה ֶפֶסל ּוַמּסֵ ֶתר. ַמה זֶּה ַיֲעׂשֶ ם ַבּסָ
ּום ֶזה ָאַמר  ל עֹוָלם, ּוִמׁשּ ִסְתרֹו ׁשֶ ֶתר? ּבְ ּסָ ּבַ
י ֱאלֵֹהי ֶכֶסף  רּוְך הּוא לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְרׁשּוהּו ַהֲחֵבִרים, לֹא ַתֲעׂשּון  ֵואלֵֹהי ָזָהב, ְוָכְך ּפֵ

ים אֹוִתי  ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ י ׁשֶ ׁשַ ּמָ ְדמּות ׁשַ י ּכִ רֹום  י)(לפנִאּתִ ּמָ ּבַ
ל ִמי  ּכָ י ׁשּום ִצּיּור אֹו ִדְמיֹון, ׁשֶ ּלִ ֶתר ׁשֶ ּסֵ ְלַצּיֵר ּבַ

ֶתר  ּסֵ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ּיֵר ְלַמְעָלה ֶאת ַהּקָ ּצִ (שהיא ׁשֶ

מֹו  שכינתו הכלולה מעשר ספירות) ׁשּום ִצּיּור ְוֶצֶלם ּוְדמּות ּכְ
ּלֹו, ִנשְׁ  ים ׁשֶ ׁשִ ּמָ ַ ׁשּ ִרים ּבַ ַצּיְ ּמְ ת ׁשֶ ׁשֶ ָמתֹו ִמְתַלּבֶ

ה, ְוקֹול  ּיֹוֵצאת ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּ ׁשֶ אֹותֹו ֶצֶלם ּכְ ּבְ
ְרפּו ָבֵאׁש,  ׂשְ ֶלם ַהזֶּה ּתִ יֹוֵצא ֵאֶליָה: ֶאת ַהּצֶ
רּוְך הּוא, ְוֶאל ִמי  דֹוׁש ּבָ ּום ֶזה ָאַמר ַהּקָ ּוִמׁשּ
יוּ  ַדּמְ ֶוה ֹיאַמר ָקדֹוׁש, ְוֶאל ִמי ּתְ יּוִני ְוֶאׁשְ ן ְתַדּמְ

ַעְרכּו לֹו. מּות ּתַ   ֵא"ל ּוַמה ּדְ

ּובְרִי וַּדַאי ּכָל מָאן ּדְנָפִיק מֵרְׁשּות הָרַּבִים וְַאעִיל ּבִרְׁשּות הַּיָחִיד 
אֹו מֵרְׁשּות הַּיָחִיד וְַאעִיל ּבִרְׁשּות הָרַּבִים, ּכְאִּלּו עָרַב ׁשְמָא 
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ילָנָא דְטֹוב וָרָע, וְדָא דְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבַעֲבֹודָה זָרָה, וְעָבִיד אִ
הּוא רָזָא דַהֲוָה נָפִיק ּבְלָעֹו מִּפִיו, ּדְבֵיּה הֲוָה ָאמַר צַלְמָא 
דִנְבּוכַדְנֶּצַר ָאנֹכִי יהו"ה אלהי"ך, ּובְגִין ּדָא לֹא תִׂשָּא אֶת ׁשֵם 
יהו"ה אלהי"ך לַׁשָּוְא, וְעָתִיד הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא לְַאעִ◌ִקָרָא הַאי 

 (שם א לא)נָא מֵעָלְמָא ּולְאֹוקָדָא לֵיּה ּבְגֵיהִּנָם, הֲדָא הּוא דִכְתִיב אִילָ
  וְהָיָה הֶחָסֹן לִנְעֹרֶת וְגֹומֵר.

ים  ּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ל ִמי ׁשֶ אי ּכָ ּוְבִני, ַוּדַ
ִחיד  ִחיד אֹו ֵמְרׁשּות ַהּיָ ּוַמְכִניס ִלְרׁשּות ַהּיָ

י ם ּוַמְכִניס ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִאּלּו ֵעַרב ֶאת ׁשֵ ם, ּכְ
ל  ה ֵעץ ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָעׂשָ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ְלעֹו  ל ָהָיה מֹוִציא ּבִ טֹוב ָוָרע, ְוֶזהּו ַהּסֹוד ׁשֶ
ר  ל ְנבּוַכְדֶנּצַ ּבֹו ָהָיה אֹוֵמר ַצְלמֹו ׁשֶ יו, ׁשֶ ִמּפִ

ִביל ֶזה לֹא ִתשָּׂ  א ֶאת ָאֹנִכי יהו"ה ֱאלֶֹהי"ְך, ּוִבׁשְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְוא, ְוָעִתיד ַהּקָ ָ ם יהו"ה ֱאלֶֹהי"ְך ַלׁשּ ׁשֵ
ֹרף  ה ִמן ָהעֹוָלם ְוִלׂשְ הּוא ַלֲעֹקר ֶאת ָהֵעץ ַהזֶּ
תּוב ְוָהָיה ֶהָחֹסן ִלְנֹעֶרת  ּכָ יִהּנֹם. ֶזהּו ׁשֶ ּגֵ אֹותֹו ּבַ

  ְוגֹוֵמר.

ִאּלּו ֵהם ְמֹערָ  לּות, ּכְ ּגָ ָרֵאל ֵהם ּבַ ׂשְ יִּ ל טֹוב ִבְזַמן ׁשֶ ִאיָלן ׁשֶ ִבים ּבָ
  ָוָרע
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ָאמַר לֵיּה רַּבִי אֶלְעָזָר, אִם ּכֵן אֲסִיר לְעַּמָא לְאִׁשְּתַּמְׁשָא ּבְׁשּום 
מַלְָאךְ וְלָא בִׁשְמָא בְעָלְמָא בָתַר ּדְאִית עִרְבּובְיָא, ָאמַר לֵיּה ּבְרִי 

מִּכֹל עִץ  ת ב טז)(בראשילַאו הָכִי, דְהָא ָאמַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְָאדָם 
הַּגָן ָאכֹול ּתֹאכֵל, מֵעִץ הַּדַעַת טֹוב וָרָע לֹא תֹאכַל, ָאמַר רַּבִי 
אֶלְעָזָר הַאי הֲוָה קֳדָם ּדְחָאב, ּבָתַר ּדְחָב וְנָחִית מֵַאתְרֵיּה וְאִתְעָרַב 

ל ּבְאִילָנָא דְטֹוב וָרָע, ָאמַר לֵיּה וַּדַאי הָכִי הּוא, ּובְזִמְנָא דְיִׂשְרָאֵ
אִינּון ּבְגָלּותָא, ּכְאִּלּו הֲוֹו מְעּורָבִין ּבְאִילָנָא דְטֹוב וָרָע, ּובְגִין ּדָא 
אּוקְמּוהּו קַדְמָאִין, ִיׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא עֹובְדִין עֲבֹודָה זָרָה ּבְטַהֲרָה 

  הֵם.

ן, ָאסּור ָלָעם  י ֶאְלָעָזר: ִאם ּכֵ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ׁשּום  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ עֹוָלם ַאַחר ְלִהׁשְ ם ּבָ ַמְלָאְך ְולֹא ְבׁשֵ

ֲהֵרי  ְך, ׁשֶ ִני, לֹא ּכָ ׁש ִעְרּבּוְבָיה. ָאַמר לֹו: ּבְ ּיֵ ׁשֶ
ן  רּוְך הּוא ָלָאָדם, ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
ַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹתאַכל.  ָאכֹול ּתֹאֵכל, ֵמֵעץ ַהּדַ

י ֶאְלָעָזר: ֶזה ָהָיה ֹקֶדם שֶׁ  ָחָטא, ַאַחר ָאַמר ַרּבִ
ל טֹוב  ֵעץ ׁשֶ קֹומֹו ְוִהְתָעֵרב ּבָ ָחָטא ְוָיַרד ִמּמְ ׁשֶ
ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְך הּוא, ּוִבְזַמן ׁשֶ אי ּכָ ָוָרע. ָאַמר לֹו: ַוּדַ
ל טֹוב  ִאיָלן ׁשֶ ִאּלּו ֵהם ְמֹעָרִבים ּבָ לּות, ּכְ ּגָ ֵהם ּבַ
ָרֵאל ְדמֹוִנים, ִיׂשְ ְרׁשּוהּו ַהּקַ ּום ֶזה ּפֵ  ָוָרע, ּוִמׁשּ

ָטֳהָרה ֵהם. לּות עֹוְבִדים ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבְ ּגָ   ּבַ

  (דף צז ע"אתקונא שתין ושתא  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 
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ּתֹוָרה ֲעֹסק ּבַ יִחים ִמּלַ ּנִ ּמַ   אֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ׁשֶ

מַר ּבָּה וְלָקַח ּגַם מֵעִץ הַחַּיִים, ּובְפִּקּודִין ּדִילָּה ָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון וַוי לֹון לְאִינּון ְּדמַּנִיחִין לְאִׁשְּתַדְלָא ּבְאֹורַיְיתָא דְאִּתְ
דְנָחָׁש הַּקְַדמֹונִי, דְָאְמרֵי  ּדְאִינּון אִיּבָא דְאִילָנָא דְאִּתְמַר ּבֵיּה וְָאכַל וָחַי לְעֹולָם, וְָאזְלִין ּבָתַר אִּלֵין ּדִמְפַּתֵי לֹון מִּסִטְרָא

ְדעִי א דְִממַּנָן עַל ּכְֹכבַּיָא וְׁשִמְׁשָא וְסִיֲהרָא, וְעַל אִּלֵין ִּדמְמַּנָן עַל רּוחִין וְׁשֵדִין, לְמֶהֱוִי כֵאלֹהִי"ם יֹולֹון הִׁשְּתַדְלּון ּבְמַלְָאכַּיָ

, ּכֹה ָאמַר יהו"ה (עי, מ"ב כג, וירמיה מד)אִּתְמַר,  טֹוב וָרָע, וַעֲלַיְיהּו (דף צז ע"א)
כָבִים וְלַּמַּזָלֹות וְלַׁשֶּמֶׁש וְלַּיָרֵחַ ּולְכָל צְבָא לַמְזַּבְחִים וְלַמְקַּטְרִים לַּכֹ

הַׁשָּמַיִם אֲׁשֶר לֹא צִּוִיתִי, וְדָא אִיהּו דְמַּנִי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְָאדָם 
ּומֵעִץ הַּדַעַת טֹוב וָרָע לֹא תֹאכַל מִּמֶּנּו וְגֹוֵמר, ּובִלְעָם חַּיָיבָא בְהַאי 

וְדֹור אֱנֹוׁש וְדֹור הַּמַּבּול וְדֹור הַפְלָגָה, וְקּודְׁשָא  הֲוָה מִׁשְּתַּדֵל,
ּבְרִיךְ הּוא ַאעִ◌ִקַר לֹון מֵעָלְמָא דֵין ּומֵעָלְמָא דְָאתֵי, וְדָא אִיהּו 

ּכִי ּבְיֹום אֲכָלְךָ מִּמֶּנּו מֹות ּתָמּות, מֹות ּבְעָלְמָא דֵין  (בראשית ב יז)
בָא דָא גָרִים חָרְּבָן ּבֵי מַקְּדְׁשָא וְגָלּות וְתָמּות ּבְעָלְמָא דְָאתֵי, וְחֹו

  יִׂשְרָאֵל ּבֵין אּומִין ּדְעָלְמָא וְאִתְקְטִילּו מִּנַיְיהּו.

יִחים  ּנִ ּמַ ְמעֹון: אֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
ם ֵמֵעץ  ּה ְוָלַקח ּגַ ּנֱֶאַמר ּבָ ּתֹוָרה, ׁשֶ ֲעֹסק ּבַ ִמּלַ

ים, ּוְבִמְצוֹותֶ  ּנֱֶאַמר ּבֹו ַהַחּיִ ִרי ָהִאיָלן, ׁשֶ ֵהן ּפְ יָה ׁשֶ
ים  ַפּתִ ּמְ ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם, ְוהֹוְלִכים ַאַחר ֵאּלּו ׁשֶ
אֹוְמִרים ָלֶהם,  ְדמֹוִני, ׁשֶ ָחׁש ַהּקַ ד ַהּנָ אֹוָתם ִמּצַ
ים ַעל ַהּכֹוָכִבים  ֻמּנִ ּמְ ְלָאִכים ׁשֶ ּמַ לּו ּבַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ָבָנה, וְ  ֶמׁש ְוַהּלְ ֶ ים ַעל רּוחֹות ְוַהׁשּ ֻמּנִ ּמְ ַעל ֵאּלּו ׁשֶ
אלִֹהי"ם ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע,  ִדים, ִלְהיֹות ּכֵ ְוׁשֵ
ִחים  ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּכֹה ָאַמר יהו"ה ַלְמַזּבְ
ֵרַח  ֶמׁש ְוַלּיָ ֶ לֹות ְוַלׁשּ זָּ ִרים ַלּכָֹכִבים ְוַלּמַ ְוַלְמַקּטְ
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יִתי,  ר לֹא ִצּוִ ַמִים ֲאׁשֶ ָ ה ּוְלָכל ְצָבא ַהׁשּ ּוָ ּצִ ְוֶזהּו ׁשֶ
ַעת טֹוב  רּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם, ּוֵמֵעץ ַהּדַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ע ָהָיה  ּנּו ְוגֹוֵמר, ּוִבְלָעם ָהָרׁשָ ָוָרע לֹא ֹתאַכל ִמּמֶ
ּבּול ְודֹור  ק ִעם ֶזה, ְודֹור ֱאנֹוׁש ְודֹור ַהּמַ ִמְתַעּסֵ

רּוְך הּוא ָעַקר אֹוָתם מֵ  דֹוׁש ּבָ ה, ְוַהּקָ ַלּגָ ָהעֹוָלם ַהּפְ
ּנּו  יֹום ֲאָכְלְך ִמּמֶ י ּבְ א, ְוֶזהּו ּכִ ה ּוֵמָהעֹוָלם ַהּבָ ַהזֶּ

מּות, מֹות  ה, ְוָתמּות  -מֹות ּתָ עֹוָלם ַהזֶּ  - ּבָ
ית  ן ּבֵ ַרם ֶאת ֻחְרּבַ ה ּגָ א, ְוַהֵחְטא ַהזֶּ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ָרֵאל ּבֵ ׁש ְוָגלּות ִיׂשְ ְקּדָ ַהּמִ

  ֵמֶהם.ְוֶנֶהְרגּו 

ְחְזרּו ִבְתׁשּוָבה יַּ ִביא? ָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם ׁשֶ ר אֹוָתם ַהּנָ ה ָהָיה ְמַיּסֵ   ַבּמֶ

ּדְכָל חַד הֲוָה מְזַּבַח ּומְקַּטֵר, וַהֲוֹו נָחְתִין חֲיָילִין ּדִלְעִילָא, וְכַד הֲוָה 
לְקֹול נָבִיא וְלֹא ׁשָמְעּו  (עי, ירמיה מד ה)נָבִיא מְיַּסֵר לֹון, מַה ּכְתִיב ּבְהֹון 

וְחֹוזֶה, ּובַּמֶה הֲוָה מְיַּסֵר לֹון נָבִיא, הֲוָה אֹומֵר לְהֹון ּדִיְהֹון חָזְרִין 
ּבִתְיּובְּתָא, וְאִי לַאו וְעָצַר אֶת הַׁשָּמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא 

ּה, וַהֲוֹו ָאמְרִין אֲנַן , וְאִינּון הֲוֹו מְזַלְזְלִין ּבֵי(דברים יא יז)תִּתֵן אֶת יְבּולָּה 
אֹומִינָן לְאִּלֵין ּדִמְמַּנָן עַל מִטְרָא, וְכָפִינָן לְהֹון לְנַחְתָא מִטְרָא, 
וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ַאחֲלִיף לְהֹון לִמְמַּנָן ּבִׁשְלִיחּותַיְיהּו ּבְגִינַיְיהּו, 

גָלּו יִׂשְרָאֵל ּבֵין אּומִין וְקָטִיל לֹון וְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא בְגִינַיְיהּו, וְ 
ּדְעָלְמָא, וְדָא אִיהּו חֹובָא דְָאדָם ּדְגָרַם לֵיּה חִוְיָא מִיתָה לֵיּה 

ּכִי  (בראשית ג ה)ּולְאִּתְתֵיּה, ּדְפַּתֵי לֹון ּבְהַהּוא אִילָנָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב 
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הּוא לְבַר נַׁש ּבַּמֶה  יֹודֵעַ אלהי"ם וכו', ּובְגִין ּדָא מַּנִי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ
  ׁשֶהֹורְׁשֵתָ הִתְּבֹונָן אֵין לָךְ עִסֶק ּבַּנִסְּתָרֹות.

ר, ְוָהיּו יֹוְרִדים  ַח ּוְמַקּטֵ ל ֶאָחד ָהָיה ְמַזּבֵ ּכָ ׁשֶ
ר  ִביא ְמַיּסֵ ָהָיה ַהּנָ ַמְעָלה, ּוְכׁשֶ ּלְ ַהֲחָילֹות ׁשֶ

ְמעּו ְלקֹול ָנבִ  ֶהם? ְולֹא ׁשָ תּוב ּבָ יא אֹוָתם, ַמה ּכָ
ִביא? ָהָיה  ר אֹוָתם ַהּנָ ה ָהָיה ְמַיּסֵ ְוחֹוֶזה, ּוַבּמֶ

ְחְזרּו ִבְתׁשּוָבה, ְוִאם לֹא  ּיַ ְוָעַצר  - אֹוֵמר ָלֶהם ׁשֶ
ן  ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ ָ ֶאת ַהׁשּ
ֶאת ְיבּוָלּה, ְוֵהם ָהיּו ְמַזְלְזִלים ּבֹו, ְוָהיּו אֹוְמִרים, 

ָטר ָאנּו ִהשְׁ  ים ַעל ַהּמָ ֻמּנִ ּמְ ְענּו ֶאת ֵאלו ׁשֶ ּבַ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְוָכִפינּו אֹוָתם ְלהֹוִריד ָמָטר, ְוַהּקָ
ִביָלם,  ׁשְ ִליחּוָתם ּבִ ׁשְ ים ּבִ ֶהֱחִליף ָלֶהם ֶאת ַהְמֻמּנִ
ִביָלם,  ׁשְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ְוָהַרג אֹוָתם, ְוֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ

ָרֵאל ְלֵבי ן ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ְוֶזהּו ַהֵחְטא ְוָגלּו ִיׂשְ
ּתֹו,  ָחׁש ִמיָתה לֹו ּוְלִאׁשְ ַרם לֹו ַהּנָ ּגָ ל ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
י יֹוֵדַע  תּוב ּכִ ּכָ אֹותֹו ָהֵעץ. ֶזהּו ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ּתָ ּפִ ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּום ֶזה ִצּוָ ֱאלִֹהי"ם ְוכּו', ּוִמׁשּ

יתָ  ָהְרׁשֵ ֶ ַמה ׁשּ ִהְתּבֹוֵנן, ֵאין ְלְך ֵעֶסק  ָלָאָדם. ּבְ
רֹות. ִנְסּתָ   ּבְ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

רי‚

  (דף רנ"ד ע"א)פרשת פקודי  -ספר שמות  -בזוהר 

ָרֵאל ל ִיׂשְ דֹול ׁשֶ ִמין, ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַהּגָ יָכֵאל אֹור ַהיָּ   ּמִ

הַאי מִיכָאֵל, נְהֹורָא יְמִינָא, ַאפָטְרֹופֹוסָא ַרּבָא ּדְיִׂשְרָאֵל. ּבְגִין, ּדְכַד 
א ַאחֲרָא קַּיְימָא לְַאסְטָָאה עָלַיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל, ּכְדֵין מִיכָאֵל טָעַן סִטְרָ

עִּמֵיּה, וְאִתְעָבִיד סַּנֵיגֹורְיָא עָלַיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל, וְאִׁשְּתְזִבָן מֵהַהּוא 
  קַטֵיגֹורְיָא ּדְמָארֵי ּבַעֲלֵי ּדְבָבּו ּדְיִׂשְרָאֵל.

ה, אֹור ַהיָּ  יָכֵאל ַהזֶּ דֹול ַהּמִ ִמין, ָהַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַהּגָ
ד ָהַאֵחר  ר עֹוֵמד ַהּצַ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ָרֵאל. ִמׁשּ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ֶנְגּדֹו,  ָרֵאל, ָאז ִמיָכֵאל טֹוֵען ּכְ ִטין ַעל ִיׂשְ ְלַהׂשְ
ִלים ֵמאֹותֹו  ָרֵאל, ְוֵהם ִנּצָ ה ָסֵנגֹור ַעל ִיׂשְ ְוַנֲעׂשֶ

ְנַאת יִ  ֲעֵלי ׂשִ ל ּבַ ֵטגֹור ׁשֶ ָרֵאל.ַהּקָ   ׂשְ

ּבַר ּבְזִמְנָא ּדְאִיחְרַב יְרּוׁשָלַם, ּדְהָא ּכְדֵין אִתְגַּבָרּו חֹובִין ּומִיכָאֵל 
לָא יָכִיל ּבַהֲדֵיּה ּדְסִטְרָא ַאחֲרָא, ּדְטַעֲנָתֵיּה ּדְמִיכָאֵל ּתְבִירָא 

  יֵב.הֵׁשִיב ָאחֹור יְמִינֹו מִּפְנֵי אֹו (איכה ב)עָלַיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל, ּוכְדֵין 

רּו  ּבְ ֲהֵרי ָאז ִהְתּגַ ַלִים, ׁשֶ ָחְרָבה ְירּוׁשָ ַמן ׁשֶ ָרט ַלזְּ ּפְ
ד ָהַאֵחר,  ל ַהּצַ ַהֲחָטִאים, ּוִמיָכֵאל לֹא ָיֹכל ִעּמֹו ׁשֶ

ָרה, ְוָאז  ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ל ִמיָכֵאל ַעל ִיׂשְ ֲעָנתֹו ׁשֶ ּטַ  -ׁשֶ
ֵני אֹוֵיב. (איכה ב) יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ   ֵהׁשִ
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ה ֶחֶסדַהקָּ  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ   דֹוׁש ּבָ

 (ס"א לנטלא)ּבְסִטְרָא ּדְצָפֹון, קַּיְימָא נְהֹורָא ַאחֲרָא, ּדְָהא אִיהּו קַּיְימָא 
לְבַּטְלָא ּדִינָא מִּבֵי הֵיכָלָא רְבִיעָָאה. וְיָהַב לַמְמָנָא ּדְפִתְחָא ּדִבְהַהּוא 

בִסְטַר מְסַאֲבָא, מְחַּכָאן לְהַהּוא ּפִתְחָא קַּיְימָא מְמָנָן ַאחֲרָן ּדְאִיּנּון ּדְ
מְמָנָא וְנַטְלֵי ּדִינָא. ּולְזִמְנִין ּדְהַאי נְהֹורָא ּדְבְסִטְרָא ּדְצָפֹון, אִיהּו 
עָבִיד ּדִינָא, וְלָא יִתְמְסָר ּבִידָא ּדְסִטְרָא ַאחֲרָא. ּבְגִין ּדְכָל ּדִינִין 

. ְוקּודְָׁשא ּבְרִיךְ הּוא עָבִיד חֶסֶד ּדְאִתְעָבֵידּו ּבֵיּה, אִית לֹון ַאְסוָותָא
  ּבְאִיּנּון ַאתְרֵי.

ֲהֵרי הּוא עֹוֵמד  פֹון עֹוֵמד אֹור ַאֵחר, ׁשֶ ַצד ַהּצָ ּבְ
ית ַהֵהיָכל ָהְרִביִעי. ְונֹוֵתן  (לטל) ין ִמּבֵ ל ּדִ ְלַבּטֵ

ַתח  אֹותֹו ַהּפֶ ּבְ ַתח, ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּפֶ ַלְמֻמּנֶה ׁשֶ
ים ֲאחֵ  ְמָאה, עֹוְמִדים ְמֻמּנִ ַצד ַהּטֻ ֵהם ּבְ ִרים ׁשֶ

ין. ְוִלְפָעִמים  ים ְלאֹותֹו ַהְמֻמּנֶה ְונֹוְטִלים ּדִ ְמַחּכִ
ין, ְולֹא  ה ּדִ פֹון הּוא עֹוׂשֶ ַצד ַהּצָ ּבְ ה ׁשֶ ָהאֹור ַהזֶּ ׁשֶ
יִנים  ל ַהּדִ ּכָ ּום ׁשֶ ד ָהַאֵחר, ִמׁשּ ַיד ַהּצַ ִנְמָסר ּבְ

ֲעׂשּו בֹו ֵיׁש ָלֶהם ְרפּואֹות, וְ  ּנַ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
אֹוָתם ְמקֹומֹות. ה ֶחֶסד ּבְ   עֹוׂשֶ

Nâw  
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  )(דף רי ע"בפרשת ויגש אליו  -ספר בראשית  -בזוהר 

ע  ץ ַעל ַאְרּבַ א ַהּקֵ ָרֵאל ֵקץ ּבָ ּכֹה ָאַמר ה' ֱאֹלִהים ְלַאְדַמת ִיׂשְ
ְנפֹות ָהָאֶרץ   ּכַ

ָאמַר ה' אֱלֹהִים לְַאדְמַת  ְוַאּתָה ּבֶן ָאדָם ּכֹה (יחזקאל ז)ּפָתַח וְָאמַר, 
יִׂשְרָאֵל קֵץ ּבָא הַּקֵץ עַל ַארְּבַע ּכַנְפֹות הָָארֶץ. הַאי קְרָא רָזָא 
עִּלָָאה אִיהּו. לְַאדְמַת יִׂשְרָאֵל קֵץ, מַאי אִיהּו. וְכִי ַאדְמַת יִׂשְרָאֵל 

קֵץ אִיהּו קֵץ הִיא. אֶּלָא הָכִי הּוא וַּדַאי וְאִּתְמָר, קֵץ אִיהּו לִימִינָא, 
לְקֵץ הַּיָמִין. קֵץ לִׂשְמָאלָא,  (דניאל יב)לִׂשְמָאלָא. קֵץ לִימִינָא, ּדִכְתִיב, 

קֵץ ׂשָם לַחׁשֶךְ ּולְכָל ּתַכְלִית הּוא חֹוקֵר, וְדָא הּוא  (איוב כח)ּדִכְתִיב, 
ב קֵץ ּכָל ּבָָׂשר, ּכְמָה דְאִּתְמָר. קֵץ ּדִימִינָא, הַיְינּו דִכְתִי (בראשית ו)

לְַאדְמַת יִׂשְרָאֵל קֵץ. ּבָא הַּקֵץ, ּדָא קֵץ ּדִׂשְמָאלָא. קֵץ ּדִימִינָא, ּדָא 
קֵץ ּדְיֵצֶר הַּטֹוב. קֵץ ּדִׂשְמָאלָא, ּדָא קֵץ ּדְיֵצֶר הָרָע, וְדָא אִיהּו 
ּדְכַד חֹובִין ּגָרְמּו וְאִתְּגַּבְרּו, אִתְּגְזַר וְאִתְיְיהִיב ׁשָלְטָנָא לְמַלְכּות 

עָה לְׁשַלְטָָאה, ּולְחָרָבָא ּבֵיתֵיּה ּומִקְּדְׁשֵיּה. וְדָא הּוא דִכְתִיב, הָרְׁשָ
  ּכֹה ָאמַר ה' אֱלהִים רָעָה ַאחַר רָעָה הִּנֵה בָָאה, וְכֹּלָא חַד. (יחזקאל ז)

ַתח ְוָאַמר,  ן ָאָדם ּכֹה ָאַמר ה'  (יחזקאל ז)ּפָ ה ּבֶ ְוַאּתָ
ָרֵאל ֵקץ בָּ  ע ֱאלִֹהים ְלַאְדַמת ִיׂשְ ץ ַעל ַאְרּבַ א ַהּקֵ

סּוק ַהזֶּה הּוא ֶעְליֹון. ַמה זֶּה  ְנפֹות ָהָאֶרץ. ַהּפָ ּכַ
ָרֵאל ִהיא  ָרֵאל ֵקץ, ְוִכי ַאְדַמת ִיׂשְ ְלַאְדַמת ִיׂשְ
ץ הּוא  ֵאר. ַהּקֵ אי, ְוִנְתּבָ ְך ֶזה ַוּדַ א ּכָ ֵקץ? ֶאּלָ

ֹמאל. ֵקץ ְלָיִמין  ץ הּוא ִלׂשְ תּוב -ְלָיִמין, ְוַהּקֵ ּכָ  ׁשֶ
ֹמאל  (דניאל יב) ִמין. ֵקץ ִלׂשְ תּוב  -ְלֵקץ ַהּיָ ּכָ  (בראשית ו)ׁשֶ
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ְכִלית הּוא ֹחֵקר, ְוֶזהּו ֵקץ  ְך ּוְלָכל ּתַ ם ַלֹחׁשֶ ֵקץ ׂשָ
ִמין  ל ַהּיָ ֵאר. ֵקץ ׁשֶ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר, ּכְ ׂשָ ל ּבָ ַהְינּו  -ּכָ

ץ  א ַהּקֵ ָרֵאל ֵקץ. ּבָ תּוב ְלַאְדַמת ִיׂשְ ּכָ ֶזה ֵקץ  -ׁשֶ
ל ֵיֶצר ַהשְּׂ  ץ ׁשֶ ִמין ֶזה ַהּקֵ ל ַהּיָ ץ ׁשֶ ֹמאל. ַהּקֵ

ל ֵיֶצר ָהָרע.  ץ ׁשֶ ֹמאל ֶזה ַהּקֵ ְ ל ַהׂשּ ץ ׁשֶ ַהּטֹוב. ַהּקֵ
רּו, ִנְגַזר  ּבְ ְרמּו ְוִהְתּגַ ר ַהֲחָטִאים ּגָ ֲאׁשֶ ּכַ ְוֶזה הּוא ׁשֶ
לֹט ּוְלַהֲחִריב  ָעה ִלׁשְ ְלטֹון ְלַמְלכּות ָהִרׁשְ ִ ן ַהׁשּ ְוִנּתַ

יתוֹ  תּוב  ּבֵ ּכָ ׁשֹו, ְוֶזהּו ׁשֶ ּכֹה ָאַמר ה'  (יחזקאל ז)ּוִמְקּדָ
  ֱאלִֹהים ָרָעה ַאַחת ָרָעה ִהּנֵה ָבָאה, ְוַהּכֹל ֶאָחד.

ִלים ָעֶליהָ  ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשּו ִאּתָ   ׂשִ

אי קֵץ ּובְגִין ּכָךְ, אִתְַאּבָלּו עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי עַל ּדְאִתְיְיהִיב ׁשָלְטָנֹו לְהַ
ּדִׂשְמָאלָא. ּובְגִין ּכָךְ, ּכֵיוָן ּדְמַלְכּו קַּדִיׁשָא, מַלְכּות ׁשָמַיִם אִתְּכַפְיָא, 

אִית לֵיּה לְכָל ּבַר נָׁש,  (כדין)אִתְּגַּבַר.  (אחרא)ּומַלְכּות חַּיָיבָא 
ּקְפָא, לְאִתְַאּבָלָא עִּמָּה, ּולְאִתְּכַפְיָא עִּמָּה. ּובְגִין ּדְכַד אִיהִי יִזְּדַ

ׂשִיׂשּו אִּתָּה  (ישעיה סו)וְעַלְמָא יִתְחַּדֵי, יִתְחַּדֵי אִיהּו ּבַהֲדָּה. ּדִכְתִיב, 
  מָׂשֹוׂש ּכָל הַּמִתְַאּבְלִים עָלֶיהָ.

לּו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ַעל  ְך ִהְתַאּבְ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ֹמאל. וּ  ְ ל ַהׂשּ ה ׁשֶ ץ ַהזֶּ ְלטֹון ַלּקֵ ִ ן ַהׁשּ ּתַ ּנִ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ַמִים  ָ ה, ַמְלכּות ַהׁשּ דֹוׁשָ ְלכּות ַהּקְ ַהּמַ יָון ׁשֶ ְך, ּכֵ ּכָ
ָרה,  ּבְ ָעה [האחרת] ִהְתּגַ ִנְכְנָעה, ּוַמְלכּות ָהִרׁשְ
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ַנע  ּה ּוְלִהּכָ ל ִעּמָ [אז] ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַאּבֵ
ף ְוָהעֹוָלם  ּקֵ ר ִהיא ִתְזּדַ ֲאׁשֶ ּכַ ּום ׁשֶ ּה, ּוִמׁשּ ִעּמָ

תּוב ִיְתַחדֵּ  ּכָ ּה, ׁשֶ ׁש ִעּמָ יׂשּו  (ישעיה סו)ׁש הּוא ִיְתַחּדֵ ׂשִ
ִלים ָעֶליָה. ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ   ִאּתָ

  דף ז: פרשת בראשית -זוהר חדש  -בזוהר 

י ָפָנה יֹום   אֹוי ָלנּו ּכִ

א ּתָא חֲזֵי, עַד ּדַהֲוֹו ּבִיְרּוׁשָלַם לְתַּתָא, עֲׂשָרָה מַלְכִין רַׁשִּיעִין, לָ
אִתְחָרְבַת, וְלָא אִסְּתַּלַק קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מִינָּה, ּומִירּוׁשָלַיִם 
ּדִלְעֵילָא, ּדְאִיהִי עֲׂשִירָָאה, ּוׁשְבִיעָָאה אִתְקְרִיַאת. וְאִינּון עֲׂשָרָה 
מַלְכִין ּדִלְתַּתָא: רְחַבְעָם. אֲבִיָה. יְהֹורָם. אֲחַזְיָהּו. ָאחָז. מְנַׁשֶּה. 

יְהֹוָאָחז. יְהֹויִָקים. יְהֹויָכִין. וְכַד הֲָוה עֲׂשִירָָאה ּדִבְהֹו ּבִיׁש  ָאמֹון.
וְלָא אִתְּדַּבַק ּבְאֹורַיְיתָא, ּכְדֵין יָהֵיב ַאתְרָא לְסִטְרָא דִׂשְמָאלָא, 
לְׁשַלְטָָאה עֲלֵיּה, וְעַל יְרּוׁשָלַיִם. ּוכְדֵין ׁשְכִינְּתָא אִיסְּתַּלְקַת, 

אֹוי ָלנּו ּכִי ָפנָה  (ירמיה ו)הֲוֹו ּבִירּוָׁשלַיִם ּגָלּו. עַל ּדָא ּכְתִיב וְיִׂשְרָאֵל ּדַ
יֹום, ּדָא הּוא חֶסֶד עִיּלָָאה, ּדְאִיּקְרֵי יֹום. ּכִי יִּנָטּו צִלְלֵי עֶרֶב, ּדָא 
רָזָא דִׂשְמָאלָא, ּדְׁשָרֵי לְׁשַלְטָָאה, ּדְהָא מֵהָכָא ָאתֵי חֵילָא לְסִטְרָא 

  א.דִׂשְמָאלָ

ָרה  ה, ֲעׂשָ ַלִים ְלַמּטָ ירּוׁשָ ָהיּו ּבִ ּבֹא ּוְרֵאה, ַעד ׁשֶ
דֹוׁש  ק ַהּקָ ּלֵ ִעים לֹא ֶנְחְרָבה ְולֹא ִהְסּתַ ְמָלִכים ְרׁשָ
ִהיא  ל ַמְעָלה, ׁשֶ ַלִים ׁשֶ ה, ּוִמירּוׁשָ ּנָ רּוְך הּוא ִמּמֶ ּבָ

ִביִעית,  יִרית, ְוִנְקֵראת ׁשְ (והם עשרה מלכים שלמעלה, שהיא ֲעׂשִ
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ה:  שירית, ונקראת שביעית)ע ַמּטָ ּלְ ָלִכים ׁשֶ ָרה ַהּמְ ְוֵהם ֲעׂשָ
ה,  ֶ ה, ְיהֹוָרם, ֲאַחְזָיהּו, ָאָחז, ְמַנׁשּ ְרַחְבָעם, ֲאִבּיָ
ָהָיה  ָאמֹון, ְיהֹוָאָחז, ְיהֹוָיִקים, ְיהֹוָיִכין. ּוְכׁשֶ
ּתֹוָרה, ָאז ָנַתן  ק ּבַ ֶהם ַרע ְולֹא ִנְדּבַ ּבָ יִרי ׁשֶ ָהֲעׂשִ

ַלִים, ָמקֹום לְ  לֹט ָעָליו ְוַעל ְירּוׁשָ ֹמאל ִלׁשְ ְ ַצד ַהׂשּ
ָהיּו  ָרֵאל ׁשֶ ִכיָנה, ְוִיׂשְ ְ ָקה ַהׁשּ ּלְ ְוָאז ִהְסּתַ

תּוב  ן ּכָ לּו. ַעל ּכֵ ַלִים ּגָ ירּוׁשָ י  (ירמיה ו, ד)ּבִ אֹוי ָלנּו ּכִ
י  ְקָרא יֹום. ּכִ ּנִ ָפָנה יֹום, ֶזהּו ַהֶחֶסד ָהֶעְליֹון ׁשֶ

טּו ִצְלֵלי עֶ  ִהְתִחיל ִיּנָ ֹמאל, ׁשֶ ְ ֶרב, ֶזה סֹוד ַהׂשּ
ֹמאל. ְ א ַהּכַֹח ְלַצד ַהׂשּ אן ּבָ ֲהֵרי ִמּכָ לֹט, ׁשֶ   ִלׁשְ

שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ם ִמּכָ ְחּכַ   ַויֶּ

ּתָא חֲזֵי, ׁשְלמֹה ּבְאֶמְצָעִיתָא אִיהּו, ּבֵין סִטְרָא דְיָמִינָא לְסִטְרָא 
תָא דִילֵיּה אִסְּתַּלְקַת ּבְרָזָא דְיָמִינָא, ּבְרָזָא דִׂשְמָאלָא, וְחָכְמְ

דִמְהֵימְנּותָא, עַל ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא. ּדְהָא אִיּמֵיּה אֹולִיפַת לֵיּה, 
 (מלכים א ה)ּובְיֹומֹוי קַיְימָא סִיהֲרָא ּבְַאׁשְלָמּותָא. ּבְגִין ּדָא ּכְתִיב, 

  ּבֵי מַקְּדְׁשָא.וַּיֶחְּכַם מִּכָל הָָאדָם ּדְאִתְּבְנֵי 

ִמין  ין ַצד ַהּיָ ֶאְמַצע, ּבֵ לֹֹמה הּוא ּבָ ּבֹא ּוְרֵאה, ׁשְ
ִמין,  סֹוד ַהיָּ ֹמאל, ְוָחְכָמתֹו ָעְלָתה ּבְ ְ ְלַצד ַהׂשּ
ֲהֵרי ִאּמֹו  ֵני ָהעֹוָלם, ׁשֶ ל ּבְ סֹוד ָהֱאמּוָנה, ַעל ּכָ ּבְ
ֵלמּות ׁשְ ָבָנה ּבִ ָדה אֹותֹו, ּוְבָיָמיו ָעְמָדה ַהּלְ . ִלּמְ
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ית  ְבָנה ּבֵ ּנִ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ם ִמּכָ ְחּכַ תּוב ַוּיֶ ְך ּכָ ּום ּכָ ִמׁשּ
ׁש. ְקּדָ   ַהּמִ

  (דף רל ע"א)פרשת ויחי  -ספר בראשית  -בזוהר 

ן אֹוָתהּ  ּקֵ ְנָחה ִיְצָחק ּתִ ת ַהּמִ ִפּלַ   ּתְ

ה ּתָא חֲזֵי, ּכַד אִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּבְׁשַעְּתָא דְאִּתֹוקַד, זְמַן מִנְחָ
אֹוי לָנּו ּכִי ָפנָה הַּיֹום ּכִי יִּנָטּו צִלְלֵי  (ירמיה ו)הֲוָה. וְעַל ּדָא ּכְתִיב, 

עָרֶב. מַאן צִלְלֵי עָרֶב. אִינּון מְקַטְרְגִין ּדְעַלְמָא, וְרּוְגזֵי ּדְדִינִין, 
ר נָׁש ּבַ (שמות ל"ו ע"ב)ּדִזְמִינִין ּבְהַהִיא ׁשַעְּתָא. וְעַל ּדָא ּתָנִינָן, ּדְבָעֵי 

לְכַּוְונָא דַעְּתֵיּה, ּבִצְלֹותָא דְמִנְחָה. ּבְכֻּלְהּו צְלֹותָא ּבָעֵי ּבַר נָׁש 
לְכַּוְונָא דַעְּתֵיּה, ּובְהַאי צְלֹותָא יַּתִיר מִּכֻּלְהּו, ּבְגִין ּדְדִינָא ׁשַרְיָא 

וְהָא ּבְעַלְמָא. וְעַל ּדָא זְמַן צְלֹותָא דְמִנְחָה, יִצְחָק ּתַּקִין לֵיּה, 
  אּוקְמּוהָ.

ָעה  ׁשָ ׁש, ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
תּוב  ַרף, ָהָיה ְזַמן ִמְנָחה, ְוַעל ֶזה ּכָ ׂשְ ּנִ  (ירמיה ו)ׁשֶ

י ִיּנָטּו ִצְלֵלי ָעֶרב. ַמה  י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ אֹוי ָלנּו ּכִ
ל ָהעֹוָלם  ה ִצְלֵלי ָעֶרב? אֹוָתם ְמַקְטְרִגים ׁשֶ זֶּ

ָעה. ְוַעל ֶזה וְ  ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ִנים ּבְ ֻזּמָ ּמְ יִנים ׁשֶ ָרְגֵזי ַהּדִ
ְנָחה.  ת ַהּמִ ְתִפּלַ ְעּתֹו ּבִ ן ּדַ ִריְך ָאָדם ְלַכּוֵ ּצָ ִנינּו ׁשֶ ׁשָ
ה  ְעּתֹו, ּוִבְתִפּלָ ן ּדַ ִפּלֹות ָצִריְך ָהָאָדם ְלַכּוֵ ָכל ַהּתְ ּבְ

רוּ  ין ׁשָ ַהּדִ ּום ׁשֶ ן, ִמׁשּ ּלָ עֹוָלם, ְוַעל זֹו יֹוֵתר ִמּכֻ י ּבָ
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ן אֹוָתּה, ַוֲהֵרי  ּקֵ ְנָחה ִיְצָחק ּתִ ת ַהּמִ ִפּלַ ֶזה ְזַמן ּתְ
ְרׁשּוָה.   ּפֵ

  (דף ה ע"א)הקדמת תקוני הזהר  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבוֹ    ִאם יהו"ה ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

(תהלים חֹוסֶר, הֲדָא הּוא דִכְתִיב ּדַרְּגָא ׁשְבִיעָָאה ּבְיִרְַאת יְיָ' ּדְלֵית לֵיּה 

יְרְאּו אֶת יְיָ' קְדֹוׁשָיו ּכִי אֵין מַחְסֹור לִירֵָאיו, לַאו יְהֵא מֵאִינּון  לד י)
וְחֹוׂשֵךְ מִּיֹוׁשֶר ַאךְ לְמַחְסֹור, וְלָא יְהֵא לֵיּה  (משלי יא כד)ּדְאִּתְמַר ּבְהֹון 

, ּדִבְלַאו אֹורַיְיתָא לֵית חֹוסֶר ּבְאֹורַיְיתָא אִם הּוא מָארֵי ּתֹורָה
ּדְחִילּו, ּכְמָא דְאִּתְמַר אֵין ּבּור יְרֵא חֵטְא, ּכְגַוְונָא דְלֵית אֹורַיְיתָא 
ּבְלָא דְחִילּו, אּוף הָכִי לֵית ּדְחִילּו ּבְלָא אֹורַיְיתָא, לָא יְהֵא חִּסָרֹון 

ּדְלֵית חֹוסֶר וַעֲנִּיּות ּבְנִׁשְמָתֵיּה, וְלָא יְהֵא חִּסָרֹון ּבְעֹובְדֹוי טָבִין, 
ּכְחֹוסֶר ּדְאֹורַיְיתָא ּוִפּקּודַּיָיא טָבִין, ּכְמָה דְאּוקְמּוהּו מָארֵי מַתְנִיתִין, 
אֵין עָנִי אֶּלָא מִּתֹורָה ּומִן הַּמִצְֹות, ּדְגּופָא אִיהּו עֹובְדֵי יְדֹוי ּדְבַר 

ּו עֹובְדֹוי ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ נַׁש, לֵית חֹוסֶר סַּגִי מִּנֵיּה ּבָתַר ּדְלַאו אִיה
אִם יהו"ה לֹא יִבְנֶה בַיִת ׁשָוְא  (תהלים קכז א)הּוא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב 

עָמְלּו בֹונָיו ּבֹו, וְדָא גָרַם ּדְיִתְחֲרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, דְלָא הֲוָה עֹובְדֵי 
  יהו"ה.

ִיְרַאת ה'  ִביִעית ּבְ ה ׁשְ ְרּגָ ֵאין לֹו ֹחסֶ  - ּדַ ר. ֶזהּו ׁשֶ
י ֵאין ַמְחסֹור  יו ּכִ תּוב ְיראּו ֶאת ה' ְקדׁשָ ּכָ ׁשֶ
ְך  ֶהם ְוחֹוׂשֵ ּנֱֶאַמר ּבָ ִליֵרָאיו. לֹא ִיְהֶיה ֵמאֹוָתם ׁשֶ
ּתֹוָרה  ר ַאְך ְלַמְחסֹור, ְולֹא ִיְהֶיה לֹו ֹחֶסר ּבַ ִמּיֹׁשֶ
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ִלי תֹוָרה ֵאין ִיְרָאה,  ּבְ ַעל ּתֹוָרה, ׁשֶ ִאם הּוא ּבַ
ּנֶאֱ  מֹו ׁשֶ ֵאין ּכְ מֹו ׁשֶ ַמר ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ּכְ

ִלי תֹוָרה,  ְך ֵאין ִיְרָאה ּבְ ִלי ִיְרָאה, ַאף ּכָ ּתֹוָרה ּבְ
רֹון  ָמתֹו, ְולֹא ִיְהֶיה ִחּסָ ִנׁשְ רֹון ּבְ לֹא ִיְהֶיה ִחּסָ
ל  ֹחֶסר ׁשֶ ֵאין ֹחֶסר ַוֲעִניּּות ּכְ יו ַהּטֹוִבים, ׁשֶ ַמֲעׂשָ ּבְ

ֲעֵלי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות טֹובוֹ  ֲארּוהּו ּבַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ
ְצוֹות,  א ִמּתֹוָרה ּוִמן ַהּמִ ָנה, ֵאין ָעִני ֶאּלָ ׁשְ ַהּמִ
ֵאין ֹחֶסר ַרב  ה ְיֵדי ָהָאָדם ׁשֶ ּגּוף הּוא ַמֲעׂשֵ ׁשֶ

דֹוׁש  ה ַהּקָ ֵאינֹו ַמֲעׂשֵ ּנּו ַאַחר ׁשֶ רּוְך  -ִמּמֶ  - ּבָ
תּוב ִאם יהו"ה לֹא ִיְבֶנה בַ  ּכָ ְוא הּוא. ֶזהּו ׁשֶ ִית ׁשָ

ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחֵרב ּבֵ ּיֵ ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו, ְוֶזה ָגַרם ׁשֶ
י יהו"ה. ּלֹא ָהָיה ַמֲעׂשֵ   ׁשֶ

  )(דף כז ע"אתקונא תריסר  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

ל ְנָעֶליךְ  ְקַרב ֲהלֹום, ׁשַ   ַאל ּתִ

ׁש ּבָרּוךְ הּוא, ּכַד אִתְקַרִיב ּתַּמָן לְמֶחזֵי עֹובָדָא דָא, ָאמַר לֵיּה הַּקָדֹו
, הָכָא רֶמֶז ּדְאִתְּפַׁשַּט מִן ּגּופָא (שמות ג ה)ַאל ּתִקְרַב הֲלֹום, ׁשַל נְעָלֶיךָ 

דִילֵיּה, ּדְאִיהּו נַעַל, לְגַּבֵי גּופָא ָאחֳרָא דְאִתְלַּבַׁש ּכַד אִתְקַרִיב, 
  דָא.וְאִית מָאן ּדְיֵימָא דְאִיהּו אִּתְתֵיּה, וְכֹּלָא קְׁשֹוט ּדָא וְ
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ה, ָאַמר לֹו  ה ַהזֶּ ֲעׂשֶ ם ִלְראֹות ַהּמַ ִהְתָקֵרב ְלׁשָ ׁשֶ ּכְ
ל ְנָעֶליְך.  ְקַרב ֲהלֹום, ׁשַ רּוְך הּוא ַאל ּתִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִהיא ַנַעל,  ּלֹו, ׁשֶ ט ִמן ַהּגּוף ׁשֶ ֵ ׁשּ ִהְתּפַ אן ֶרֶמז ׁשֶ ּכָ
ִהְתָקֵרב, ְוֵיׁש ִמי  ׁשֶ ׁש ּכְ ִהְתַלּבֵ ְלגּוף ַאֵחר ׁשֶ

ּיֹא ּתֹו, ְוַהּכֹל ֱאֶמת, ֶזה ָוֶזה.ׁשֶ הּוא ִאׁשְ   ַמר ׁשֶ

ִית ַהזֶּה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ   ּגָ

וְכֵן ַאחֲזֵי לֵיּה ּדְבֵי מַקְּדְׁשָא דְאִיהִי בִנְיָנָא דְבַר נַׁש ּדְעָתִיד 
ׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לְאִתְחָרְבָא, וְיִתְּבְנֵי זִמְנָא ָאחֳרָא עַל יְדָא דְקּודְ

הֲדָא הּוא דִכְתִיב ּגָדֹול יִהְיֶה ּכְבֹוד הַּבַיִת הַּזֶה הַָאחֲרֹון מִן הָרִאׁשֹון 
וַאֲנִי אֶהְיֶה ּלָּה נְאֻם יְיָ' חֹומַת אֵׁש  (זכריה ב ט), ּבְגִין ּדְאִּתְמַר ּבֹו (חגי ב ט)

  יְיָ'.סָבִיב, אִּתְמַר ּבְבֵי מַקְּדְׁשָא ּבֹונֵה יְרּוׁשָלַם 

ל  ְנָין ׁשֶ הּוא ּבִ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ּוֵכן ִהרָאה לֹו ׁשֶ
ַעם ַאֶחֶרת ַעל ַיד  ֶנה ּפַ ָעִתיד ְלֵהָחֵרב, ְוִיּבָ ָאָדם, ׁשֶ
בֹוד  דֹול ִיְהֶיה ּכְ תּוב ּגָ ּכָ רּוְך הּוא, ֶזהּו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

נֶּ  ּום ׁשֶ ה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון, ִמׁשּ ִית ַהזֶּ ֱאַמר ַהּבַ
ּה ְנֻאם יהו"ה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב,  ּבֹו ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ

ַלם יהו"ה. ׁש ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ   ֶנֱאַמר ּבְ

Nâw  
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  )(דף ח' ע"אפרשת שמות  -ספר שמות  -בזוהר 

חּוץ ְסִביב אֹותֹו ָמקֹום נּוז ּבַ יַח ּגָ   ָמׁשִ

אֲתָר ַאחֲרָא טָמִיר וְגָנִיז ּדְלָא לְגֹו לְגֹו מִּכָל אִיּנּון הֵיכָלִין, אִית 
אִתְיְדַע ּכְלָל, וְאִקְרֵי עֵדֶן. וְלֵית מַאן ּדְיָכִיל לְמִנְּדַע ּבֵיּה. ּומָׁשִיַח 

לְבַר, סַחֲרָנֵיּה ּדְהַהּוא אֲתָר, עַד ּדְאִתְגְלֵי לֵיּה חַד  (ס"א יתגלי)ַאגְנִיז 
כָרִיז עָלֵיּה הַהּוא צִּפֹור. אֲתָר. ּדְאִקְרֵי קַן צִּפֹור, וְאִיהּו אֲתָר ּדְ

  ּדְאִּתְעַר ּבְגִנְתָא ּדְעֵדֶן ּבְכָל יֹומָא.

ל אֹוָתם ֵהיָכלֹות ֵיׁש ָמקֹום ַאֵחר  ִלְפַני ְוִלְפִנים ִמּכָ
ָלל, ְוִנְקָרא ֵעֶדן, ְוֵאין  ּלֹא נֹוָדע ּכְ ָטִמיר ְוָגנּוז ׁשֶ

נּוז בַּ  יַח ּגָ כֹול ָלַדַעת אֹותֹו, ּוָמׁשִ ּיָ חּוץ ְסִביב ִמי ׁשֶ
ְקָרא  ּנִ ה לֹו ָמקֹום ֶאָחד ׁשֶ ּלָ ְתּגַ ּנִ אֹותֹו ָמקֹום, ַעד ׁשֶ
ְכִריָזה ָעָליו אֹוָתּה  ּמַ ַקן ִצּפֹור, ְוהּוא ָמקֹום ׁשֶ

ָכל יֹום. ַגן ֵעֶדן ּבְ ְתעֹוֶרֶרת ּבְ ּמִ   ִצּפֹור ׁשֶ

ן ָהֵעֶדן, ְוכָ  ל ּגַ ֲעֵזַע ּכָ יַח ֵמִרים קֹולֹו ּובֹוֶכה, ּוִמְזּדַ ל אֹוָתם ָמׁשִ
ם ּגֹוִעים ּובֹוִכים ִעּמוֹ  ָ ׁשּ יִקים ׁשֶ   ַצּדִ

ּובְהַהּוא אֲתָר, מְרֻּקְמָן ּדְּיּוקְנִין ּדְכָל ׁשְַאר עַּמִין, ּדְאִתְּכְנָׁשּו עָלַיְיהּו 
ּדְיִׂשְרָאֵל לְַאבְָאשָא לֹון. עָאל ּבְהַהּוא אֲתָר, זָקִיף עֵינֹוי, וְחָזֵי אֲבָהָן, 

ּדְדִמְעָהָא  (שמות י"ב ע"א)ן ּבֵית אֱלָהָא, עַד ּדְחָמֵי לְרָחֵל דְעָאלִין ּבְחָרְּבַ
ּבְַאנְּפָהָא, וְקּודְׁשָא ְּברִיךְ הּוא מְנַחֵם לָּה, וְלָא צְבִיַאת לְקַּבְלָא 

מֵאֲנָה לְהִּנָחֵם עַל ּבָנֶיהָ. ּכְדֵין.  (ירמיה ל"א)ּתַנְחּומִין, ּכְמָה ּדְַאּתְ ָאמַר, 
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לֵיּה ּובָכֵי, וְאִזְּדַעְזַע ּכָל ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן, וְכָל אִיּנּון מָׁשִיחַ ָארִים קַ
  צַּדִיקַּיָא ּדְתַּמָן ּגָעּו ּובָכּו עִּמֵיּה.

ָאר  ל ׁשְ ל ּכָ יֹוְקָנאֹות ׁשֶ ּוְבאֹותֹו ָמקֹום ְרקּוִמים ּדְ
ָרֵאל ְלָהַרע ָלֶהם. ִנְכָנס  סּו ַעל ִיׂשְ ּנְ ִהְתּכַ ים ׁשֶ ָהַעּמִ

ם, ֵמִרים ֵעיָניו ְורֹוֶאה ֶאת ָהָאבֹות ְלאֹותֹו ָמקוֹ 
רֹוֶאה ֶאת  ית ָהֱאלִֹהים, ַעד ׁשֶ ן ּבֵ ְכָנִסים ְלֻחְרּבַ ּנִ ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָפֶניָה, ְוַהּקָ ְמעֹוֶתיָה ּבְ ּדִ ָרֵחל ׁשֶ
ְנחּוִמים,  ל ּתַ יָמה ְלַקּבֵ ְמַנֵחם אֹוָתּה, ְולֹא ַמְסּכִ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ֶניָה. ָאז ֵמאֲ  (ירמיה לא)ּכְ ֵחם ַעל ּבָ ָנה ְלִהּנָ
ן ָהֵעֶדן,  ל ּגַ ֲעֵזַע ּכָ יַח ֵמִרים קֹולֹו ּובֹוֶכה, ּוִמְזּדַ ָמׁשִ

ם ּגֹוִעים ּובֹוִכים ִעּמֹו. ָ ׁשּ יִקים ׁשֶ   ְוָכל אֹוָתם ַצּדִ

יחַ  ׁשִ ֶבת ֵאֶצל ַהּמָ רּוְך הּוא רֹוֵמז ְלאֹוָתּה ִצּפֹור, ְויֹוׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

י זִמְנָא ּתִנְיָינָא, וְאִזְּדַעְזַע הַהּוא רְקִיעַ ּדְעַל ּגַּבֵי ּגִנְּתָא, ּגָעֵי ּובָכֵ
אֶלֶף וְחָמֵׁש מֵָאה רִּבֹוא מַׁשְרְיָין עִּלָאִין, עַד ּדְמָטֵי לְגֹו ּכֻרְסְיָיא 
עִּלָָאה. ּכְדֵין, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא רָמִיז לְהַהּוא צִּפָרָא, וְעָאל 

ּה, וְיָתְבָא לְגַּבֵי מָׁשִיחַ, וְקָרֵי מַה ּדְקָרֵי, וְאִּתְעַר מַה לְהַהּוא קֵן ּדִילָ
  ּדְאִּתְעַר.

ֲעֵזַע אֹותֹו ָרִקיַע  ה, ּוִמְזּדַ ִנּיָ ַעם ׁשְ ּגֹוָעה ּובֹוֶכה ּפַ
ן, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ַמֲחנֹות  י ַהּגָ ּבֵ ַעל ּגַ ׁשֶ

סֵּ  יַע ְלתֹוְך ַהּכִ ּגִ ּמַ א ָהֶעְליֹון, ְוָאז ֶעְליֹוִנים, ַעד ׁשֶ
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רּוְך הּוא רֹוֵמז ְלאֹוָתּה ִצּפֹור, ְוִנְכֶנֶסת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יַח, ְוקֹוֵרא  ׁשִ ֶבת ֵאֶצל ַהּמָ ּה ְויֹוׁשֶ ּלָ ְלאֹותֹו ֵקן ׁשֶ

ְתעֹוֵרר. ּמִ ֶ ּקֹוֵרא, ּוִמְתעֹוֵרר ַמה ׁשּ ֶ   ַמה ׁשּ

רּוְך הּוא ְלַהֲעִביר ַמלְ  דֹוׁש ּבָ יַע אֹוָתם ַהּקָ ּבִ ָעה ִמן ַמׁשְ כּות ָהִרׁשְ
יחַ  ׁשִ   ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהּמָ

עַד ּדְמִּגֹו ּכֻרְסְיָיא קַּדִיׁשָא, אִתְקְרֵי ּתְלַת זִמְנִין הַהּוא קַן צִּפֹור, 
ּומָׁשִיחַ, וְכֹּלָא סַּלְקִין לְעֵיּלָא, וְאּומֵי לֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 

מָא, עַל יְדָא ּדְמָׁשִיחַ, ּולְנָקְמָא נַקְמִין לְַאעְּבְרָא מָלְכּו חַּיָיבָא מִן עָלְ
ּדְיִׂשְרָאֵל. וְכָל אִיּנּון טַבְוָון, ּדְזָמִין קּוְדׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמֶעְּבַד 
לְעַּמֵיּה. וְתָב הַהּוא קַן צִּפֹור ּומָׁשִיחַ לְדּוכְּתֵיּה. וְתָב מָׁשִיחַ וְאִתְּגְנִיז 

  מִין.ּגֹו הַהּוא אֲתָר ּכְמִּלְקַּדְ 

ָעִמים  לֹׁש ּפְ דֹוׁש ִנְקָרא ׁשָ א ַהּקָ ּסֵ ּתֹוְך ַהּכִ ּמִ ַעד ׁשֶ
ם עֹוִלים ְלַמְעָלה,  יַח, ְוֻכּלָ ׁשִ אֹותֹו ַקן ִצּפֹור, ְוַהּמָ
רּוְך הּוא ְלַהֲעִביר  דֹוׁש ּבָ יַע אֹוָתם ַהּקָ ּבִ ּוַמׁשְ
יַח  ׁשִ ָעה ִמן ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהּמָ ַמְלכּות ָהִרׁשְ

ָרֵאל, ְוָכל אֹוָתן טֹובֹות ְוִלְנֹקם  ֶאת ִנְקמֹות ִיׂשְ
ב  רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו. ְוׁשָ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ׁשֶ
יַח  ׁשִ ב ַהּמָ יַח ִלְמקֹומֹו, ְוׁשָ ׁשִ אֹותֹו ַקן ִצּפֹור ְוַהּמָ

מֹו ִמּקֶֹדם.   ְוִנְגָנז ְלתֹוְך אֹותֹו ָמקֹום ּכְ
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רִיךְ הּוא לְַאתְקְנָא עָלְמִין, וְאִתְנְהִירּו ּובְזִמְנָא ּדְיִּתְעַר קּודְׁשָא ּבְ
וָא"ו ּבְהֵ"א, לְמֶהֱוֵי  (לאתקנא)ַאתְוָון ּדִׁשְמֵיּה ּבִׁשְלִימּו, יֹו"ד ּבְהֵ"א, 

ּכֹּלָא ּבִׁשְלִימּו חַד. ּכְדֵין יִּתְעַר חַד ּכֹכָבָא ּדְחִיּלָא, ּבְאֶמְצַע רְקִיעָא, 
  נָצִיץ ּבִימָמָא לְעֵינֵיהֹון ּדְכָל עָלְמָא.ּכְגָוֶן ַארְְּגוָוָנא, לָהִיט וְ

ן ֶאת  רּוְך הּוא ְלַתּקֵ דֹוׁש ּבָ ְתעֹוֵרר ַהּקָ ּיִ ּוִבְזַמן ׁשֶ
ֵלמּות, יֹו"ד  ׁשְ מֹו ּבִ ָהעֹוָלמֹות ּוְמִאירֹות אֹוִתּיֹות ׁשְ
ֵה"א, ִלְהיֹות ַהּכֹל  ֵה"א [לתקן] ָוא"ו ּבְ ּבְ

ֵלמּות ַאַחת, ָאז ִיְתעֹוֵרר ּכוֹ  ׁשְ ָכב ֶאָחד ַמְפִחיד ּבִ
ּיֹום  ָמן, לֹוֵהט ְונֹוֵצץ ּבַ גֹון ַאְרּגָ ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ּכְ ּבְ

ל ָהעֹוָלם.   ְלֵעיֵני ּכָ

ְלֶהֶבת ְלֵעיֵני ַהּכֹל ַ ִעים יֹום ַיַעְרכּו ְקָרב ַהּכֹוָכב ְוַהׁשּ   ְלסֹוף ַאְרּבָ

יעָא, וִיקּום ּדָא וִיקּום חַד ׁשַלְהֹובָא ּדְאֶׁשָּא מִּסִטְרָא ּדְצָפֹון, ּגֹו רְקִ
יֹומִין וְיִתְּבָהֲלּון ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא. לְסֹוף  (קע"ב ב')לָקֳבֵל ּדָא ַארְּבְעִין 

ַארְּבְעִין יֹומִין, יַּגִחּון קְרָבָא, ּכֹכָבָא וְׁשְַלהֹובָא, לְעֵינֵיהֹון ּדְכֹּלָא, 
טְרָא ּדְצָפֹון, ּגֹו וְיִתְּפָׁשַּט הַהּוא ׁשַלְהֹובָא ּבִיקִידּו ּדְאֶׁשָּא, מִּסִ

רְקִיעָא, וְיַחֲׁשֹוב לְמִבְלַע הַהּוא ּכֹכָבָא, וְכַּמָה ׁשַּלִיטִין ּומַלְכִין 
  וְאּומַּיָא וְעֲמַמְיָא, יִתְּבָהֲלּון מֵהַאי.

ד ָצפֹון, ּתֹוְך  ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת ִמּצַ ְוָתקּום ׁשַ
ִעים יוֹ  ֶנֶגד ֶזה ַאְרּבָ ם, ָהָרִקיַע, ְוָתקּום ֶזה ּכְ

ִעים יֹום  ֵני ָהעֹוָלם. ְלסֹוף ַאְרּבָ ל ּבְ ֲהלּו ּכָ ְוִיּבָ
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ְלֶהֶבת ְלֵעיֵני ַהּכֹל,  ַ ַיַעְרכּו ְקָרב ַהּכֹוָכב ְוַהׁשּ
ד  ֵרַפת ֵאׁש ִמּצַ ׂשְ ְלֶהֶבת ּבִ ט אֹוָתּה ׁשַ ֵ ׁשּ ְוִתְתּפַ
פֹון, ּתֹוְך ָהָרִקיַע, ְוַיְחּשב ִלְבלַֹע אֹותֹו ּכֹוָכב,  ַהּצָ

לִּ  ה ׁשַ ֲהלּו ְוַכּמָ ים ִיְתּבַ יִטים ּוְמָלִכים ְוֻאּמֹות ְוַעּמִ
ה.   ִמזֶּ

ּכְדֵין יִסְּתַּלַק הַהּוא ּכֹכָבָא לִסְטַר ּדָרֹום, וְיִׁשְּלֹוט עַל הַהּוא 
ׁשַלְהֹובָא, וְהַהּוא ַׁשלְהֹובָא יִתְּבְלַע זְעֵיר זְעֵיר ּבִרְקִיעָא, מִּקָמֵי 

ּכְלָל. ּכְדֵין, הַהּוא ּכֹכָבָא יַעְבֵיד הַהּוא ּכֹכָבָא, עַד ּדְלָא יִתְחָזֵי 
אֹורְחִין ּבִרְקִיעַ, ּבִתְרֵיסַר ּתְחּומִין, וְקַיְימִין אִיּנּון נְהֹורִין ּבִרְקִיעָא 

  ּתְרֵיסַר יֹומִין.

לֹט ַעל  רֹום ְוִיׁשְ ק אֹותֹו ּכֹוָכב ְלַצד ּדָ ּלֵ ָאז ִיְסּתַ
בָּ  ְלֶהֶבת ּתִ ְלֶהֶבת, ְואֹוָתּה ׁשַ ַלע ְמַעט אֹוָתּה ׁשַ

ּלֹא  ְפֵני אֹותֹו ּכֹוָכב, ַעד ׁשֶ ָרִקיַע ִמּלִ ְמַעט ּבָ
ה ְדָרִכים  ָלל. ָאז אֹותֹו ּכֹוָכב ַיֲעׂשֶ ֵתָרֶאה ּכְ
חּוִמים, ְועֹוְמִדים אֹוָתם  ר ּתְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ָרִקיַע ּבִ ּבָ

ר ָיִמים נֹוָסִפים. ֵנים ָעׂשָ ָרִקיַע ׁשְ   אֹורֹות ּבָ

ר ָימִ  ֵנים ָעׂשָ ֵני ָהעֹוָלםַאַחר ׁשְ ל ּבְ ְעְזעּו ּכָ   ים נֹוָסִפים ִיְזּדַ

לְבָתַר ּתְרֵיסַר יֹומִין יִזְּדַעְזְעּון ּכָל ּבְנֵי עָלְמָא, וְיִתְחַׁשַּךְ ׁשִמְׁשָא 
ּבְפַלְגּות יֹומָא, ּכְמָה ּדְאִתְחַׁשַּךְ יֹומָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, עַד 
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עָא. וְיִּתְעַר חַד קָּלָא ּבְרַעַם וְזִיקִין, ּדְלָא יִתְחֲזּון ׁשְמַּיָא וְַארְ
וְאִתְחַלְחַלָא ַארְעָא מֵהַהּוא קָּלָא, וְכַּמָה חֵילִין ּומַׁשִירְיָין יְמּותּון 

  מִּנֵיּה.

ֵני  ל ּבְ ְעְזעּו ּכָ ר ָיִמים נֹוָסִפים ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ַאַחר ׁשְ
ֲחצֹות ַהּיֹום ֶמׁש ּבַ ֶ ְך ַהׁשּ מֹו ָהעֹוָלם, ְוֶיְחׁשַ , ּכְ

ּלֹא  ׁש, ַעד ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ּיֹום ׁשֶ ְך ּבַ ְחׁשַ ּנֶ ׁשֶ
ְרָעִמים  ַמִים ָוָאֶרץ. ְוִיְתעֹוֵרר קֹול ֶאָחד ּבִ ֵיָראּו ׁשָ
ה  ּוְבָרִקים, ְוִתְתַחְלֵחל ָהָאֶרץ ֵמאֹותֹו קֹול, ְוַכּמָ

ּנּו.   ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ָימּותּו ִמּמֶ

ִעיר ר ְתעֹוֵרר ּבָ ה ְוּתִ ּמָ ֹרף ּכַ ְלֶהֶבת ֵאׁש ַאַחת, ְוִיׂשְ ִתי ׁשַ ֹוִמי ַרּבָ
ה ֵהיָכלֹות ִלים ְוַכּמָ   ִמְגּדָ

ָתא, ַחד  רֹוִמי ַרּבְ א ּדְ ַקְרּתָ ַער ּבְ ְוַההּוא יֹוָמא, ִיּתְ
ָכל  ַער ּבְ ִיּתְ א ּדְ ַההּוא ָקּלָ א, ּבְ ָ ֶאׁשּ ְלהֹוָבא ּדְ (דף ח' ׁשַ

לִין, וְכַּמָה הֵיכָלִין, וְכַּמָה מִגְּדָלִין עָלְמָא. וְיֹוקִיד ּכַּמָה מִגְּדָ ע"ב)
יִּפְלּון, וְכַּמָה ּפַרְּדַׁשְּכֵי וְרַבְרְבֵי יִּפְלּון ּבְהַהּוא יֹומָא וְכֻּלְהּו, יִתְּכְַּנׁשּון 

  לְאִׁשְּתְזָבָא. (ס"א יחשבון)עָּלָה לְבִיׁש. וְכָל ּבְנֵי עָלְמָא לָא יַכְלִין 

ְתעֹוֵרר  ְלֶהֶבת ְואֹותֹו יֹום ּתִ ִתי ׁשַ ִעיר רֹוִמי ַרּבָ ּבָ
ָכל ָהעֹוָלם,  ְתעֹוֵרר ּבְ ּיִ אֹותֹו קֹול ׁשֶ ֵאׁש ַאַחת, ּבְ
ה  ה ֵהיָכלֹות, ְוַכּמָ ִלים ְוַכּמָ ה ִמְגּדָ ּמָ ֹרף ּכַ ְוִיׂשְ
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לּו  ִרים ִיּפְ ה ְגדֹוִלים ְוׂשָ לּו, ְוַכּמָ ִלים ִיּפְ ִמְגּדָ
סּו ָעלֶ  ּנְ ם ִיְתּכַ אֹותֹו יֹום, ְוֻכּלָ ֵני ּבְ יָה ְלַרע, ְוָכל ּבְ

ֵצל. (יחשבו)ָהעֹוָלם לֹא יּוְכלּו    ְלִהּנָ

ם ּלֹא ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ם ְוַאׁשְ ְהֶיה ׁשָ יִּ ֵרי ִמי ׁשֶ   ַאׁשְ

מֵהַהּוא יֹומָא, עַד ּתְרֵיסַר יַרְחִין, יִתְיַעֲטּון ּכָל מַלְכַיָא, וְיִגְזְרּון ּכַָּמה 
, ְּכמָה (נ"א בהון)ל יִׂשְרָאֵל, וְיִצְלְחּון ּבֵיּה ּגְזֵרֹות, וְכַּמָה ׁשְמָדֹות עַ

ּדְאִּתְמַר זַּכָָאה אִיהּו מַאן ּדְיִעְרַע ּתַּמָן, וְזַּכָָאה אִיהּו מַאן ּדְלָא 
  יִעֲרַע ּתַּמָן וְכָל עָלְמָא יְהֵא ּבְעִרְבּובְיָא סַגְיָא.

ים ִיְתָיֲעצּו כָּ  ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ל ֵמאֹותֹו יֹום ְוַעד ׁשְ
ָמדֹות ַעל  ה ׁשְ ה ְגֵזרֹות ְוַכּמָ ּמָ ָלִכים ְוִיְגְזרּו ּכַ ַהּמְ
ֵרי ִמי  ֵאר ַאׁשְ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ְוַיְצִליחּו ָבֶהם, ּכְ ִיׂשְ
ם, ְוָכל  ּלֹא ִיְהֶיה ׁשָ ֵרי ִמי ׁשֶ ם ְוַאׁשְ ְהֶיה ׁשָ ּיִ ׁשֶ

ִעְרּבּוְבָיה ְגדֹוָלה.   ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ּבְ

ֵנים ָעשָׂ  יחַ ְלסֹוף ׁשְ ׁשִ ָרֵאל, ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ ׂשְ ֶבט ִמיִּ ים ָיקּום ׁשֵ   ר ֳחָדׁשִ

לְסֹוף ּתְרֵיסַר יַרְחֵי, יָקּום ׁשֵבֶט מִּיִׂשְרָאֵל, ּדָא מַלְּכָא מְׁשִיחָא, 
ּדְיִּתְעַר ּגֹו ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן. וְכָל אִיּנּון צַּדִיקַּיָא יַעְטְרּון לֵיּה ּתַּמָן, 

  מָאנֵי זַיְינָא, ּבְַאתְוָון רְׁשִימָן ּדְמָאנֵי ּדִׁשְמָא קַּדִיׁשָא. וְיַחְּגְרּון לֵיּה
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ָרֵאל,  ׂשְ ֶבט ִמּיִ ים ָיקּום ׁשֵ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ ְלסֹוף ׁשְ
ן ָהֵעֶדן, ְוָכל  ְתעֹוֵרר ּתֹוְך ּגַ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ

רּו  ם, ְוַיְחּגְ רּו אֹותֹו ׁשָ יִקים ְיַעּטְ ּדִ ֵלי אֹוָתם ַהּצַ לֹו ּכְ
ם  ֵ ל ַהׁשּ ִלים ׁשֶ ל ּכֵ אֹוִתּיֹות ְרׁשּומֹות ׁשֶ ַזִין ּבְ

דֹוׁש.   ַהּקָ

יחַ  ׁשִ ְפֵני ַהּמָ ים ֶעְליֹוִנים, קּומּו ִמּלִ   ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוׁשִ

וְקָלָא יִתְּפֹוצֵץ ּבְעַנְפֵי אִיּלָנִין ּדְגִנְתָא, קָרֵי ּבְחַיִל, וְָאמַר, אִתְעֲרּו 
ין, קּומּו מִּקָמֵי מְׁשִיחָא, הָא עִדָנָא לְאִתְחַּבְרָא אִיּתְתָא קַּדִיׁשֵי עֶלְיֹונִ

ּבְבַעְלָּה, ּובַעְלָּה ּבָעֵי לְנַקְמָא לָּה נּוקְמִין ּדְעָלְמָא, ּולְָאקָמָא ָלּה, 
  ּולְַאנְעָרָה לָּה מֵעַפְרָא.

ן, קֹוֵרא ְבַחִיל  ַעְנֵפי ֲעֵצי ַהּגָ ְוקֹול ִיְתּפֹוֵצץ ּבְ
ְפֵני ְואֹוֵמר: ִהתְ  ים ֶעְליֹוִנים, קּומּו ִמּלִ עֹוְררּו ְקדֹוׁשִ

ַבְעָלּה,  ה ּבְ ָ ר ִאׁשּ ְתַחּבֵ ּתִ יַח, ֲהֵרי ְזַמן ׁשֶ ׁשִ ַהּמָ
עֹוָלם  ּוַבְעָלּה רֹוֶצה ִלְנֹקם ָלּה ְנָקמֹות ּבָ

  ְוַלֲהִקיָמּה, ּוְלַנֵער אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר.

ּכְמִּלְקַּדְמִין מָאנֵי זַיְינֵיּה, ַאבְרָהָם  ּכְדֵין יְקּומּון ּכֻּלְהּו, וְיַחְּגְרּון לֵיּה
מִימִינֵיּה, יִצְחָק מִׂשּמָאלֵיּה, יַעֲקֹב קָמֵיּה, מֹׁשֶה רַעְיָא מְהֵימְנָא, עַל 

  ּכָל אִּלֵין צַּדִיקַּיָא, ָאזִיל וְרָקִיד ּגֹו ּגִנְּתָא ּדְעֵדֶן.
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מֹו ִמּקֶֹדם רּו אֹותֹו ּכְ ם ְוַיְחּגְ ְכֵלי  ָאז ָיקּומּו ֻכּלָ ּבִ
ֹמאלֹו, ַיֲעֹקב  ְ ֵזינֹו. ַאְבָרָהם ִמיִמינֹו, ִיְצָחק ִמׂשּ
יִקים  ּדִ ל ֵאּלּו ַהּצַ ה רֹוֶעה ַהּנֶֶאָמן ַעל ּכָ ְלָפָניו. ֹמׁשֶ

ן ָהֵעֶדן. תֹוְך ּגַ   הֹוֵלְך ְורֹוֵקד ּבְ

ֵנס ְלאֹותֹו מָ  ן ָהֵעֶדן, ִיּכָ יֵקי ּגַ יַח ַעל ְיֵדי ַצּדִ ְתָקן ָמׁשִ ּנִ יָון ׁשֶ קֹום ּכֵ
ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר ּנִ   ׁשֶ

ּכֵיוָן ּדְאִתְקַן מָׁשִיחַ, עַל יְדָא ּדְצַדִיקַּיָא ּבְגִנְּתָא ּדְעֵדֶן. יֵעּול ּבְהַהּוא 
ּדּוכְּתָא ּדְאִקְרֵי קַ"ן צִּפֹו"ר ּכְמִּלְקַּדְמִין, ְוחָמֵי ּתַּמָן הַהּוא ּדִּיּוקְנָא 

צַּדִיקַּיָא ּדְאִתְקְטָלּו ּבֵיּה. ּכְדֵין נָטִיל  ּדְחָרְּבַן ּבֵית מַקְּדְׁשָא, וְכֻּלְהּו
עֶׂשֶר לְבּוׁשֵי קִנְָאה. וְיִתְּגְנִיז  (נ"א ואקרון)לְבּוׁשִין, וְאִיּנּון  (ס"א עשר)מִּתַּמָן 

  ּתַּמָן ַארְּבְעִין יֹומִין, ּדְלָא אִתְּגַלְיָא ּכְלָל.

יֵקי גַּ  יַח ַעל ְיֵדי ַצּדִ ְתָקן ָמׁשִ ּנִ יָון ׁשֶ ֵנס ּכֵ ן ָהֵעֶדן, ִיּכָ
מֹו ִמּקֶֹדם,  ְקָרא ַק"ן ִצּפֹו"ר ּכְ ּנִ ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ל ֻחְרּבַ ם אֹותֹו ְדיֹוָקן ׁשֶ ְורֹוֶאה ׁשָ

ם  ָ ּנֶֶהְרגּו בֹו, ְוָאז נֹוֵטל ִמׁשּ יִקים ׁשֶ ּדִ  (עשרה)ְוָכל ַהּצַ
ים, ְוֵהם  ָרה ְלבּושֵׁ  (נקראים)ְלבּוׁשִ ֵנז ֲעׂשָ י ִקְנָאה, ְוִיּגָ

ָלל. ה ּכְ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ִעים יֹום ׁשֶ ם ַאְרּבָ   ׁשָ

לְסֹוף ַארְּבְעִין יֹומִין, קָלָא חַד יִּתְעַר, וְיִתְקְרֵי מִּגֹו ּכּורְסְּיָיא עִּלָָאה, 
הַהּוא קַ"ן צִּפֹו"ר ּבְמַלְּכָא מְׁשִיחָא ּדְאִתְּגְנִיז ּבֵיּה. ּוכְדֵין סַּלְקִין לֵיּה 

עֵיּלָא, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא חָמֵי לֵיּה לְמַלְּכָא מְׁשִיחָא, מִתְלָבַׁש לְ
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ּבִלְבּוׁשָא נּוקְמָא, וְָחגִיר מָאנֵי זַיְינֵי נָטִיל לֵיּה, וְנָׁשִיק לֵיּה עַל 
  רֵיׁשֵיּה.

ִעים יֹום קֹול ֶאָחד ִיְתעֹוֵרר, ְוִיְקָרא  ְלסֹוף ַאְרּבָ
א ָהֶעְלי ּסֵ ֶלְך ִמּתֹוְך ַהּכִ ּמֶ ֹון, אֹותֹו ַק"ן ִצּפֹו"ר ּבַ

ְגָנז ּבֹו, ְוָאז ַמֲעִלים אֹותֹו ְלַמְעָלה,  ּנִ יַח ׁשֶ ׁשִ ַהּמָ
יַח  ׁשִ רּוְך הּוא רֹוֶאה ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
ֵלי ְקָרב, נֹוֵטל  ְלבּוׁש ְנָקָמה ְוָחגּור ּכְ ׁש ּבִ ִמְתַלּבֵ

ק אֹותֹו ַעל ֹראׁשֹו. ֵ   אֹותֹו ּוְמַנׁשּ

ִעים ְרִקיִעים ֹלׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ְעְזִעים ׁשְ   ָאז ִמְזּדַ

ּכְדֵין, מִזְּדַעְזְעָן ג' מְָאה וְתִׁשְעִין רְקִיעִין, וְַארְמִיז קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
הּוא לְחַד רְקִיעָא מֵאִינּון ּדְהֲוָה ּגָנִיז מִׁשֵׁשֶת יְמֵי ּבְרֵאׁשִית, וְַאּפִיק 

חַד ּכִתְרָא ּגְלִיָפא,  (תרומה קל"ב א')רְקִיעָא  מֵחַד הֵיכְלָא ּדִבְהַהּוא
מְחַּקְקָא ּבִׁשְמָהָן קַּדִיׁשִין. ּבְהַהּוא עִטְרָא אִתְעַּטַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
הּוא, ּכַד עָבְרּו יִׂשְרָאֵל יַת יַּמָא, לְמֵיטַל נּוקְמִין מִּכָל רְתִיכֵי ּפַרְעֹה 

  א מְׁשִיחָא.ּופָרָׁשֹוי, וְַאעְטַר לֵיּה לְמַלְּכָ

ִעים ְרִקיִעים,  לֹׁש ֵמאֹות ְוִתׁשְ ְעְזִעים ׁשְ ָאז ִמְזּדַ
רּוְך הּוא ְלָרִקיַע ֶאָחד ֵמאֹוָתם  דֹוׁש ּבָ ְורֹוֵמז ַהּקָ
ית, ּומֹוִציא  ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ ָהיּו ְגנּוִזים ִמׁשּ ׁשֶ
ֶתר ָחקּוק ֶאָחד,  אֹותֹו ָרִקיַע ּכֶ ּבְ ֵמֵהיָכל ֶאָחד ׁשֶ

ק  אֹוָתּה ֲעָטָרה ְמֻחּקָ ים. ּבְ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ֵ ׁשּ ּבַ
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ָרֵאל ֶאת  ָעְברּו ִיׂשְ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ִהְתַעּטֵ
יו,  ְרֹעה ּוָפָרׁשָ בֹות ּפַ ל ַמְרּכְ ם, ִלּטֹל ְנָקמֹות ִמּכָ ַהּיָ

ּה. יַח ּבָ ׁשִ ר ֶאת ֶמֶלְך ַהּמָ   ּוְמַעּטֵ

כָל הָנֵי ּתִּקּונִין, נָטִיל לֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ ּכֵיוָן ּדְאִתְעַּטָר וְאִתְּתָּקַן ּבְ
הּוא וְנָׁשִיק לֵיּה ּכְמִּלְקַּדְמִין. מַאן חָמֵי, רְתִיכִין קַּדִיׁשִין, ּומַׁשִרְיָין 
עִּלָאִין, ּדְסָחֲרִין לֵיּה, וְיָהֲבִין לֵיּה מַּתְנָן ּונְבִזְּבְזָן סַּגִיאִין, וְיִתְעַּטָר 

  מִּכֻּלְהּו.

לּו, כֵּ  ּקּוִנים ַהּלָ ָכל ַהּתִ ן ּבְ ּקֵ ר ְוִהְתּתַ ִהְתַעּטֵ יָון ׁשֶ
מֹו  ק אֹותֹו ּכְ ֵ רּוְך הּוא ּוְמַנׁשּ דֹוׁש ּבָ נֹוֵטל אֹותֹו ַהּקָ
בֹות ְקדֹוׁשֹות ּוַמֲחנֹות  ִמּקֶֹדם. ִמי ָרָאה ֶמְרּכָ
נֹות  ּסֹוְבִבים אֹותֹו ְונֹוְתִנים לֹו ַמּתָ ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ם.ּומֹוָתרֹות רַ  ּלָ ר ִמּכֻ   ּבֹות, ְוִיְתַעּטֵ

עָאל ּתַּמָן ּבְחַד הֵיכְלָא, וְחָמֵי ּכָל אִיּנּון מַלְאֲכֵי עִּלָאֵי, ּדְאִקְרּון 
אֲבֵלֵי צִּיֹון, אִיּנּון ּדְבָכּו עַל חָרְּבַן ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּובָכָאן ּתָדִיר, וְאִיּנּון 

עְּבַד נּוקְמִין. ּכְדֵין, קּודְׁשָא יַהֲבִין לֵיּה חַד ּפּורְפִירָא סּומָקָא, לְמֶ
  ּבְרִיךְ הּוא ּגָנִיז לֵיּה ּבְהַהּוא קַן צִּפֹור, וְאִתְּכַּסֵי ּתַּמָן ּתְלָתִין יֹומִין.

ל אֹוָתם  ם ְלֵהיָכל ֶאָחד, ְורֹוֶאה ּכָ ִנְכָנס ְלׁשָ
ְקָרֵאים ֲאֵבֵלי ִצּיֹון, אֹוָתם  ּנִ ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

כּו ַעל ּבָ ִמיד,  ׁשֶ ׁש, ּובֹוִכים ּתָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ֻחְרּבַ
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ְוֵהם נֹוְתִנים לֹו ְלבּוׁש ָאדם ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ְנָקמֹות. 
אֹותֹו ַקן  רּוְך הּוא ּגֹוֵנז אֹותֹו ּבְ דֹוׁש ּבָ ָאז ַהּקָ

ים יֹום. לֹׁשִ ם ׁשְ ה ׁשָ ּסֶ   ִצּפֹור, ּוִמְתּכַ

כָ  ר ּבְ ים יֹום, ֵיֵרד ְמֻעּטָ ֹלׁשִ ְעָלה ְלַאַחר ׁשְ ּקּוִנים ִמּמַ ל אֹוָתם ּתִ
ה ּטָ   ּוִמּמַ

לְבָתַר ּתְלָתִין יֹומִין, ּבְהַהּוא קַן צִּפֹור, יֵחּות מְעֻטָר ּבְכָל אִיּנּון 
ּתִּקּונִין מֵעֵיּלָא ּומִּתַּתָא, כַּמָה מַׁשִרְיָין קַּדִיׁשִין סַחֲרָנֵיּה, וְיֵחְמּון ּכָל 

יעָא לְַארְעָא, וְיֵקּום ׁשִבְעָה יֹומִין, וְכָל עָלְמָא, חַד נְהִירּו, ּתָלֵי מֵרְקִ
ּבְנֵי עָלְמָא יִתְמְהּון וְיִתְּבָהֲלּון, וְלָא יִנְּדְעּון ּכְלַל, ּבַר אִיּנּון חַּכִימִין, 

  ּדְיַדְעִין ּבְרָזִין אִּלֵין, זַּכָָאה חּולָקֵיהֹון.

אֹותֹו ַקן ִצּפֹור, ֵיֵרד ְמעֻ  ים יֹום, ּבְ לֹׁשִ ר ְלַאַחר ׁשְ ּטָ
ה  ּמָ ה, ּכַ ּטָ ְעָלה ּוִמּמַ ּקּוִנים ִמּמַ ָכל אֹוָתם ּתִ ּבְ
ל ָהעֹוָלם אֹור  ים ְסִביבֹו, ְוִיְראּו ּכָ ַמֲחנֹות ְקדֹוׁשִ
ְבָעה ָיִמים,  לּוי ֵמָהָרִקיַע ָלָאֶרץ, ְוַיֲעֹמד ׁשִ ֶאָחד ּתָ
ָלל,  ֲהלּו, ְולֹא ֵיְדעּו ּכְ ֵני ָהעֹוָלם ִיְתְמהּו ְוִיּבָ ְוָכל ּבְ

רָ  לּו, ּפְ ּסֹודֹות ַהּלָ ּיֹוְדִעים ּבַ ט ְלאֹוָתם ֲחָכִמים ׁשֶ
ֵרי ֶחְלָקם.   ַאׁשְ

ּבְַארְעָא, ּבְהַהּוא קַ"ן  (ס"א יתעטר)וְכָל אִיּנּון ׁשִבְעָה יֹומִין יִתְעַתֶד 
צִּפֹו"ר. ּבְָאן אֲתָר. ּבַּדֶרֶךְ, ּדָא קְבּורַת רָחֵל, ּדְאִיהִי קַּיְימָא ּבְפָרָׁשַת 
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וִיבַׂשֵּר לָּה, וַּיִנָחֵם לָּה, ּוכְדֵין ּתְקַּבֵל ּתַנְחּומִין, וְתָקּום אֹורְחִין. 
  וְתְנַׁשִיק לֵיּה.

ב  ְבָעה ָיִמים ִיְתַיּצֵ ָאֶרץ  (יתעטר)ְוָכל אֹוָתם ׁשִ ּבָ
ֶרְך, זֹו  ּדֶ ֵאיֶזה ָמקֹום? ּבַ אֹותֹו ַק"ן ִצּפֹו"ר. ּבְ ּבְ

ָרכִ  ת ּדְ ָפָרׁשַ עֹוֶמֶדת ּבְ ר ְקבּוַרת ָרֵחל ׁשֶ ֵ ים. ִויַבׂשּ
ְנחּוִמים, ְוָתקּום  ל ּתַ ַקּבֵ ָלּה ִויַנֵחם אֹוָתּה, ְוָאז ּתְ

ק אֹותֹו. ֵ   ּוְתַנׁשּ

לְבָתַר יֵקּום הַהּוא נְהִירּו מֵהַהּוא אֲתָר, וְׁשָרֵי ּבִיְרִיחֹו קַרְּתָא 
א ּדְאִילָנֵי. ּבְכָל עֵץ ּדָא יְרִיחֹו. אֹו עַל הָָארֶץ, ּדָא יְרּוׁשְלֵים. וִיְהֵ 

  ּגָנִיז ּבְהַהּוא נְהִירּו ּדְקַ"ן צִּפֹו"ר ּתְרֵיסַר יַרְחֵי.

ְך ָיקּום אֹותֹו אֹור ֵמאֹותֹו ָמקֹום, ְוׁשֹוֶרה  ַאַחר ּכָ
ָכל ֵעץ  יִריחֹו ִעיר ָהִאיָלנֹות. ּבְ ֶזה ְיִריחֹו. אֹו  -ּבִ

אֹותֹו אֹור  -ַעל ָהָאֶרץ  ַלִים. ְוִיְהֶיה ָגנּוז ּבְ זֹו ְירּוׁשָ
ל ַק" ר ֹחֶדׁש.ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ   ן ִצּפֹו"ר ׁשְ

ִליל ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלָ ֲהֵרי ִהְתּגַ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ   ָאז ִיְראּו ּכָ

ּבָתַר ּתְרֵיסַר יַרְחֵי, יִזְּדְקַף הַהּוא נְהִירּו ּבֵין ׁשְמַּיָא וְַארְעָא, וְיִׁשְרֵי 
הֲוָה ׁשֵירּותָא ּדְגָלּותָא ּדְיִׂשְרָאֵל. ּבְַארְעָא ּדְגָלִיל, ּדְתַּמָן  (שמות ז' ע"ב)

וְתַּמָן יִתְּגְלֵי מֵהַהּוא נְהִירּו ּדְקַן צִּפֹור, וְתָב לְַאתְרֵיּה. וְהַהּוא יֹומָא 
סַיְיפֵי  (דף ט' ע"א)יִזְּדַעְזַע ּכָל ַארְעָא ּכְמִּלְקַּדְמִין, מִּסַיְיפֵי ְׁשמַּיָא עַד 
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ּכָל עָלְמָא, ּדְהָא אִתְּגְלֵי מַלְּכָא מְׁשִיחָא,  דעון)(ינׁשְמַּיָא, ּוכְדֵין יֶחזּון 
  ּבְַארְעָא ּדְגָלִיל.

ין  ף אֹותֹו אֹור ּבֵ ּקֵ ר ֹחֶדׁש ִיְזּדַ ֵנים ָעׂשָ ַאַחר ׁשְ
ם ָהְיָתה  ָ ׁשּ ִליל, ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּגָ ֶרה ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ, ְוִיׁשְ ׁשָ

ה ֵמאוֹ  ּלֶ ם ִיְתּגַ ָרֵאל, ְוׁשָ לּות ִיׂשְ ית ּגָ תֹו אֹור ֵראׁשִ
ֲעַזע  ְזּדַ ב ִלְמקֹומֹו. ְואֹותֹו יֹום ּתִ ל ַקן ִצּפֹור, ְוׁשָ ׁשֶ
ַמִים ַעד סֹוף  ָ מֹו ִמּקֶֹדם ִמּסֹוף ַהׁשּ ל ָהָאֶרץ ּכְ ּכָ
ֲהֵרי  ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ַמִים, ְוָאז ִיְראּו [ידעו] ּכָ ָ ַהׁשּ

ִליל. ֶאֶרץ ַהּגָ יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלָ   ִהְתּגַ

ינוֹ  רִבְזכּות ּתִ ּבֵ ן ִיְתַחזֵּק ּכֹחֹו ְלִהְתּגַ ית ַרּבָ ל ּבֵ   קֹות ׁשֶ

וְיִתְּכַּנְׁשּון לֵיּה ּכָל אִיּנּון ּדְלָעָאן ּבְאֹורַיְיתָא, וְאִיּנּון זְעִירִין ּבְעָלְמָא. 
ּובִזְכּות יְנּוקֵי ּדְבֵי רַב, יִתְּתַקֵף חֵילֵיּה לְאִתְּגַּבְרָא, וְרָזָא ּדָא 

א יִׁשְּתְּכְחּון אִּלֵין, הָא יְנּוקֵי ּדְיַתְבִין ּבְתּוקְּפָא אֶפְרֹוחִים. וְאִי לָ
ּגְמּולֵי מֵחָלָב עַּתִיקֵי  (ישעיה כ"ח)ּדְאִּמְהֹון וְיַנְקֵי, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 

מִׁשָּדָיִם. וְהַיְינּו אֹו בֵיצִים, ּדִבְגִין אִּלֵין, ׁשַרְיָא ׁשְכִינְּתָא עִּמְהֹון 
  גָלּותָא.ּדְיִׂשְרָאֵל ּבְ

ּתֹוָרה, ְוֵהם  עֹוְסִקים ּבַ ל ֵאּלּו ׁשֶ סּו ֵאָליו ּכָ ּנְ ְוִיְתּכַ
ן  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ עֹוָלם. ּוִבְזכּות ּתִ ים ּבָ ְמַעּטִ
ר, ְוסֹוד ֶזה ֶאְפֹרִחים. ְוִאם לֹא  ּבֵ ק ּכֹחֹו ְלִהְתּגַ ִיְתַחזֵּ

ִבים  ּיֹוׁשְ ינֹוקֹות ׁשֶ ְצאּו ֵאּלּו, ֲהֵרי ּתִ ם ִיּמָ ֹתֶקף ִאּמָ ּבְ
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ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ מּוֵלי ֵמָחָלב  (ישעיה כח)ְויֹוְנִקים, ּכְ ּגְ
ה  ִביל ֵאּלֶ ׁשְ ּבִ ָדִים. ְוַהְינּו אֹו ֵביִצים, ׁשֶ ָ יֵקי ִמׁשּ ַעּתִ

לּות. ּגָ ָרֵאל ּבַ ִכיָנה ִעם ִיׂשְ   ׁשֹוָרה ׁשְ

ִויד ַהּנֶֹפֶלת ת ּדָ   ָאִקים ֶאת ֻסּכַ

 (דברים כ"ב)יּנּון ּדְיִׁשְּתַּכְחּון ּבְהַהּוא זִמְנָא, וְהַיְינּו ּדְהָא חַּכִימִין זְעִירִין אִ 
וְהָאֵם רֹובֶצֶת עַל הָאֶפְרֹוחִים אֹו עַל הַּבֵצִים, לא ּתִּקַח הָאֵם עַל 

(דהא ביה לא קיימא מילא לאפקא מגלותא אלא במלכא עילאה, דכיון דאינון רביין וינוקין יהבין הַּבָנִים 

עַד  (הכי)וְיִתְעַּכָב  כדין אימא עילאה דהיא רביעא עלייהו יתערת לגבי בעלה) תוקפא למלכא משיחא
ּתְרֵיסַר יַרְחִין ַאחֲרָנִין. לְבָתַר, יֵיתֵי ּבַעְלָּה, וְיֹוקִים לָּה מֵעַפְרָא, 

  ָאקִים אֶת סֻּכַת ּדָוִד הַּנֹפָלֶת. (עמוס ט')ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 

ים ַהֲחָכִמי ֲהֵרי ְמַעּטִ אֹותֹו ְזַמן, ׁשֶ ְצאּו ּבְ ּמָ יִּ ם ׁשֶ
ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל  (דברים כב)ְוַהְינּו 

ִנים, [שהרי בו  ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ יִצים, לֹא ִתּקַ ַהּבֵ
לא עומד הדבר להוציא מן הגלות אלא במלך 
העליון, שכיון שהם ילדים ותינוקות, נותנים 

ונה, שהיא תקף למלך המשיח, אז האמא העלי
ב  רובצת עליהם, מתעוררת לגבי בעלה] ְוִיְתַעּכֵ
ְך  ים ֲאֵחִרים. ַאַחר ּכָ ר ֳחָדׁשִ ֵנים ָעׂשָ [כך] ַעד ׁשְ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָיֹבא ַבְעָלּה ְוָיִקים אֹוָתּה ֵמֶהָעָפר, ּכְ

ִויד ַהּנֶֹפֶלת. (עמוס ט) ת ּדָ   ָאִקים ֶאת ֻסּכַ
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יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים אַ    ְרֶאּנּו ִנְפָלאֹותּכִ

ּבְהַהּוא יֹומָא, מַלְּכָא מְׁשִיחָא ׁשָאֲרֵי וְיִכְנֹוׁש ּגָלּותָא, מִּסַיְיפֵי עָלְמָא 
אִם יִהְיֶה נִּדַחֲךָ ּבִקְצֵה  (דבהם ל')עַד סַיְיפֵי עָלְמָא, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

בּורָאן ּדְעָבַד קּודְׁשָא הַׁשָּמָיִם וְגֹו'. מֵהַהּוא יֹומָא, ּכָל ָאתִין וְנִּסִין ּוגְ
 (מיכה ז')ּבְרִיךְ הּוא ּבְמִצְרַיִם, יַעֲבִיד לֹון לְיִׂשְרָאֵל, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

  ּכִימֵי צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם ַארְאֶּנּו נִפְלָאֹות.

לּות  יַח ַיְתִחיל ְוִיְכֹנס ַהּגָ ׁשִ אֹותֹו יֹום ֶמֶלְך ַהּמָ ּבְ
ּנֱֶאַמר  ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד מֹו ׁשֶ סֹוף ָהעֹוָלם, ּכְ

ָמִים ְוגֹו'.  (דברים ל) ָ ְקֵצה ַהׁשּ ֲחְך ּבִ ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ
בּורֹות  ים ְוַהּגְ ּסִ ל ָהאֹותֹות ְוַהּנִ ֵמאֹותֹו יֹום ּכָ
ה אֹוָתם  ִמְצַרִים, ַיֲעׂשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ יֵמי ֵצאְתְך ֵמֶאֶרץ  ז) (מיכהְלִיׂשְ ּכִ
  ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות.

  (דף נ"ח ע"אפרשת בשלח  -ספר שמות  -בזוהר 

ֹלֹמה ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹּון ּבַ   ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

רָ  ִריְך הּוא ָיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ִניָנן, ּבְ יא, ּתָ י ִחּיָ ֵאל, ָנַפק ְנהֹוָרא ֵמַההּוא ָאַמר ִרּבִ
הּו ָעְלִמין (דף נ"ח ע"א) ֻכּלְ ִריְך הּוא, ּוֵמַההּוא ֹנַעם ַאְבִהיקּו ִזיָוון ּדְ א ּבְ יּה קּוְדׁשָ ר ּבֵ  ֹנַעם, ְוִאְתַעּטָ

 (שיר השירים ג)ּדְכֻּלְהּו רְקִיעִין, ּדְכֻּלְהּו ּכִתְרִין. עַל הַהִיא ׁשַעֲתָא ּכְתִיב, 
  ינָה ּבְנֹות צִּיֹון ּבַּמֶלֶךְ ׁשְלמֹה וְגֹו'.צְאֶינָה ּורְאֶ

Nâw  
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רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ יא, ׁשָ י ִחּיָ ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל, ָיָצא אֹור ֵמאֹותֹו ֹנַעם,  הּוא ָנַתן ּתֹוָרה ְלִיׂשְ
רּוְך הּוא, ּוֵמאֹותֹו ֹנַעם  דֹוׁש ּבָ ר ּבֹו ַהּקָ ְוִהְתַעּטֵ

ל ִהְבִהיקּו ִזיוָ  ל ּכָ ל ָהעֹוָלמֹות, ׁשֶ ל ּכָ ם ׁשֶ
ָעה  ָתִרים. ַעל אֹוָתּה ׁשָ ל ַהּכְ ל ּכָ ָהְרִקיִעים, ׁשֶ

תּוב  ֶלְך  (שיר ג)ּכָ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ
לֹֹמה ְוגֹו'.   ׁשְ

וְהַהִיא ׁשַעֲתָא ּדְאִתְּבְנֵי מַקְּדְׁשָא, אִתְעַּטָר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
ּוא עֲּטָרָה, וְיָתִיב ּבְכֻרְסְיָיא ּדִילֵיּה, וְאִתְעַּטָר ּבַעֲטְרֹוי. ּומֵהַהּוא ּבְהַה

זִמְנָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, לָא אִתְעַּטָר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא 
  ּבַעֲטְרֹוי, וְהַהּוא נֹעַם אִתְטָּמַר וְאִתְּגְנִיז.

ְקדָּ  ְבָנה ַהּמִ ּנִ ָעה ׁשֶ דֹוׁש ְואֹוָתּה ׁשָ ר ַהּקָ ׁש, ִהְתַעּטֵ
ר  ִכְסאֹו ְוִהְתַעּטֵ ב ּבְ אֹוָתּה ֲעָטָרה, ְוָיׁשַ רּוְך הּוא ּבְ ּבָ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ַעְטרֹוָתיו. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ּבְ
ַעְטרֹוָתיו,  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ לֹא ִהְתַעּטֵ

ה ְוִנְגַנז. ּסָ   ְואֹותֹו ֹנַעם ִהְתּכַ

Nâw  
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  (דף רע"ט ע"א)פרשת כי תצא  -ספר דברים  -בזוהר 

תוֹ  ָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחּפָ   ְוהּוא ּכְ

ַעּמּוָדא  ַמר ּבְ יָלְך ִאּתְ ַגְווָנא ּדִ א, ּכְ ַמְלּכָ ָרא ּדְ ַאְנּתְ ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא  ּבְכֹּלָא, חֶדְוָה ּדִילָךְ, ּכְחֶדְוָה ּדִילֵיּה  (דף רע"ט ע"ב)ּדְ

וְהּוא ּכֶחָתָן יֹוצֵא מֵחּוּפָתֹו  (תהלים יט)רַק לְכַּלָתֵיּה, יְהֵא, ּכַד יֵיתֵי לְמִפְ
וְגֹו'. ּדְהָא לְבּוׁשִין ּדִילָּה ּבְגָלּותָא חֲׁשֹוכִין, ּובְזִמְנָא ּדְאִיהִי 

ַאל ּתִרְאּונִי ׁשֶאֲנִי  (שיר השירים א)מִתְלַּבְׁשַת ּבְהֹון, אִיהִי ָאמְרָה 
ין אִיּנּון, מַׁשְחִית ַאף וְחֵמָה, נּוקְּבָא ּבִיׁשָא, ׁשְחַרְחֹורֶת. וְאִּלֵין קְִליּפִ
וְׁשִפְחָה ּכִי תִירַׁש ּגְבִירְּתָּה, ּדְאִיהִי  (משלי ל)ׁשִפְחָה ּבִיׁשָא, ׁשַבְּתַאי, 

  ׁשַּבָת מַלְּכְתָא. מַׁשְחִית ַאף וְחֵּמָה, סָחֲרִין לִתְלָתָא אֲבָהָן.

ְך  ּלְ מֹו ׁשֶ ֶלְך, ּכְ ן ַהּמֶ ה ּבֶ ַעּמּוד ַאּתָ ֶנֱאַמר ּבָ
ְהֶיה  ּלֹו ּתִ ֶחְדָוה ׁשֶ ְך ּכַ ּלְ ּכֹל, ֶחְדָוה ׁשֶ ָהֶאְמָצִעי ּבַ

תֹו,  ּלָ ֹבא ִלְגֹאל ֶאת ּכַ ּיָ ׁשֶ ָחָתן ֹיֵצא  (תהלים יט)ּכְ ְוהּוא ּכְ
לּות ֲחׁשּוִכים,  ּגָ יָה ּבַ ֲהֵרי ְלבּוׁשֶ תֹו ְוגֹו'. ׁשֶ ֵמֻחּפָ

ֶהם, ת ּבָ ׁשֶ ִהיא ִמְתַלּבֶ (שיר ִהיא אֹוֶמֶרת,  ּוִבְזַמן ׁשֶ

ִלּפֹות  השירים א) ַחְרֹחֶרת. ְוַהּקְ ֲאִני ׁשְ ְרֻאִני ׁשֶ ַאל ּתִ
ְפָחה  ִחית ַאף ְוֵחָמה, ְנֵקָבה ָרָעה, ׁשִ לּו ֵהם ַמׁשְ ַהּלָ

ַתאי,  ּבְ ּה,  (משלי ל)ָרָעה, ׁשַ ִבְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ
ִחית ַאף ְוחֵ  ה. ַמׁשְ ְלּכָ ת ַהּמַ ּבַ ִהיא ׁשַ ָמה סֹוְבִבים ׁשֶ

ת ָהָאבֹות. לֹׁשֶ   ֶאת ׁשְ
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ה ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹּאת ּנָ   ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ

וְלֹא עֹוד, אֶּלָא מַה ּדַהֲוַת ּבְרַּתָא ּדְמַלְּכָא, י' עַל הו"ה, ּדִכְלִילָן 
ו' ּבְיַעֲקֹב. וַהֲוַת  ּבַאֲבָהָן, ה' קַדְמָָאה ּבְַאבְרָהָם. ה' ּתִנְיָינָא ּבְיִצְחָק.

נָפְלָה עֲטֶרֶת רֹאׁשֵנּו. וְַאמְּתִילּו  (איכה ה)י' רֵיׁשָא עָלַיְיהּו. אִּתְמַר, 
רַּבָנָן מְתָלָא, לְמַלְּכָא ּדְהֲוָה לֵיּה עֲטָרָה עַל רֵיׁשֵיּה, וְאִילָן יָאֶה 

רֵיׁשֵיּה. ּומַה קֳדָמֵיּה, ַאתְיָא לֵיּה ׁשְמּועָה ּבִיׁשָא, ַארְמֵי עֲטָרָה מֵעַל 
ּדַהֲוַת י' עַל הו"ה. י' לְעֵיּלָא, אִתְהַּדָר הוה"י, י' לְתַּתָא. ּובְגִין ּדָא 

אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים הָיְתָה לְרֹאׁש ּפִּנָה מֵאֵת יְיָ'  (תהלים קיח)ָאמַר ּדָוִד, 
  הָיְתָה ּזֹאת.

ֶלְך, י' עַ  ת ַהּמֶ ָהְיָתה ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ל ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
ָאבֹות  לּוִלים ּבָ ּכְ ה' ִראׁשֹוָנה  -הו"ה, ׁשֶ

ַיֲעֹקב, ְוָהְיָתה י'  ִיְצָחק, ו' ּבְ ה ּבְ ִנּיָ ַאְבָרָהם, ה' ׁשְ ּבְ
נּו.  (איכה ה)ֹראׁש ֲעֵליֶהם. ֶנֱאַמר  ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ

ָהְיָתה לֹו  ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ילּו ַרּבֹוֵתינּו ָמׁשָ ְוִהְמׁשִ
ָאה לֹו ֲעָטָרה ַעל ֹראׁשֹו, וְ  ִאיָלן ָיֶפה ְלָפָניו. ּבָ

מּוָעה ָרָעה  ֵהִרים ָהֲעָטָרה ֵמַעל ֹראׁשֹו, ּוַמה  -ׁשְ
ָהָיה י' ַעל הו"ה, י' ְלַמְעָלה, ָחַזר הוה"י, י'  ֶ ׁשּ

ִוד,  ה. ְוָלֵכן ָאַמר ּדָ ֶאֶבן ָמֲאסּו  (תהלים קיח)ְלַמּטָ
ּנָה ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹּ    את.ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ

Nâw  
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  (דף א ע"א)הקדמת ספר הזוהר  -בזוהר 

ה אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ   ׂשְ

מָרֹום עֵינֵיכֶם ּורְאּו  (דף ל' א)ׂשְאּו  (ישעיה מ)ּבְרֵאׁשִית רִּבִי אֶלְעָזָר ּפָתַח 
ין מִי בָרָא אֵּלֶה. ׂשְאּו מָרֹום עֵינֵיכֶם לְָאן אֲתַר, לְאֲתַר ּדְכָל עַיְינִ 

ּתָלְיָאן לֵיּה. ּומָאן אִיהּו, ּפֶתַח עֵינַיִם. וְתַּמָן ּתִנְּדְעּון ּדְהַאי סָתִים 
(שמות עַּתִיקָא דְקַיְמָא לַׁשְּאֵלָה. ּבָרָא אֵּלֶה. ּומָאן אִיהּו. מִ"י. הַהּוא 

עַל דְאִקְרֵי מִקְצֵה הַׁשָּמַיִם לְעֵיּלָא. ּדְכֹלָא קַּיְמָא ּבִרְׁשּותֵיּה. וְ ק"מ א)
ּדְקַיְמָא לַׁשְּאֵלָה וְאִיהּו ּבְאֹרַח סָתִים וְלָא אִתְּגַלְיָא, אִקְרֵי מִ"י, ּדְהָא 

  לְעֵיּלָא לֵית ּתַּמָן ׁשְאֵלָה. וְהַאי קְצֵה הַׁשָּמַיִם אִקְרֵי מִ"י.

ַתח,  י ֶאְלָעָזר ּפָ ית, ַרּבִ ֵראׁשִ אּו ָמרֹום  (ישעיה מ)ּבְ ׂשְ
אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם, ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי ָבָרא אֵ  ה. ׂשְ ּלֶ

לּוִיים ּבֹו,  ל ָהֵעיַנִים ּתְ ּכָ קֹום ׁשֶ ְלֵאיֶזה ָמקֹום ַלּמָ
תּום  ַהּסָ ְדעּו ׁשֶ ם ּתֵ ַתח ֵעיַנִים, ְוׁשָ ּוִמי הּוא ּפֶ
ה. ּוִמי  ָרא ֵאּלֶ ֵאָלה ּבָ ְ עֹוֵמד ַלׁשּ ה ׁשֶ יק ַהזֶּ ָהַעּתִ

ְקָרא ִמְקֵצה ַהשָּׁ  ּנִ ַמִים הּוא "ִמי", ַההּוא ׁשֶ
הּוא  ְרׁשּותֹו. ְוַעל ׁשֶ ַהּכֹל עֹוֵמד ּבִ ְלַמְעָלה, ׁשֶ
ר ְולֹא ָגלּוי  ֶדֶרְך ִנְסּתָ ֵאָלה ְוהּוא ּבְ ְ עֹוֵמד ַלׁשּ
ֵאָלה.  ם ׁשְ ֲהֵרי ְלַמְעָלה ֵאין ׁשָ ִנְקָרא "ִמי", ׁשֶ

ה ִנְקָרא "ִמי". ַמִים ַהזֶּ ָ   ּוְקֵצה ַהׁשּ
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מַה ּבֵין הַאי לְהַאי, אֶּלָא קַדְמָָאה וְאִית ָאחֳרָא לְתַּתָא וְאִקְרֵי מַ"ה. 
(תרומה קל"ח א', ויקהל רי"א, בהעלותך קמ"ח ב', ולהלן ט' א', סְתִימָָאה ּדְאִקְרֵי מִ"י קַּיְמָא 

לַׁשְֵּאלָה, כֵיוָן ּדְׁשַָאל ּבַר ָנׁש ּומְפַׁשְּפֵׁש ְלאִסְּתַּכְלָא  י"ו, קס"ז א', שמות קנ"ז)
דַרְּגָא עַד סֹוף ּכָל ּדַרְּגִין, ּכֵיוָן ּדְמָטֵי ּתַּמָן, מַ"ה. ּולְמִנְדַע מִּדַרְּגָא לְ

מַה ּיָדַעְּתָ, מַה אִסְּתָּכַלְּתָא, מַה ּפִׁשְּפַׁשְּתָא, הָא ּכֹלָא סָתִים 
  ּכִדְקַדְמִיתָא.

ין ֶזה ָלֶזה  ְקָרא "ָמה". ַמה ּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ְוִיׁשִ ַאֵחר ְלַמּטָ
ר שֶׁ  ְסּתָ א ָהִראׁשֹון ַהּנִ ְקָרא "ִמי" עֹוֵמד ֶאּלָ ּנִ

ל  ּכֵ ׁש ְלִהְסּתַ ּפֵ ֹוֵאל ָאָדם ּוְמַפׁשְ ׁשּ יָון ׁשֶ ֵאָלה. ּכֵ ְ ַלׁשּ
ָרגֹות,  ל ַהּדְ ה ַעד סֹוף ּכָ ה ְלַדְרּגָ ְרּגָ ְוָלַדַעת ִמּדַ

ם  יַע ְלׁשָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ַדְעּתָ ַמה  -ּכֵ "ָמה". ַמה ּיָ
ּתָ ֲהֵרי ַהּכֹל  ׁשְ ּפַ ׁשְ ְלּתָ ַמה ּפִ ּכַ ר ִהְסּתַ ִנְסּתָ

ָבִראׁשֹוָנה.   ּכְ

הּ  ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ   ְירּוׁשָ

מָה אֲעִידֵךְ מָה אֲדַּמֶה לָךְ. ּכַד אִתְחְרִיב  (איכה ב)וְעַל רָזָא ּדְנָא ּכְתִיב, 
(נ"א ומה [מה] אדמה לך, בההוא מ"ה ּבֵי מַקְּדְׁשָא נָפַק קָלָא וַאֲמַר מָה אֲעִידֵךְ 

כָל יֹומָא וְיֹומָא, [וְהָא] ַאסְהִידַת ּבָךְ מִּיֹומִין קַדְמָאִין ּדִכְתִיב, ּבְ אעידך)
הַעִדֹתִי בָכֶם הַּיֹום אֶת הַׁשָּמַיִם וְאֶת הָָארֶץ. ּומָה אֲדַּמֶה לָךְ  (דברים ל)

ּבְהַהּוא גַוְנָא מַּמָׁש עֲטָרִית לָךְ ּבְעִטְרִין קַּדִיׁשִין עֲבָדִית לָךְ ׁשָלְטָנּו 
הֲזֹאת" הָעִיר" ׁשֶּיֹאמְרּו" ּכְלִילַת" יפִי"  (איכה ב)ל עָלְמָא ּדִכְתִיב, עַ

  יְרּוׁשָלַיִם הַּבְנּויָה ּכְעִיר ׁשֶחֻּבְרָה ּלָּה. (תהלים קכ"ב)וְגו' קָרֵינָא לָךְ 
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תּוב  ָמה ֲאִעיֵדְך ָמה  (איכה ב)ְוַעל ַהּסֹוד ַהזֶּה ּכָ
ית ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ ְך. ּכְ ה ּלָ ׁש, ָיָצא קֹול  ֲאַדּמֶ ְקּדָ ַהּמִ
מה אדמה לך,  (ומה)ְוָאַמר, ָמה ֲאִעיֵדְך [נ"א: 

ָכל יֹום ָויֹום, [והרי]  באותו מ"ה אעידך] ּבְ
תּוב  ּכָ ִמים ִראׁשֹוִנים, ׁשֶ ְך ִמּיָ  (דברים ל)ַהִעידִתי ּבָ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. ּוָמה  ָ ַהִעדִתי ָבֶכם ַהיֹּום ֶאת ַהׁשּ
ְך, בְּ  ה ּלָ י אֹוָתְך ֲאַדּמֶ ְרּתִ ׁש ִעּטַ אֹותֹו ָגֶון ַמּמָ

ְלטֹון ַעל  יִתי ָלְך ׁשִ ֲעָטרֹות ְקדֹוׁשֹות, ָעׂשִ ּבַ
תּוב  ּכָ יֹּאְמרּו"  (איכה ב)ָהעֹוָלם, ׁשֶ ֲהֹזאת" ָהִעיר" ׁשֶ

ִליַלת" ֹיִפי" ְוגֹו'. ָקָראִתי ָלְך  ַלִים  (תהלים קכב)ּכְ ְירּוׁשָ
הּ  ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ   .ַהּבְ

א ָלךְ    ִמ"י ִיְרּפָ

מָה ַאׁשְוֶה ּלָךְ. ּכְגַוְונָא ּדְַאנְּתְ יָתְבָה, הָכִי הּוא ּכִבְיָכֹול  (איכה ב)
לְעֵילָא. ּכְגַוְונָא ּדְלָא עָאלִין הַׁשְּתָא ּבָךְ עַּמָא קַּדִיׁשָא ּבְסִּדְרִין 

ד ּדְיֵעֲלּון ּבָךְ קַּדִיׁשִין, הָכִי אֹומֵינָא לָךְ ּדְלָא אֵיעֹול אֲנָא לְעֵילָא עַ
אֻכְלֹוסָךְ לְתַּתָא. וְדָא אִיהּו נֶחָמָה דִילָךְ הֹואִיל ּדְדַרְגָא דָא ַאׁשְוֶה 
לָךְ ּבְכֹלָא. וְהַׁשְּתָא ּדְַאנְּתְ הָכָא ּגָדֹול ּכַּיָם ׁשִבְרֵךְ. וְאִי תֵימָא ּדְלֵית 

וַּדַאי הַהּוא דַרְּגָא  יִרְּפָא לָךְ, (שמות רל"ז ב)לָךְ קַּיָימָא וְַאסְוָתָא, מִ"י 
  סְתִימָָאה עִּלָָאה דְכֹלָא קַּיְימָא ּבֵיּה יִרְּפָא לָךְ וְיֹוקִים לָךְ.
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ְך  (איכה ב) ֶוה ּלָ ְך  -ָמה ַאׁשְ ְך, ּכָ ֶבת ּכָ ַאּתְ יֹוׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְך  ּלֹא ִנְכָנִסים ּבָ מֹו ׁשֶ ְבָיכֹול ְלַמְעָלה. ּכְ הּוא ּכִ

דֹוׁש בִּ  ו ָהָעם ַהּקָ ְך ַעְכׁשָ ים, ּכָ ְסָדִרים ְקדֹוׁשִ
ְנסּו  ּכָ ּיִ ֵאיִני ִנְכָנס ְלַמְעָלה ַעד ׁשֶ י ָלְך ׁשֶ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ
ה. ְוזֹוִהי ֶנָחָמֵתְך, הֹוִאיל  ָבְך אּוְכלּוַסִיְך ְלַמּטָ
אן,  ַאּתְ ּכָ ו ׁשֶ ּכֹל. ְוַעְכׁשָ ֶוה ָלְך ּבַ ה ַהזֹּו ַאׁשְ ְרּגָ ַהּדַ ׁשֶ

ְבֵרְך. וְ  ם ׁשִ ּיָ דֹול ּכַ ֵאין ְלְך ִקּיּום ּגָ ִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ה  - ּוְרפּוָאה  ְרּגָ אֹוָתּה ַהּדַ אי ׁשֶ א ָלְך. ַוּדַ ִמ"י ִיְרּפָ

א ְלְך  ְרּפָ ּה, ּתִ ַהּכֹל עֹוֵמד ּבָ ֶרת ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ְסּתֶ ַהּנִ
  ְוָתִקים אֹוְתְך.

  קח.)(דף  מדרש רות -זוהר חדש  -בזוהר 

ׁש, נִ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ׁשֹותִמיֹּום ׁשֶ ּבָ עֹות ְמׁשֻ עּו ַאּלּוֵפי ֵעָצה, ְוַהּדֵ   ְגּדְ

לְקַּיִים ּכָל ּדָבָר, זֶה ּבְרִית מִילָה, ׁשֶהּוא קִּיּום ּכָל הַּתֹורָה. ׁשָלַף 
אִיׁש נַעֲלֹו, זֹו מִצְוַת חֲלִיצָה. וְנָתַן לְרֵעֵהּו, זֹו מִצְוַת יִּבּום. מִּכָאן 

ה קֹודֶמֶת לְמִצְוַת יִיּבּום. וְזֹאת ָאמַר רַּבִי עֲקִיבָא מִצְוַת חֲלִיצָ
הַּתְעּודָה ּבְיִׂשְרָאֵל, מִּכָאן ָאמַר רַּבִי עֲקִיבָא, מִּיֹום ׁשֶחָרַב ּבֵית 
הַּמִקְּדָׁש, נִגְּדְעּו אֲלּוֵפי עֵצָה, וְהַּדֵעֹות מְׁשּוּבָׁשֹות, וְהַּלֵב אֵינֹו קַּיָים 

  ית הָעַיִן.עַל ּבּורְיֹו, וְהֹולֵךְ הַּכֹל ַאחַר מַרְאִ

ָבר  ל ּדָ םִ◌ ּכָ הּוא ִקיּּום  -ְלַקּיִ ִרית ִמיָלה, ׁשֶ ֶזה ּבְ
ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו  ל ַהּתֹוָרה. ׁשָ זֹו ִמְצַות ֲחִליָצה.  -ּכָ
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(מכאן אמר רבי עקיבא, מצות זֹו ִמְצַות ִיּבּום.  -ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו 

ָראֵ  חליצה קודמת למצות יבום) ִיׂשְ עּוָדה ּבְ אן ְוזֹּאת ַהּתְ ל, ִמּכָ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ י ֲעִקיָבא, ִמּיֹום ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ
ב  ׁשֹות, ְוַהּלֵ ּבָ עֹות ְמׁשֻ עּו ַאּלּוֵפי ֵעָצה, ְוַהּדֵ ִנְגּדְ
ְריֹו, ְוהֹוֵלְך ַהּכֹל ַאַחר ַמְרִאית  ם ַעל ּבֻ ֵאינֹו ַקּיָ

  ָהַעִין.

  (דף צ"ז ע"בפרשת משפטים  -ספר שמות  -בזוהר 

ר ְנָתָנהּ  ְוָהרּוחַ  ׁשּוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ   ּתָ

וְיָׁשֹוב הֶעָפָר עַל הָָארֶץ ּכְׁשֶהָיָה וְהָרּוחַ ּתָׁשּוב  ּפָתַח הַהּוא סָבָא וְָאַמר, (קהלת יב)
אֶל הָאֱלהִים אֲׁשֶר נְתָנָּה. הַאי קְרָא אּוקְמּוהָ חַבְרַּיָיא, ּבְחָרְּבַן ּבֵי 

ֹוב הֶעָפָר עַל הָָארֶץ ּכְׁשֶהָיָה. הָכָא אִיהּו מַאי וְיָׁש (ותמן תנינן)מַקְּדְׁשָא. 
וְהַּכְנַעֲנִי ָאז ּבָָארְץ, ּכְׁשֶהָיָה וַּדַאי. וְהָרּוחַ ּתָׁשּוב  (בראשית יב)ּדְכְּתִיב, 

אֶל הָאֱלהִים אֲׁשֶר נְתָנָּה, מַאי וְהָרּוחַ ּתָׁשּוב. ּדָא ׁשְכִינְּתָא, ּדְאִיהִי 
חָמָאת ׁשְכִינְּתָא, ּבְאִינּון עֶׂשֶר מַּסָעֹות ּדְקָא  רּוחַ קַּדִיׁשָא. ּכַד

נַטְלָא, וְלָא ּבָעּון יְִׂשרָאֵל לְָאתָבָא ּבִתְיּובְּתָא קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
  הּוא, וְׁשָלְטָא סִטְרָא ַאחֲרָא עַל ַארְעָא קַּדִיׁשָא, וְאּוקְמּוהָ חַבְרַּיָיא.

ַתח אֹותֹו ָזֵקן ְוָאַמר,  ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל  לת יב)(קהּפָ
ר  ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ָהָיה ְוָהרּוַח ּתָ ׁשֶ ָהָאֶרץ ּכְ
ית  ן ּבֵ ֻחְרּבַ ְרׁשּוהּו ַהֲחֵבִרים ּבְ סּוק ֶזה ּפֵ ְנָתָנּה. ּפָ

ׁש.  ְקּדָ ָהָיה.  (ושם שנינו)ַהּמִ ׁשֶ ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ
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תּוב ְוַהכְּ  ּכָ ֶ אן הּוא ַמה ׁשּ ָאֶרץ, ּכָ ַנֲעִני ָאז ּבָ
ר  ׁשּוב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ אי. ְוָהרּוַח ּתָ ָהָיה ַוּדַ ׁשֶ ּכְ
ִהיא  ִכיָנה, ׁשֶ ׁשּוב? זֹו ׁשְ ה ְוָהרּוַח ּתָ ְנָתָנּה, ַמה זֶּ
ָרה  אֹוָתם ֲעׂשָ ִכיָנה ּבְ ָרֲאָתה ׁשְ ׁשֶ רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ּכְ

רָ  ֵני ִיׂשְ ְסָעה, ְולֹא ָרצּו ּבְ ּנָ עֹות ׁשֶ ֵאל ָלׁשּוב ַמּסָ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ֵלָמה ִלְפֵני ַהּקָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ
ה,  דֹוׁשָ ְטָרא ַאֲחָרא ַעל ָהָאֶרץ ַהּקְ ְוׁשֹוֵלט ַהּסִ

  ּוֵפְרׁשּוָה ַהֲחֵבִרים.

ה ֲעָטרֹות  ַכּמָ רּוְך הּוא ְלאֹוָתּה רּוַח ּבְ דֹוׁש ּבָ ר אֹוָתּה ַהּקָ ְמַעּטֵ
הּ  ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ   ּוִמׁשְ

זִי, רּוחָא ּדְבַר נָׁש זַּכָָאה, אִתְעַּטָר ּבְדִּיּוקְנָא ּבְּגַן עֵדֶן ּדִלְתַּתָא, ּתָא חֲ
ּובְכָל ׁשַּבָתֵי ּומֹועֲדֵי וְרֵיׁשֵי יַרְחֵי, מִתְעַּטְרָן רּוחֵי, ּומִתְּפַׁשְּטָן, 

תָא וְסַּלְקִין לְעֵיּלָא. ּכְּמָה ּדְעָבִיד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּבְהַהִיא נִׁשְמְ 
עִּלָָאה קַּדִיׁשָא לְעֵיּלָא, הָכִי נָמֵי עָבִיד ּבְהַאי רּוחָא, לְתַּתָא ּבְּגַן 
עֵדֶן לְתַּתָא, ּדְקָא סַלְקַת קָמֵיּה. וְָאמַר ּדָא אִיהִי רּוחָא ּדִפְלַנְיָא 
ּגּופָא, מִּיָד מְעַּטְרָא לָּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְהַאי רּוחָא ּבְכַָּמה 

  , וְאִׁשְּתַעֲׁשַע ּבָּה.עִטְרִין

ְדמּות  ֶרת ּבִ יק ִמְתַעּטֶ ל ִאיׁש ַצּדִ ּבֹא ּוְרֵאה, רּוַח ׁשֶ
תֹות ְוַהּמֹוֲעִדים  ּבָ ַ ה, ּוְבָכל ַהׁשּ ַמּטָ ּלְ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ּבְ
טֹות,  ְ ׁשּ רֹות רּוחֹות ּוִמְתּפַ ים ִמְתַעּטְ י ֳחָדׁשִ ְוָראׁשֵ
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ה ַהקָּ  ָעׂשָ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְועֹולֹות ְלַמְעָלה. ּכְ דֹוׁש ּבָ
ם  ְך ּגַ ה ְלַמְעָלה, ּכָ ָמה ֶעְליֹוָנה ְקדֹוׁשָ אֹוָתּה ְנׁשָ ּבְ

רּוַח הַ  ה ּבָ ֶ ְחּתֹון זעֹוׂשּ ַגן ֵעֶדן ַהּתַ ה ּבְ את ְלַמּטָ
לֹוִני ַהּגּוף.  עֹוָלה ְלָפָניו, ְואֹוֵמר: זֹוִהי רּוַח ּפְ ׁשֶ ּכְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ר אֹוָתּה ַהּקָ ד ְמַעּטֵ ְלאֹוָתּה ִמּיָ
ּה. ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ה ֲעָטרֹות ּוִמׁשְ ַכּמָ   רּוַח ּבְ

וְאִי ּתֵימָא, ּדְהָא ּבְגִין רּוחָא ּדָא, ׁשָבִיק קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מַה 
ּדְעָבִיד לְנִׁשְמְתָא. לָאו הָכִי. אֶּלָא ׁשְאֵרָּה ּכְסּותָּה וְעֹנָתָּה לא יִגְרָע, 

  ן עִּלָאִין, ּדְעַיִן לא רָָאתָה אֱלהִים זּולָתְךָ.אִּלֵין אִיּנּון ּתְלַת ׁשְמָהָ 

דֹוׁש  ִאיר ַהּקָ ּום רּוַח זֹו ִהׁשְ ֲהֵרי ִמׁשּ ְוִאם ּתֹאַמר, ׁשֶ
ָמה  ׁשָ ה ַלּנְ ָעׂשָ ֶ רּוְך הּוא ַמה ׁשּ א  - ּבָ ְך! ֶאּלָ לֹא ּכָ

ה אֹוָתם  סּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע. ֵאּלֶ ֵאָרּה ּכְ ׁשְ
מוֹ  ֵ ת ַהׁשּ לֹׁשֶ ַעִין לֹא ָרָאָתה ׁשְ ת ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ
  ֱאלִֹהים זּוָלְתךְ 

  )(דף סא ע"בפרשת נח  -ספר בראשית  -בזוהר 

ה ִמיֵמי ֶקֶדם ר ִצּוָ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזָמם ּבִ ה ה' ֲאׁשֶ   ָעׂשָ

י. רַּבִי אֶלְעָזָר אֲזַל לְגַּבֵיּה ּדְרַּבִי יֹוסֵי ּבְרַּבִי ׁשִמְעֹון ּבֶן לָקֹונְיָא חָמֹו
ּדְקּומְרָא ּבְמָטּון  (ס"א טופסיסא)ּכֵיוָן ּדְחָמָא לֵיּה ַאתְקִין לֵיּה ּתּופְסִיתָא 

ּדְקּולְפָא וִיתִיבּו. ָאַמר לֵיּה חָמֹוי אֶפְׁשָר ּדְׁשָמַעְּתְ מֵָאבּוךְ הַאי 
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עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמַם ּבִּצַע אֶמְרָתֹו אֲׁשֶר צִוָה מִימֵי  (איכה ב)דִכְתִיב 
  ם.קֶדֶ

ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֶאְלָעָזר ָהַלְך ֶאל ַרּבִ ַרּבִ
ָרָאה אֹותֹו, ִהְתִקין לֹו  יָון ׁשֶ ָלקֹוְנָיא ָחִמיו. ּכֵ
בּו. ָאַמר  ל ֵעץ, ְוָיׁשְ מֹוטֹות ׁשֶ ּסּוי ּבְ ל ּכִ ִטיַח ׁשֶ ׁשָ

תּוב  ּכָ ַמְעּתָ ֵמָאִביְך ֶזה ׁשֶ ָ ׁשּ ר ׁשֶ (איכה לֹו ָחִמיו, ֶאְפׁשָ

ה  ב) ר ִצּוָ ע ֶאְמָרתֹו ֲאׁשֶ ּצַ ר ָזָמם ּבִ ה ה' ֲאׁשֶ ָעׂשָ
  ִמיֵמי ֶקֶדם?

ע ֶאְמָרתֹו  ּצַ ה ִמיֵמי ֶקֶדם -ּבִ ר ִצּוָ ּלֹו. ֲאׁשֶ ֶרת ׁשֶ ַרע ָהַאּדֶ ּקָ   ׁשֶ

ָאמַר לֵיּה הָא אּוקְמּוהָ חַבְרַיָא. ּבִּצַע אֶמְרָתֹו, ּדְבָזַע ּפֹורְּפִירָא 
ימֵי קֶדֶם, ּדְהָא ּפֹורְּפִירָא ּפָקִיד לָּה מֵאִּנּון יֹומֵי ּדִילֵיּה. אֲׁשֶר צִּוָה מִ

קַדְמָאֵי עִּלָאֵי, ּובְיֹומָא ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא ּבָזַע לָּה. ּבְגִין ּדְהַאי 
  ּפֹורְּפִירָא אִיהִי יְקָרָא דִילֵיּה וְתִיקּונָא דִילֵיּה ּובָזַע לֵיּה.

ְרׁשּוהָ  ע ֶאְמָרתֹו  ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ּפֵ ּצַ  - ַהֲחֵבִרים, ּבִ
ה ִמיֵמי ֶקֶדם  ר ִצּוָ ּלֹו. ֲאׁשֶ ֶרת ׁשֶ ַרע ָהַאּדֶ ּקָ  - ׁשֶ

ה ֵמאֹוָתם ָיִמים  ֶרת ִצּוָ ֲהֵרי אֹוָתּה ָהַאּדֶ ׁשֶ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ִראׁשֹוִנים ֶעְליֹוִנים, ּוַביֹּום ׁשֶ

ֶרת ַהזֹּו ִהיא  ָהַאּדֶ ּום ׁשֶ ְכבֹודֹו ָקַרע אֹוָתּה, ִמׁשּ
  ְוִתּקּונֹו, ְוָקַרע אֹוָתּה.
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לְַאבְָאׁשָא  (קודם)ָאמַר לֵיּה עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמַם. וְכִי מַלְּכָא חָׁשִיב 
לִבְנֹוי עַד לָא יֵיתּון לְמֶחְטֵי. ָאמַר לֵיּה לְמַלְּכָא ּדְהֲוָה לֵיּה מָאן 

ר וְהֲוָה מִסְּתַּכֵל ּבֵיּה יְקָר, ּובְכָל יֹומָא הֲוָה ּדָחִיל עֲלֵיּה ּדְלָא יִתְּבַ
וְתַּקִין ּבְעֵינֹוי. לְיֹומִין אֲתָא ּבְרֵיּה וְַארְּגִיז לֵיּה לְמַלְּכָא, נְטַל מַלְּכָא 

  הַהּוא מָאן יְקָר ּותְבַר לֵיּה. הֲדָא הּוא דִכְתִיב עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמָם.

ב ר ָזָמם, ְוִכי ֶמֶלְך חֹוׁשֵ ה ה' ֲאׁשֶ  ָאַמר לֹו, ָעׂשָ
ּלֹא ָיבאּו ַלֲח א!? ָאַמר  [קדם] ְלָהַרע ְלָבָניו ַעד ׁשֶ

ִלי ָיָקר, ּוְבָכל יֹום  (משל)לֹו,  ָהָיה לֹו ּכְ ְלֶמֶלְך ׁשֶ
ל ּבֹו  ּכֵ ֵבר ְוָהָיה ִמְסּתַ ָ ּלֹא ִיׁשּ ָהָיה ּפֹוֵחד ָעָליו ׁשֶ
יז ֶאת  נֹו ְוִהְרּגִ א ּבְ ֵעיָניו. ְלָיִמים ּבָ ּוָמָצא ֵחן ּבְ

ֶלְך. לָ  ַבר אֹותֹו. ַהּמֶ ִלי ָיָקר ְוׁשָ ֶלְך אֹותֹו ּכְ ַקח ַהּמֶ
ר ָזָמם. ה ה' ֲאׁשֶ תּוב ָעׂשָ ּכָ   ֶזהּו ׁשֶ

ל ּבֹו  ּכֵ רּוְך הּוא ִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ ׁש ָהָיה ַהּקָ ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ִמיֹּום ׁשֶ
ה   ְוָחִביב ָעָליו ַהְרּבֵ

א הֲוָה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּתָא חֲזֵי, מִן יֹומָא ּדְאִתְּבְנֵי ּבֵי מַקְּדְׁשָ
מִסְּתַּכֵל ּבֵיּה וְחֲבִיב עֲלֵיּה סַּגֵי וְהֲוָה ּדָחִיל עֲלַיְיהּו ּדְיִׂשְרָאֵל ּדְיֶחטּון 
וִיחָרֵב ּבֵי מַקְּדְׁשָא. וְכֵן ּבְכָל זִמְנָא ּדְהֲוָה ָאתֵי לְגַּבֵי ּבֵי מַקְּדְׁשָא 

תַר ּדְגָרְמּו חֹובִין וְַארְּגִיזּו קַּמֵי הֲוָה לָבִיׁש הַהּוא ּפֹורְּפִירָא. לְבָ
(ד"א גריס הס ההוא פורפירא מַלְּכָא אִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא ּובָזַע הַהּוא ּפֹורְּפִירָא 

  הַיְנּו דִכְתִיב עָׂשָה יְיָ אֲׁשֶר זָמַם. ואתחרב בי מקדשא)
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ׁש ָהָיה  ְקּדָ ית ַהּמִ ְבָנה ּבֵ ּנִ ּבֹא ְרֵאה, ִמּיֹום ׁשֶ
ל ּבֹו ְוָחִביב ָעָליו ַהקָּ  ּכֵ רּוְך הּוא ִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ

ְחְטאּו ְוֵיָחֵרב  ּיֶ ָרֵאל ׁשֶ ה, ְוָהָיה ּפֹוֵחד ַעל ִיׂשְ ַהְרּבֵ
א ֵאֶצל  ָהָיה ּבָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ׁש. ְוָכְך ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֶרת. ַאַחר  ׁש, ָהָיה לֹוֵבׁש אֹוָתּה ַאּדֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ְרמּו ַהֲחטָ  ּגָ ֶלְך, ֶנֱחַרב ׁשֶ יזּו ִלְפֵני ַהּמֶ ִאים ְוִהְרּגִ
ֶרת [קרע אותה  ׁש ְוָקַרע אֹוָתּה ָהַאּדֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
תּוב  ּכָ האדרת ונחרב בית המקדש]. ַהְינּו ׁשֶ

ר ָזָמם. ה ה' ֲאׁשֶ   ָעׂשָ

ַחת ִלְפֵני ּבַ ֵעי ָהעֹוָלם, ֶחְדָוה ְוִתׁשְ ִרׁשְ ה ִדין ּבְ עֹוׂשֶ ָכל ּדֹור ְודֹור ׁשֶ  ּבְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

(האי אמרתו בקדמיתא יתבא בראש אמיר. והא אתעטרו עטרא לרישא ואילן נאה ּבִּצַע אִמְרָתֹו וְגו' 

אראלם צעקו  לפניו. ואיהי מימי קדם ודאי. וכדין עציבו קמיה בבתי בראי ודאי והן (ישעיה לג)
ּו ּבְזִמְנָא ויקרא יי צבאות ביום ההוא וגו) הַיְינ (ישעיה כב)חוצה. 

ּדְאִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא. אֲבָל ּבְזִמְנָא אֳחָרָא לֵית חֶדְוָה קַּמֵי קּודְׁשָא 
ּבְרִיךְ הּוא ּכְזִמְנָא ּדְאִתְאֲבִידּו חַּיָיבֵי עָלְמָא וְאִּנּון ּדְַארְּגִיזּו קֵַּמיּה 

כֵן ּבְכָל ּדָרָא ּובַאֲבֹוד רְׁשָעִים רִּנָה. וְ (משלי יא)הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
וְדָרָא ּדְעָבִיד ּדִינָא ּבְחַּיָיבֵי עָלְמָא. חֶדְוָה וְתּוׁשְּבַחְּתָא קַּמֵי קּודְׁשָא 

  ּבְרִיךְ הּוא.
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ַצע ֶאְמָרתֹו ְוגֹו' [האמרתו הזו בתחלה ישבה  ּבִ
בראש אמיר, והרי התעטרו עטרה לראש ואילן 
נאה לפניו, והיא מימי קדם ודאי, ואז עצבות 

והן  (ישעיה לג)בבתים החיצונים ודאי,  לפניו
ויקרא ה' אלהים  (שם כב)אראלם צעקו חצה, 

ּנֱֶחַרב  ְזַמן ׁשֶ צבאות ביום ההוא וגו']. ַהְינּו ּבִ
ְזַמן ַאֵחר ֵאין ֶחְדָוה ִלְפֵני  ׁש. ֲאָבל ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ֵעי  אֹוְבִדים ִרׁשְ מֹו ְזַמן ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

תּוב ָהעֹולָ  ּכָ יזּו ְלָפָניו. ֶזהּו ׁשֶ ִהְרּגִ (משלי ם ְואֹוָתם ׁשֶ

ָכל ּדֹור ְודֹור  יא) ִעים ִרּנָה. ְוֵכן ּבְ ּוַבֲאֹבד ְרׁשָ
ַחת  ּבַ ֵעי ָהעֹוָלם, ֶחְדָוה ְוִתׁשְ ִרׁשְ ה ִדין ּבְ עֹוׂשֶ ׁשֶ

רּוְך הּוא. דֹוׁש ּבָ   ִלְפֵני ַהּקָ

ּמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכַד אִיהּו וְאִי תֵימָא הָא ּתָנִינָן ּדְלֵית חֶדְוָה קַ
עָבִיד ּדִינָא ּבְחַּיָיבַיָא. אֶּלָא ּתָא חֲזֵי, ּבְׁשַעֲתָא ּדְאִתְעֲבִיד ּדִינָא 
ּבְחַּיָיבַיָא, חֶדְוָון וְתּוׁשְּבְחָן קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו מֵעָלְמָא. וְהָּנֵי 

ּדְאֹורִיךְ לֹון וְלָא תָאבָן לְגַּבֵיּה  קכא ב)(קיג ב, מִילֵי ּכַד מָטָא הַהּוא זִמְנָא 
(ועד מֵחֹובַיְיהּו. אֲבָל אִי אִתְעֲבִיד ּבְהּו ּדִינָא עַד לָא מָטָא זִמְנַיְיהּו, 

) ּכִי לא ׁשָלֵם עֲֹון הָאֱמֹורִי עַד הֵּנָה, דלא אשתלים חובייהו, כמא דאת אמר, (בראשית טו)
  יׁש קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו.ּכְדֵין לֵית חֶדְוָה קַמֵיּה ּובָאִ
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דֹוׁש  ֵאין ֶחְדָוה ִלְפֵני ַהּקָ ִנינּו ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ׁשָ
א? ּבא  ִעים ֶאּלָ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ הּוא עֹוׂשֶ ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ ּבָ
ִעים, ֶחְדוֹות  ְרׁשָ ה ִדין ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְרֵאה, ּבְ

נֶּ  חֹות ְלָפָניו ַעל ׁשֶ ּבָ ֶאְבדּו ֵמָהעֹוָלם. ְוִתׁשְ
ין  ִהְמּתִ יַע אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ לּו ּכְ ָבִרים ַהּלָ ְוַהּדְ
ה  בּו ֵאָליו ֵמֲחָטֵאיֶהם. ֲאָבל ִאם ַנֲעׂשֶ ָלֶהם ְולֹא ׁשָ
ּלֹא  ם, [ועד] ׁשֶ יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ ין ַעד ׁשֶ ָבֶהם ּדִ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָלם ֶחְטָאם, ּכְ י לֹ  (בראשית טו)ִנׁשְ ֵלם ּכִ א ׁשָ
ֲעֹון ָהֱאמֹוִרי ַעד ֵהּנָה, ָאז ֵאין ֶחְדָוה ְלָפָניו, ְוַרע 

ּנֶֶאְבדּו.   ְלָפָניו ַעל ׁשֶ

וְאִי תֵימָא אִיהּו עַד לָא מָטּו זִמְנַיְיהּו ַאּמַאי עָבִיד ּבְהּו ּדִינָא. אֶּלָא 
א לָא עָבִיד אִּנּון ּגָרְמִין ּבִיׁשָא לְַגרְמַיְיהּו. ּדְהָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּו

ּבְהּו ּדִינָא עַד לָא מָטָא זִמְנַיְיהּו. אֶּלָא ּבְגִין ּדְמִׁשְּתַּתְפֵי ּבַהֲדַיְיהּו 
ּדְיִׂשְרָאֵל לְַאבְָאׁשָא לֹון. ּובְגִין ּכָךְ עָבִיד ּבְהּו ּדִינָא וְאֹובִיד לֹון 

ן ּכָךְ ַאטְּבַע מֵעָלְמָא ּבְלָא זִמְנָא. וְדָא הּוא ּדְַאבְאִיׁש קַּמֵיּה. ּובְגִי
מִצְרָאֵי ּבְיַּמָא. וְאֹובִיד ׂשַנְאֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל ּבִימֵי יְהֹוׁשָפָט. וְכֵן ּכֻלְהּו. 

  ּדְהָא ּבְגִינֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל אִתְאֲבִידּו ּבְלָא זִמְנָא.

יַע  ִהּגִ ין ֶטֶרם ׁשֶ ה ָבֶהם ּדִ ה עֹוׂשֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ָלּמָ
א ֵהם ם? ֶאּלָ ֲהֵרי  ְזַמּנָ ְרמּו ַרע ְלַעְצָמם, ׁשֶ ּגָ

יַע  ֶטֶרם ַמּגִ ה ִדין ּבְ רּוְך הּוא ֵאינֹו עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ָרֵאל  ִפים ִעם ִיׂשְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּמִ ּום ׁשֶ א ִמׁשּ ם, ֶאּלָ ְזַמּנָ
ָדם  ין ּוְמַאּבְ ה ָבֶהם ּדִ ְלָהַרע ָלֶהם, ְוָלֵכן עֹוׂשֶ

ַרע ַמן. ְוֶזהּו ׁשֶ לֹא ַהזְּ ְלָפָניו. ְוָלֵכן  ֵמָהעֹוָלם ּבְ
יֵמי  ָרֵאל ּבִ ם ְוֶהֱאִביד ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ּיָ יַע ִמְצַרִים ּבַ ִהְטּבִ
ָרֵאל ֶנֶאְבדּו  ּום ִיׂשְ ֲהֵרי ִמׁשּ ם, ׁשֶ ּלָ ָפט, ְוֵכן ּכֻ ְיהֹוׁשָ

ם.   ִלְפֵני ְזַמּנָ

ה   ֵמאֹותֹו ְזַמן ֹלא ָהְיָתה ֶחְדָוה ְלָפָניו ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

לִים זִמְנָא ּדְאֹורִיךְ לֹון ְולָא תָבּו. ּכְדֵין חֶדְוָה אֲבָל ּכַד אִׁשְּתְ
וְתּוׁשְּבַחְּתָא קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו מֵעָלְמָא. ּבַר ּבְזִמְנָא ּדְאִתְחָרִיב 
ּבֵי מַקְּדְׁשָא. ּדְַאף עַל ּגַב ּדְאִׁשְּתְלִים זִמְנָא ּדִלְהֹון ּדְַארְּגִיזּו קַּמֵיּה, 

  ה קַּמֵיּה. ּומֵהַהּוא זִמְנָא לָא הֲוָה חֶדְוָה לְעֵילָא וְתַּתָא:לָא הֲוָה חֶדְוָ

בּו, ָאז  ה ָלֶהם ְולֹא ׁשָ ִחּכָ ַמן ׁשֶ ַלם ַהזְּ ֻהׁשְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ָאְבדּו ֵמָהעֹוָלם,  ַחת ְלָפָניו ַעל ׁשֶ ּבַ ֶחְדָוה ְוִתׁשְ
ב  ַאף ַעל ּגַ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ַמן ׁשֶ ָרט ַלזְּ ּפְ

הֻ  יזּו ְלָפָניו, לֹא ָהְיָתה ׁשֶ ִהְרּגִ ֶהם ׁשֶ ּלָ ַמן ׁשֶ ַלם ַהזְּ ׁשְ
ֶחְדָוה ְלָפָניו. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן לֹא ָהְיָתה ֶחְדָוה ְלָפָניו 

ה.   ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

Nâw  
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  (דף קט ע"א)פרשת וירא  -ספר בראשית  -בזוהר 

ְנעּו ְצָדקָ  ּמָ ֶהם ַעל ׁשֶ ּלָ ין ׁשֶ ַזר ּדִ ם ּגְ   ה ֵמֶהםְסֹדם ֶנְחּתַ

ְייהּו,  ָדָקה ִמּנַ ָמְנעּו ּצְ ְלהֹון על ּדְ יָנא ּדִ ַזר ּדִ ְסדֹום ּגְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ְוַיד ָעִני ְוֶאְביֹון לא  (יחזקאל יו)ּכְ

א ִמן  יָנא ָלא ֲהָוה ֶאּלָ ָך ּדִ ֶהֱחִזיָקה. ּוְבִגין ּכָ
יב,  א ַחד ּוְכּתִ ַמִים ּכּלָ ָדָקה ְוׁשָ ַמִים. ּצְ י  (תהלים קח)ׁשָ ּכִ

ָדָקה  ְלָיא ּצְ ּתַ ָך, ּוְבִגין ּדְ ַמִים ַחְסּדֶ ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ
ֵמיּה  ׁשְ יב מאּת  (נ"א בשמים)ּבִ ְכּתִ ַמִים ּדִ יָנא הּוא ִמׁשָ ּדִ

ָמִים.   ְיָי ִמן ַהׁשָ

ְנעּו ְצָדָקה  ּמָ ֶהם ַעל ׁשֶ ּלָ ין ׁשֶ ַזר ּדִ ם ּגְ ְסֹדם ֶנְחּתַ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ִני ְוֶאְביֹון לֹא ְוַיד עָ  (שם יו)ֵמֶהם, ּכְ

ַמִים.  ָ א ִמן ַהׁשּ ין לֹא ָהָיה ֶאּלָ ֶהֱחִזיָקה, ְוָלֵכן ַהּדִ
ַמִים ַהּכֹל ֶאָחד, ְוָכתּוב  י ָגדֹול  (תהלים קח)ְצָדָקה ְוׁשָ ּכִ

מֹו  ׁשְ ָדָקה ְתלּוָיה ּבִ ּצְ ּום ׁשֶ ְך, ִמׁשּ ַמִים ַחְסּדֶ ֵמַעל ׁשָ
תּוב ּכָ ַמִים, ׁשֶ ָ ין הּוא ִמׁשּ ֵמֵאת ה' ִמן  [בשמים], ּדִ

ָמִים. ָ   ַהׁשּ

יב,  ְכּתִ ר ּדִ ָרֵאל ֵמַהאי ֲאּתַ ִיׂשְ יָנא ּדְ ל  (איכה ד)ּדִ ְגּדַ ַוּיִ
ֵלם  י ֵמַחַטאּת ְסדֹום. ְוִאְקֵרי ְירּוׁשָ ּת ַעּמִ ֲעֹון ּבַ
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ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ִהּנֵה ְזה  (יחזקאל יו)ֲאחֹוּת ִלְסדֹום ּכְ
ָך, ְוִדיְנה ַמָיא ָהָיה ֲעֹון ְסדֹום ֲאחֹוּתֵ ֹון ֲהָוה ִמן ׁשְ

ר  ְייהּו. ּבַ ָדָקה ִמּנַ ָמְנעּו ּצְ ְסדֹום ַעל ּדְ יָנא ָחָדא ּכִ ּדִ
קּוָמה,  א ִאיּת ָלּה ּתְ ָחַרב, ּדָ ָך ְוָדא ִאּתְ ַהּפַ ָדא ִאּתְ ּדְ

קּוָמה,    .(ע"כ סתרי תורה)ְוָדא ֵליּת ָלּה ּתְ

תּוב  ּכָ קֹום ֶזה, ׁשֶ ָרֵאל ִמּמָ ל ִיׂשְ ין ׁשֶ  )(איכה דַהּדִ
ַלִים  את ְסדם. ִוירּוׁשָ י ֵמַחּטַ ת ַעּמִ ל ֲעון ּבַ ְגּדַ ַוּיִ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ הנה  (יחזקאל יט)ִנְקֵראת ָאחֹות ִלְסדם, ּכְ
זה היה עון סדם אחותך, ודינם היה מן השמים 
ָרט  ְנעּו ְצָדָקה ֵמֶהם, ּפְ ּמָ ְסדם ַעל ׁשֶ דין אחד ּכִ

ְך ְוֶזה ֶנֱחַרב. ה ִהְתַהּפֵ זֶּ קּוָמה,  ָלֶזה ׁשֶ ָלזֹו ֵיׁש ּתְ
קּוָמה. ע"כ סתרי תורה.   ְוָלזֹו ֵאין ּתְ

  (דף צה ע"א)תקונא שתין ותלת  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

בּוַעת ֱאֶמת, ֶנֱאַמר ּבֹו  ׁשְ ִמים ּתֹוַרת ֱאֶמת ּבִ ָרֵאל ְמַקיְּ ׂשְ יִּ ִבְזַמן ׁשֶ
ְצָמח   ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ

(נ"א ד' מ' ּבְאֶמְצָעִיתָא, ת' ּבְסֹופֵיּה,  אֱמֶת א' ּבְרֵיׁשָא דְַאלְפָא ּבֵיתָא,

עִׂשּּורָא דִילֵיּה יו"ד ה"א וא"ו ה"א אֱמֶת, ּדְאִיהּו עִיׂשּור  אתוון)
ּדְַארְּבַע מֵָאה וְַארְּבְעִין וְחַד, הָא רָזָא דְחַמְׁשָא וְַארְּבְעִין מ"ה, 

ָאה דְׁשִקְרָא, אִּתְמַר ּבְזִמְנָא דְיִׂשְרָאֵל מְׁשַּקְרִין ּבְתֹורַת אֱמֶת, בְאֹומָ
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וְתַׁשְלֵךְ אֱמֶת ַארְצָה, מַאי ַארְצָה ּדָא ׁשְכִינְּתָא,  (דניאל ח יב)ּבֵיּה 
ּובְזִמְנָא דְיִׂשְרָאֵל מְקַיְימִין ּתֹורַת אֱמֶת בְאֹומָָאה דִקְׁשֹוט, אִּתְמַר 

(דף צה  עיה נט טו)(ישאֱמֶת מֵאֶרֶץ ּתִצְמָח, ּובְגָלּותָא אִּתְמַר  (תהלים פה יב)ּבֵיּה 

(ובזמנא דאתתקן אמת . וַּתְהִי הָאֱמֶת נֶעִ◌ִּדֶרֶת, וְׁשִקְרָא ׁשָלְטָא בְעָלְמָא,  ע"א)

שפת אמת תכון לעד,  ואסתלק לאתריה אתמחי שקרא מעלמא, הדא הוא דכתיב (משלי יב יט)
, ועד ארגיעה לשון שקר (אמת)כוננת לא כתיב אלא תכון לעד 

דאמצעיתא, שכינתא דיליה תורת אמת, , מאי אמת עמודא (שם)
), ּומָאן ׁשֶקֶר ּדָא סמא"ל, ּבְזִמְנָא דֶאֱמֶת (מלאכי ב ו)היתה בפיהו 

  ׁשָלְטָא אִתְעֲבַר ׁשִקְרָא מֵעָלְמָא.

ֶאְמַצע, ת'  ית, מ' ּבָ ֹראׁש ָהָאֶלף ּבֵ ֱאֶמת, א' ּבְ
סֹופֹו.  ּלֹו יו"ד ה"א וא"ו ה"א  (ד' אותיות)ּבְ ּור ׁשֶ ָהִעׂשּ

ִעים אֱ  ע ֵמאֹות ְוַאְרּבָ ל ַאְרּבַ ּור ׁשֶ הּוא ִעׂשּ ֶמת, ׁשֶ
ִעים מ"ה.  ה ְוַאְרּבָ ָ ל ֲחִמׁשּ ְוֶאָחד, ֲהֵרי ַהּסֹוד ׁשֶ
בּוָעה  ׁשְ תֹוַרת ֱאֶמת ּבִ ִרים ּבְ ּקְ ָרֵאל ְמׁשַ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ
ֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה. ַמה זֶּה  ֶקר, ֶנֱאַמר ּבֹו ְוַתׁשְ ל ׁשֶ ׁשֶ

ִמים ַאְרָצה? זֹו הַ  ָרֵאל ְמַקּיְ ׂשְ ּיִ ִכיָנה, ּוִבְזַמן ׁשֶ ְ ׁשּ
בּוַעת ֱאֶמת, ֶנֱאַמר ּבֹו ֱאֶמת  ׁשְ ּתֹוַרת ֱאֶמת ּבִ
ִהי ָהֱאֶמת  לּות ֶנֱאַמר ַוּתְ ְצָמח, ּוַבּגָ ֵמֶאֶרץ ּתִ

עֹוָלם,  ֶקר ׁשֹוֵלט ּבָ ֶ ֶרת, ְוַהׁשּ (ובזמן שמתקן האמת ומתעלה ֶנְעּדֶ

ו שכתוב שפת אמת תכון לעד, כוננת לא כתוב, אלא למקומו, נמחה השקר מן העולם. זה

, ועד ארגיעה לשון שקר, מה זה תכון לעד (אמת)
אמת, ' העמוד האמצעי, שכינתו תורת אמת 
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ְזַמן  ֶקר? ֶזה סמא"ל, ּבִ ֶ היתה בפיהו), ּוִמי ַהׁשּ
ֶקר ִמן ָהעֹוָלם. ֶ ֹוֵלט ָהֱאֶמת, עֹוֵבר ַהׁשּ ׁשּ   ׁשֶ

ל ַהּכֹל י', זֹו  ִאּלּו ַהְיסֹוד ׁשֶ ּה, ּכְ ר ְועֹוֵבר ּבָ ּקֵ ׁשַ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ִרית, ּכָ ַהּבְ
  ָעַקר ַהּכֹל

אֱמֶת אִיהּו ּבְסֹוף ּתֵיבִין, וְאִינּון ּבָרָא אֱלֹהִים לַעֲׂשֹות, ּבָרָא אֱלֹהִים 
אֶת, ּבֵיּה ּבָרָא עָלְמָא, וַעֲלֵיּה אִתְקְרֵי וְקַיְימָא כָל עָלְמָא, וְכָל מָאן 

קְרָא ּכְאִּלּו וְתַׁשְלֵךְ אֱמֶת ַארְצָה, וְׁשִקְרָא ׁשָלְטָא ּכַבְיָכֹול ּדְאֹומֵי ּבְׁשִ
ּדִילֵיּה ּדְאִיהּו יְרּוׁשָלַםִ, וְדָא גְרִים ּדְאִתְחָרַב  (נ"א אתרך מאתר)ּבַאֲתַר 

ּבֵיתָא, וְאִתְחַּזַר עָלְמָא לְתֹהּו וָבֹהּו, ּדְהָכִי אּוקְמּוהּו חָרַב ּבַיִת 
רֶץ הָיְתָה תֹהּו, חָרַב ּבַיִת ׁשֵנִי וְחֹׁשֶךְ עַל ּפְנֵי תְהֹום, רִאׁשֹון וְהָָא

ּדֶאֱמֶת הּוא סָבִיל עִּלָאִין וְתַּתָאִין, ּובְזִמְנָא דְאִתְעֲבִיד ׁשִקְרָא 
נָפְלָה לֹא  (עמוס ה ב)יִתְהָרֵס הַּבִנְיָן, ּבְהַהּוא זִמְנָא אִּתְמַר ּבִׁשְכִינְּתָא 

אֵיךְ נָפַלְּתָ מִׁשָּמַיִם הֵילֵל  (ישעיה יד יב)א דִכְתִיב תֹוסִיף קּום, הֲדָא הּו
, ּדְאִינּון ה' עִּלָָאה ה' ּתַּתָָאה, (איכה ה טז)ּבֶן ׁשָחַר, נָפְלָה עֲטֶרֶת רֹאׁשֵנּו 

ו' עַּמּודָא דְאֶמְצָעִיתָא סָבִיל ּתַרְוַיְיהּו, יְסֹודָא דְכֹּלָא י', ּדָא בְרִית, 
ר וְעָבַר ּבֵיּה, ּכְאִּלּו ַאעִ◌ִקַר ּכֹּלָא וְַאּפִיל לֵיּה, וְהַאי ּכָל מָאן ּדִמְׁשַּקֵ

(תהלים קיח י' הִיא אֶבֶן הַׁשְּתִּיָה דְמִינָּה הּוׁשְתַת עָלְמָא, וַעֲלֵיּה אִּתְמַר 

אֶבֶן מָאֲסּו הַּבֹונִים וכו', וְאִיהִי יְסֹודָא דְכֹּלָא, וַעֲלָּה אִתְּבְנֵי, וַוי  כב)
ּדְחָאב ּבְאֹות ׁשַּבָת ּובְאֹות ּתְפִּלִין ּובְאֹות יֹומִין טָבִין  לֵיּה לְמָאן

ּובְאֹות ּבְרִית מִילָה, ּכְאִּלּו ַאעִ◌ִקַר לֵיּה מֵַאתְרֵיּה, וְַאהֲדַר עָלְמָא 
  לְתֹהּו וָבֹהּו.



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

רט

ָר'א ֱאלִֹהי'ם  ל ּבָ בֹות ׁשֶ סֹוֵפי ַהּתֵ ֱאֶמת הּוא ּבְ
ָר'א ֱאלִֹהי'ם ֵא'ת, ּבֹו ָבָרא ֶאת  ַלֲעׂשֹו'ת, ּבָ

ל ָהעֹוָלם, ְוָכל ִמי  ָהעֹוָלם, ְוָעָליו ִנְקָרא ְועֹוֵמד ּכָ
ֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה,  ִאּלּו ְוַתׁשְ ֶקר, ּכְ ׁשֶ ע ּבְ ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

קֹום  ּמָ ְבָיכֹול ּבַ ֶקר ׁשֹוֵלט ּכִ ֶ ּלֹו,  (גרש ממקום)ְוַהׁשּ ׁשֶ
יִ  ּנֱֶחַרב ַהּבַ ַלִים, ְוֶזה ָגַרם ׁשֶ הּוא ְירּוׁשָ ת ְוָחַזר ׁשֶ

ִית  ְרׁשּוהּו, ָחַרב ּבַ ְך ּפֵ ּכָ ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָובהּו. ׁשֶ
ִני  -ִראׁשֹון  ִית ׁשֵ  - ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו, ָחַרב ּבַ

את ֶעְליֹוִנים  ֱאֶמת נֹוׂשֵ ֵני ְתהֹום, ׁשֶ ְך ַעל ּפְ ְוֹחׁשֶ
ְנָין. ֶקר ִיְתָהֵרס ַהּבִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּנַ  ְוַתְחּתֹוִנים, ּוִבְזַמן ׁשֶ

ִכיָנה, ָנְפָלה לֹא תֹוִסיף  ְ ׁשּ אֹותֹו ְזַמן ֶנֱאַמר ּבַ ּבְ
ן  ַמִים ֵהיֵלל ּבֶ ָ תּוב ֵאיְך ָנַפְלּתָ ִמׁשּ ּכָ קּום, ֶזהּו ׁשֶ
ֵהם ה' ֶעְליֹוָנה ְוה'  נּו, ׁשֶ ַחר, ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ ׁשָ
ֵניֶהם,  א ֶאת ׁשְ ְחּתֹוָנה, ו' ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי נֹוׂשֵ ּתַ

ר ַהְיסֹוד שֶׁ  ּקֵ ׁשַ ּמְ ל ִמי ׁשֶ ִרית, ּכָ ל ַהּכֹל י', זֹו ַהּבְ
יל אֹותֹו, ְוַהי'  ִאּלּו ָעַקר ַהּכֹל ְוִהּפִ ּה, ּכְ ְועֹוֵבר ּבָ
ת ָהעֹוָלם,  ּתַ ּנָה ֻהׁשְ ּמֶ ּמִ ה ׁשֶ ִתּיָ ְ ַהזֹּו, ִהיא ֶאֶבן ַהׁשּ
ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ְוכּו', ְוִהיא 

ל הַ  חֹוֵטא ַהְיסֹוד ׁשֶ ּכֹל, ְוָעֶליָה ִנְבָנה. אֹוי ְלִמי ׁשֶ
ין, ּוְבאֹות ָיִמים טֹוִבים,  ִפּלִ ת, ּוְבאֹות ּתְ ּבָ אֹות ׁשַ ּבְ
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קֹומֹו  ִאּלּו ָעַקר אֹותֹו ִמּמְ ִרית ִמיָלה, ּכְ ּוְבאֹות ּבְ
  ְוֶהֱחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו.

  (דף ט"ז ע"א)פרשת שמות  -ספר שמות  -בזוהר 

לּות, ָאמַ  ָרֵאל ַלּגָ ָהְלכּו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ֲעָרְך, ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ר ַרּבִ
ָלה ְכּפֵ ָבִטים ִלְמָעַרת ַהּמַ ְ מֹות ַהׁשּ ל ִנׁשְ סּו ּכָ ּנְ   ִהְתּכַ

וְּתָא חֲזֵי, רִּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן עֲרָךְ, ּכַד הֲוָה מָטֵי לְהַאי פָסּוק, הֲוָה ּבָכֵי, 
אֶלְעָזָר ּבֶן עֲרָךְ, ּבְׁשַעֲתָא ּדְָאזְלּו יִׂשְרָאֵל  ּדְתַנְיָא, ָאמַר רִּבִי

ּבְגָלּותָא, אִתְּכְנָׁשּו ּכֻּלְהּו נִׁשְמָתֵהֹון ּדִׁשְבָטִין, לִמְעַרְּתָא ּדְכַפֶלְּתָא, 
 (בגלותא)צָוְוחּו וְָאמְרּו: סָבָא סָבָא, ּכְאֵבָא ּדִבְנִין לָאו ּבַּלָאּותָא 

ּכֻּלְהּו מִׁשְּתַעְּבְדִין ּבְקַׁשְיּו, עַם ַאחֲרָן עַבְדִין ּבְהּו  ּדְעָלְמָא ּדֵין, ּבָנְיךָ 
  נּוקְמִין ּדְעָלְמָא.

יַע  ָהָיה ַמּגִ ׁשֶ ן ֲעָרְך, ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֹבא ְרֵאה, ַרּבִ
י  ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ ָ ׁשּ ה, ָהָיה ּבֹוֶכה. ׁשֶ סּוק ַהזֶּ ַלּפָ

ָהלְ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ֲעָרְך, ּבְ לּות, ֶאְלָעָזר ּבֶ ָרֵאל ַלּגָ כּו ִיׂשְ
ָבִטים ִלְמָעַרת  ְ מֹות ַהׁשּ ל ִנׁשְ סּו ּכָ ּנְ ִהְתּכַ
ִנים  ל ּבָ ֵאב ׁשֶ ָלה, ָצְוחּו ְוָאְמרּו: ָזֵקן ָזֵקן, ּכְ ְכּפֵ ַהּמַ
ֶניְך  ה. ּבָ ל ָהעֹוָלם ַהזֶּ ָעָמל [של הגלות] ׁשֶ ֵאין ּבֶ

ים ֶפֶרְך, ְוַעם ַאֵחר עֹוׂשִ ִדים ּבְ ְעּבָ ם ְמׁשֻ ּלָ ֶהם  ּכֻ ּבָ
  ִנְקמֹות ָהעֹוָלם.
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ִנים ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   ּכְ

ּבְהַהִיא ׁשַעֲתָא, אִּתְעַר רּוחֵיּה ּדְהַהּוא סָבָא, רְׁשּותָא ׁשָאִיל, וְנָחִית, 
קָרָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְכָל רְתִיכֹוי ּומַׁשִּרְיָיתֵיּה, ּומַלְכֵיהֹון 

יַעֲקֹב וְעִם ׁשִבְטֹוהִי. ׁשְבָטִין נַחְּתּו חַּיִין  ּבְרָאׁשֵיהֹון. וְנַחְּתּו ּכְֻּלהּו עִם
עִם אֲבּוהֹון, ּוׁשְבָטִין נַחְּתּו מֵתִים עִם אֲבּוהֹון, הֲדָא הּוא דִכְתִיב 
וְאֵּלֶה ׁשְמֹות ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל הַּבָאִים מִצְרָיְמָה וְגֹו' ּוכְתִיב רְאּובֵן 

ים הֲוֹו, וְנַחְּתּו, ּוכְתִיב וְיֹוסֵף הָיָה ׁשִמְעֹון לֵוִי וְגֹו'. וְתָא חֲזֵי, מֵתִ
ּכְרַחֵם ָאב עַל  (תהלים ק"ג)בְמִצְרָיִם. ָאמַר רִּבִי ַאּבָא, ּבְהַאי אִתְקְרֵי 

  ּבָנִים.

ֵקן,  ל אֹותֹו ַהזָּ ָעה ִהְתעֹוְרָרה רּוַח ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
רּוְך הּוא ְלכָ  דֹוׁש ּבָ ׁש ְרׁשּות ְוָיַרד. ָקָרא ַהּקָ ּקֵ ל ּבִ

יֶהם, ְוָיְרדּו  ָראׁשֵ בֹוָתיו ּוַמֲחנֹוָתיו ּוַמְלֵכיֶהם ּבְ ַמְרּכְ
ים  ָבִטים ָיְרדּו ַחּיִ ָבָטיו. ׁשְ ם ִעם ַיֲעֹקב ְוִעם ׁשְ ֻכּלָ
ָבִטים ָיְרדּו ֵמִתים ִעם ֲאִביֶהם.  ִעם ֲאִביֶהם, ּוׁשְ
ִאים  ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ תּוב ְוֵאּלֶ ּכָ ֶזהּו ׁשֶ

ְמעֹון ֵלִוי ְוגֹו'. ִמְצָריְ  ָמה ְוגֹו', ְוָכתּוב ְראּוֵבן ׁשִ
ּוֹבא ְרֵאה, ֵמִתים ָהיּו, ְוָיְרדּו, ְוָכתּוב ְויֹוֵסף ָהָיה 

ֶזה ִנְקָרא  א, ּבָ י ַאּבָ  (תהלים קג)ְבִמְצָרִים. ָאַמר ַרּבִ
ִנים. ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   ּכְ

Nâw  
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  (דף סט ע"א)פרשת נח  -ספר בראשית  -בזוהר 

ה לֹ  ה? ָלּמָ ִחּלָ ַבּתְ ִכיָנה ִלְמקֹוָמּה ּכְ ְ ֲארּו  - א ָחְזָרה ַהׁשּ ּלֹא ִנׁשְ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
יֵקי ָהעֹוָלם ָאר ַצּדִ   ָבּה ׁשְ

ָאמַר לֵיּה רַּבִי יֵיסָא, אִי הָכִי הָא ַארְעָא דְיִׂשְרָאֵל ּדְאִתְמָחּון חַּיָיבַיָא 
נְּתָא לְַאתְרָּה ּדְהֲוּו ּבְהַהּוא זִמְנָא ַאּמַאי לָא אֲהַּדְרַת ׁשְכִי

ּכְדִבְקַדְמִיתָא. ָאמַר לֵיּה ּבְגִין ּדְלָא אִׁשְּתָאֲרּו בָּה ׁשְָאר זַּכָאֵי 
מְדֹורָּה  (דף סט ע"א)ּבְכָל אֲתַר ּדְאֲזְלּו נַחְתַת וְׁשַּוִיַאת  (אבל)עָלְמָא. אֶּלָא 

יְיהּו, ּכָל עִּמְהֹון. ּומַה ּבְַארְעָא נּוכְרָָאה ָאחֳרָא לָא אִתְּפָרְׁשָא מִּנַ
  ׁשֶּכֵן אִי אִׁשְּתְָארּו ּבְַארְעָא קַּדִיׁשָא.

ָרֵאל  ְך, ֲהֵרי ֶאֶרץ ִיׂשְ י ֵייָסא, ִאם ּכָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ה לֹא  אֹותֹו ְזַמן, ָאז ָלּמָ ָהיּו ּבְ ִעים ׁשֶ ְמחּו ָהְרׁשָ ּנִ ׁשֶ
ה? ָאַמר לֹו,  ִחּלָ ַבּתְ ִכיָנה ִלְמקֹוָמּה ּכְ ְ ָחְזָרה ַהׁשּ

ּום יֵקי ָהעֹוָלם,  ִמׁשּ ָאר ַצּדִ ֲארּו ָבּה ׁשְ ּלֹא ִנׁשְ ׁשֶ
ָמה  ָהְלכּו, ָיְרָדה ְוׂשָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ א [אבל] ּבְ ֶאּלָ
ה ַאֶחֶרת לֹא  ֶאֶרץ ָנְכִרּיָ ֶהם. ּוָמה ּבְ ֶאת ְמדֹוָרּה ִעּמָ

ָאֶרץ  -ִנְפְרָדה ֵמֶהם  ֲארּו ּבָ ן ִאם ִנׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ה. דֹוׁשָ   ַהּקְ

Nâw  
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ָכל ַהֲחטָ  ִכיָנה. ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ְ ֵעי ָהעֹוָלם, ּדֹוִחים ֶאת ַהׁשּ ל ִרׁשְ ִאים ׁשֶ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ִחית ּדַ ׁשְ ּמַ   ִמי ׁשֶ

וְהָא אִּתְמָר. ּבְכָל חֹובִין ּדְחַּיָיבֵי עָלְמָא ּדַחְיָין לָּה לַׁשְּכִינְּתָא. חַד 
רָן. ּובְגִין ּכָךְ לָא חָמֵי מִּנַיְיהּו מַאן ּדִמְחַּבֵל ָארְחֵיּה עַל ַארְעָא ּכִדְאֲמָ

ַאנְּפֵי ׁשְכִינְּתָא וְלָא עָאל ּבְפַלְטֵרִין. וְעַל ּדָא ּכְתִיב ּבְאִּלֵין וַּיִּמָחּו מִן 
  הָָארֶץ אִתְמָחּון מִן ּכֹּלָא.

ֵעי ָהעֹוָלם,  ל ִרׁשְ ָכל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ַוֲהֵרי ָאַמְרנּו. ּבְ
ִכיָנה. ֶאָחד ֵמֶהם ְ ִחית  ּדֹוִחים ֶאת ַהׁשּ ׁשְ ּמַ ִמי ׁשֶ

ָאַמְרנּו, ְוָלֵכן לֹא רֹוֶאה  מֹו ׁשֶ ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ, ּכְ ּדַ
תּוב  ְלֵטִרין. ְוַעל ֶזה ּכָ ִכיָנה ְולֹא ִנְכָנס ַלּפַ ֵני ׁשְ ּפְ

ְמחּו ֵמַהּכֹל. ּנִ חּו ִמן ָהָאֶרץ, ׁשֶ ּמָ ה ַוּיִ   ַעל ֵאּלֶ

  (דף כ' ע"א)פרשת ויקרא  -ספר ויקרא  -בזוהר 

ִכי ְוגֹו'ּכֹה ָאמַ  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ   ר ה' קֹול ּבְ

ּכֹה ָאמַר יְיָ' קֹול ּבְרָמָה נִׁשְמָע נְהִי  (ירמיה לא)רִּבִי יֹוסֵי ּפָתַח וָאמַר, 
ּבְכִי וְגֹו'. ּכֹה ָאמַר יְיָ', הָא אּוקְמּוהָ, ּבְכָל אֲתַר ּדִנְבִיָאה ׁשָרֵי 

ן, וְהָכָא הַאי ּכֹה ָאמַר יְיָ', קּודְׁשָא לְמַּלְלָא, הֲוֹו מִּלֹוי אִׁשְּתְמֹודְעָ
  ּבְרִיךְ הּוא. ּומַה ָאמַר, קֹול ּבְרָמָה נִׁשְמָע.

ַתח ְוָאַמר,  י יֹוֵסי ּפָ ּכֹה ָאַמר ה' קֹול  (ירמיה לא)ַרּבִ
ִכי ְוגֹו'. ּכֹה ָאַמר ה', ֲהֵרי  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּבְ
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ִביא מַ  ּנָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְרׁשּוָה, ּבְ ר, ָהיּו ּפֵ ְתִחיל ְלַדּבֵ
דֹוׁש  ה, ַהּקָ ְדָבִרים נֹוָדִעים, ְוָכאן ּכֹה ָאַמר ה' ַהזֶּ

ָמע. ָרָמה ִנׁשְ רּוְך הּוא. ּוָמה ָאַמר? קֹול ּבְ   ּבָ

הָכִי ּתָנֵינָן, ּדִבְהַהּוא יֹומָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְדְׁשָא לְּתַּתָא, וְיִׂשְרָאֵל 
ל צַאוָרֵיהֹון, וִיֵדיהֹון מְהַּדְקָן לַאֲחֹוָרא. ַאזְלּו ּבְגָלּותָא, רֵיחַיִין עַ

ּוכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל, אִתְּתְרָכַת מִּבֵית מַלְּכָא לְמֵיהַךְ ּבַתְרֵיהֹון. ּבְׁשַעֲתָא 
ּדְנַחְּתַת, ַאמְרַת אֵיהָךְ ּבְקַדְמִיתָא וְאֶבְּכֶה עַל מָדֹורָאי, וְעַל ּבָנַי, 

ת ַאתְרָהָא חָרִיב, וְכַּמָה ּדָמָא ּדְחָסִידֵי וְעַל ּבַעֲלִי. ּכַד נַחְּתַת, חָמַ
  אִּתֹוׁשַד ּבְגַּוָוה, והֵיכָלָא קַּדִיׁשָא ּובֵיתָא אִּתֹוקַד ּבְאֶׁשָּא.

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ּבְ ִנינּו, ׁשֶ ָך ׁשָ ּכָ
לּות, ֵרַחִים ַעל  ָרֵאל ָהְלכּו ַלּגָ ה ְוִיׂשְ ְלַמּטָ

אֵריֶהם  קֹות ְלָאחֹור, ּוְכֶנֶסת ַצּוְ ִויֵדיֶהם ְמֻהּדָ
ֶלְך ָלֶלֶכת ַאֲחֵריֶהם,  ית ַהּמֶ ה ִמּבֵ ָרֵאל ּגְֹרׁשָ ִיׂשְ
ה  ִראׁשֹוָנה ְוֶאְבּכֶ ְרָדה ָאְמָרה: ֵאֵלְך ּבָ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְרָדה,  ּיָ ׁשֶ ְעִלי. ּכְ ַני, ְוַעל ּבַ ַעל ְמדֹוִרי, ְוַעל ּבָ

ל ֲחִסיִדים ָרֲאָתה ֶאת ְמקֹוָמּה ָחֵרב, ְוכַ  ה ָדם ׁשֶ ּמָ
ָרף  ִית ִנׂשְ דֹוׁש ְוַהּבַ תֹוכֹו, ְוַהֵהיָכל ַהּקָ פּוְך ּבְ ׁשָ

ֵאׁש.   ּבָ

Nâw  
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ֶניָה ֵמֲאָנה  ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ
ֶניהָ  ֵחם ַעל ּבָ   ְלִהּנָ

וְתַּתָאֵי, ּומָטָא קָלָא לְעֵיּלָא,  ּכְדֵין אֲרִימַת קָלָא, וְאִתְרְגִיׁשּו עִּלָאֵי
עַד אֲתַר ּדְמַלְּכָא ׁשָרֵי ּבֵיּה. ּובָעָא מַלְּכָא לְָאהַדְרָא עָלְמָא לְתֹהּו 
וָבֹהּו, עַד ּדְנַחְּתּו ּכַמָה אֹוכְלֹוסִין, וְכַּמָה מַׁשִּרְיָין, לָקֳבְלָּה וְלָא 

תִיב קֹול ּבְרָמָה נִׁשְמָע נְהִי קִּבְלָה ּתַנְחּומִין מִּנַיְיהּו. הֲדָא הּוא דִכְ
ּבְכִי תַמְרּורִים רָחֵל מְבַּכָה עַל ּבָנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִּנָחֵם עַל ּבָנֶיהָ, ּדְלָא 
קִּבְלָה מִּנַיְיהּו ּתַנְחּומִים. ּכִי אֵינֶּנּו: ּבְגִין ּדְַמלְּכָא קַּדִיׁשָא הֲוָה סָלִיק 

גַּוָוּה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב ּכִי אֵינְּנּו, לְעֵיּלָא לְעֵיּלָא, וְלָא אִׁשְּתְכַח ּבְ
  ולָא ּכְתִיב ּכִי אֵינָם.

ָאז ֵהִריָמה קֹול, ְוָרֲעׁשּו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, 
רּוי  ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ קֹום ׁשֶ יַע ְלַמְעָלה ַעד ַלּמָ ְוַהּקֹול ִהּגִ
ֶלְך ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו  ּבֹו, ְוָרָצה ַהּמֶ

ה ַמֲחנֹות ָובה ה אּוְכלּוִסים ְוַכּמָ ּמָ ְרדּו ּכַ ּיָ ּו, ַעד ׁשֶ
תּוב,  ּכָ ָלה ַתְנחּוִמים ֵמֶהם. ֶזהּו ׁשֶ ּה, ְולֹא ִקּבְ ֶנְגּדָ ּכְ
ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל  ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ
ּלֹא  ֶניָה, ׁשֶ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ ְמַבּכָ

ָלה ֵמֶהם ֶלְך  ִקּבְ ַהּמֶ ּום ׁשֶ י ֵאיֶנּנּו, ִמׁשּ ְנחּוִמים. ּכִ ּתַ
דֹוׁש ָהָיה עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְולֹא ִנְמָצא  ַהּקָ
י  י ֵאיֶנּנּו, ְולֹא ָכתּוב ּכִ תּוב ּכִ ּכָ ְבתֹוָכּה. ֶזהּו ׁשֶ

  ֵאיָנם.
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ֵמָחה ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ   מֹוׁשִ

יא, מַאי רָחֵל מְבַּכָה עַל ּבָנֶיהָ. ָאמַר לֵיּה ָאמַר לֵיּה רִּבִי חִּיָ
אֹולִיפְנָא, ּדְהִיא ּכְנֶֶסת יִׂשְרָאֵל. וְדָא אִנְּתּו ּדְיַעֲקֹב ודַאי, ּדִכְּתִיב 

ורֵָחל עֲקָרָה.  (בראשית כט)וַּיֶאֱהַב יַעֲקֹב אֶת רָחֵל. ּוכְתִיב,  (בראשית כ"ט)
  עֲקֶרֶת הַּבַיִת אֵם הַּבָנִים ׂשְמֵחָה.מֹוׁשִיבִי  (תהלים קיג)ּוכְתִיב, הָתָם 

ה ַעל  ה ָרֵחל ְמַבּכָ יא, ַמה זֶּ י ִחּיָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ָרֵאל, ְוזֹו  ֶנֶסת ִיׂשְ ִהיא ּכְ ֶניָה? ָאַמר לֹו, ָלַמְדנּו ׁשֶ ּבָ
ֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת  תּוב ַוּיֶ ּכָ אי, ׁשֶ ל ַיֲעֹקב ַוּדַ ּתֹו ׁשֶ ִאׁשְ

ם, וְ  (בראשית כט)ָרֵחל. ְוָכתּוב  ָרֵחל ֲעָקָרה. ְוָכתּוב ׁשָ
ֵמָחה. (תהלים קיג) ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ   מֹוׁשִ

אֵינֶּנּו ּגָדֹול ּבַּבַיִת וְגֹו',  (בראשית לט)ּדָבָר ַאחֵר ּכִי אֵינֶּנּו, ּכְמָה ּדְאִּתְמַר, 
ינֶּנּו: ּבְִזּוּוגָא ּבָה. אֵינֶּנּו: ּדְהָא אִסְּתָלִיק לְעֵיּלָא וְאִתְרְחִיק מִכֹּלָא. אֵ

  ׁשְמֵיּה רַּבָא. (שמות קס"ה)אֵינֶּנּו: לְאִׁשְּתַּכְחָא 

ּנֱֶאַמר,  מֹו ׁשֶ י ֵאיֶנּנּו, ּכְ ָבר ַאֵחר ּכִ ֵאיֶנּנּו  (בראשית לט)ּדָ
ִית ְוגֹו'. ֵאיֶנּנּו  ּבַ ק ְלַמְעָלה  -ָגדֹול ּבַ ּלֵ ֲהֵרי ִהְסּתַ ׁשֶ
ּה. ֵאיֶנּנּו  - ְוִהְתַרֵחק ֵמַהּכֹל. ֵאיֶנּנוּ  ִזּוּוג ִעּמָ  - ּבְ

דֹול. מֹו ַהּגָ ֵצא ׁשְ ּמָ ּיִ   ׁשֶ

Nâw  
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  (דף קלד ע"א)פרשת חיי שרה  -ספר בראשית  -בזוהר 

עֹוָלם ְוִנְמָנעֹות ָרכֹות ֹלא ׁשֹורֹות ּבָ ׁש, ַהּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ַמן ׁשֶ   ִמזְּ

 (דף קלד ע"א)תַן לִמְׁשִיסָה יַעֲקֹב מִי נָ (ישעיה מב)רִּבִי חִזְקִּיָה ּפָתַח וְָאמַר, 
וְיִׂשְרָאֵל לְבֹוזְזִים הֲלא יְיָ וְגו'. ּתָא חֲזֵי, מִּזִמְנָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי 
מַקְּדְׁשָא ּבִרְכָאן לָא ׁשַרְיָין ּבְעַלְמָא וְאִתְמְנָעּו, ּכִבְיָכֹול אִתְמְנָעּו 

ן ּתַּתָאִין מִתְּתַקְפֵי וְָאזְלֵי מֵעֵילָא וְתַּתָא, וְכָל אִינּון ׁשְָאר ּדַרְּגִי
  וְׁשָלְטֵי עֲלַיְיהּו דְיִׂשְרָאֵל ּבְגִין ּדְאִינּון ּגָרְמּו ּבְחֹובַיְיהּו.

ַתח ְוָאַמר,  ה ּפָ י ִחְזִקּיָ ה  (ישעיה מב)ַרּבִ ּסָ ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ
ָרֵאל ְלבְזִזים ֲהלֹא ה' ְוגֹו'. ּבא ְרֵאה,  ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ

נֶּ  ַמן ׁשֶ ָרכֹות לֹא ׁשֹורֹות ִמזְּ ׁש, ַהּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ
ְעָלה  ְבָיכֹול ִנְמָנעֹות ִמּמַ עֹוָלם ְוִנְמָנעֹות, ּכִ ּבָ
ְחּתֹונֹות  ָרגֹות ַהּתַ ָאר ַהּדְ ה, ְוָכל אֹוָתן ׁשְ ּוַמּטָ
ָרֵאל,  רֹות ְוהֹוְלכֹות ְוׁשֹוְלטֹות ַעל ִיׂשְ ּבְ ִמְתּגַ

ֲחָטאֵ  ְרמּו ּבַ ֵהם ּגָ ּום ׁשֶ   יֶהם.ִמׁשּ

הַאי קְרָא לָא אִתְיַיׁשְבָן מִּלֵיּה ּדִכְתִיב מִי נָתַן לִמְׁשִיסָה יַעֲקֹב, ּכֵיוָן 
ּדְָאמַר מִי נָתַן לִמְׁשִיסָה יַעֲקֹב וְיִׂשְרָאֵל, מַהּו חָטָאנּו לֹו, חָטְאּו לֹו 

עֵי מִּבָעֵי לֵיּה, וְאִי ָאמַר חָטָאנּו לֹו, מַאי וְלא ָאבּו, וְלא ָאבִינּו מִּבָ 
  לֵיּה.

תּוב ִמי  ּכָ ָבָריו, ׁשֶ ִבים ּדְ ְ ה ֵאין ִמְתַיׁשּ סּוק ַהזֶּ ַהּפָ
ה  ּסָ ָאַמר ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ יָון ׁשֶ ה ַיֲעֹקב. ּכֵ ּסָ ָנַתן ִלְמׁשִ
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ה ָחָטאנּו לֹו? ָהָיה ָצִריְך  ָרֵאל, ַמה זֶּ ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ
לֹא ִלְהיֹות ָחְטאּו לֹו! ְוִאם ָאַמר ָחָטאנּו לֹו, ַמהּו וְ 

  ָאבּו? ְולֹא ָאִבינּו ָצִריְך ִלְהיֹות!

אֶּלָא ּבְׁשַעְּתָא ּדְאִתְחָרַב מַקְּדְׁשָא וְאִּתֹוקַד הֵיכָלָא וְעַּמָא אִתְּגְלִי, 
ּבָעְיָא ׁשְכִינְּתָא לְאִתְעַּקְרָא מִּדּוכְּתָּה ּולְמֵיהַךְ עִּמְהֹון ּבְגָלּותָא, 

ּבֵיתָאי וְהֵיכָלָאי וְאֶפְקֹוד עַל ּדּוכְּתֵי ָאמְרָה אֵיהַךְ ּבְקַדְמִיתָא לְמֶחמֵי 
  ּדְכַהֲנֵי וְלֵיוָאֵי ּדְהֲוּו פָלְחִין ּבְבֵיתָאי.

ַרף ַהֵהיָכל  ׁש ְוִנׂשְ ְקּדָ ּנֱֶחַרב ַהּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ
קֹוָמּה  ִכיָנה ְלֵהָעֵקר ִמּמְ ְ ְוָהָעם ָהְגָלה, ָרְצָתה ַהׁשּ

לּות. ָאמְ  ּגָ ֶהם ּבַ ִראׁשֹוָנה ְוָלֶלֶכת ִעּמָ ָרה: ֵאֵלְך ּבָ
יִתי ְוֵהיָכִלי, ְוֶאְפֹקד ֶאת ְמקֹומֹות  ִלְראֹות ֶאת ּבֵ

ֵביִתי. ָהיּו עֹוְבִדים ּבְ ם ׁשֶ   ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוּיִ

ֶניהָ  ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ   קֹול ּבְ

א אִסְּתַּכָלַת ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל לְעֵילָא ָאמַר רִּבִי אֶלְעָזָר ּבְהַהִיא ׁשַעְּתָ
וְחָמַאת ּדְבַעֲלָּה אִסְּתַּלַק מִּנָּה לְעֵילָא לְעֵילָא, נָחֲתַת לְתַּתָא עָאלַת 
ּבְבֵיתָא וְאִסְּתַּכָלַת ּבְכָל אִינּון ּדּוכְּתֵי, וְאִׁשְּתְמַע קָלָא לְעֵילָא 

קֹול  (ירמיה לא)הּוא דִכְתִיב לְעֵילָא וְאִׁשְּתְמַע קָלָא לְתַּתָא. הֲדָא 
ּבְרָמָה נִׁשְמָע נְהִי ּבְכִי תַמְרּורִים רָחֵל מְבַּכָה עַל ּבָנְיהָ וְגו' 

  וְאּוקְמּוהָ.
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ֶנֶסת  ָלה ּכְ ּכְ ָעה ִהְסּתַ אֹוָתּה ׁשָ י ֶאְלָעָזר, ּבְ ָאַמר ַרּבִ
ק  ּלֵ ְעָלּה ִמְסּתַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ְוָרֲאָתה ֶאת ּבַ ִיׂשְ

ּנָה ְלמַ  ה, ִנְכְנָסה ִמּמֶ ְעָלה ְלַמְעָלה. ָיְרָדה ְלַמּטָ
ַמע  קֹומֹות, ְוִנׁשְ ָכל אֹוָתם ַהּמְ ָלה ּבְ ּכְ ִית ְוִהְסּתַ ַלּבַ
ה. ֶזהּו  ַמע קֹול ְלַמּטָ קֹול ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוִנׁשְ

תּוב  ּכָ ִכי  (ירמיה לא)ׁשֶ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ קֹול ּבְ
ה ַעל ֶניָה ְוגֹו', ּוֵבֲארּוָה. ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ   ּבָ

ּכֵיוָן ּדְעָאלַת ּבְגָלּותָא אִסְּתַּכָלַת ּבְעַמָא וְחָמַאת ּדְדָחֲקֵי לֹון וְרָמְסֵי 
מִי נָתַן  (ישעיה מב)לֹון ּבְגָלּותָא ּבֵין רַגְלְַייהּו ּדִׁשְָאר עַּמִין, ּכְדֵין ָאמְרַת 

ן הֲלֹא יְיָ זּו חָטָאנּו לֹו. וְהִיא לִמְׁשִיּסָה יַעֲקֹב וְגו'. וְאִינּון ָאמְרִי
  אֲמָרַת וְלֹא ָאבּו בִדְרָכָיו הָלֹוךְ וְלא ׁשָמְעּו ּבְתֹורָתֹו.

ָלה ַעל ָהָעם,  ּכְ לּות, ִהְסּתַ ְכְנָסה ַלּגָ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ
לּות  ּגָ ּדֹוֲחִקים אֹוָתם ְורֹוְמִסים אֹוָתם ּבַ ְוָרֲאָתה ׁשֶ

ים. אָ  ָאר ָהַעּמִ ין ַרְגֵלי ׁשְ ִמי  (ישעיה מב)ז ָאְמָרה: ּבֵ
ה ַיֲעֹקב ְוגֹו'. ְוֵהם אֹוְמִרים: ֲהלֹא ה'  ּסָ ָנַתן ִלְמׁשִ
זּו ָחָטאנּו לֹו. ְוִהיא אֹוֶמֶרת: ְולֹא ָאבּו ִבְדָרָכיו 

תֹוָרתֹו. ְמעּו ּבְ   ָהלֹוְך ְולֹא ׁשָ

Nâw  
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רּוְך הּוא: קּוִמי ִמן ֶהָעָפר דֹוׁש ּבָ   ֹיאַמר ָלּה ַהּקָ

ּדְזַּמִין קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמִפְקַד עַל עַּמֵיּה, ּכְנֶסֶת  ּובְׁשַעְּתָא
ּתֵיהַךְ  (אמר ליה קודשא בריך הוא)יִׂשְרָאֵל ּתֵיתּוב מִן ּגָלּותָא ּבְקַדְמִיתָא 

לְבֵיתָא, בְגִין ּדְבֵית הַּמִקְּדָׁש יִתְּבְנֵי ּבְקַדְמִיתָא, וְיֵימָא לָּה קּודְׁשָא 
מִי מֵעַפְרָא. הִיא תָבַת וְָאמְרָה לְָאן אֲתַר אֵיהַךְ, ּבְרִיךְ הּוא קּו

  ּבֵיתָאי חָרַב הֵיכָלִי אִּתֹוקַד ּבְנּורָא.

רּוְך הּוא ִלְפֹקד ֶאת  דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
ִראׁשֹוָנה.  לּות ּבָ ׁשּוב ִמן ַהּגָ ָרֵאל ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ַעּמֹו, ּכְ

לְ  ֵדי [אומר לה הקדוש ברוך הוא]: ּתֵ ִית ּכְ ִכי ַלּבַ
ַהְתָחָלה. ְוֹיאַמר ָלּה  ֶנה ּבַ ׁש ִיּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ׁשֶ
ָבה  רּוְך הּוא: קּוִמי ִמן ֶהָעָפר. ִהיא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
יִתי ָחֵרב, ְוֵהיָכִלי  ְואֹוֶמֶרת: ְלֵאיֶזה ָמקֹום ֵאֵלְך? ּבֵ

ֵאׁש. ַרף ּבָ   ִנׂשְ

ִבי ְירוּ  לםִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי ׁשְ   ׁשָ

עַד ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יִבְנִי ּבֵי מַקְּדְׁשָא ּבְקַדְמִיתָא וְיַתְקִין הֵיכָלָא 
וְיִבְנֵי קַרְּתָא ּדִיְרּוׁשָלַם, ּולְבָתַר יֹוקִים לָּה מֵעַפְרָא. הֲדָא הּוא 

קַדְמִיתָא ּבֹונִה יְרּוׁשָלַיִם יְיָ וְגו'. ּבֹונֵה יְרּוׁשָלַיִם ּבְ (תהלים קמז)דִכְתִיב 
הִתְנַעֲרִי מֵעָפָר קּומִי  (ישעיה נב)ּולְבָתַר נִדְחֵי יִׂשְרָאֵל יְכַּנֵס, וְיֵימָא לָּה 

ׁשְבִי יְרּוׁשָלַיִם וְגו'. וְִיתְּכַּנֵיׁש ּגָלּותְהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל. הֲדָא הּוא דִכְתִיב 
יִׂשְרָאֵל יְכַּנֵס. ּוכְדֵין ּבֹונֵה יְרּוׁשָלַיִם יְיָ, ּבְקַדְמִיתָא, ּולְבָתַר נִדְחֵי 

הָרֹופֵא לִׁשְבּורֵי לֵב ּומְחַּבֵׁש לְעַצְבֹותָם ּדָא ּתְחִּיַית הַּמֵתִים. ּוכְתִיב, 
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וְאֶת רּוחִי אֶּתֵן ּבְקִרְּבְכֶם וְעָׂשִיתִי אֶת אֲׁשֶר ּבְחֻּקַי ּתֵלֵכּו  (יחזקאל לו)
  שת חיי שרה)(ע"כ פרוְגו'. ּבָרּוךְ יְיָ לְעֹולָם ָאמֵן וָאמֵן: 

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ רּוְך הּוא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַעד ׁשֶ
ִראׁשֹוָנה ְוַיְתִקין ֶאת ַהֵהיָכל ְוִיְבֶנה ֶאת ִקְרַית  ּבָ
ְך ָיִקים אֹוָתּה ִמן ֶהָעָפר. ֶזהּו  ַלִים, ְוַאַחר ּכָ ְירּוׁשָ

תּוב  ּכָ ַלִים ה' ְוגֹו'. בּ  (תהלים קמז)ׁשֶ ֹוֵנה ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
ָרֵאל  ְך ִנְדֵחי ִיׂשְ ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ ַלִים ּבָ ְירּוׁשָ

ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי  (ישעיה נב)ְיַכּנֵס. ְוֹיאַמר ָלּה: 
ָרֵאל. ֶזהּו  ֻלּיֹות ִיׂשְ לם ְוגֹו'. ִויַכּנֵס ֶאת ּגָ ִבי ְירּוׁשָ ׁשְ

ַלִים ה'  תּוב ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ּכָ ִראׁשֹוָנה, ְואַ  -ׁשֶ ַחר ּבָ
ְך  בּוֵרי  -ּכָ ָרֵאל ְיַכּנֵס. ְוָאז ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ִנְדֵחי ִיׂשְ

ִתים, ְוָכתּוב  ת ַהּמֵ בֹוָתם, זֹו ְתִחיַּ ׁש ְלַעּצְ ֵלב ּוְמַחּבֵ
יִתי ֵאת  (יחזקאל לו) ֶכם ְוָעׂשִ ִקְרּבְ ן ּבְ ְוֶאת רּוִחי ֶאּתֵ

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן  ֵלכּו ְוגֹו'. ּבָ י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
  ְוָאֵמן.

  (דף קע"ה ע"א)פרשת תרומה  -ספר שמות  -בזוהר 

ַמִים ְקֵראת ׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ֵלמּות ַהּקִ ְ א ִמׁשּ   ֹלא ִנזֹּוֵנית ָהָאֶרץ ַהזֹּו ֶאּלָ

ּתָאנָא, ַאׁשְרֵיךְ אֶרֶץ ׁשֶּמַלְּכֵךְ ּבֶן חֹורִים. מַאי אֶרֶץ. אֶרֶץ ְסתָם. 
הִׁשְלִיךְ מִׁשָּמַיִם אֶרֶץ ּתִפְאֶרֶת יִׂשְרָאֵל.  (איכה ב)ּדְתַנְיָא, מַהּו ּדִכְּתִיב, 
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אֶּלָא הַאי אֶרֶץ, הִיא רָזָא, ּבְגֹו ּכִתְרֵי מַלְּכָא קַּדִיׁשָא, ּדִכְּתִיב ּבֵיּה 
ּבְיֹום עֲׂשֹות יְיָ' אֱלהִים אֶרֶץ וְׁשָמָיִם. וְהַאי אֶרֶץ, וְכָל מַה  (בראשית ב)

ר ּדְאִקְרֵי ׁשָמַיִם הּוא, וְלָא אִּתְזָנַת ַארְעָא ּדְיָנִיק וְאִּתְזָן, מֵהַהּוא אֲתָ
  ּדָא, אֶּלָא מִׁשְּלֵימּותָא קַּדִיׁשָא, ּדְאִקְרֵי ׁשָמַיִם.

ן חֹוִרים. ַמה זֶּה  ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ִנינּו, ַאׁשְ ׁשָ
תּוב  ּכָ ַמְדנּו, ַמהּו ׁשֶ ּלָ  (איכה ב)ֶאֶרץ? ֶאֶרץ ְסָתם, ׁשֶ

ִליְך ִמשָּׁ  א ִהׁשְ ָרֵאל? ֶאּלָ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ
דֹוׁש,  ֶלְך ַהּקָ ְתֵרי ַהּמֶ תֹוְך ּכִ ָהָאֶרץ ַהזֹּו ִהיא סֹוד ּבְ

תּוב ּבֹו  ּכָ יֹום ֲעׂשֹות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ  (בראשית ב)ׁשֶ ּבְ
ּיֹוֵנק ְוִנזֹּון, הּוא  ֶ ָמִים. ְוָהָאֶרץ ַהזֹּו ְוָכל ַמה ׁשּ ְוׁשָ

ַמִים, ְולֹא ִנזֹּוֵנית ָהָאֶרץ ֵמאֹותֹו ָמקֹום שֶׁ  ְקָרא ׁשָ ּנִ
ַמִים. ְקֵראת ׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ֵלמּות ַהּקִ ְ א ִמׁשּ   ַהזֹּו ֶאּלָ

רֹום ּמָ רֹום ּבַ   ִיְפקֹוד ה' ַעל ְצָבא ַהּמָ

ּובְׁשַעֲתָא ּדְבָעָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְַאחֲרָבָא ּבֵיתֵיּה ּדִלְתַּתָא, 
תַּתָא, ַאעְּבַר לְהַאי ַארְעָא קַּדִיׁשָא ּדִלְעֵיּלָא וְַארְעָא קַּדִיׁשָא ּדִלְ 

ּבְקַדְמִיתָא, וְנָחִית לֵיּה מֵהַהּוא ּדַרְּגָא ּדְהֲוָה יַנְקָא מִׁשָּמַיִם קַּדִיׁשָא, 
ּולְבָתַר חָרִיב לְהַאי ּדִלְתַּתָא, הֲדָא הּוא דִכְתִיב הִׁשְלִיךְ מִׁשָּמַיִם 

ר וְלָא זָכָר הֲדֹום רַגְלָיו. ּדְתַנְיָא, ּכַךְ ָארְחֹוי אֶרֶץ ּבְקַדְמִיתָא, ּולְבָתַ
ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּכַד ּבָעֵי לְמֵידַן עָלְמָא, ּבְקַדְמִיתָא עָבִיד ּדִינָא 

יִפְקֹוד יְיָ' עַל  (ישעיה כד)לְעֵיּלָא, ּולְבָתַר אִתְקָּיָים לְתַּתָא, ּדִכְּתִיב, 
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, ּבְקַדְמִיתָא, ּולְבָתַר וְעַל מַלְכֵי הָאֲדָמָה עַל צְבָא הַּמָרֹום ּבַּמָרֹום
  הָאֲדָמָה.

רּוְך הּוא ְלַהֲחִריב ֶאת  דֹוׁש ּבָ ָרָצה ַהּקָ ה ׁשֶ ֹעָ ּוְבׁשָ
ה, ֶהֱעִביר  ַמּטָ ּלְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ְוָהָאֶרץ ַהּקְ ַמּטָ ּלְ יתֹו ׁשֶ ּבֵ
ַמְעָלה,  ּלְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִראׁשֹוָנה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּקְ ּבָ

ַמִים ְוהֹוִרי ָ ָהְיָתה יֹוֶנֶקת ֵמַהׁשּ ה ׁשֶ ְרּגָ ָדּה ֵמאֹוָתּה ּדַ
ה. ֶזהּו  ַמּטָ ּלְ ְך ֶהֱחִריב ֶאת זֹו ׁשֶ ים, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ַמִים ֶאֶרץ  ָ ִליְך ִמׁשּ תּוב ִהׁשְ ּכָ ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר  -ׁשֶ ּבָ
ְך  ְרּכֹו  -ּכָ ְך ּדַ ִנינּו, ּכָ ָ ׁשּ ְולֹא ָזַכר ֲהדם ַרְגָליו. ׁשֶ

רֹוֶצה ָלדּון ֶאת  ׁשֶ רּוְך הּוא: ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
ְך  ה ִדין ְלַמְעָלה, ְוַאַחר ּכָ ִראׁשֹוָנה עֹוׂשֶ ָהעֹוָלם, ּבָ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ִיְפקֹוד ה' ַעל  כד) (ישעיהִמְתַקּיֵם ְלַמּטָ
רֹום  ּמָ רֹום ּבַ ְך  - ְצָבא ַהּמָ ִראׁשֹוָנה. ְוַאַחר ּכָ  - ּבָ

  ָמה ַעל ָהֲאָדָמה.ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאדָ 

  (דף ריח ע"א)פרשת ויחי  -ספר בראשית  -בזוהר 

ב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ַתּצַ   ַוּתֵ

ּבְנֵי אִּמִי נִחֲרּו בִי ׂשָמּונִי  (שיר השירים א)ּתָנִינָן, ָאמַר רַּבִי ׁשִמְעֹון, ּכְתִיב, 
לִיךְ מִׁשָּמַיִם הִׁשְ (איכה ב)נֹוטֵרָה אֶת הַּכְרָמִים, ּבְנֵי אִּמִי, ּכְמָה דִכְתִיב, 

אֶרֶץ, ּדְכַד ּבָעָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְמֶחְרָבָא ּבֵיתֵיּה ּדִלְתַּתָא, 
ּולְַאגְלָָאה יִׂשְרָאֵל ּבֵיֵני עַמְמַיָא. ַאעֲבַר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מִּקַּמֵיּה 
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ב אֲחֹותֹו וַּתֵתַּצַ (שמות ב)לְהַאי אֶרֶץ, וְאִתְרַחֲקָא מִּנִיּה. ּכְדִכְתִיב, 
מֵרָחֹוק. וְכַד הַאי אֶרֶץ אִתְרַחֲקָא מִׁשָּמַיִם ּדִלְעֵילָא, הַאי אֶרֶץ 
ּדִלְתַּתָא אִתְחָרְבָא, וְיִׂשְרָאֵל אִתְּפַּזְרּו ּבֵינִי עַמְמַיָא, ָאמְרָה ּכְנֶסֶת 

ּו בִי, יִׂשְרָאֵל, מַאן ּגָרִים לִי הַאי ּומַאן עָבִיד לִי הַאי, ּבְנֵי אִּמִי ּדְנִחֲר
  וְאִתְרַחֲקּו מִּנִי, ּבְנִי אִּמִי וַּדַאי.

תּוב  ְמעֹון, ּכָ י ׁשִ ִנינּו, ָאַמר ַרּבִ י  (שיר א)ׁשָ ֵני ִאּמִ ּבְ
י,  ֵני ִאּמִ ָרִמים. ּבְ ֻמִני ֹנֵטָרה ֶאת ַהּכְ ִנֲחרּו ִבי ׂשָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַמִים ֶאֶרץ.  (איכה ב)ּכְ ָ ִליְך ִמׁשּ ִהׁשְ
ָרָצה ַהקָּ  ׁשֶ ּכְ יתֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַהֲחִריב ּבֵ דֹוׁש ּבָ

ים,  ָרֵאל ְלֵבין ָהַעּמִ ה ּוְלַהְגלֹות ֶאת ִיׂשְ ַמּטָ ּלְ ׁשֶ
ָפָניו ֶאת ָהָאֶרץ  רּוְך הּוא ִמּלְ דֹוׁש ּבָ ֶהֱעִביר ַהּקָ

תּוב  ּכָ ּנּו, ּכַ ב  (שמות ב)ַהזֹּו, ְוִהְתַרֲחָקה ִמּמֶ ַתּצַ ַוּתֵ
ֶאֶרץ זֹו הִ  ַמִים ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק. ּוְכׁשֶ ָ ְתַרֲחָקה ִמׁשּ

ָרֵאל  ה ֶנְחְרָבה, ְוִיׂשְ ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה, ָהָאֶרץ ַהזֹּו ׁשֶ ּלְ ׁשֶ
ָרֵאל: ִמי  ֶנֶסת ִיׂשְ ים. ָאְמָרה ּכְ ין ָהַעּמִ רּו ּבֵ זְּ ִהְתּפַ
י  ֵני ִאּמִ ה ִלי ֶאת ֶזה? ּבְ ָגַרם ִלי ֶאת ֶזה ּוִמי ָעׂשָ

י, בְּ  ּנִ ֲחרּו ִבי ְוִהְתַרֲחקּו ִמּמֶ ּנִ אי.ׁשֶ י ַוּדַ   ֵני ִאּמִ

Nâw  
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  (דף קפב ע"א)פרשת וישב  -ספר בראשית  -בזוהר 

יו ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ   ִיׂשְ

ּתָא חֲזֵי, ּדְהָא אִּתְמָר ּדְתִיאּובְּתָא דִדְכּורָא לְגַּבֵי נּוקְבָא עָבִיד 
ּה נִׁשְמָתָא. וְתִיאּובְּתָא דְנּוקְבָא לְגַּבֵי דְכּורָא סָלְקָא וְאִתְעָרַב ּבַהֲדָ

ּדִלְעֵילָא וְאִתְּכְלִיל ּדָא ּבְדָא וְעָבִיד נִׁשְמָתָא. ּובְגִין ּכָךְ הִיא הָאִׁשָּה. 
ּדָא הּוא גּופָא וַּדַאי ּדְאִיהּו זְמִינָא לְהַהּוא רְעּותָא דְנִׁשְמָתָא 

  ּדְנָפְקָא מִן ּדְכּורָא.

ָכר ַלנְּ  ׁשּוַקת ַהזָּ ּתְ ֵאר ׁשֶ ִהּנֵה ִנְתּבָ ֵקָבה ּבֹא ְרֵאה, ׁשֶ
ָכר עֹוֶלה  ֵקָבה ַלזָּ ָמה, ּוְתׁשּוַקת ַהּנְ ה ְנׁשָ עֹוׂשָ
ַמְעָלה, ְוִנְכָלִלים ֶזה ִעם ֶזה  ּלְ ּה ׁשֶ ּוִמְתָעֵרב ִעּמָ

ה  ָ ְך, ִהיא ָהִאׁשּ ּום ּכָ ָמה. ּוִמׁשּ ה ְנׁשָ ֶזהּו  -ְועֹוׂשֶ
ָמה  ׁשָ ל ַהּנְ הּוא ָזִמין ְלאֹותֹו ָרצֹון ׁשֶ אי, ׁשֶ ַהּגּוף ַוּדַ

צְ  ּיָ ָכר.ׁשֶ   ָאה ִמן ַהזָּ

וְאִינּון ּגּופִין זְמִינִין לְַאתְעָרָא ּבְקַדְמִיתָא ּכִדְאֲמָרָן. ּולְבָתַר ּדְאִּלֵין 
יְקּומּון, יְקּומּון ּכָל ָאחֳרָנִין ּדְבִׁשְָאר ַאְרעָאן, וְיִתְקַיְימּון ּבְקִּיּומָא 

ּדֵׁש עַלְמָא ּכְמִלְקַּדְמִין. ׁשְלִים, וְיִתְחַדְּתּון ּבְחַדְתּותָא ּדְסִיהֲרָא, וְיִתְחַ
  יִׂשְמַח יְיָ ּבְמַעֲׂשָיו. (תהלים קד)ּוכְדֵין ּכְתִיב ּבְהַהּוא זִמְנָא 

ִראׁשֹוָנה,  ְואֹוָתם ַהּגּוִפים ֲעִתיִדים ְלִהְתעֹוֵרר ּבָ
ל  ֵאּלּו ָיקּומּו, ָיקּומּו ּכָ ָאַמְרנּו. ּוְלַאַחר ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָאר הָ  ׁשְ ּבִ ִקּיּום ָהֲאֵחִרים ׁשֶ מּו ּבְ ֲאָרצֹות ְוִיְתַקּיְ
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ׁש  ָבָנה, ְוִיְתַחּדֵ ׁשּות ַהּלְ ִהְתַחּדְ ׁשּו ּבְ ֵלם, ְוִיְתַחּדְ ׁשָ
ַמן  אֹותֹו ַהזְּ תּוב ּבְ מֹו ִמּקֶֹדם, ְוָאז ּכָ (תהלים ָהעֹוָלם ּכְ

יו. קד) ַמֲעׂשָ ַמח ה' ּבְ   ִיׂשְ

לֹום ַמר ִיְבכָּ  ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ   יּוןֵהן ֶאְרֶאּלָ

הִּנֵה יַׂשְּכִיל עַבְּדִי, לְַאהֲדָרָא נִׁשְמָתִין ּכָל חַד וְחַד  (ישעיה נב)ּובְגִין ּכָךְ 
לְַאתְרֵיּה. יָרּום וְנִׂשָּא וְגָבַּה מְאֹד, מִּסִטְרָא ּדְכָל אִינּון ּדַרְּגִין עִּלָאִין 

ן מִׁשְחַת מֵאִיׁש ּכַאֲׁשֶר ׁשָמְמּו עָלֶיךָ רַּבִים ּכֵ (ישעיה נב)ּכִדְקָאֲמָרָן. 
מַרְאֵהּו וְתֹאֲרֹו מִּבְנֵי ָאדָם. ּתָא חֲזֵי, ּדְהָא אִּתְמָר ּדְכַד אִתְחָרַב ּבֵי 

ּבְגֹו ַארְעָן נּוכְרִָאין ּבֵינַיְיהּו. מַה ּכְתִיב,  (אתגלי)מַקְּדְׁשָא, ּוׁשְכִינְּתָא 
יִבְּכָיּון. ּכֻּלְהּו ּבָכּו  הֵן אֶרְאֱלָם צָעֲקּו חֻצָה מַלְאֲכֵי ׁשָלֹום מַר (ישעיה לג)

עַל ּדָא, ּוקְׁשִירּו ּבְכִיָה וְאֶבְלָא. וְכָל ּדָא עֲלָה ּדִׁשְכִינְּתָא ּדְאִתְּגַּלְיָיא 
מֵַאתְרָּה, וְכַּמָה דְאִיהִי מִׁשְּתַּנֵית מִּכְמָה ּדְהֲוַת. אּוף הָכִי ּבַעֲלָּה לָא 

חָׁשַךְ הַׁשֶּמֶׁש  (ישעיה יג)הֲוָה, ּדִכְתִיב, נָהִיר נְהֹורֵיּה וְאִׁשְּתַּנֵי מִּכְמָה ּדְ
  ּבְצֵאתֹו. וְעַל ּדָא ּכְתִיב ּכֵן מִׁשְחַת מֵאִיׁש מַרְאֵהּו.

י  יל ַעְבּדִ ּכִ ְך, ִהּנֵה ַיׂשְ ּום ּכָ ְלַהֲחִזיר  -ּוִמׁשּ
א  ָ ל ַאַחת ְוַאַחת ִלְמקֹוָמּה. ָירּום ְוִנׂשּ מֹות ּכָ ׁשָ ַהּנְ

ָרגֹות ֵמַהצַּ  - ְוָגַבּה ְמֹאד  ל אֹוָתן ַהּדְ ל ּכָ ד ׁשֶ
ָאַמְרנּו.  מֹו ׁשֶ ְממּו  (ישעיה נב)ָהֶעְליֹונֹות, ּכְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו  ן ִמׁשְ ים ּכֵ ָעֶליְך ַרּבִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהּנֵה ֶנֱאַמר ׁשֶ ֵני ָאָדם, ּבא ְרֵאה, ׁשֶ ִמּבְ

ִכיָנה גָּ  ְ ׁש ְוַהׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ְלָתה ְלתֹוְך ֶנֱחַרב ּבֵ
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תּוב?  יֵניֶהם, ַמה ּכָ ֵהן  (שם לג)ֲאָרצֹות ָנְכִרּיֹות ּבֵ
יּון,  לֹום ַמר ִיְבּכָ ם ָצֲעקּו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ֶאְרֶאּלָ
ה ְוֵאֶבל, ְוָכל ֶזה  ִכּיָ רּו ּבְ כּו ַעל ֶזה ְוָקׁשְ ם ּבָ ּלָ ּכֻ
ִהיא ה ׁשֶ קֹוָמּה. ְוַכּמָ ְלָתה ִמּמְ ּגָ ִכיָנה ׁשֶ ְ  ַעל ַהׁשּ
ְעָלּה לֹא  ְך ּבַ ָהְיָתה, ַאף ּכָ מֹו ׁשֶ ּנֵית ִמּכְ ּתַ ִמׁשְ

תּוב  ּכָ ָהָיה, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּנָה ִמּכְ ּתַ  (שם יג)ֵמִאיר אֹורֹו ְוִהׁשְ
ַחת  ן ִמׁשְ תּוב ּכֵ ֵצאתֹו, ְוַעל ֶזה ּכָ ֶמׁש ּבְ ֶ ְך ַהׁשּ ָחׁשַ

  ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו.

הַאי עֶבֶד ּדְאִׁשְּתַּנִי דִיּוקְנֵיּה ּדָבָר ַאחֵר ּכֵן מִׁשְחַת מֵאִיׁש מַרְאֵהּו, מֵ
ּוגְָוונֵיּה מִּכְמָה ּדְהֲוָה. ּדָבָר ַאחֵר ּכֵן מִׁשְחַת מֵאִיׁש מַרְאֵהּו, ּכְמָה 

ַאלְּבִיׁש ׁשָמַיִם קַדְרּות וְׂשַק ָאׂשִים ּכְסּותָם. ּדְהָא  (ישעיה נ)דְַאּתְ ָאמֵר, 
קָיְימּו ׁשָמַיִם ּבִנְהֹורָא דִלְהֹון, מִּיֹומָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא לָא 

וְרָזָא דְמִּלָה ּבִרְכָאן לָא ׁשָרְיָין אֶּלָא ּבְאֲתַר ּדְאִׁשְּתַּכָחּו ּדְכַר 
זָכָר ּונְקֵבָה ּבְרָָאם  (בראשית ב)וְנּוקְבָא, ְואּוקְמּוהָ. ְּכמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 

  מַרְאֵהּו.וַיְבָרֶךְ אֹתָם. ּובְגִין ּכָךְ מִׁשְחַת מֵאִיׁש 

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו  ן ִמׁשְ ָבר ַאֵחר ּכֵ ֵמָהֶעֶבד  -ּדָ
ָבר  ָהָיה. ּדָ מֹו ׁשֶ ּנָה ְדיֹוְקנֹו ְוגֹונֹו ִמּכְ ּתַ ִהׁשְ ה ׁשֶ ַהזֶּ

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו  ן ִמׁשְ ּנֱֶאַמר  - ַאֵחר ּכֵ מֹו ׁשֶ (שם ּכְ

סּוָתם נ) ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרּות ְוׂשַ יׁש ׁשָ . ַאְלּבִ
ׁש לֹא ָעְמדּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ֲהֵרי ִמּיֹום ׁשֶ ׁשֶ
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ָבר  אֹוָרם, ְוסֹוד ַהּדָ ַמִים ּבְ ָ ָרכֹות לֹא  -ַהׁשּ ַהּבְ
ְמָצִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה,  ּנִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ׁשֹורֹות ֶאּלָ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָרָאם  (בראשית ב)ּוֵבֲארּוהּו ּכְ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו.ַוְיָבֶרְך  ְך ִמׁשְ ּום ּכָ   ֹאָתם, ּוִמׁשּ

  (דף עא ע"א)תקונא עשרין ושית  -תיקוני הזוהר  -בזוהר 

ץ ְחּפָ ּתֶ עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ִעירּו ְוִאם ּתְ   ִאם ּתָ

מַאי אִיהִי ּבֵין הַחֹוחִים, אֶּלָא מִּדְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא וְהָָארֶץ הָיְתָה 
בֹהּו, וְנָפְלַת ׁשֹוׁשַּנָה ּבֵין הַחֹוחִים, ּכַד יֵיתֵי פּורְקָנָא תִהְיֶה תֹהּו וָ

, (והאנשים שלחו)הַּבֹקֶר אֹור  (בראשית מד ג)ּכַׁשֹּוׁשַּנָה דְׁשַחֲרִית, ּדְאִּתְמַר ּבָּה 
וְאִינּון חָמֵׁש אֹור חֵָמׁש עַּלִין ּדְׁשֹוׁשַּנָה עִּלָָאה, חַד וַּיֹאמֶר אלהי"ם 

י אֹור, ּתִנְיָינָא וַיְהִי אֹור, ּתְלַת וַּיַרְא אלהי"ם אֶת הָאֹור, ַארְּבַע יְהִ
וַּיַבְּדֵל אלהי"ם ּבֵין הָאֹור, חָמֵׁש וַּיִקְרָא אלהי"ם לָאֹור יֹום, ּתְלַת 
עֲׂשַר עַּלִין מִּלְגָו, וַיְהִי עִ◌ִרֶב וַיְהִי בֹקֶר יֹום אֶחָד, אֶחָד אֶחָד 

ּבַּיֹום הַהּוא יִהְיֶה  (זכריה יד ט), ּדָא יהו"ה, עֲלֵיּה אִּתְמַר ּבִתְרֵין ׁשֹוׁשַּנִים
דְאֶמְצָעִיתָא  (דף עא ע"ב)יהו"ה אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד, וְאִיהּו עַּמּודָא 

הָרֹועִ◌ִה בַׁשֹּוׁשַּנִים, וְחּוׁשְּבָנֵיּה אֶחָ"ד, ׁשֹוׁשַּנָה ּתַּתָָאה ּבָּה ּדְחִילּו 
אִם  (שיר ג ה)ּנָה עִּלָָאה רְחִימּו דְַאהֲבָה, ּובָּה אִּתְמַר וְאִיהּו יִרְָאה, ׁשֹוׁשַ

  ּתָעִירּו וְאִם ּתְעֹורְרּו אֶת הַָאהֲבָה עַד ׁשֶּתֶחְּפָץ.

ית  ָחַרב ּבֵ ֶ א ִמׁשּ ין ַהחֹוִחים? ֶאּלָ ַמה ִהיא ּבֵ
ׁש, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָובהּו, ְוָנְפָלה  ְקּדָ ַהּמִ

ין ַהח ּנָה ּבֵ ֹוׁשַ ְהֶיה ַהׁשּ ה, ּתִ ֻאּלָ בא ַהּגְ ּתָ ׁשֶ ֹוִחים. ּכְ
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ּה ַהּבֶֹקר אֹור  ּנֱֶאַמר ּבָ ֲחִרית, ׁשֶ ל ׁשַ ּנָה ׁשֶ ׁשֹוׁשַ ּכְ
ל (והאנשים שלחו) ה ָעִלים ׁשֶ ָ ה אֹור, ֲחִמׁשּ ָ , ְוֵהם ֲחִמׁשּ

ּנָה ָהֶעְליֹוָנה, ֶאָחד  ֹוׁשַ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהי"ם ְיִהי  -ַהׁשּ
ִני  ֵ ה ַוְיִהי אוֹ  -אֹור, ַהׁשּ לֹׁשָ ְרא ֱאלִֹהי"ם  -ר, ׁשְ ַוּיַ

ָעה  ין ָהאֹור,  -ֶאת ָהאֹור, ַאְרּבָ ל ֱאלִֹהי"ם ּבֵ ְבּדֵ ַוּיַ
ה  ָ ה  -ֲחִמׁשּ לֹׁשָ ְקָרא ֱאלִֹהי"ם ָלאֹור יֹום. ׁשְ ַוּיִ

ְפִנים, ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום  ר ָעִלים ִמּבִ ָעׂשָ
ים,  ּנִ י ׁשֹוׁשַ ּתֵ ׁשְ ֶזה יהו"ה, ָעָליו ֶאָחד, ֶאָחד ֶאָחד ּבִ

מֹו ֶאָחד,  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יהו"ה ֶאָחד ּוׁשְ ֶנֱאַמר ּבַ
ים,  ּנִ ֹוׁשַ ׁשּ ְוהּוא ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ָהרֹוֶעה ּבַ
ַחד  ּה ּפַ ְחּתֹוָנה, ּבָ ּנָה ַהּתַ ֹוׁשַ ּבֹונֹו ֶאָח"ד, ַהׁשּ ְוֶחׁשְ

ּנָה ָהֶעְליֹוָנה ַאֲהַבת הָ  ֹוׁשַ ַאֲהָבה, ְוהּוא ִיְרָאה, ַהׁשּ
עֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה  ִעירּו ְוִאם ּתְ ּוָבּה ֶנֱאַמר ִאם ּתָ

ץ. ְחּפָ ּתֶ   ַעד ׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ְוָנָחה  ּנֶ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ הּוא רּוחֹו ׁשֶ ְורּוַח ֱאֹלִהי"ם ְמַרֶחֶפת, ׁשֶ
  ָעָליו רּוַח יהו"ה

הּו, עַד ּדְיֵיתֵי ּבַּמֶה יֵתּון לְַאתְעָרָא לָּה ּבִימִינָא, וְאִיהִי לָא רְעִית ּבְ 
וְרּוחַ אלהי"ם מְרַחֶפֶת,  (בראשית א ב)רַעִ◌ִיָא מְהֵימְנָא, דְאִּתְמַר ּבֵיּה 

וְנָחָה עָלָיו רּוחַ יהו"ה,  (ישעיה יא ב)ּדְאִיהּו רּוחַ ּדְמָׁשִיחַ, ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה 
ּבַעִ◌ִּתִי ּבְרּוחָא דָא ָארְחַת הַהִיא חֹולָה וְאִּתְסִיַאת, ּובְגִין ּדָא הִׁשְ



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

רפ

אֶתְכֶם ּבְנֹות יְרּוׁשָלַםִ ּבִצבאו"ת אֹו ּבְַאיְלֹות הַׂשָּדֶה אִם ּתָעִירּו וְאִם 
, וְאִיהּו ָארַח רֵיחַ ּבִתְרֵין (שיר ג ה)ּתְעֹורְרּו אֶת הַָאהֲבָה עַד ׁשֶּתֶחְּפָץ 

וְרֵיחַ ַאּפֵךְ  ט)(שם ז ּבְהּו  (ביה), ּדְאִּתְמַר (נ"א ואיהו ריח דתרין תפוחין)ּתַּפּוחִין 
ּכַּתַּפּוחִים, ּומַאי נִינְהּו ּתְרֵי סַמְכֵי קְׁשֹוט וְאִינּון ּתְרֵי רִּמֹונִים, אֱגֹוז 

 (שם ו יא)ּדָא צַּדִיק ּגִּנַת אֱגֹוז ּדָא ׁשְכִינְּתָא, וְדָא אִיהּו דְָאמַר ׁשְלֹמֹה 
  אֶל ּגִּנַת אֱגֹוז יָרַדְּתִי.

ה ָיבאּו ַלֲהִעיָרּה?  ּמֶ ָיִמין, ְוִהיא לֹא רֹוָצה ּבַ ּבְ
ּנֱֶאַמר ּבֹו ְורּוַח  בא ָהרֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ׁשֶ ּיָ ָבֶהם, ַעד ׁשֶ
יַח,  ל ָמׁשִ הּוא רּוחֹו ׁשֶ ֱאלִֹהי"ם ְמַרֶחֶפת, ׁשֶ
רּוַח זֹו  ּנֱֶאַמר ּבֹו ְוָנָחה ָעָליו רּוַח יהו"ה, ּבְ ׁשֶ
ּום ֶזה  את, ּוִמׁשּ ְמִריָחה אֹוָתּה חֹוָלה ְוִנְרּפֵ
ְצָבאֹו"ת אֹו  ַלםִ◌ ּבִ י ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוׁשָ ְעּתִ ּבַ ִהׁשְ
עֹוְררּו ֶאת  ִעירּו ְוִאם ּתְ ֶדה ִאם ּתָ ָ ַאְילֹות ַהׂשּ ּבְ
ֵני  ׁשְ ץ, ְוהּוא ֵמִריַח ֵריַח ּבִ ְחּפָ ּתֶ ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ

ּנֱֶאַמר (והוא ריח של שני תפוחים)ַתּפּוִחים  ֶהם ְוֵריַח  (בו), ׁשֶ ּבָ
ְך כַּ  ֵני ַעּמּוֵדי ֱאֶמת, ְוֵהם ַאּפֵ ּפּוִחים, ּוַמה ֵהם? ׁשְ ּתַ

ּנַת ֱאגֹוז זֹו  יק, ּגִ ּדִ ֵני ִרּמֹוִנים, ָהֱאגֹוז ֶזה ַהּצַ ׁשְ
ּנַת ֱאגֹוז  לֹֹמה ֶאל ּגִ ָאַמר ׁשְ ִכיָנה, ְוֶזהּו ׁשֶ ְ ַהׁשּ

י.   ָיַרְדּתִ

אֹות לַחָכְמָה, נ' , ּדְאִינּון ּפַרְּפְרָ(אדנ"י ביהו"ה)ּגִּנַ"ת ג' ּגִימַטְרִּיָאֹות 
נֹוטְרִיקּון, ת' ּתְמּורָה, ּגִימַטְרִּיָאֹות ּדָא אדנ"י יהו"ה, סָלִיק ּבְחֻׁשְּבַן 
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ָאמֵ"ן, אהי"ה אדנ"י סָלִיק ּבְחּוׁשְּבַן פ"ו אלהי"ם, ּדְאִיהּו ּכִּנּו"י, 
מ"ה מֵ"ם הֵ"א, מֵ"ם הֵ"א ּבְגִימַטְרִּיָא אלהי"ם, יו"ד ה"א וא"ו ה"א 

ּיָא מ"ה, וְדָא אִיהּו עִ◌ִׂשֶר סְפִירֹות ּבְלִימָ"ה, וְאִיהּו מֵעִיד ּבְגִימַטְרִ
  .(איכה ב יג)עַל יִחּודָא קַּדִיׁשָא, ּובְגִין ּדָא מָ"ה אֲעִידֵךְ 

אֹות  יַמְטִרּיָ ּנַ"ת ג' ּגִ ָראֹות (אדנ"י ביהו"ה)ּגִ ְרּפְ ֵהן ּפַ , ׁשֶ
יַמְטרִ  מּוָרה, ּגִ אֹות ַלָחְכָמה, נ' נֹוְטִריקֹון, ת' ּתְ ּיָ

ּבֹון ָאֵמ"ן, אהי"ה  ֶזה אדנ"י יהו"ה, עֹוֶלה ְבֶחׁשְ
ה ֱאלִֹהי"ם,  ָ ׁשּ מֹוִנים ְוׁשִ ּבֹון ׁשְ אדנ"י עֹוֶלה ְבֶחׁשְ

ּנּו"י, מ"ה  הּוא ּכִ ֵמ"ם ֵה"א, ֵמ"ם ֵה"א  - ׁשֶ
א ֱאלִֹהי"ם, יו"ד ה"א וא"ו ה"א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ר ְסִפירוֹ  א מ"ה, ְוֶזהּו ֶעׂשֶ ִגיַמְטִרּיָ ִליָמ"ה, ּבְ ת ּבְ
ּום ֶזה ָמ"ה  דֹוׁש, ּוִמׁשּ חּוד ַהּקָ ְוהּוא ֵמִעיד ַעל ַהּיִ

  ֲאִעיֵדְך.

  (דף רכח ע"א)פרשת ויחי  -ספר בראשית  -בזוהר 

ֶניהָ  ה ַעל ּבָ  ָרֵחל ְמַבּכָ

(יהושע קִיר, ּדָא הּוא אֲדֹון ּכָל הָָארֶץ, וְדָא ׁשְכִינְּתָא, ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 

 (ישעיה כב)ֹון הַּבְרִית אֲדֹון ּכָל הָָארֶץ. קִיר, ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, הִּנֵה אֲר ג)
מְקַרְקַר קִיר וְׁשֹועַ. קִרְקּורָא ּונְהִימָא דְקִיר, ּדְאִיהּו ָאדֹון, ּכַד 

רָחֵל מְבַּכָה עַל  (ירמיה לא)אִתְחָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּכְמָא דְַאּתְ ָאמֵר, 
  נָא. ּובְגִין ּכָךְ וַּיַּסֵב חִזְקִּיָהּו ּפָנָיו אֶל הַּקִיר.ּבָנֶיהָ, וְהָא אֹוקִימְ
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מֹו  -ִקיר  ִכיָנה, ּכְ ְ ל ָהָאֶרץ, ְוזֹו ַהׁשּ ֶזהּו ֲאדֹון ּכָ
ּנֱֶאַמר  ל ָהָאֶרץ.  (יהושע ג)ׁשֶ ִרית ֲאדֹון ּכָ ִהּנֵה ֲארֹון ַהּבְ

ּנֱֶאַמר  -ִקיר  מֹו ׁשֶ ְמַקְרַקר ִקר ְוׁשֹוַע,  (ישעיה כב)ּכְ
ית קִ  ּנֱֶחַרב ּבֵ ׁשֶ הּוא ָאדֹון, ּכְ יר ׁשֶ ְרקּור ּוְנִהיַמת ַהּקִ

ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ׁש, ּכְ ְקּדָ ה ַעל  (ירמיה לא)ַהּמִ ָרֵחל ְמַבּכָ
ָניו ֶאל  הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַאְרנּו. ְוָלֵכן ַוּיַ ֶניָה, ַוֲהֵרי ּבֵ ּבָ

יר.   ַהּקִ

  (דף רט"ו ע"א)פרשת פנחס  -ספר במדבר  -בזוהר 

לֵּ  ִני, ַלֲהִקיָמםׁשַ ִית ׁשֵ ִני ִמּבַ ֵ ִית ִראׁשֹון, ְוַהׁשּ ח. ֶאָחד ִמּבַ ּלַ ׁשַ  ַח ּתְ

ְרִעין  תֹוְך נ' ּתַ ן ָי"ּה ִאיהּו ּבְ ְוַההּוא ִניּפֹול ִאיהּו ּבֶ
ר ו' ִאיהּו  ַהְיינּו ָי"ּה ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ ִביָנ"ה, ּדְ ּדְ

ַמר,  ִאּתְ ַתר ַהִהיא ּדְ ָנַפל ּבָ ֵאיְך  (ישעיה יד)ִניּפֹול, ּדְ
ַחר ְוִאְקֵרי ִניּפֹול, ְולֹא  ן ׁשָ ל ּבֶ ַמִים ֵהיּלֵ ָ ָנַפְלּתָ ִמׁשּ
ֵביּה ִניּפֹול י"ו ְוָנִחית  ִגין ּדְ ָנַפל, ְולֹא נֹוֵפל. ּבְ

הֹון  ַמר ּבְ ִאּתְ י ה' ה', ּדְ הֹון ְלַגּבֵ ַלְכָנה  (רות א)ּבְ ַוּתֵ
יֶהן. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ּתֵ ח שַׁ  (דברים כב)ׁשְ ּלַ ׁשַ ח ּתְ ּלֵ

ִני, ְלַאָקָמא  ִית ׁשֵ ִית ִראׁשֹון ְוִתְנָייָנא ִמּבַ ַחד ִמּבַ
ְמחּו  (תהלים צו) (דף רט"ז ע"ב)לֹון. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,  ִי"ׂשְ
ַמִים ְו"ָתֵגל ָה"ָאֶר ץ. ָ   ַה"ׁשּ
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ים  ִ תֹוְך ֲחִמׁשּ ן ָי"ּה, הּוא ּבְ ְואֹותֹו ֶאְפרֹוַח הּוא ּבֶ
ֲעֵרי ִביָנ"ה, דְּ  ר, ו' ׁשַ ָעִמים ֶעׂשֶ ַהְינּו ָי"ּה ָחֵמׁש ּפְ

ּנֱֶאַמר,  ַפל ַאַחר אֹוָתּה ׁשֶ ּנָ  (ישעיה יד)הּוא ִניּפֹול, ׁשֶ
ַחר. ְוִנְקָרא ִניּפֹול,  ן ׁשָ ַמִים ֵהיֵלל ּבֶ ָ ֵאיְך ָנַפְלּתָ ִמׁשּ
ּבֹו ִניּפֹול ֵיׁש י"ו,  ּום ׁשֶ ְולֹא ָנַפל, ְולֹא נֹוֵפל. ִמׁשּ

ֶהם לְ  ֶהן ְויֹוֵרד ּבָ ּנֱֶאַמר ּבָ י ה' ה', ׁשֶ  (רות א)ַגּבֵ
תּוב  ּכָ יֶהן. ֶזהּו ׁשֶ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ַח  (דברים כב)ַוּתֵ ּלֵ ׁשַ

ִני,  ִית ׁשֵ ִני ִמּבַ ֵ ִית ִראׁשֹון, ְוַהׁשּ ח. ֶאָחד ִמּבַ ּלַ ׁשַ ּתְ
תּוב  ּכָ ַמִים  (תהלים צו)ַלֲהִקיָמם. ֶזהּו ׁשֶ ָ ְמחּו ַה"ׁשּ ִי"ׂשְ

  ְו"ָתֵגל ָה"ָאֶרץ.

ְלּגּולסוֹ    ד ַהּגִ

יָמָמא,  א ִאְתַגְלָיא ּבִ ְמׁשָ א ֲחִזי, ַהאי ׁשִ ּתָ
א.  ין ִרּבֹוא ּכָֹכַבּיָ ּתִ ׁשִ ֵליְלָיא. ְוָנִהיר ּבְ ְסָיא ּבְ ְוִאְתּכַ
ִניׁש  ִאְתּכְ ַתר ּדְ אּוף ָהִכי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּבָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ָמִתין ּדְ ין ִרּבֹוא ִנׁשְ ּתִ ׁשִ ֵמָעְלָמא, ָנִהיר ּבְ

ִגְלּגּוָלא, אִ  ָקא ָיאּות. ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ּדְ ּדְ ָרא ּכַ י ּדָ
ָאַמר ָעֵליּה ֹקֶהֶלת,  א.  (קהלת א)ּדְ ּדֹור הֹוֵלְך ְודֹור ּבָ

ים ִרּבֹוא.  ׁשִ ִ חּות ִמׁשּ ֵלית ּדֹור ּפָ ְואֹוְקמּוָה ּדְ
ָרֵאל. ַהִהיא  ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוֶמֶדת, ּדָ
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ַמר בָּ  ִאּתְ  (בראשית כח)ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי,  (ישעיה סו)ּה, ּדְ
ֲעַפר ָהָאֶרץ.   ְוָהָיה ַזְרֲעָך ּכַ

ה  ּסֶ ה ַבּיֹום, ּוִמְתּכַ ּלֶ ה ִמְתּגַ ֶמׁש ַהזֶּ ֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ַהׁשּ
ְך  ם ּכָ ים ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים. ּגַ ִ ׁשּ ׁשִ ְיָלה, ּוֵמִאיר ּבְ ַבּלַ

נֵּ  ִהְתּכַ ׁשֶ ס ֵמָהעֹוָלם, ֵמִאיר רֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן, ּכְ
ָראּוי.  ָרֵאל, ִאם ַהּדֹור ּכָ מֹות ִיׂשְ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ׁשּ ׁשִ ּבְ

ָאַמר ָעָליו ֹקֶהֶלת  ְלּגּול ׁשֶ ּדֹור  (קהלת א)ְוֶזה סֹוד ַהּגִ
ים  ִ ׁשּ ִ חֹות ִמׁשּ ֵאין ּדֹור ּפָ א. ּוֵפְרׁשּוָה ׁשֶ ֹהֵלְך ְודֹור ּבָ

ָרֵאל,  -ִרּבֹוא. ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת  ֶנֶסת ִיׂשְ זֹו ּכְ
ּה  ּנֱֶאַמר ּבָ ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי,  (ישעיה סו)אֹוָתּה ׁשֶ

ֲעַפר ָהָאֶרץ. (בראשית כח)   ְוָהָיה ַזְרֲעְך ּכַ

  (דף קסד ע"א)פרשת ויצא  -ספר בראשית  -בזוהר 

ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ  ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ

הֵׁשִיב ָאחֹור יְמִינֹו  (איכהב)א, מַה ּכְתִיב, ּכֵיוָן ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָ
הֹוׁשִיעָה יְמִינְךָ וַעֲנֵנִי. ּוׂשְמָאלָא  (תהלים ס)מִּפְנֵי אֹויֵב, ּובְגִין ּכָךְ ּכְתִיב, 

אִתְּגַּבַר ּומְסָאֲבָא ִאתְּתַּקַף, עַד ּדְיִבְנִי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבֵי 
א עַל ּתִּקּונֹוי, וִיהַּדְרּון מִּלֵיּה ּכְדְקָא יְאּות מַקְּדְׁשָא, וְיַתְקִין עַלְמָ

וְאֶת  (זכריה ג)וְיִתְעֲבַר סִטְרָא מְסָאֲבָא מִן עָלְמָא. וְהָא אִּתְמָר, ּדִכְתִיב 
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ִּבּלַע  (ישעיה כה)ּוכְתִיב,  (דף קסד ע"א)רּוחַ הַּטֻמְָאה ַאעֲבִיר מִן הָָארֶץ וְגו', 
  הַּמָוֶת לָנֶצַח וְגו'.

תּוב? כֵּ  ׁש ַמה ּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ  (איכה ב)יָון ׁשֶ
תּוב  ְך ּכָ ּום ּכָ ֵני אֹוֵיב. ּוִמׁשּ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמּפְ ֵהׁשִ
ר  ּבֵ ֹמאל ִמְתּגַ ְ יָעה ְיִמיְנְך ַוֲעֵנִני. ְוַהׂשּ הֹוׁשִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְבֶנה ַהּקָ ּיִ ֶקת, ַעד ׁשֶ ְמָאה ִמְתַחזֶּ ְוַהּטֻ

ן ֶאת ָהעֹוָלם ַעל הּוא ֶאת בֵּ  ׁש ִויַתּקֵ ְקּדָ ית ַהּמִ
ְמָאה  ָראּוי, ְוַיֲעֹבר ַצד ַהּטֻ ּקּונֹו, ְוַיְחְזרּו ְדָבָריו ּכָ ּתִ

תּוב  ּכָ ְוֶאת רּוַח  (זכריה יג)ִמן ָהעֹוָלם. ְוִהּנֵה ֶנֱאַמר, ׁשֶ
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגֹו', ְוָכתּוב   (ישעיה כה)ַהּטֻ

ֶות לָ  ע ַהּמָ ּלַ   ֶנַצח ְוגֹו'.ּבִ

ָאֶרץ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְך ִיׂשְ ַעּמְ   ּוִמי ּכְ

 (ישעיה ב)וְיִׁשְּתַָאר קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִלְחֹודֹוי, ּכְמָה דִכְתִיב, 
וְנִׂשְּגָב יְיָ לְבַּדֹו ּבַּיֹום הַהּוא.  (שם)וְהָאֱלִילִים ּכָלִיל יַחֲלף, ּוכְתִיב, 

וְאֵין עִּמֹו אֵל נֵכָר, ּבְגִין  (דברים לכ)דִכְתִיב,  הּוא ּבִלְחֹודֹוי, ּכְמָה
ּדְיִׁשְּתְצֵי חֵילָא מְסָאֲבָא מֵעַלמָא, וְלָא יִׁשְּתַָאר לְעֵילָא וְתַּתָא. אֶּלָא 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבִלְחֹודֹוי, וְיִׂשְרָאֵל לְפּולְחָנֵיּה, עַם קַּדִיׁש, 

וְהָיָה הַּנִׁשְָאר ּבְצִּיֹון וְהַּנֹותָר  ישעיה ד)(וְיִתְקְרֵי קַּדִיׁש, ּדִכְתִיב, 
ּבִירּוׁשָלַם קָדֹוׁש יֵָאמֶר לֹו ּכָל הַּכָתּוב לַחַּיִים ּבִירּוׁשָלָםִ. ּוכְדֵין יְהֵא 
מַלְּכָא יְחִידָאי, לְעֵילָא וְתַּתָא, וְעַּמָא יְחִידָָאה לְפּולְחָנֵיּה, ּכְמָה 

  י ּכְעַמְךָ יִׂשְרָאֵל ּגֹוי אֶחָד ּבָָארֶץ.ּומִ (דברי הימים א יז)דִכְתִיב, 
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תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ְלַבּדֹו, ּכְ דֹוׁש ּבָ ֵאר ַהּקָ ָ ְוִיׁשּ
ב ה' ְלַבּדֹו  ּגָ ִליל ַיֲחלֹף, ְוָכתּוב ְוִנׂשְ ְוָהֱאִליִלים ּכָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ּיֹום ַההּוא. הּוא ְלַבּדֹו, ּכְ ְוֵאין  (דברים לב)ּבַ
ְמָאה ִמן ִעּמֹו ֵאל ֵנכָ  ְכֶלה ּכַֹח ַהּטֻ ּיִ ּום ׁשֶ ר, ִמׁשּ

א  ה ֶאּלָ ֵאר ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ָ ָהעֹוָלם, ְולֹא ִיׁשּ
ָרֵאל ַלֲעבֹוָדתֹו, ַעם  רּוְך הּוא ְלַבּדֹו, ְוִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

תּוב  ּכָ ֵרא ָקדֹוׁש, ׁשֶ ָאר  (ישעיה ד)ָקדֹוׁש. ְוִיּקָ ׁשְ ְוָהָיה ַהּנִ
ִצּיֹון ְוַהּנֹותָ  ל ּבְ לם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ירּוׁשָ ר ּבִ

לם. ְוָאז ִיְהֶיה ֶמֶלְך ְיִחיִדי  ירּוׁשָ ים ּבִ תּוב ַלַחּיִ ַהּכָ
מֹו  ה, ְוַעם ְיִחיִדי ַלֲעבֹוָדתֹו, ּכְ ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

ָאֶרץ. ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְך ִיׂשְ ַעּמְ תּוב ּוִמי ּכְ ּכָ   ׁשֶ

  סא ע"א) (דףפרשת נח  -ספר בראשית  -בזוהר 

ָאְבדּו ֵמָהעֹוָלם ַחת ְלָפָניו ַעל ׁשֶ ּבַ  ֶחְדָוה ְוִתׁשְ

אֲבָל ּכַד אִׁשְּתְלִים זִמְנָא ּדְאֹורִיךְ לֹון ְולָא תָבּו. ּכְדֵין חֶדְוָה 
וְתּוׁשְּבַחְּתָא קַּמֵיּה עַל ּדְאִתְאֲבִידּו מֵעָלְמָא. ּבַר ּבְזִמְנָא ּדְאִתְחָרִיב 

עַל ּגַב ּדְאִׁשְּתְלִים זִמְנָא ּדִלְהֹון ּדְַארְּגִיזּו קַּמֵיּה,  ּבֵי מַקְּדְׁשָא. ּדְַאף
  לָא הֲוָה חֶדְוָה קַּמֵיּה. ּומֵהַהּוא זִמְנָא לָא הֲוָה חֶדְוָה לְעֵילָא וְתַּתָא:

בּו, ָאז  ה ָלֶהם ְולֹא ׁשָ ִחּכָ ַמן ׁשֶ ַלם ַהזְּ ֻהׁשְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
אָ  ַחת ְלָפָניו ַעל ׁשֶ ּבַ ְבדּו ֵמָהעֹוָלם, ֶחְדָוה ְוִתׁשְ
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ב  ַאף ַעל ּגַ ׁש, ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ַמן ׁשֶ ָרט ַלזְּ ּפְ
יזּו ְלָפָניו, לֹא ָהְיָתה  ִהְרּגִ ֶהם ׁשֶ ּלָ ַמן ׁשֶ ַלם ַהזְּ ֻהׁשְ ׁשֶ
ֶחְדָוה ְלָפָניו. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן לֹא ָהְיָתה ֶחְדָוה ְלָפָניו 

ה.   ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ

  (דף קפב ע"א)רשת וישב פ -ספר בראשית  -בזוהר 

אֹוָרם ַמִים ּבְ ָ ׁש ֹלא ָעְמדּו ַהׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ֱחַרב ּבֵ ּנֶ  ִמיֹּום ׁשֶ

ּדָבָר ַאחֵר ּכֵן מִׁשְחַת מֵאִיׁש מַרְאֵהּו, מֵהַאי עֶבֶד ּדְאִׁשְּתַּנִי דִיּוקְנֵיּה 
הּו, ּכְמָה ּוגְָוונֵיּה מִּכְמָה ּדְהֲוָה. ּדָבָר ַאחֵר ּכֵן מִׁשְחַת מֵאִיׁש מַרְאֵ

ַאלְּבִיׁש ׁשָמַיִם קַדְרּות וְׂשַק ָאׂשִים ּכְסּותָם. ּדְהָא  (ישעיה נ)דְַאּתְ ָאמֵר, 
מִּיֹומָא ּדְאִתְחָרַב ּבֵי מַקְּדְׁשָא לָא קָיְימּו ׁשָמַיִם ּבִנְהֹורָא דִלְהֹון, 

ּדְכַר  וְרָזָא דְמִּלָה ּבִרְכָאן לָא ׁשָרְיָין אֶּלָא ּבְאֲתַר ּדְאִׁשְּתַּכָחּו
זָכָר ּונְקֵבָה ּבְרָָאם  (בראשית ב)וְנּוקְבָא, ְואּוקְמּוהָ. ְּכמָה דְַאּתְ ָאמֵר, 

  וַיְבָרֶךְ אֹתָם. ּובְגִין ּכָךְ מִׁשְחַת מֵאִיׁש מַרְאֵהּו.

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו  ן ִמׁשְ ָבר ַאֵחר ּכֵ ֵמָהֶעֶבד  -ּדָ
ּנָה ְדיֹוְקנֹו ְוגֹונֹו מִ  ּתַ ִהׁשְ ה ׁשֶ ָבר ַהזֶּ ָהָיה. ּדָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו  ן ִמׁשְ ּנֱֶאַמר  - ַאֵחר ּכֵ מֹו ׁשֶ (שם ּכְ

סּוָתם.  נ) ים ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרּות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ַאְלּבִ
ׁש לֹא ָעְמדּו  ְקּדָ ית ַהּמִ ּנֱֶחַרב ּבֵ ֲהֵרי ִמּיֹום ׁשֶ ׁשֶ

ָבר  אֹוָרם, ְוסֹוד ַהּדָ ַמִים ּבְ ָ ָרכוֹ  -ַהׁשּ ת לֹא ַהּבְ
ְמָצִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה,  ּנִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ ׁשֹורֹות ֶאּלָ
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ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ָרָאם  (בראשית ב)ּוֵבֲארּוהּו ּכְ ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו. ְך ִמׁשְ ּום ּכָ   ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, ּוִמׁשּ

  (דף ס"ו ע"א)[פרשת המן]  -ספר שמות  -בזוהר 

ְראּו ֵאת ֱאלֹ  ָרֵאלַויִּ  ֵהי ִיׂשְ

ּתָאנָא, וַּיִרְאּו אֵת אֱלֹהֵי יִׂשְרָאֵל, ּדְאִתְּגַלְיָא קֶׁשֶת עָלַיְיהּו, ּבִגְוָוִנין 
ׁשַּפִירִין נְהִירִין, מְלֲַהטָן לְכָל עִיבָר, מַׁשְמַע ּדִכְּתִיב, אֵת אֱלֹהֵי 

יֹוסֵי, נְהֹורָא יִׂשְרָאֵל וְלָא ּכְתִיב וַּיִרְאּו אֱלהֵי יִׂשְרָאֵל. ָאמַר רִּבִי 
ּדְבּוצִינָא ּדִׁשְכִינְּתָא. ּומַאי נִיהּו. הַהּוא ּדְאִקְרֵי נַעַר, ּדִמְׁשַּמֵׁש 

  לִׁשְכִינְּתָא, ּבְמַקְּדְׁשָא. ּובְגִין ּכַךְ, אֵת ּדַיְיקָא.

ָתה  ּלְ ִהְתּגַ ָרֵאל, ׁשֶ ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָלַמְדנּו, ַוּיִ
ָונִ  ּגְ ת ּבַ ׁשֶ ִפים ְמִאיִרים, לֹוֲהִטים ֲעֵליֶהם ַהּקֶ ים ַהּיָ

ְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי  תּוב ַוּיִ ּכָ ָמע ׁשֶ ְלָכל ֵעֶבר, ַמׁשְ
ָרֵאל. ָאַמר  ְראּו ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאל ְולֹא ָכתּוב ַוּיִ ִיׂשְ
ִכיָנה, ּוַמה הּוא?  ְ ל ַהׁשּ נֹוָרה ׁשֶ י יֹוֵסי, אֹור ַהּמְ ַרּבִ

ׁש אֶ  ּמֵ ׁשַ ּמְ ְקָרא ַנַער, ׁשֶ ּנִ ִכיָנה אֹותֹו ׁשֶ ְ ת ַהׁשּ
ְוָקא. ׁש, ְוָלֵכן "ֵאת" ּדַ ְקּדָ ּמִ   ּבַ

  ְוֹלא ָזַכר ֲהדם ַרְגָליו

וְתַחַת רַגְלָיו ּכְמַעֲׂשֵה לִבְנַת הַּסַּפִיר, ּדְאִתְרְׁשִים ּבֵיּה ּתְחֹות 
ּדּוכְּתֵיּה, חַד לְבֵינָתָא מֵאִיּנּון לְבֵנִין ּדַהֲוֹו ּבָנִין ּבְמִצְרַיִם, ּדְתָנֵינָן, 
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תָא חֲדָא אֹולִידַת ּבְמִצְרַיִם, וַהֲוָה ָאתִין סַרְכֵי ּפַרְעֹה, וְעָאלַת אִּתְ
לֵיּה ּבְחַד לְבֵינָתָא, וְָאתָא ּפַס יְדָא וְָאחִיד לֵיּה, וְאִתְרְׁשִים ּתְחֹות 
רַגְלֹוי ּדִׁשְכִינְּתָא, וְקַּיְימָא קָמֵיּה, עַד ּדְאִּתֹוקַד ּבֵי מַקְּדְׁשָא 

  וְלא זָכַר הֲדֹום רַגְלָיו. (איכה ב)כְּתִיב, ּדִלְתַּתָא, ּדִ

ם ּבֹו  ְרׁשַ ּנִ יר, ׁשֶ ּפִ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ
ָהיּו  ַחת ְמקֹומֹו ְלֵבָנה ַאַחת ֵמאֹוָתם ְלֵבִנים ׁשֶ ּתַ
ה ַאַחת הֹוִליָדה  ָ ִנינּו, ִאׁשּ ָ ׁשּ ִמְצַרִים, ׁשֶ ּבֹוִנים ּבְ

ִמְצַרִים, ְוָהיּו בָּ  ֵרי ַפְרֹעה, ְוִהְכִניָסה אֹותֹו ּבְ ִאים ׂשָ
ם  ס ָיד ְוָאַחז אֹותֹו, ְוִנְרׁשַ ְלֵבָנה ַאַחת, ּוָבא ּפַ ּבִ
ַרף  ׂשְ ּנִ ִכיָנה, ְועֹוֵמד ְלָפָניו, ַעד ׁשֶ ְ ַחת ַרְגֵלי ַהׁשּ ּתַ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ ַמּטָ ּלְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְולֹא ָזַכר  (איכה ב)ּבֵ
  ֲהדם ַרְגָליו.

ַנִים ֲעָנִפים ּפֹוְרִחים לֹוֲהִטים ְלֵכל ֶעֶצם הַ  ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ ַמִים ָחקּוק ּבְ ָ ׁשּ
  ֵעֶבר

ר' חִּיָיא ָאמַר, לִבְנַת הַּסַּפִיר: נְהִירּותָא ּדְסַּפִיר, קַלְדִיטֵי ּבְקַנְדִיטֵי 
ּגְלִיפִין עִּלָאִין ּדִלְעֵיּלָא, ּדְמִתְלַהֲטָא לְׁשִבְעִין ּותְרֵין עִבְרִי, הֲדָא 

ּוכְעֶצֶם הַׁשָּמַיִם.  (שמות כד)וִיסַדְּתִיךְ ּבַּסַּפִירִים.  (ישעיה נד)הּוא דִכְתִיב, 
מַאי עֶצֶם הַׁשָּמַיִם. ָאמַר רִּבִי ַאּבָא, מָה עֶצֶם הַׁשָּמַיִם, ּגְלִיפָא 
ּבְׁשִבְעִין ּותְרֵין עֲנָפִין, ּפַרְחִין מְלַהֲטָן ּבְכָל עִיבָר. אּוף הָכָא, חֵיזּו 

הַהּוא עֶצֶם הַׁשָּמַיִם ּכְחֵיזּו ׁשְמַּיָא מַּמָׁש. רִּבִי יְהּודָה ָאמַר, ּכֹּלָא ּדְ
  אִתְרְׁשִים ּבְהַהּוא נְהִירּו, ּדְחֵיזּו ּדְמִתְּגַלְפָא מִּסִטְרָא ּדִׁשְכִינְּתָא.
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יר  ּפִ יא ָאַמר, ִלְבַנת ַהּסַ י ִחּיָ יר,  -ַרּבִ ּפִ אֹור ַהּסַ
חֹות ֵיין ָהֶרַקח  ל ַמְעָלה ַמְפּתְ ִחּקּוִקים ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

תּוב  ּכָ ַנִים ֲעָבִרים, ֶזהּו ׁשֶ ְבִעים ּוׁשְ ּלֹוֲהִטים ְלׁשִ ׁשֶ
ַמִים, ַמה  (ישעיה נד) ָ יִרים. ּוְכֶעֶצם ַהׁשּ ּפִ ּסַ יְך ּבַ ִויַסְדּתִ

א, ָמה  י ַאּבָ ַמִים? ָאַמר ַרּבִ ָ ֶעֶצם ַהׁשּ ה ּכְ  (שמות כד)זֶּ
ַמִים ָחקּוק בְּ  ָ ַנִים ֲעָנִפים ֶעֶצם ַהׁשּ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ

ְרֶאה  אן ַהּמַ ּפֹוְרִחים לֹוֲהִטים ְלֵכל ֵעֶבר, ַאף ּכָ
ׁש.  ַמִים ַמּמָ ָ ַמְרֵאה ַהׁשּ ַמִים ּכְ ָ ל אֹותֹו ֶעֶצם ַהׁשּ ׁשֶ
ל  אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ם ּבְ י ְיהּוָדה ָאַמר, ַהּכֹל ִנְרׁשָ ַרּבִ

ִכיָנה. ְ ד ַהׁשּ ּנְֶחָקק ִמּצַ   ַמְרֶאה ׁשֶ

  (דף כג ע"א)תקונא שתיתאה  -תיקוני הזוהר  - בזוהר

ָהיּו הֹוְלכֹות  מֹות ׁשֶ ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל אֹוָתן ְנָפׁשֹות ְורּוחֹות ּוְנׁשָ
ִגְלּגּול לּות ּבְ ּגָ  ּבַ

קָם רַּבִי אֶלְעָזָר וְָאמַר, וְהָא קֳדָם ּדְגָלּו יִׂשְרָאֵל ּוׁשְכִינְּתָא, ּבְמַאי 
ּוחַ הַּקֵן, ָאמַר לֵיּה רַּבִי ׁשִמְעֹון, ּבְרִי, ּבְגִין הֲוֹו מְקַיְימִין ׁשִּל

לְַאתְעָרָא רַחֲמִין עַל אִינּון נַפְׁשִין וְרּוחִין וְנִׁשְמָתִין, ּדַהֲוֹו ָאזְלִין 
ּבְגָלּותָא ּבְגִלְּגּולָא מִתְּתַרְכִין מִּגּופֵיהֹון ּדְאִתְחַרְבּו, ּדַעֲלַיְיהּו אִּתְמַר 

יךְ הּוא הֲוָה ּבֹונֶה עָלְמִין ּומַחֲרִיבָן, ּדְאִׁשְּתָאֲרּו חֲרֵבִין ּדְקּודְׁשָא ּבְרִ
ּגּופֵיהֹון מִּנַיְיהּו, ּומְנִיעּו דְבִרְכָָאן לְעִילָא גָרִים וְנָהָר יֶחרַב וְיָבֵׁש, 

(דף כג וְהָכִי אּוקְמּוהּו אִתְחַַרב ּבַיִת רִאׁשֹון וְהָָארֶץ הָיְתָה תֹהּו וָבֹהּו. 

חַרַב ּבַיִת ׁשֵנִי וְחֹׁשֶךְ עַל ּפְנֵי תְהֹום, ּובְגִין אִּלֵין נִׁשְמָתִין אִתְ ע"ב)
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ּדְאִתְּבְרִיאּו קֳדָם ּדְאִתְּבְרֵי עָלְמָא וְלֵית לֹון ּגּופִין, ּבְגִין לְַאתְעָרָא 
רַחֲמֵי עֲלַיְיהּו, הֲוֹו מְקַּיְימֵי הַאי ּפִּקּודָא, ָאמַר לֵיּה, ַאּבָא, אִם ּכֵן 

מִיד חָכָם ּדְאִיהּו מִּסִטְרָא דְמַחֲׁשָבָה, דְאִּתְמַר ּבֵיּה יִׂשְרָאֵל עָלָה ּתַלְ
ּבְמַחֲׁשָבָה לִיּבָרְאֹות, הַאי אֹורַיְיתָא אִיהִי ּבֵן לְתַלְמִיד חָכָם, אִם ּכֵן 
אִּתְתָא דִילֵּה ַאּמַאי צְרִיכָא יִּבּום, ּדְהָא לָא ׁשַּוּו ַאפְרָׁשּותָא מָארֵי 

ין לְתַלְמִידֵי חֲכָמִים מִׁשְָּאר ּבְנֵי נָׁשָא, ָאמַר לֵיּה, ּבְרִי, וַּדַאי מַתְנִיתִ
צְרִיכָה יִּבּום, לְאִּלֵין נִׁשְמָתִין ּדְָאזְלִין עַרְטִילָאִין מִׁשִּית יֹומֵי 

  ּבְרֵאׁשִית.

ָרֵאל  לּו ִיׂשְ ּגָ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר: ַוֲהֵרי ֹקֶדם ׁשֶ ָקם ַרּבִ
ִכיָנה,  ְ ן? ָאַמר ְוַהׁשּ ּלּוַח ַהּקֵ ִמים ׁשִ ה ָהיּו ְמַקּיְ ּמָ ּבַ

ֵדי ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל  ִני, ּכְ ְמעֹון: ּבְ י ׁשִ לֹו ַרּבִ
ָהיּו הֹוְלכֹות  מֹות ׁשֶ אֹוָתן ְנָפׁשֹות ְורּוחֹות ּוְנׁשָ
ּנְֶחְרבּו,  ִגְלּגּול, ְמֹגָרׁשֹות ִמּגּוֵפיֶהם ׁשֶ לּות ּבְ ּגָ ּבַ

הַ  ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ׁשֶ רּוְך הּוא ָהָיה בֹוֶנה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ
ֲארּו ֲחֵרבֹות ּגּופֹוֵתיֶהם  ׁשְ ּנִ עֹוָלמֹות ּוַמֲחִריָבן, ׁשֶ
ְרָמה, ְוָנָהר  ָרכֹות ְלַמְעָלה ּגָ ֵמֶהם, ּוְמִניַעת ַהּבְ

ִית ִראׁשֹון  ְרׁשּוהּו, ֶנֱחַרב ּבַ  -ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש. ְוָכְך ּפֵ
ִני ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו. נֶ  ִית ׁשֵ  -ֱחַרב ּבַ

לּו  מֹות ַהּלָ ׁשָ ִביל ַהּנְ ֵני ְתהֹום. ּוִבׁשְ ְך ַעל ּפְ ְוֹחׁשֶ
ְבָרא ָהעֹוָלם ְוֵאין ָלֶהם ּגּופֹות,  ּנִ ְבְראּו ֹקֶדם ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ִמים ֶאת  ֵדי ְלעֹוֵרר ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים ָהיּו ְמַקּיְ ּכְ
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ן, תַּ  א, ִאם ּכֵ ְצָוה ַהזֹּו. ָאַמר לֹו: ַאּבָ ְלִמיד ַהּמִ
ָרֵאל  ּנֱֶאַמר ּבֹו ִיׂשְ ָבה, ׁשֶ ֲחׁשָ ד ַהּמַ הּוא ִמּצַ ָחָכם ׁשֶ
ֹראת, ַהּתֹוָרה ַהזֹּו ִהיא ֵבן  ָבה ְלִהּבָ ָעָלה ְבַמֲחׁשָ
ּתֹו ְצִריָכה  ה ִאׁשְ ן, ָלּמָ ְלַתְלִמיד ָחָכם, ִאם ּכֵ
ין  ָנה ּבֵ ׁשְ ֲעֵלי ַהּמִ ל ּבַ מּו ֶהְבּדֵ ֲהֵרי לֹא ׂשָ ִיּבּום, ׁשֶ

ְלמִ  ִני, ּתַ ֵני ָאָדם? ָאַמר לֹו: ּבְ ָאר ּבְ יֵדי ֲחָכִמים ִלׁשְ
לּו  מֹות ַהּלָ ׁשָ אי ְצִריָכה ִיּבּום ַלּנְ ִהיא ַוּדַ

ית. ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ הֹוְלכֹות ַעְרִטיָלִאּיֹות ִמׁשּ   ׁשֶ

יק ְוַרע לֹו  ל ַצּדִ טֹוב, זֶּהּו סֹוד ׁשֶ ַרע אֹו ַרע ּבְ ֹלא ָיִמיר ֹאתֹו טֹוב ּבְ
ע וְ    טֹוב לוֹ ָרׁשָ

לֹא יַחֲלִיפֶּנּו וְלֹא יָמִיר אֹתֹו וְגֹומֵר,  (ויקרא כז י)ָאמַר לֵיּה, וְהָא ּכְתִיב 
וְכִי הַאי אִּתְתָא דְאִיהִי קֹדֶׁש קֻדְׁשִין, ּתְהֵא קִינָא לְמָאן ּדְלַאו אִיהּו 

נָּה, וְלֵית ּתֹוצֵא הָָארֶץ נֶפֶׁש חַּיָה לְמִי (בראשית א כד)מִּמִינָּה, ּדְהָא ּכְתִיב 
לָּה הַרְּכָבָה אֶּלָא מִּמִינָּה, ָאמַר לֵיּה, ּבְנִי, גִלְּגּולִין אִינּון ָרזָא 
דְהַרְּכָבָה, ּכְגֹון מָאן ּדְמַרְּכִיב אִילָנָא דְלַאו אִיהּו מִינֵיּה ּבְאִילָנָא 

אִם ָאחֳרָא, ּכְגֹון מָאן ּדְמַרְּכִיבִין אִּלָנִין ּדָא בְדָא, אֲבָל עִּקָרָא דְ 
הָמֵר יְמִירֶּנּו, צָרִיךְ ּדִיְהֵא קֹדֶׁש ּבַּקֹדֶׁש, ּדְאִילָנָא אִית מִּסִטְרָא 

לֹא יָמִיר אֹתֹו טֹוב  (ויקרא כז י)דִמְסָאֲבּו דְאִיהּו רַע, ּובְגִינֵיּה אִּתְמַר 
ּבְרָע אֹו רַע ּבְטֹוב, ּדְהַאי אִיהּו רָזָא דְצַּדִיק וְרַע לֹו רָׁשָע וְטֹוב לֹו, 

אִם הָמֵר יְמִירֶּנּו, וְהָיָה הּוא ּותְמּורָתֹו יִהְיֶה ּקֹדֶׁש, ּובְדָא  (שם לג)בָל אֲ
 (שמות כו ה)מַרְּכִיבִין קֹדֶׁש ּבַּקֹדֶׁש, ּומְקַּבְלִין ּדֵין מִן ּדֵין, וְרָזָא דְמִּלָה 

ד מַקְּבִילֹות הַּלֻלָאֹת, ּומִין ּבְמִינֹו הַאי אִיהּו צַּדִיק וְטֹוב לֹו, וְכַ 
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 (בראשית ח ט)הַהִיא נִׁשְמָתָא דְאִיהִי קֹדֶׁש לָא ַאׁשְּכַחַת מִינָּה, אִּתְמַר ּבָּה 
  וְלֹא מָצְָאה הַּיֹונָה מָנֹוחַ לְכַף רַגְלָּה.

תּוב לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר  ָאַמר לֹו: ַוֲהֵרי ּכָ
ִהיא ֹקֶדׁש  ה ַהזֹּו, ׁשֶ ָ ֹאתֹו ְוגֹוֵמר, ְוִכי ָהִאׁשּ

ֲהֵרי ָקָדשִׁ  ּנָה, ׁשֶ ֵאינֹו ִמּמֶ ְהֶיה ַקן ְלִמי ׁשֶ ים, ּתִ
ה ְלִמיָנּה, ְוֵאין ָלּה  תּוב ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחּיָ ּכָ
ְלּגּוִלים  ִני, ַהּגִ יָנּה? ָאַמר לֹו: ּבְ א ִמּמִ ָבה ֶאּלָ ַהְרּכָ
יב ֵעץ  ְרּכִ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶ ָבה, ּכְ ל ַהְרּכָ ֵהם סֹוד ׁשֶ

ֵאינֹו ִמינֹו בְּ  יִבים ׁשֶ ְרּכִ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶ ֵעץ ַאֵחר, ּכְ
ל ִאם ָהֵמר  ר ׁשֶ ֵעִצים ֶזה ִעם ֶזה, ֲאָבל ָהִעּקָ
ד  ׁש ֵעץ ִמּצַ ּיֵ ֹקֶדׁש, ׁשֶ ְהֶיה ֹקֶדׁש ּבְ ּיִ ְיִמיֶרּנּו, ָצִריְך ׁשֶ
ִבילֹו ֶנֱאַמר לֹא ָיִמיר  הּוא ַרע, ּוִבׁשְ ְמָאה ׁשֶ ַהּטֻ

זֶּ  טֹוב, ׁשֶ ַרע אֹו ַרע ּבְ ל ֹאתֹו טֹוב ּבְ הּו סֹוד ׁשֶ
ע ְוטֹוב לֹו, ֲאָבל ִאם ָהֵמר  יק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ַצּדִ
ְיִמיֶרּנּו, ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹקֶדׁש, ּוָבֶזה 
ה, ְוסֹוד  ִלים ֶזה ִמזֶּ ֹקֶדׁש ּוְמַקּבְ יִבים ֹקֶדׁש ּבְ ַמְרּכִ

ָבר  ִמינֹו ֶזהּו  - ַהּדָ ָלֹאת, ּוִמין ּבְ ילֹות ַהּלֻ ַמְקּבִ
ִהיא ֹקֶדׁש, צַ  ָמה, ׁשֶ אֹוָתּה ְנׁשָ יק ְוטֹוב לֹו, ּוְכׁשֶ ּדִ

ּה ְולֹא ָמְצָאה  ֵאיָנּה מֹוֵצאת ֶאת ִמיָנּה, ֶנֱאַמר ּבָ
  ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה.
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ֶבר לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵא"ל ּפַ ל ֵאּלֶ   ְוֵהן ּכָ

ׁשַּלֵחַ ּתְׁשַּלַח אֶת הָאֵם,  (דברים כב ז)ּה וְהָכִי רָזָא דְקַן צִּפֹור, ּדְאִּתְמַר ּבָ
וְָאזְלָא מְנַדְדָא מִן קִּנָּה, וְהֶן ּכָל אֵּלֶה יִפְעַל אֵ"ל ּפַעֲמַיִם ׁשָלֹׁש עִם 

, לָקֳבֵל ּתְלַת ׁשִּלּוחִים ּדְיֹונָה, וְכַד ַאׁשְּכַחַת אֲתַר (איוב לג כט)ּגָבֶר 
וְלֹא יָסְפָה ׁשּוב אֵלָיו עֹוד,  ית ח יב)(בראשלְׁשַרְיָא תַּמָן, אִּתְמַר ּבָּה 

  לְמֵיתֵי זִמְנָא ָאחֳרָא ּבְהַרְּכָבָה.

ח  ּלַ ׁשַ ַח ּתְ ּלֵ ּה ׁשַ ּנֱֶאַמר ּבָ ל ַקן ִצּפֹור, ׁשֶ ְוָכָך סֹוד ׁשֶ
ה  ל ֵאּלֶ ּה, ְוֵהן ּכָ ּנָ ֶאת ָהֵאם, ְוהֹוֶלֶכת נֹוֶדֶדת ִמּקִ

ֶבר,  לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵא"ל ּפַ לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ ּכְ
רֹות  ּמֹוֵצאת ָמקֹום ִלׁשְ ל ַהּיֹוָנה, ּוְכׁשֶ ּלּוִחים ׁשֶ ׁשִ
ּה ְולֹא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד.  ם, ֶנֱאַמר ּבָ ׁשָ

ָבה. ַהְרּכָ   ְלָהִביא ְזַמן ַאֵחר ּבַ

 (דף פו:) שיר השירים -זוהר חדש  -בזוהר 

ל ׁשָ ָלל. ּבְ ִלי ָגלּות ּכְ לֹום ֶאְהֶיה ּבְ ׁשָ הּבְ ַני ְלַמּטָ  ֹום ִעם ּבָ

ׁשַּלָמָה אֶהְיֶה ּכְעֹטְיָה, אִי לָאו הַּנֵי ּתְרֵי זִמְנֵי ּדַאֲנָא זְמִינָא  (שה"ש א)
לְמִקְרֵי אֵיכָה. ׁשַּלָמָה אֶהְיֶה, ּבִׁשְלָם אֱהֵא ּבְלָא גָלּותָא ּכְלָל. ּבִׁשְלָם 

וְהּוא עֹטֶה מְעִיל.  א כח)(שמואל עַל ּבָנַי לְתַּתָא. ּכְעֹטְיָה, ּכְּדָבָר ַאחֵר, 
אֱהֵא אִתְעַטְפָא ּבְעִיטּופָא דְקּודְׁשָא עִיּלָָאה, ּדְאִיהּו ׁשְמָא קַּדִיׁשָא 
י"ה. ׁשַּלָמָה אֶהְיֶה, ּבִׁשְלָם אֱהֵא ּבְכָל ׁשְלִימּו ּדִלְעֵילָא. ּכְעֹטְיָה: 

חֲבֵרֶיךָ, אִּלֵין  ּכְעֹוטֶה יָ"ה, לְמֶהֱוֵי ּבְכָל ׁשְלִימּו עִיּלָָאה. עַל עֶדְרֵי
  ּדַרְּגִין קַּדִיׁשִין ּדְכּולְהּו, ּכְגַוְונָא דִלְעֵילָא.
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ֹעְטָיה  ָמה ֶאְהֶיה ּכְ ּלָ ֲעַמִים  - (שיר א)ׁשַ ִאם לֹא ַהּפַ
ָמה ֶאְהֶיה  ּלָ ֲאִני ֲעִתיָדה ִלְקֹרא ֵאיָכה. ׁשַ לּו ׁשֶ ַהּלָ

לֹום עִ  - ׁשָ ָלל. ּבְ ִלי ָגלּות ּכְ לֹום ֶאְהֶיה ּבְ ׁשָ ם ּבְ
ֹעְטָיה  ה. ּכְ ַני ְלַמּטָ ּנֱֶאַמר  -ּבָ מֹו ׁשֶ  (שמואל א כח)ּכְ

ל  ִעּטּוף ׁשֶ ֶפת ּבְ ְוהּוא ֹעֶטה ְמִעיל. ֶאְהֶיה ְמֻעּטֶ
ָמה  ּלָ דֹוׁש י"ה. ׁשַ ם ַהּקָ ֵ הּוא ַהׁשּ ַהּקֶֹדׁש ָהֶעְליֹון, ׁשֶ

ֵלמּות ָהֶעְליֹוָנה.  -ֶאְהֶיה  ְ ָכל ַהׁשּ לֹום ֶאְהֶיה ּבְ ׁשָ ּבְ
ֹעְטיָ  ֵלמּות  -ה ּכְ ְ ָכל ַהׁשּ עֹוֶטה י"ה, ִלְהיֹות ּבְ ּכְ

ָרגֹות  - ָהֶעְליֹוָנה. ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריְך  ֵאּלּו ַהּדְ
ַמְעָלה. ּלְ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ל ּכֻ דֹוׁשֹות ׁשֶ   ַהּקְ

כְדֵין אִיהּו ָאתֵיב לְגַּבָּה, וְׁשָרֵי מִן מִּלָה דָא, ּדְאִיהּו ּבַתְרָָאה מִן הַאי 
מַר, אִם ֹלא תֵדְעִי לָךְ הַּיָפָה ּבַּנָׁשִים, אִם ַאּתְ לָא יָדַעְּתְ ׁשִבְחָא, וְָא

ּתְרֵין אֵיכָה אֵיכָה לְמַאי נִינְהּו. צְאִי לָךְ, ּפּוקִי וַחֲמִי ּבְעִקְבֵי הַּצֹאן, 
עַל מָה יְהֵא חּורְּבַן ּבַיִת רִאׁשֹון ּובַיִת ׁשֵנִי. ּתִנְדַע עַל מַה. עַל 

עִים, ּדְהָא זְמִינִין לְבַטָלָא אֹורַיְיתָא, ּבְבַיִת רִאׁשֹון מִׁשְּכְנֹות הָרֹו
  ּובְבַיִת ׁשֵנִי.

ה,  ָבר ַהזֶּ יב ֵאֶליָה, ּוַמְתִחיל ֵמַהּדָ ֲאַזי הּוא ֵמׁשִ
ה, ְואֹוֵמר, ִאם לֹא  ַבח ַהזֶּ ֶ הּוא ָהַאֲחרֹון ִמן ַהׁשּ ׁשֶ
ים. ִאם ַאּתְ לֹא יֹוַדַעת ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ  ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָ

ֲעַמִים ֵאיָכה ֵאיָכה ְלַמה ֵהם?  ְצִאי ָלְך, ְצִאי  - ּפַ
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ִית  ן ּבַ ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ַעל ָמה ִיְהֶיה ֻחְרּבַ ּוְרִאי ּבְ
ַדע ַעל ָמה  ִני. ּתֵ נֹות  -ִראׁשֹון ּוַבִית ׁשֵ ּכְ ַעל ִמׁשְ

ַבִית  ל ּתֹוָרה ּבְ ֲהֵרי ֲעִתיִדים ְלַבּטֵ ָהֹרִעים, ׁשֶ
ִני   .ִראׁשֹון ּוְבַבִית ׁשֵ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ   ַהּגִ

הַּגִידָה לִי ׁשֶָאהֲבָה נַפְׁשִי, ַאּתְ רְחִימָא דְנַפְׁשָאי, הַּגִידָה לִי ּבְרָזָא 
דְחָכְמְתָא, אֵיכָה תִרְעֶה, אִי ּכְדֵין ּתִרְעִי ַאנְּתְ לְקִבְלִי, לְמֶהֱוֵי אֲנָא 

ּבְזִמְנָא ּדֶאֱהֵא עִּמָךְ, ׁשַּלָמָה אֶהְיֶה, גַּבָךְ ּבְחֶדְוָה, ּולְמֶהֱוֵי עִּמָךְ. ּדְהָא 
ּבִׁשְלָם אֱהֵא, ּכְמֹוחָא ּדֶאֱגֹוזָא, ּדְאִיהִי מִתְעַטְפָא עַל ּכָל אִינּון 

וְיָדַעְּתָ הַּיֹום וַהֲׁשֵבֹותָ אֶל לְבָבֶךָ ּכִי  (דברים ד)הֵיכָלִין ּדִבְגַּוָוּה, ּדִכְתִיב, 
  מִּמַעַל וְעַל הָָארֶץ מִּתָחַת אֵין עֹוד.ה' הּוא הָאֱלֹהִים ּבַׁשָּמַיִם 

י  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ׁשֶ יָדה ּלִ י,  -ַהּגִ ַאּתְ ֲאהּוַבת ַנְפׁשִ
סֹוד ַהָחְכָמה ֵאיָכה ִתְרֶעה, ִאם ָאז  י ּבְ יָדה ּלִ ַהּגִ
ְמָחה,  ׂשִ י, ִלְהיֹות ֲאִני ֵאַלִיְך ּבְ ֶנְגּדִ ְרִעי ּכְ ַאּתְ ּתִ

ֲהֵרי  ְך. ׁשֶ ְך ְוִלְהיֹות ִעּמָ ֶאְהֶיה ִעּמָ ְזַמן ׁשֶ  -ּבִ
מֹו ֹמַח ָהֱאגֹוז,  לֹום ֶאְהֶיה, ּכְ ׁשָ ָמה ֶאְהֶיה, ּבְ ּלָ ׁשַ
ל אֹוָתם ַהֵהיָכלֹות  ֶפת ַעל ּכָ ִהיא ִמְתַעּטֶ ׁשֶ

תּוב  ּכָ תֹוָכּה, ׁשֶ ּבְ בֹוָת  (דברים ד)ׁשֶ ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ
ַמיִ  ָ ׁשּ י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ַעל ֶאל ְלָבֶבְך ּכִ ם ִמּמַ

ַחת ֵאין עֹוד.   ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ
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  )(דף ע"ה ע"אפרשת אחרי מות  -ספר ויקרא  -בזוהר 

ִבים, ָאז ה' ָהֶעְליֹוָנה נֹוֶטֶלת אֹוָתם  ְתׁשּוָבה ְוֹלא ׁשָ לּוי ּבִ ָבר ּתָ ַהּדָ ׁשֶ ּכְ
יָעה ְלָוא"ו ְוי' ֵאֶליהָ  ּפִ   ּוַמׁשְ

ְתשׁ  ְלָיא ּבִ ה ּתַ ד ִמּלָ ָאה ָנִטיל לֹון, ְוַאְנִגיד ְלָואו ְוי', ָאַמר ֵליּה, ּכַ ֵדין ה' ִעּלָ ְייִבין, ּכְ ּוָבה, ְוָלא ּתַ

ּה, (דף ע"ה ע"א) ּבְגִין ּדְלָא ּתַיְיבִין, ּכְדֵין אִקְרֵי הֹוי. הֹוי ּכַד אִסְּתַּלָק  ְלַגּבָ
. וְהַהּוא מַלְּכָא לְעֵיּלָא לְעֵיּלָא, וְצַוְוחִין ּבְנֵי נָׁשָא ְולָא ַאׁשְּגַח ּבְהּו

עִּלָָאה אֶהְיֶה טְמִירָא, סָלִיק לְו', וְי' לְגַּבֵיּה, ּבְגִין ּדְלָא אִתְקְּבִיל 
(ס"א דהוא א' צְלֹותֵיּה, ּכְדֵין אִקְרֵי אֹוי, ּדְהָא א' סָלִיק לְגַּבֵיּה ּדְו' וְי'. 

ּתַּלָק מֵאִּלֵין ּוכְדֵין ּתְׁשּובָה לָא אִׁשְּתְכַח. וְעַל ּדָא אִסְ סליק גביה לה' ו' לי')
  ַאתְוָון ה', ּדְהָא ּבִתְׁשּובָה לָא ּתַלְיָיא.

ִבים,  ְתׁשּוָבה ְולֹא ׁשָ לּוי ּבִ ָבר ּתָ ַהּדָ ׁשֶ ָאַמר לֹו, ּכְ
יָעה ְלָוא"ו  ּפִ ָאז ה' ָהֶעְליֹוָנה נֹוֶטֶלת אֹוָתם ּוַמׁשְ
ִבים, ְוָאז ִנְקָרא הֹוי. הֹוי  י לֹא ׁשָ ְוי' ֵאֶליָה, ּכִ

ִהְסתַּ  ׁשֶ ֵני ּכְ ֶלְך ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוצֹוְוִחים ּבְ ק ַהּמֶ ּלֵ
ֶהם. ְואֹותֹו ָהֶעְליֹון ֶאְהֶיה  יַח ּבָ ּגִ ָאָדם ְוֵאין ַמׁשְ
י לֹא  ִמיר, ַמֲעֶלה ְלו', ְוי' ֵאָליו, ּכִ הּוא ַהּטָ
ֲהֵרי א' עֹוֶלה  תֹו, ָאז ִנְקָרא אֹוי, ׁשֶ ָלה ְתִפּלָ ִהְתַקּבְ

ְוָאז ֵאין ְמצּוָיה ְתׁשּוָבה,  לו'לי')(שהיאא'עולהלה'ְלו' ְוי', 
ֲהֵרי לֹא  לּו ה', ׁשֶ ָקה ֵמָהאֹוִתּיֹות ַהּלָ ּלְ ְוָלֵכן ִהְסּתַ

ְתׁשּוָבה.   ָתלּוי ּבִ
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וַּדַאי ּכַד ַאסְּגִיאּו חֹובֵי עָלְמָא טְפֵי, ּותְׁשּובָה הֲוָה ּתַלְיָא ּבְקַדְמִיתָא, 
לִיק לְו' יֹו"ד לְגַּבֵיּה, וְאִקְרֵי אֹוי. וְלָא ּבָעּו, ּכְדֵין אִסְּתַּלָק ה', וא' סָ

, ּכְדֵין צָוְוחּו (ולא מעליא)וְכַד חָרִיב ּבֵי מַקְּדְׁשָא, ּותְׁשּובָה אִסְּתָלָקַת 
אֹוי לָנּו ּכִי פָנָה הַּיֹום. מַאי ּכִי פָנָה הַּיֹום. ּדָא הּוא  (ירמיה ו)וְָאמְרּו, 

ּדְאִסְּתַּלָק וְאִתְעֲבָר, וְלָא ׁשְכִיחַ.  יֹומָא עִּלָָאה, ּדְאִקְרֵי ּתְׁשּובָה,
הַהּוא יֹומָא ּדְאִׁשְּתְמֹודַע, לְפַׁשְטָא יְמִינָא לְקַּבְלָא חַּיָיבִין, וְהָא 
אִתְּפְנֵי מִּכֹּלָא, וְלָא ִאׁשְּתְכַח, וְעַל ּדָא ָאמְרּו אֹוי, וְלָא הֹוי. ּכִי יִּנָטּו 

ּו לְרַבְרְבֵי מְמָנָן ּדִׁשְָאר עַּמִין, צִלְלֵי עָרֶב, ּדְהָא אִתְיְיהִיב רְׁש
  לְמִׁשְלַט עָלַיְיהּו.

ִהְתַרּבּו יֹוֵתר ֲחָטֵאי ָהעֹוָלם, ּוְתׁשּוָבה  ׁשֶ אי ּכְ ַוּדַ
ָקה  ּלְ ִראׁשֹוָנה ְולֹא ָרצּו, ֲאַזי ִהְסּתַ ָהְיָתה ְתלּוָיה ּבָ
ה', ְוא' ֶהֶעְלָתה ֶאת ו' ְויֹו"ד ֵאָליו, ְוִנְקָרא אֹוי. 

ָקה ּוְכשֶׁ  ּלְ ׁשּוָבה ִהְסּתַ ׁש ְוַהּתְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ
י ָפָנה  (ירמיה ו), ֲאַזי ָצְוחּו ְוָאְמרּו, (ולאמעלה) אֹוי ָלנּו ּכִ

י ָפָנה ַהּיֹום? ֶזהּו ַהּיֹום ָהֶעְליֹון,  ה ּכִ ַהּיֹום. ַמה זֶּ
ק ְוָעַבר ְולֹא ָמצּוי.  ּלֵ ִהְסּתַ ְקָרא ְתׁשּוָבה, ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ִעים, אֹותֹו הַ  ֶנֶגד ָהְרׁשָ ִמין ּכְ ּנֹוָדע, ִלְפׁשֹט ַהּיָ ּיֹום ׁשֶ
ּנָה ֵמַהּכֹל ְולֹא ִנְמָצא, ְוָלֵכן ָאְמרּו אֹוי  ַוֲהֵרי ִהְתּפַ
ָנה ְרׁשּות  ֲהֵרי ִנּתְ י ִיּנָטּו ִצְלֵלי ָעֶרב, ׁשֶ ְולֹא הֹוי. ּכִ
לֹט  ים ִלׁשְ ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ים ׁשֶ ִלְגדֹוֵלי ַהְמֻמּנִ

  ֲעֵליֶהם.
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ד ּוְלָקְרָחה וַ  יֹּום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ ְקָרא ה' ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ יִּ
ק   ְוַלֲחֹגר ׂשָ

ּתָאנָא, סָלִיק ו' לְעֵיּלָא לְעֵיּלָא, וְהֵיכָלָא אִּתֹוקַד, וְעַּמָא אִתְּגְלֵי, 
ּומַטְרֹונִיתָא אִתְּתְרָכַת, ּובֵיתָא אִתְחֲרָבַת. לְבָתַר ּכַד נָחִית ו"ו 

ַאתְרֵיּה, ַאׁשְּגַח ּבְבֵיתֵיּה וְהָא אִתְחֲרִיב, ּבָעֵי לְמַטְרֹונִיתָא, וְהָא לְ
אִתְרַחֲקַת וְַאזְלַת. חָָמא לְהֵיכָלֵיּה, וְהָא אִּתֹוקַד. ּבָעָא לְעַּמָא, וְהָא 
אִתְּגְלֵי. חָמָא לְבִרְּכָאן ּדְנַחֲלִין עֲמִיקִין ּדַהֲוֹו נַגְּדִין, וְהָא אִתְמְנָעּו. 

וַּיִקְרָא יְיָ' אֱלֹהִים צְבָאֹות ּבַּיֹום הַהּוא לִבְכִי  (ישעיה כב)דֵין ּכְתִיב, ּכְ
  ּולְמִסְּפֵד ּולְקָרְחָה וְלֲַחגֹור ׂשָק. ּוכְדֵין לָבְׁשּו ׁשָמַיִם קַדְרּות.

ָלַמְדנּו, ָעְלָתה ו' ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוַהֵהיָכל 
ִבירָ  ָלה, ְוַהּגְ ַרף, ְוָהָעם ּגָ ִית ִנׂשְ ה, ְוַהּבַ ה ּגְֹרׁשָ

יַח ַעל  ּגִ ַרד ָו"ו ִלְמקֹומֹו, ִהׁשְ ּיָ ְך ׁשֶ ֶנֱחַרב. ַאַחר ּכָ
ִביָרה, ְוִהּנֵה  ׁש ֶאת ַהּגְ ּקֵ יתֹו ְוִהּנֵה ָחַרב, ּבִ ּבֵ
ַרף.  ִהְתַרֲחָקה ְוָהְלָכה. ָרָאה ֶאת ֵהיָכלֹו, ְוִהּנֵה ִנׂשְ

ָלה. ָרָאה ֶאת ׁש ֶאת ָהָעם, ְוִהּנֵה ּגָ ּקֵ ְרכֹות  ּבִ ּבִ
ָהיּו ׁשֹוְפִעים, ְוִהּנֵה ִנְמְנעּו.  ים ׁשֶ ָחִלים ָהֲעֻמּקִ ַהּנְ

תּוב,  ּיֹום  (ישעיה כב)ְוָאז ּכָ ְקָרא ה' ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ּבַ ַוּיִ
ק. ְוָאז  ד ּוְלָקְרָחה ְוַלֲחֹגר ׂשָ ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסּפֵ

ַמִים ַקְדרּות.   ָלְבׁשּו ׁשָ

אִתְנְגִיד חַד לָקֳבֵיל חַד. וְה' עִּלָָאה, נָגִיד מַּבּועֵי  ')(ס"א ו' יּכְדֵין ו' ה' 
לְסִטְרָא ָאחֳרָא, ּובְִרּכָאן לָא מִׁשְּתַּכְחָן. ּדְהָא ּדְכַר וְנּוקְּבָא לָא 
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ׁשָאֹג יִׁשְַאג עַל נָוִהּו.  (ירמיה כה)אִׁשְּתְכָחּו, וְלָא ׁשַרְיָין ּכַחֲדָא. ּכְדֵין 
ן, ּובָכָה רִּבִי אֶלְעָזָר, ָאמַר רִּבִי אֶלְעָזָר, ּבְכִיָיה ּבָכָה רַּבִי ׁשִמְעֹו

ּתְקִיעָא ּבְלִּבָאִי מִּסִטְרָא חֲדָא, וְחֶדְוָותָא ּבְלִּבָאִי מִּסִטְרָא ָאחֳרָא. 
(ויקרא ּדְהָא ׁשְמַעְנָא מִּלִין, ּדְלָא ׁשְמַעְנָא עַד הַׁשְּתָא, זַּכָָאה חּולָקִי. 

בִיךָ לֹא תְגַּלֵה, מַאן אֵׁשֶת ָאבִיךָ. ָאמַר רַּבִי עֶרְוַת אֵׁשֶת ָא ח"י)
ׁשִמְעֹון, הָא ּתָנֵינָן, ּכָל מִּלֹוי ּדְאֹורַיְיתָא סָתִים וְגַלְיָא, ּכְמָה ּדִׁשְמָא 
קַּדִיׁשָא סָתִים וְגַלְיָא, אֹורַיְיתָא ּדְהִיא ׁשְמָא קַּדִיׁשָא, הָכִי נָמֵי 

  אִתְּגַלְיָיא, יְדִיעָא סָתִים ּכְמָה ּדְאֹוקִימְנָא.סָתִים וְגַלְיָא. הָכָא ּכֹּלָא ּבְ

ֶנֶגד ָהֶאָחד, ְוה'  (ו' י')ֲאַזי ו' ה'  כּו ֶאָחד ּכְ ִנְמׁשְ
ד ָהַאֵחר,  ְעָינֹות ַלּצַ יָעה ֶאת ַהּמַ ּפִ ָהֶעְליֹוָנה ִהׁשְ
ָכר  ֲהֵרי לֹא ִנְמְצאּו ַהזָּ ָרכֹות לֹא ִנְמְצאּו, ׁשֶ ְוַהּבְ

ֵקָבה ְולֹא  ַאג ַעל ְוַהּנְ ֹאג ִיׁשְ ֶאָחד. ֲאַזי ׁשָ רּוִיים ּכְ ׁשְ
י ֶאְלָעָזר. ָאַמר  ְמעֹון, ּוָבָכה ַרּבִ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ָנֵוהּו. ּבָ
ד ֶאָחד,  י ִמּצַ ִלּבִ ה ְתקּוָעה ּבְ ִכּיָ י ֶאְלָעָזר, ּבְ ַרּבִ
י ְדָבִרים  ַמְעּתִ ֲהֵרי ׁשָ ד ַאֵחר, ׁשֶ י ִמּצַ ִלּבִ ְמָחה ּבְ ְוׂשִ

ַמְעתִּ  ּלֹא ׁשָ ֵרי ֶחְלִקי! ָעְרַות ׁשֶ ה. ַאׁשְ י ַעד ַעּתָ
ת ָאִביְך? ָאַמר  ה. ִמי זֹו ֵאׁשֶ ת ָאִביְך לֹא ְתַגּלֵ ֵאׁשֶ
ר  ְבֵרי ַהּתֹוָרה ִנְסּתָ ל ּדִ ִנינּו, ּכָ ְמעֹון, ֲהֵרי ׁשָ י ׁשִ ַרּבִ
ר ְוִנְגֶלה,  דֹוׁש ִנְסּתָ ם ַהּקָ ֵ ַהׁשּ מֹו ׁשֶ ְוִנְגֶלה, ּכְ

ם ָקדוֹ  ִהיא ׁשֵ ר ְוִנְגֶלה. ַהּתֹוָרה ׁשֶ ם ִנְסּתָ ְך ּגַ ׁש, ּכָ
ַאְרנּו. ּבֵ מֹו ׁשֶ ֶרת ּכְ ִנְגֶלה, ְיִדיָעה ִנְסּתֶ אן ַהּכֹל ּבְ  ּכָ
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  ספר

  זוהר הגאולה
כללים יסודיים ועיקריים בענין אמירת ולימוד הזוהר 
והתיקונים לכל אחד ואחד מישראל אפילו כשאין מבינים 

 כלום, ובפרט לילדים קטנים

   "אור הזוהר החדש והשלם"  מלוקט מתוך הספר

Nâw  
 - פלא יועץ: לימוד הזוהר הקדוש מטהר ומקדש הנפש  א.

לימוד זוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל, חשוב ומקובל 
 ומרוצה לפני ה'

לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו 
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב 

ך הוא... בלימוד זוהר הקדוש אפילו באין לפני הקדוש ברו
(פלא יועץ אות ז',  מבין כלל, חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה' וכו'.

  זוהר)

סידור האריז"ל: אף אם אינו מבין בהם יאמר דברי  ב.
  הזוהר ותיקונים
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ילמוד בספרי קבלה, ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי 
(סידור כוונות  ה.הזוהר ותיקונים, כי הם מסוגלים לטהר הנשמ

האריז"ל מהמקובל האלוקי מוהר"ר יעקב קאפיל של רבי יעקב קאפיל איש ליפשיץ זצוק"ל 

 300לפני  -בבית המדרש מעזריטש, גדול לפני תקופת הבעש"ט  אשר היה מגיד מישרים

  בסדר כוונת הלימוד) כל חלקי התפילה. כולל ביאורים על שנה.

  ך הנשמהאור צדיקים: לשון של הזוהר מזכ ג.

מי שלא זכה להבין הזוהר, אף על פי כן ילמוד, כי הלשון 
  (אור צדיקים להר"מ פאפריש, סימן א' ס"ק ט"ז) של הזוהר מזכך הנשמה.

החיד"א: לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם  ד.
לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול 

  לנשמה

כל לימוד, בשגם לא ידע מאי  לימוד ספר הזוהר מרומם על
(עבודת קאמר ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול לנשמה.

  הקודש להחיד"א, מורה באצבע סי' מ"ד)

נפש חיים: לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד הגם  ה.
  דלא ידע מאי קאמר

כתבו ז"ל כי לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב מאוד הגם 
(נפש חיים מועיל מאוד לתקן הנפש.דלא ידע מאי קאמר, ולזה 

  מערכת הז' אות ד', משם הגדולים להחיד"א)
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דגל מחנה אפרים: לשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל  ו.
  לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר

על דרך דאיתא שלשון הזוהר הקדוש הוא מסוגל לנשמה, 
אף שאינו מבין כלל מה שאומר, כמשל הנכנס לחנות של 

ל פי שלא לקח כלום, מכל מקום ריח טוב בושם, אף ע
  קלט עמו.

(הרה"ק ר' משה חיים אפרים מסדילקוב בעל דגל מחנה אפרים בליקוטים דיבור המתחיל 

  ישקני)

  אמר הבעש"ט ז"ל: אמירת הזוהר מסוגל לנשמה ז.

אמר הבעש"ט ז"ל, בג' דברים הכלל היפך ממה שאמרו 
המכוין כו'  אחד המרבה ואחד כו' ובלבד שיכוין, אלא אחד
(ספר נתיב רש"י,   ובלבד שירבה, אמירת הזוהר מסוגל לנשמה.

  בשם "מורי", ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש)

נשמתו בגנזי מרומים: ספר  (בעל התניא)בשם אדמו"ר הזקן  ח.
  הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי קאמר

 (בעלשמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן 

נשמתו בגנזי מרומים סגולה למחשבות זרות בעת  התניא)
התפילה הוא ג' דרכים וכו', וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל 

(ספר מגדל עז, מאמרי דא"ח   לנשמה אף על פי דלא ידע מאי קאמר,

  מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו)
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בליאזני:  (בעל התניא)שמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן  ט.
  והר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמרמועיל קריאת דברי הז

בליאזני,  (בעל התניא)וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן 
שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי 

(חנה אריאל, להרי"א מהומיל,  הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.

  שמות ע' ס"ד)

 הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו י.
  יותר מכל עסק התורה

יעסוק בספר הזוהר אף על גב דלא ידע ולא מבין מאי 
קאמר, מכל מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא 

  (תיקון ליל הוש"ר) ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה.

בשם הקדוש ר' אהרן מזיטאמיר: שזוהר הקדוש צריך  יא.
הר הקדוש לאומרו בלא ביאור, כי התיבות והדיבור של זו

  עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברך

בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר' אהרן 
מזיטאמיר שזוהר הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור, כי 
התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם 
לאין סוף יתברך, רק מי שרוצה ללמוד עם ביאור יעיין 

(שארית ישראל   יאמר כסדר בלי ביאור.מקודם בהביאור, והזוהר 

  שער ההתקשרות שער הא' דרוש ה' מאמר ב')
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גם  מהרצ"א מדינוב: לשון הזוהר מסוגל לזכך הנשמה יב.
  למי שלא יודע כלום

מקובל בידינו שגם מי שלא יודע כלום, לשון הזוהר מסוגל 
  (מהרצ"א בהגהותיו לספר סור מרע, דפוס מונקטש אות ט') לזכך הנשמה.

ג.הגה"ק מקאמארנא: מי שלא ראה אור הזוהר מתוקים י
 - מדבש, לא ראה מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה 

אפילו אמירה בעלמא  - ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה 
ובפרט ספר  - מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש מאוד 

  התיקונים שהם תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת

עצמכם ללמוד בדברי הזוהר  על כן בני ואחיי תרגילו
והתיקונים בשקידה, ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים 
מדבש, לא ראה מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה, ועוד 
שהוא מטהר הנפש ומזככה, אפילו אמירה בעלמא מן 
השפתיים סגולה ותיקון הנפש מאוד, ובפרט ספר התיקונים 

(הקדמת ספר עצי .שהם תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת

  עדן מקאמארנא ז"ל)

הגה"ק מקאמארנא: אם דורי היה שומע בקולי, היה  יד.
  לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר
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"אם דורי היה שומע בקולי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר 
הזוהר, וכך היה רוכש יראת שמים במקום חכמה 

  ד")(הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקומרנא, ספר "נוצר חס  חיצונית".

  הבעש"ט: קודם כל תפלה ילמדו מאמרי זוהר טו.

הבעש"ט צוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמרי 
  (ר' יצחק בר ישעיה עטיה, דורש טוב, ענין זוהר) זוהר.

  מזכך הנשמה זוהראור צדיקים: הלשון של ה טז.

ומי שלא זכה להבין הזוהר אף על פי כן ילמוד כי הלשון 
  אור צדיקים ודרך סעודה, סימן א' סעיף ט"ז)( מזכך הנשמה. זוהרשל ה

הגה"ק מאלעסק: לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל  יז.
  הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאוד - הנפש

לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ואף על פי 
(רבי חנוך הניך  שאינו מבין. הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאוד.

  )מאלסק, סדר הלימוד, אות ב'

שארית ישראל: התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן  יח.
  מקשרין את האדם לאין סוף יתברך

התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם 
(הרב משה ישראל בר אליהו, שארית ישראל שער ההתקשרות,  לאין סוף יתברך.

  שער א' דרוש ה' מאמר ב')
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הזוהר מסוגל מאוד  רביה"ק רבי נחמן מברסלב: לימוד יט.
על ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים  - מאוד 

הלשון הקדוש של הזוהר מעורר  -של התורה הקדושה 
  מאוד לעבודת השם יתברך

ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד ודע שעל ידי לימוד 
הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, 

והר מעורר מאוד לעבודת השם והלשון הקדוש של הז
  (רבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, ק"ח) יתברך.

סידור קול יעקב: דברי הזוהר ותיקונים מסוגלים לטהר  כ.
  הנשמה

ילמוד בספר קבלה ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי 
(רבי יעקב קאפיל,   הזוהר ותיקונים כי הם מסוגלים לטהר הנשמה.

  ת הלימוד)סידור קול יעקב, בסדר כוונ

האדמו"ר הזקן זיע"א פוסק: בעל עסק גדול יהיה רוב  כא.
  לימודו בזוהר

מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו 
מבין, כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא 

, מאמרי ר הזקן (בעל התניא)”(רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמו סגולה.
  דף תקע"א)1האדמו"ר הזקן הקצרים 
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רבי חיים הכהן: הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה  כב.
  בזוהר נפלא

מי שלא זכה להבין, אפילו הכי, יקרא הלשון מפני כי 
(רבי חיים   הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא.

  הכהן, הנהגות טובות, אות מה')

מהרצ"א מדינוב: מקובל בידינו: שגם מי שלא ידע  כג.
  אף על פי כן לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפשכלום 

אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן 
(ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א,  לשון הזוהר מסוגל לזכך הנפש.

  הוספות מהרצ"א, אות ט')

הגה"ק מקאמארנא: כל אות ואות של ספר הזוהר  כד.
תיקונים גדולים  וכתבי מר"ן של הרב חיים ויטאל... הם

  לנשמה לתקן כל הגלגולים

כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מר"ן של הרב חיים 
(ר' ויטאל... הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים.

  יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')

הגה"ק מקאמארנא: בדור הזה שהמינות גובר צריכין  כה.
  תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים ללמוד עם
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ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין עם 
תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם 

(ר' יצחק איזיק יחיאל   והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים.

  ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ'.)

שון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי כו.החזון איש: ל
  חז"ל

(מעשה איש,   לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל.

  למרן הגה"ק בעל החזון איש זצ"ל)

הבן איש חי: קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל  כז.
להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים 

  מנער ועד זקן

זרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים מזמן אשר הציץ ו
ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת 
ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד 
ורבים מנער ועד זקן, והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין 
סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן 

יהם ומתלהבין בקריאתן מאוד שותים בצמא את דבר
  (רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, בהקדמת התיקונים בניהו) מאוד.



  לבין ‰מצרים â על חורבן בית ‰מק„ש â זו‰ר קול ברמ‰
 

 

שי

החפץ חיים זצ"ל פוסק: על לימוד ספר הזוהר אין שום  כח.
ילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה  - הגבלה 

  ואפילו לבחורים

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו 
שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי החפץ חיים זצ"ל 

רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל 
(ר' יוסף בן   שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים.

  ין, הוספות בנין יוסף)’שלמה מפוז

הרב יצחק כדורי זצ"ל: אני קורא לכל אחד, להקדיש  כט.
  כל יום זמן ללימוד הקבלה

ל אחד, להקדיש כל יום זמן ללימוד הקבלה, "אני קורא לכ
  (הרב יצחק כדורי) מפני שבזה תלוי ניקוי נשמתכם".

  כסא אליהו: בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל ל.

(רבי אליהו בן סולימן מאני,  בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל.

  כסא אליהו, שער ד')

ר הקדוש רבני ירושלים תרפ"א לפ"ק: לימוד הזוה לא.
  מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות
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כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא 
(רבני ירושלים,   מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות.

  שנת תרפ"א)

  הקדוש יצאו מן הגלות על ידי הזוהר לב.

ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר 
(ר' שמעון בר יוחאי, הזוהר,  דוש, יצאו על ידו מן הגלות.הק  זוהרה

  נשא אות צ')

הגר"א ז"ל והזוהר הקדוש: העוסקים ברמז וסוד אין יצר  לג.
  הרע יכול להתגבר בהם.

הגר"א ז"ל והזוהר הקדוש: העוסקים ברמז וסוד אין יצר 
  (פירוש הגר"א על משלי ה' י"ח) הרע יכול להתגבר בהם.

  פנימיות התורה הם חיים לנפשהגר"א ז"ל:  לד.

פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש 
והחיצוניות לחיצוניות הגוף והעוסקים ברמז וסוד אין יצר 

  (אבן שלמה פרק ח' אות כ"ו) הרע יכול להתגרות בהם.

  הגר"א ז"ל: עיקר הגאולה בלימוד הקבלה לה.

הגאולה  הגאולה לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר
  (אבן שלמה פרק י"א אות ג') בלימוד הקבלה.
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לו.הגר"א ז"ל: העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול 
  להתגבר בהם.

(פירוש   העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם.

  הגר"א על משלי ה' י"ח)

  הגר"א ז"ל: ללמוד ספר הזוהר לז.

ין קצת והשיב ללמוד ספר הזוהר ושערי אורה כדי להב
הכינוים בזוהר הקדוש רק בלי הפירוש כי הוא מבלבל 

  (אבן שלמה פרק י"א אות ג') ומסיע לענין אחר.

  אדמו"ר הזקן: הזוהר סגולה אף שאינו מבין לח.

ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא בעל עסק 
גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף שאינו מבין כי מה 

(מאמרי אדמו"ר  נו מבין אפילו הכי הוא סגולה.איכפת ליה שאי

  הזקן הקצרים דף תקע"א)

  הגה"ק מקארלין: קודם התפלה ללמוד איזה ענין בזוהר לט.

קודם התפלה למעט בדבור כל מה דאפשר וללמוד איזה 
סדר היום  -(הנהגות צדיקים  ענין בזוהר או תיקונים או זוהר חדש.

  מרבי אהרן מקארלין)

ם: דף זוהר הקדוש אליבא ריקניא מונע כל ערוגת הבוש מ.
  מילי בישא
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דף זוהר הקדוש אליבא ריקניא מונע כל מילי בישא והשמר 
הנהגות ישרות מרבי משה  -(הנהגות צדיקים פן ישיאך לבבך לחדול מזה 

  גרינוואלד מחוסט בעל ערוגת הבושם)

  רבי מרדכי מטשערנאביל: ללמוד זוהר בכל יום מא.

דהיינו ללמוד בכל יום ... זוהר, ושלחן  לקבוע עתים לתורה
ולילך  (כמבואר בשערי ציון)ערוך ... וקריאת שמע של האריז"ל 

במקוה לטבול ט' פעמים בכדי לקבל עליו קדושה וטהרה מן 
  הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל) -(הנהגות צדיקים  המקוה העליונה והבן.

קון על רבי מרדכי מטשערנאביל: זוהר הוא חלק מהתי מב.
  חטאת נעורים

 ליל כל ניעור להיות. …לשוב באמת על חטאת נעורים
... ולקרות תיקונים, זוהר.... לילה באותו וללמוד ששי

קריאת שמע של האר"י ז"ל בכל לילה הנדפס בשערי ציון 
  הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל) -(הנהגות צדיקים  …

  והררבי מרדכי מטשערנאביל: אחר התפלה ילמוד ז מג.

(הנהגות צדיקים  אחר התפלה יקבע עתים לתורה דהיינו ... וזוהר.

  הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל) -

מהרצ"א מדינוב: קבלנו על עצמנו בלי נדר שלא  מד.
  לבטל לימוד הזוהר
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קבלנו על עצמנו בלי נדר שלא לבטל שיעורין כסדרן 
בתורת ה', דהיינו ... זוהר או שאר קבלה, זה בכל יום 

  הנהגות ואזהרות מרבי צבי אלימלך מדינאב) -(הנהגות צדיקים  כ"ש.עד

  רבי יוסף זונדל מסלאנט: ללמוד בכל יום זוהר מה.

הנהגות פרטיות  -(הנהגות צדיקים   ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה.

  מרבי יוסף זונדל מסלאנט על פי הגר"א)

  רבי נחמן מטולטשין: ללמוד זוהר הקדוש מו.

סדר עבודת היום מרבי נחמן  -(הנהגות צדיקים  והר הקדוש.ללמוד ... ז

  מטולטשין)

רבי אליהו מני: בי"ת ראשי תיבות: י'רבה ת'למודו  מז.
  ב'זוהר

תקונים  -(הנהגות צדיקים  בי"ת ראשי תיבות: י'רבה ת'למודו ב'זוהר.

  ואזהרות מרבי אליהו מני)

שומר אמונים: ספר התיקונים, כי הוא תיקון גדול  מח.
  לנפש

ללמוד כל אחד מחברתינו בהתמדה ספר התיקונים, כי הוא 
  (אגרות שומרי אמונים אגרת ה') תיקון גדול לנפש
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מסוגל מאוד   שומר אמונים: לומר תקוני זוהר בכל יום מט.
אין לשער גודל ועוצם  - לא להתרשל מזה חלילה  –לנפש 

  הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים

ים לומר איזה דפים תקוני ואני מצווה לכל אחד מהאברכ
זוהר בכל יום המסוגל מאוד לנפש, ולא להתרשל מזה 
חלילה, כי אין לשער גודל ועוצם הטובה הנצמח מזה 

  (שם אגרת ט"ו)  וימתקו הדינים.

  לומר בכל יום כמה דפים תיקוני זוהר וימתקו הדינים נ.

ותראה לומר בכל יום אם אפשר קודם התפלה יותר טוב 
  (שם כ"ז) ני זוהר וימתקו הדינים בעזרת ה'.כמה דפים תיקו

מחלקים הדפים  - ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה  נא.
  כפי הימים של כל השנה

גם דע כי יש נוהגים ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה 
שמחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה ואשריהם ואשרי 

  (כסא אליהו שער ד') חלקם.

דפים ולרשום כל חלק על פתקא  לחלק הזוהר על פי נב.
אחד, ויחלקו הפתקאות לאנשי עירם החרדים על דבר ה', 

  ללמוד כל אחד חלק הרשום בכל יום
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גם אלה החכמים ראשי ומנהיגי כל עיר ועיר וכל פלך ופלך 
שישימו לב לחלק דפי הזוהר הקדוש ג' חלקים לכמה חלקים 
י ולרשום כל חלק על פתקא אחד ויחלקו הפתקאות לאנש

עירם החרדים על דבר ה' ללמוד כל אחד חלק הרשום בכל 
יום ובזה יוכלו לעשות שיגמרו בין כולם כל הזוהר הקדוש 
בכל יום ויום וכבר נודע כי בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבא 

  (כסא אליהו שער ד') הגואל בב"א כי"ר.

 - רבני ירושלים תרפ"א לפ"ק: תקון לגאולה האמתית  נג.
לימוד הזוהר  - אונים מארי דארעא קדישאמטעם רבנים הג

הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזרות קשות 
מבטל כל הצרים  - ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא 

  אותם עליונים ותחתונים

לגמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור 
הראשון יותר או פחות עם בני חברתו של אשתקד סיום 

עילוי מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים אותם זוהר אחד ל
  עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו.

רבני ירושלים תרפ"א לפ"ק: לגמור הזוהר בארץ  נד.
  ובחוצה לארץ אלף סיומים

כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני פורעניות וגזרות קשות ורעות ומותנא 
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והשנה שעברה כבר עוררנו עם וחרבא וביזה מעלמא. 
ישראל במודעות "תקון לגאולה האמתית" "מטעם רבנים 
הגאונים מארי דארעא קדישא" אשר היא נעתקה למטה 
לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף 

  סיומים.

וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות 
הקדושה מבקשים סיומים על כן אנחנו רבני וגאוני ארץ 

מכל בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי 
לגמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור 
הראשון יותר או פחות עם בני חברתו של אשתקד סיום 
זוהר אחד לעילוי מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים אותם 
עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם ולא 

ינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח ונראה וקראתם תעש
  דרור בארץ.

כסא מלך: אם אינם לומדים קבלה גורם אורך גלותא  נה.
  ומעכבים הגאולה

ובתיקון ל' בספר כסא מלך וזה לשונו: כמה גדול חיוב על 
תלמיד חכם ללמוד קבלה ועונשם כמה גדול אם אינם 

כבים הגאולה לומדים קבלה וגורם אורך גלותא כי הם מע
רח"ל כי יעשה בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה 
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כלמוד חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 
  הגאולה.

כסא מלך: מובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא  נו.
דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 

  דרקיעא

הקדוש  ובתיקון מ"ג שם בכסא מלך כי לימוד הזוהר
בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה ללמוד 
ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה 
בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה 
ומובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה 

  מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.

עכשיו בעיקבא דמשיחא נשמות נמוכים כסא אליהו:  נז.
וגם התגברות החיצונים רח"ל אי אפשר לטהר נשמתם רק 
בסמים יקרים, היינו בזוהר הקדוש, כי לשון הזוהר מסוגל 

ובזה יהיה  - לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג 
נשמר מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים בעולם הזה 

  ובעולם הבא

א נשמות נמוכים וגם התגברות ועכשיו בעיקבא דמשיח
החיצונים רח"ל אי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים יקרים, 
היינו בזוהר הקדוש, כי לשון הזוהר מסוגל לזה אפילו 
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בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג ובזה יהיה נשמר מכל רע 
מיצר הרע וממקרים רעים בעולם הזה החומרי וגם בעולם 

 (דף רי"ט)פנחס  הבא הרוחני כנודע מזוהר הקדוש פרשת
בוצינא קדישא דנהיר חכמתיה בכל דרין דהוו אבתריה עד 
ביאת הגואל אור תורה שיש זכות אם מחזיקים סתרי תורה 

  בבית אף אם לא מבינים אותם.

  (כסא אליהו שער ד' אות י"ח)

רבינו חיים וויטאל: כמה גדול החיוב המוטל על  נח.
שם כמה גדול הלומדים החרדים לדבר ה' ללמוד קבלה, ועונ

אם אינם לומדים, כי יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה מה 
  שלא יעשה בלימוד חודש ימים בפשטי התורה

זה המאמר הביאו מוה"ר חיים ויטאל ז"ל בהקדמתו לספר 
עץ חיים, להודיע כמה גדול החיוב המוטל על הלומדים 
החרדים לדבר ה' ללמוד קבלה, ועונשם כמה גדול אם 

י יעשה בשעה אחת בלימוד הקבלה מה אינם לומדים, כ
(כסא מלך לתיקוני   שלא יעשה בלימוד חודש ימים בפשטי התורה.

  זוהר שם)

נט.כסא מלך: מי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או 
חבר או מתוך הספרים ומתרשל, גורם אורך גלותא כו', כי 

לימודו כל  -לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות 
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כלום אם אין מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה, השנה אינו 
אם ישתדל בה כל אחד כפי  -כי שקול הוא כנגד כולם 

יכולתו אפילו יום לשנה, תורתו כולה עושה פירות למעלה, 
וכל שכן אם קובע עת לה' שעה אחד בכל לילה אז מובטח 
לו שהוא בן עוה"ב מבני היכלא דמלכא ויהי' מרואי פני 

  נה במלכותא דרקיעאהמלך היושבים ראשו

ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חבר או מתוך 
הספרים ומתרשל, גורם אורך גלותא כו', כי לימוד הזוהר 
בגירסא בעלמא בונה עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמוד 
ולהבין פי' מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת 

אין צורך מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה כו'. ו
להאריך בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 

  האריז"ל.

גם מאמר זה מורה באצבע כל דברי רב זלה"ה למדקדק בו, 
כי קים לן תורה מגינה ומצלה אפילו בעידנא דלא עסיק 
בה, ואיך אמר טב לי' דלא יוליף כלל, אלא ודאי לימודו 

ד בלימוד כל השנה אינו כלום אם אין מעטרו ביום אח
  הקבלה, כי שקול הוא כנגד כולם.

וז"ש וגרים דלא ישתדלון בהון, דוק מינה הא אם ישתדלון 
בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה, תורתו כולה 
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עושה פירות למעלה, וכל שכן אם קובע עת לה' שעה אחד 
בכל לילה אז מובטח לו שהוא בן עוה"ב מבני היכלא 

י המלך היושבים ראשונה במלכותא דמלכא ויהי' מרואי פנ
(כסא מלך  דרקיעא. ודי בהערה זו למי שחננו ה' בינה והשכל.

  לתיקוני זוהר תיקון מ"ג אות ס')

  זכירה לחיים: רבי שמעון והחברים יגינו עליו ס.

על ידי לימוד בספר הזוהר זכות רבי שמעון והחברים שלו 
  .(זכירה לחיים דף יד ע"ד) יגינו עליו.

זכות רבי שמעון בן יוחאי בפרטות יגן  הם במחזה:אבר סא.
  עליו גם לעולם הבא

ועוד שזכות רבי שמעון בן יוחאי בפרטות יגן עליו גם 
  (ספר אברהם במחזה דרוש ט"ז)  לעולם הבא.

רבי משה בסולה: לימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת  סב.
  שמים

בסולה (הקדמת רבי משה  ולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים.

  לספר התקונים)

  העסק בספר הזוהר סגולה להשגה  האריז"ל: סג.

(האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא  העסק בספר הזוהר סגולה להשגה.

  ע"ב)
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העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה  שארית ישראל: סד.
  להביא את האדם להתקשרות לאין סוף ב"ה

העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם 
(שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה  תקשרות לאין סוף ב"ה.לה

  מאמר ב)

  שבחי האריז"ל: תיקון גדול לבעל תשובה סה.

  .(שבחי האריז"ל)  הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה.

  החיד"א: תיקון גדול לנשמה סו.

  .(מורה באצבע אות מד) הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לנשמה.

  ל התניא: הזוהר מסיר טמטום הלבבע סז.

  (מאה שערים לבעל התניא) לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב.

  זוה"ק ובעל התניא: לעתיד לבוא לא ישב בבושה סח.

הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבוא לא 
(זוהר פרשת וישב דף קפה ע"א בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל  ישב בבושה.

  .ניא פרשת צו)הת

  רבי אברהם מסלונים: סיוע רב להבנת נגלות התורה סט.

(רבי   לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה.

  אברהם מסלונים בספר תורת אבות)
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  הרמ"ז: מביא את האדם לאהבת הבורא ע.

(הרמ"ז בהגהותיו  הלימוד בזוהר מביא את האדם לאהבת הבורא.

  לספר הכוונות)

  ה"ק רבי פנחס מקוריץ: מביא את האדם לאמונההר עא.

  (אמרי פנחס שער ט אות ג) הלימוד בזוהר מביא את האדם לאמונה.

  הרה"ק רבי פנחס מקוריץ: רפואה לרגלים עב.

  (אמרי פנחס שער ט אות ג)  והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ.

הרה"ק רבי פנחס מקוריץ: מציל את האדם ומשפחתו  עג.
  ממגפה ושערורות

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה 
  (שם שער ו אות עג) ושערורות.

אור החמה: והספר הזה עתיד להתפרסם בימי מלכא  עד.
משיחא. והנה כל אותם שיזכו אליו יזכו לגאולה בעזרת 

  השם, ובה' בטחנו שנהי' בכלל הזוכים

וזהו עצמו היתה עיקר כוונת רבי שמעון בן יוחאי בחיבור 
ספר הזוהר, להיות השכינה בגלות באפס שפע באין תומך 
ואין עוזר, ורצה לייחדה ... שזה גורם לייחד קודשא בריך 
הוא ושכינתי' על ידי הסוד שהוא ר"ז דהיינו או"ר, וגם על 
ידי חיבור זה הוא ביטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת 
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קטרוגם שהם לוחמות בכל עת ובכל שעה נגד ה' ונגד 
תו ונגד בני' שהם ישראל הנתונים בגלות בין האומות שכינ

הנקראים חיון, חיון בישין ודובין דאכלין ענא שהם ישראל, 
ועסק התורה נקרא הקלע והחרב והרומח, והם בחינת 
הסודות להצילם מרעתם בחיבור זה כו', והספר הזה עתיד 
להתפרסם בימי מלכא משיחא. והנה כל אותם שיזכו אליו 

ה בעזרת השם, ובה' בטחנו שנהי' בכלל הזוכים, יזכו לגאול
  (הקדמה השניה לספר אור החמה) אכיה"ר.

  

Nâw  
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החלום של כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה 
  גראס שליט"א

  החלום שחלמתי בשבת פרשת ויגש

  ראיתי את המלאך הקדוש הרמח"ל זיע"א,

ספר זוהר וכתוב שם פתח אליהו ובידו הקדושה 
בזה ואמר לי שאם ילמדו הספר הזה יבוא  והסתכלתי

  משיח,

ועניתי לו נעבוד ביחד תיכף ומיד ממש, אסור לחכות, 
  ונעלם.

והנה סיפרתי לאחד ממזכי הרבים הגדולים של מפעל 
הזוהר העולמי שלומד בבית רמח"ל בירושלים ואומר 
שיש ספר שנקרא "תיקונים חדשים לרמח"ל" מתוך 

  ל שעדיין לא התגלה.ספר זוהר "תניינא" של הרמח"
(באחד הפרשיות המעטות שנמצאו מתוך "זוהר תניינא" פרשת "ויצא" מתוך הספר 

עמוד  - מכון רמח"ל "זוהר תניינא" חלק א' לרמח"ל  -החדש של הרב מרדכי שריקי 
5/16(  

"והא אליהו נביאה מהימנא אתי, פתח ואמר, רבי רבי, 
המשך (זכאה חולקך דכלהו רזין עלאין מתגלין לך... 

  בארמית)

והנה אליהו הנביא מהימנא בא,  תרגום בלשון הקודש:
פתח ואמר, רבי רבי, אשרי חלקך שכל הסודות 
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העליונים מתגלים לך, ואין נגנז ממך, שכל השערים 
  הסתומים נפתחים לפניך, ודאי.

לא נכנסה לפני המלך  (השכינה) - אשרי חלקך שהאיילה 
ה עכשיו מיום שנחרב בית המקדש כמו שהיא נכנס

בוצינא קדישא.  -בזכותך, חוץ מזמן אחר בימי רשב"י 
אלו רשב"י  - "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"

וחבריו. אבל 'והמשכילים' שניים, אחד רשב"י המאור 
אתה החסיד הקדוש, לרבות שאר  -הקדוש, ואחד 

בשני ה"זוהרים"  -החברים, יזהירו כזוהר הרקיע 
  האלו.

- ו, והכול עניין אחד, אחדכל אחד ואחד בזוהר של
הסוף. רשב"י  (הרמח"ל, סוד) - ההתחלה ואחד  (רשב"י, סוד)

פתח השערים בזמן שהיו סתומים, שעד אז, החכמה 
הייתה סתומה בעולם ולא נתגלתה אלא לאחד או 

, ורשב"י פתח שערים, (היינו בדרך משל)לשניים בכיסוי 
באלו שערים מדובר? של הרקיע בודאי, משם יצא 

", ושם נמצאים זוהר הרקיעהר שלך שהוא נקרא "הזו
סודות עליונים מכח אותו האור העליון, ובו נעשה 

הזוהר הראשון, וזוהר זה לא נשלם, אלא  - הזוהר שלו 
יצא מה שיצא, ובו הואר העולם עד עכשיו שנשלם 

  גילוי הזוהר, ועל ידו נעשה זוהר זה.
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מהשעה ולחבר כל ישראל,  (התיקון)השני, שבו יושלם  -
שהזוהר הראשון נשלם, עלתה השכינה להתחבר עם 
בעלה, מכאן והלאה, סדרים עליונים מסתדרים בתיקון 
שלם, הכול בגילוי של זה הזוהר שנגלה, וכאשר 
יושלמו הסדרים להתקן בתיקון הראוי, יגאלו ישראל 

  גאולה שלמה.

לא יפסק מהעולם, שהוא בכל יום  (השני)וזוהר זה 
וממנו יתפרנסו כל ישראל, ואפילו , יתווסף ויתרבה בו

מלאכים עליונים יתפרנסו ממנו למעלה ולמטה, ובשעה 
שתתרבה החכמה בעולם, כמו שכתוב: "כי מלאה הארץ 

יהיו כל ישראל טועמים ממנו כל אחד לפי "וגו', דעה
  וכו'. כוחו 

זוהר זה יהיה כלול משישים ריבוא נשמות זאת ועוד, 
 (הרמח"ל), ואתה ימצא חלקוישראל ודאי. וכל אחד ואחד 

יתחדש בכל  (הזוהר הזה השני)כולם. וכך  (לצורך)תהיה הכולל 
אשרי חלקם של ישראל בזכותך בעולם יום וכו' וכו', 

  הזה.

פתח ואמר, רבי רבי, והנה אברהם סבא חסידא בא, 
אשרי חלקך, שעליך כתוב: "מקימי מעפר דל" וכו' וכו'. 

עפר בשעה שנמצאת מה (לשכינה)ואתה הוא המקים לה 
הזוהר הקדוש השני  (מכוח)בחיבור שלך, חיבור זה הוא 
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וכו' וכו'. והכל נעשה על ידך בכוח הזוהר הזה שלך, 
ומשיח בן יוסף שהוא בצדק וכו' וכו', והמשכילים 
יזהירו וכו'. רשב"י בתחילה ואתה בסוף, שניכם צריכים 

  .אשרי חלקיכם בעולם הזה (את השכינה)לחזק וכו' וכו' 

והנה רעיא מהימנא בא, פתח ואמר: רבי רבי וכו'. 
רשב"י במלך המשיח כתוב: "ונחה עליו" וכו' וכו', 

בתחילה ואתה בסוף, תתחזקו בזוהר זה לפי הכח 
נעשה  (של רשב"י)שיתווסף למעלה, שהרי בהתחלה, הזוהר 

וכפי  לפי הגאולה. (הזוהר שלך)לפי הגלות, ובזמן הזה 
ך יתחזק הזוהר שלכם שיתחזק הזוהר למעלה, כ

  וכו' וכו'. יזהירלמטה, לכך: 
"במאמר זה ישנם ארבעה נושאים עיקריים: רשב"י  -(הערת הרב שריקי למאמר זה 

זוהר  ;חכמת הקבלה היא סתומה לרוב ;הרמח"ל הוא הסיומא בשירותאהוא 
זוהר הרמח"ל נעשה ע"פ  ;הרשב"י הוא לא נשלם, והשלמתו על יד זוהר הרמח"ל

  והוא בחינת רוחו של משיח.), לפום פורקנא)הגאולה (

וכבר הזמנתי את הטקסט של ספר, תיקונים חדשים 
לרמח"ל" לעשות חלוקה לשנה, שכל עם ישראל 

  ילמדו את הזוהר הזה. 

Nâw  
 

  




