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  ספר

  זוהר הפסוקים
  התורה פרשיות לכל

  עקב פרשת

מלוקט מכל ספרי הזוהר השייכים לאותו והוא מאמרי הזוהר 

, למען ילמדו בו אחרי לימוד שניים מקרא פסוק בפרשת השבוע

ואחד תרגום, ויעסקו בזוהר הקדוש בשבת קודש. וכן בכל ימות 

ך ימשך על עצמו קדושת שבת קודש מהיכל התנא השבוע, ובכ

אשר ליקט  מפתחות הזוהרהאלקי הרשב"י זיע"א. יסודו מהספר 

הצה"ק רבי משה גאלנטי הזקן זי"ע, וציין שם על פסוקי התנ"ך 

היכן נמצאים בזוהר הקדוש, ובספר זה פתחנו והבאנו המקומות 

ספר כל מאמרי הזוהר דבר דיבור על אופנו, מאמרים שלימים מ

הזוהר, ועוד הוספנו מאמרים מהזוהר הקדוש על הפסוקים, אשר 

לא הובאו אצל הרב המחבר, וכן הכל עם ניקוד מפוסק, ומבואר 

בלשון הקודש וכותרות המאמרים, למען ירוץ הקורא בו ויתן 

  חשקו ויתלהב וישמח בלימוד הזוהר הקדוש. 

  
ָל ָצ ָי  י "ִמְפַעל ַ‰ּז…ַ‰ר ָ‰עו… ר ַעל ְי„≈   תובב"‡ בת יםבעי‰"ק  ִמי"‡ ָל‡ו…

  יוצ‡ ל‡ור
  לפ"ק כ"ב מחם ‡ב ‰'תשע"ו

  ו"תשע תמוז ט"י'  ‰"ע יעקב רבי בת רוז‰ מרת "לע
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  הקדמה

בן הרה"ק  משה גלאנטי הזקןהצה"ק מורנו הרב רבי 

, וחיבר שו"ת תלמיד מרן הבית יוסףזיע"א, היה  מרדכי

ונדפס חלק א', ובסימן קכ"ד כתב, שמרן נתן לו רשות 
(מערכת הגדולים בהיותו בן כ"ב שנה לעסוק בגיטין וקדושין, 

פר מפתח , הוא בעל מחבר סלהחיד"א מערכת מ' אות קי"א)
הזוהר. וספר קהלת יעקב על ספר קהלת על פי הקבלה, 

  וספר דרשות וחידושים.

  וזה נוסח השער הישן: 

  מפתח הזוהר

מורה מקום מכל הפסוקים הנמצאים בספר הזוהר, והם 
תועלת גדול ודבר עיקרי למען יוכל כל איש ואיש 
למצוא את מבוקשו בחיפזון נמרץ להיות ספר הזוהר בלי 

גוף בלא נשמה רק שניהם כאחד טובים כי שמפתחוה כ
  מה שחסר זה מלא זה

נדפס מחדש עם עיון נמרץ מזוקק שבעתיים בחודש תמוז 
  ה' שכ"ו

  שנה בדיוק]  450[לפני 

  בוינציאה
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  הקדמת המחבר

  הקדמה

אמר העבד הצעיר משה בן לאדוני אבי כבוד הרב מרדכי 
גאלנטי תנצב"ה, בראותי קדושת תהילת דברי אמרי 

דוש האלוהי רבי שמעון וחבריו ז"ל, ומאמריהם הק
הנעימים מתוקים מדבש ונופת צופים, ואריח את ריח 
נרדי ודדי מאמריהם החשובים, ודרושיהם הנפלאים, 
מאבני שיש טהור חצובים, ובבא משה אל המשכן משכן 
העדות, לא ידע לעת מצוא איה מקום כבודם, הדרם 

וא הפתח, ולכן והודם, בכל תושיה יתגלע, ונלאה למצ
ראיתי ונתון אל לבי לפתח מפתחות מפותחות פתוחי 
חותם, תבנית באמת וישר עשויות תלויות כשרשרות 
ענקים לגרגרות, ונתתי אל לבי בתחילה להתנהל לרגל 
המלאכה הערוכה, כפי סדר כל פרשה ופרשה, ושמתים 
והיצגתים לפני כל יודע דת ודין, בראש כל ספר וספר 

ורה, ומצאת כי תדרשנו, אם ככסף ערוכה בכל ושמ
  תבקשנו וכמטמונים תחפשנו.

אחרי כן דיברתי אני אל לבי מה הבטחון הזה, אשר 
בטחת לבוא בגבורות ספורות כללי מהללי מאמרי הקדוש 
האלוהי הרשב"י וחבריו זצ"ל כי זה הים רחב ידיים, שם 
אניות יהלכון, כמצולות מבהילות, יעלו שמים ירדו 

סוף המעיין חתום וסתום כחומה גבוה  תהומות, וסוף
דלתיים ובריח, מבריח מן הקצה אל הקצה, ויענני לבי 
לעבור עליו לכוין ולחונן מפתחות, לפתוח שער שומרי 
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גינת אגוז להיכנס בהם כל יוצא ובא לאכול מפריו 
ולשבוע מטובו, ופתח ואין סוגר, אז הבדיל משה עדר 

ם ומאמריהם עדר לבדו, פסוקי תורה נביאים וכתובי
הקדושים על שנים עשר עמודים מוחלקים, זמן תורה 
לחוד, זמן תפילה לחוד, השארות הנפש והנשמה, קדושת 
שבת ויום טוב, עניני צדקה וגמילות חסדים, עניני חתן 
וכלה ומצות פריה ורביה, ענין חורבן הבית ובנינו, 
קדושת הארץ וזכות לשוכן וימות בה, עניני תשובה, 

ואגדות שאירעו לקדושים אשר בארץ המה, אלה וסיפורים 
הם שנים עשר עמודים אשר ראינו לייסד הבית עליהם, 
מסודרות על פי דברות אמרות משולבות על כתפי האפוד 
איש איש על דגלו באותות, וזה החלי בעזרת צור 

  מחוללי, עכ"ל ההקדמה.
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  סיפור נפלא מהצה"ק המחבר והאריז"ל

רבי יצחק לוריא,  -כאשר התפרסם שמו של האר"י 
כצדיק גדול שיודע  -מקובל מפורסם שהתגורר בצפת 

להסתכל על אדם ולהציע לו תיקון לחטאיו, הגיע אליו 
רב ישיש בשם רבי משה גלנטי שהתגורר אף הוא בצפת. 

ר לו כיצד רבי משה ביקש מהאר"י שיביט עליו ויאמ
 עליו לתקן את דרכיו.

האר"י הביט בו ואמר: "אני רואה כי נכשלת בחטא של 
  גזל".'

"גזל?" לא הבין רבי משה. "הלא מעולם לא עסקתי 
במסחר. כל ימיי אני יושב בביתי ועוסק בתורה. את מי 

  גזלתי וכיצד גזלתי?"

אך האר"י בשלו. "אינני יודע מה לומר לך, אך בשמיים 
  ם של חטא גזל".יש עליך פג

הלך רבי משה המודאג ושלח שליח שיכריז בכל רחבי 
העיר: לו יש איש או אישה שהוא חייב להם סכום 
כלשהו, אפילו הסכום הפעוט ביותר, יופיעו נא לפני רבי 
משה, והוא ימהר לשלם להם את חובו. למרות ההכרזות, 

  איש לא הופיע.

של רבי  חלפו כמה ימים, ואישה זקנה נקשה בדלת ביתו
משה. "שמעתי שכבוד הרב מחפש נואשות אחר מישהו 
שהוא חייב לו סכום כסף וחשבתי לעצמי אולי אותי אתה 

כך, אבל בכל  -מחפש. אמנם מדובר בסכום פעוט כל 
  זאת..." אמרה האישה. 



  פרשת עקב â זו‰ר ‰פסוקים
 

י

"אשמח מאוד אם תאמרי לי במה מדובר" השיב הרב 
שנם גלנטי. "ובכן, לפרנסתי אני מתעסקת בעיבוד צמר. י

נשים רבות בעיר שעושות זאת, אך אני מומחית גדולה 
בתחום ולפיכך הסכום שאני נוטלת עבור עבודתי גבוה 
במעט. פעם הביאה לי זוגתך הרבנית צמר לעיבוד, 
ולאחר שסיימתי להכין את הצמר היא סירבה לתת לי את 
הסכום שביקשתי, ונתנה לי את הסכום המקובל בשוק. 

ולתבוע את הכסף שכן מדובר מעולם לא חשבתי לבוא 
  בסכום פעוט".

ללא היסוס, ניגש רבי משה ושילם לה את הסכום 
המדובר. ובפעם הבאה כשראה אותו האר"י, אמר לו: "סר 

  מעליך חטא הגזל שהיה על ראשך".
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  פתח דבר

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו בהגלות דבר ה', היה 
בחודש תמוז לי דבר פלא, שמצאתי הספר הקדוש הזה 

שנה בדיוק, אשר נדפס בחודש  450תשע"ו, בעת מלאות 
תמוז ה' שכ"ו, שחיבר אותו צדיק וקדוש סבא קדישא 

  רבי משה גאלנטי הזקן זי"ע.

הנה 'סימנא מילתא הוא', ומיד כאשר החלנו לעשות ספר 
הקדוש הזה, היה בפרשת מסעי, אשר אין לנו זוהר 

הזוהר מכל  הקדוש על אותו סדרא, והחלנו בליקוט
ספריו, וכן על פרשת דברים אשר אין בנמצא זוהר על 
פרשיות אלו, ובפרשת דברים גם הוספנו כמה מאמרים 

  שהמחבר לא ציין.

גמרנו פרשת דברים, והתחלנו לעבוד על פרשת ואתחנן, 
ולפי דרכו של המחבר להביא הפסוקים על הפרשה, ראינו 

עתקנו הכל אחוז שהמחבר לא ציינום, וה 80שישנם לערך 
למען שיהיה דבר השלם, וסידרנו רק חלק שליש 

עמודים, וכשנעתיק כל הפסוקים,  163מהפרשה ויצא לנו 
  עמודים.  500יכול להיות פרשת ואתחנן לערך 

ושוב התבוננתי מדוע רבינו המחבר הקדוש לא ציין כל 
הציונים מהזוהר הקדוש, רק לכל סדרא ציין רק כמה 

  ציונים.

רבנו המחבר רצה לקצר כדי שילמדו בכל באנו להחלטה ד
שבוע כמה קטעים אלו בזוהר, ולכן לא ליקט כל דברי 
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הזוהר על הפסוקים, אלא כתב רק הדברים העיקריים 
מהזוהר על פסוקי הפרשה במקומות אחרים, לכן הלכנו 
לפי דרכו הקדושה ללקט הזוהר רק ממה שציין, [ובע"ה 

כל הפסוקים  אחר שנגמור הסדר שלו, נערוך בע"ה על
], והבאנו דברי הזוהר עם (ראו לדוגמה שעשינו על פרשת ואתחנן)

  תרגום הזוהר ועם כותרות נושא שיהיה שוה לכל נפש.

  וראינו בזה השגחה פרטית:

א. דנמצא זה בדיוק באותו חודש תמוז שיצא לאור לפני 
  שנה. 450

ב. שנשלם בזה הזוהר בדיוק על סדרות שלא היה נמצא 
ר על סדרות אלו: מסעי, דברים, וזה פעם בידינו זוה

הראשונה באלפיים שנה שזכינו שיצא לאור זוהר הקדוש 
על פרשיות החסרים, להפיץ על פני כל הארץ, ולקרב 
הגאולה במהרה, על ידי לימוד כל תורת הרשב"י על כל 

  פרשות השבוע. 

ובפרט ספר הזוהר הק', בכל  - הנה מחובת לימוד ספרי הסוד 
זלה"ה,  החיד"אכתב עוד יותר ביום שבת קודש, עת בכלל, ו

 שרעפי ברוב: (פרק צד יט)וז"ל ב"יוסף תהלות" תהלים 
 שרעפי ברב כתב, ו"נ סימן הרוקח בעל ..ורבינו בקרבי

 'גדה,א 'ילמודש 'שבתב ראשי תיבות תנחומיך בקרבי

 לרמוז ואפשר. ש"עיי ח"תע סימן משה מטה הרב והביאו
 ש"כמ כבוד נקרא והאגדה כבודי גימטריא סופי תיבות כי

 לרמוז אפשר אגדה. אי נמי בעלי וכבוד דבתרא ק"פ
(מדרש משלי פרק  ל"וכמו שאמרו ז האמת, חכמת הוא 'כבודי'
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 ,'וכו מרכבה במעשה ציפית לעתיד לבוא ששואלין י)
 ל"ז כתבו ובשבת. נפשי ישעשעו וזה כבודי, שזהו

  קבלה. עכלה"ק. עיין שם. שילמוד

  ת השבוע ומתורגם שוה לכל נפשמחולק לימו

בפרט בימי הרחמים והרצון כידוע לכל, שזמני עת רצון 
הללו הם מסוגלים ביותר ללימוד ולהזדכך בלימוד הזוהר 

  הקדוש והתיקונים.
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  ספר

  זוהר הפסוקים
  חומש דברים

  עקבפרשת 

ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר  ֻנת ּתאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ְחצֹב ּכֹל בָּ  ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ ּה ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ת:   ְנחׁשֶ
 יום א'

  דף צה ע"ב -פרשת לך לך  -ספר בראשית  -בזוהר 

ִמיד ר ה' ֱאֹלֶהיְך ּדֵֹרׁש ֹאָתּה ּתָ   ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ַאׁשְרֵיךָ אֶרֶץ ׁשֶּמַלְּכֵךְ ּבֶן חֹורִין וְׂשַָריִךְ  (קהלת י)ּפָתַח אִידָךְ וְָאמַר 
עֵת יֹאכֵלּו. ּוכְתִיב אִי לָךְ אֶרֶץ ׁשֶּמַלְּכֵךְ נַעַר וְׂשָרַיִךְ ּבַּבֹקֶר יֹאכֵלּו. ּבָ

הַּנֵי קְרָאֵי קַׁשְיָין ַאהֲדָדֵי. וְלָא קַׁשְיָין, הַאי ּדִכְתִיב ַאׁשְרֵיךְ אֶרֶץ, 
ין ּכָךְ ּדָא אֶרֶץ ּדִלְעֵילָא ּדְׁשָלְטָא עַל ּכָל אִּנּון חַּיִין ּדִלְעֵילָא. ּובְגִ

אֶרֶץ אֲׁשֶר יְיָ אֱלהֶיךָ  (דברים יא)אִקְרֵי אֶרֶץ הַחַּיִים, וְעֲלָּה ּכְתִיב, 
ּדֹורֵׁש אֹותָּה ּתָמִיד. ּוכְתִיב אֶרֶץ אֲׁשֶר לא בְמִסְּכֵנּות ּתֹאכַל ּבָּה 
לֶחֶם לא תֶחְסַר ּכֹל ּבָּה. לא תֶחְסַר ּכֹל ּבָּה ּדַיְיקָא. וְכָל ּכָךְ לָּמָה, 
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ּום ּדִכְתִיב ׁשֶּמַלְּכֵךְ ּבֶן חֹורִין ּדָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. ּכְמָא דְַאּתְ מִׁשּ
 ּבְנִי ּבְכֹורִי יִׂשְרָאֵל.  (שמות ד)ָאמֵר, 

ַתח ַאֵחר ְוָאַמר,  ן  (קהלת י)ּפָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריְך ֶאֶרץ ׁשֶ ַאׁשְ
ֵעת יֹאֵכלּו. ְוָכתּוב  ַרִיְך ּבָ ְך ֶאֶרץ ֵאי לָ  (שם)חֹוִרים ְוׂשָ

סּוִקים  ּבֶֹקר יֹאֵכלּו. ַהּפְ ַרִיְך ּבַ ְך ָנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ים. ֶזהּו ׁשֶ ים ֲהָדִדית, ְולֹא ָקׁשִ לּו ָקׁשִ ַהּלָ

ֵריְך ֶאֶרץ  ֹוֶלֶטת ַעל  - ַאׁשְ ׁשּ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ זֹו ָהָאֶרץ ׁשֶ
ְך ִנְקרֵ  ּום ּכָ ַמְעָלה, ּוִמׁשּ ּלְ ים ׁשֶ ל אֹוָתם ַהַחּיִ את ּכָ

תּוב  ים, ְוָעֶליָה ּכָ ר ה'  (דברים יא)ֶאֶרץ ַהַחּיִ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ר לֹא  ִמיד. ְוָכתּוב ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיְך ּדֵֹרׁש ֹאָתּה ּתָ
ּה. לֹא  ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ְבִמְסּכֵ
ּום  ה? ִמׁשּ ְך ָלּמָ ק. ְוָכל ּכָ ְמֻדּיָ ּה, ּבִ ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ

תוּ  ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ן חֹוִרים, ֶזה ַהּקָ ְך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ב ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָרֵאל. (שמות ד)ּכְ ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ   ּבְ
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א הּוא ְלַבּדוֹ  ה ַאֵחר, ֶאּלָ ָרֵאל ֹלא ׁשֹוֵלט ַמְלָאְך ְוֹלא ְמֻמּנֶ   ְבֶאֶרץ ִיׂשְ

ר וְרַּבִי יֹוסֵי הֲוּו קָיְימֵי יֹומָא חַד וְעָסְקֵי ּבְהַאי קְרָא, רַּבִי אֶלְעָזָ
אֶרֶץ אֲֶׁשר לא בְמִסְּכֵנּות ּתֹאכַל  (דברים ח)ָאמַר רַּבִי אֶלְעָזָר ּכְתִיב, 

ּבָּה לֶחֶם, לא תֶחְסַר ּכֹל ּבָּה. הַאי ּבָּה ּבָּה ּתְרִי זִמְנֵי ַאּמַאי. אֶּלָא 
א ּבְרִיךְ הּוא ּפָלִיג ּכָל עַּמִין וְַארְעָאן לִמְמַּנָן הָא אִּתְמָר ּדְקּודְׁשָ
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ׁשְלִיחָן, וְַארְעָא דְיִׂשְרָאֵל לָא ׁשַּלִיט ּבָּה מַלְָאכָא וְלָא מְמַּנָא ָאחֳרָא 
אֶּלָא אִיהּו ּבִלְחֹודֹוי, ּבְגִין ּכָךְ ָאעִיל לְעַּמָא ּדְלָא ׁשַּלִיט ּבְהּו ָאחֳרָא 

 לִיט ּבָּה ָאחֳרָא. לְַארְעָא ּדְלָא ׁשָ

י יֹוֵסי ָהיּו עֹוְמִדים יֹום ֶאָחד  י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ
תּוב  י ֶאְלָעָזר, ּכָ ה. ָאַמר ַרּבִ סּוק ַהּזֶ ּפָ ְועֹוְסִקים ּבַ

ּה ֶלֶחם  (דברים ח) ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ּה  ֲעַמִים ּבָ ם ָמה ּפַ ּה. ְלׁשֵ ּה? לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ּבָ

ל  ק ֶאת ּכָ רּוְך הּוא ִחּלֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ א ֲהֵרי ֶנֱאַמר ׁשֶ ֶאּלָ
ים, ּוְבֶאֶרץ  לּוִחים ְמֻמּנִ ים ְוָהֲאָרצֹות ִלׁשְ ָהַעּמִ
א  ָרֵאל לֹא ׁשֹוֵלט ַמְלָאְך ְולֹא ְמֻמּנֶה ַאֵחר, ֶאּלָ ִיׂשְ
ּלֹא ׁשֹוֵלט  הּוא ְלַבּדֹו, ָלֵכן ִהְכִניס ֶאת ָהָעם ׁשֶ

ֶהם ַאחֵ  ּה ַאֵחר. ּבָ ּלֹא ׁשֹוֵלט ּבָ   ר ְלֶאֶרץ ׁשֶ

ּתָא חֲזֵי, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא יָהִיב מְזֹונָא ּתַּמָן ּבְקַדְמִיתָא ּולְבָתַר 
לְכָל עָלְמָא. ּכָל ׁשְָאר עַּמִין עֹובְדֵי עֲבֹודַת ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות 

א אֶרֶץ יִׂשְרָאֵל אִּתְזָן ּבְמִסְּכֵנּות, וְַארְעָא ְּדיִׂשְרָאֵל לָאו הָכִי, אֶּלָ
  ּבְקַדְמִיתָא ּולְבָתַר ּכָל עָלְמָא. 

ם  רּוְך הּוא נֹוֵתן ָמזֹון ׁשָ דֹוׁש ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ
ים  ָאר ָהַעּמִ ל ׁשְ ְך ְלָכל ָהעֹוָלם. ּכָ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ּבַ
ָרֵאל לֹא  עִֹני, ְוֶאֶרץ ִיׂשְ לֹות ּבְ עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמּזָ

ְך כָּ  ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ּתְ ָרֵאל ִנּזֹוֵנית ּבַ א ֶאֶרץ ִיׂשְ ְך, ֶאּלָ
ל ָהעֹוָלם.    ּכָ
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ּובְגִין ּכָךְ אֶרֶץ אֲׁשֶר לא בְמִסְּכֵנּות ּתֹאכַל ּבָּה לֶחֶם. אֶּלָא ּבְעֲתִירּו 
ּבְסִּפּוקָא ּדְכֹּלָא ּתֹאכַל ּבָּה וְלָא ּבְאֲתַר ָאחֳרָא. ּבָּה ּבִקְּדִיׁשּו 

עָא, ּבָּה ׁשַרְיָא מְהֵימְנּותָא עִּלָָאה. ּבָּה ׁשַרְיָא ּבִרְּכְתָא ּדִלְעֵילָא, ּדְַארְ
  וְלָא ּבְאֲתַר ָאחֳרָא. 

ּה ֶלֶחם,  ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ְוָלֵכן ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ּה ְולֹא  ל ַהּכֹל ּתֹאַכל ּבָ ּפּוק ׁשֶ ּסִ ר, ּבַ עֹׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

ּה בִּ  ָמקֹום ַאֵחר. ּבָ ּה ׁשֹוָרה ּבְ ת ָהָאֶרץ, ּבָ ַ ְקֻדׁשּ
ַמְעָלה,  ּלְ ָרָכה ׁשֶ ּה ׁשֹוָרה ַהּבְ ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה, ּבָ

ָמקֹום ַאֵחר.    ְולֹא ּבְ

ִמיד ֵעיֵני ְיהָֹוה  ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ּתָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ָנה: ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ   ֱאלֶֹהיָך ּבָ
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ַח ּבֹו ְלַמְעָלה  ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ּתֹוָרה, ַהּקָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ה ַח ּבֹו ְלַמּטָ ּבֵ ּתַ   ּוִמׁשְ

ּכִי הּוא לִקְצֹות הָָארֶץ יַּבִיט ּתַחַת ּכָל  (איוב כח)רַּבִי חִזְקִּיָה ּפָתַח 
רְאֶה. ּכַּמָה אִית לֹון לִבְנֵי נָׁשָא לְאִסְּתַּכָלָא ּבְעֹובָדֹוי הַׁשָּמַיִם יִ

ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּולְאִׁשְּתַּדָלָא ּבְאֹורַיְיתָא יְמָמָא וְלֵילֵי, ּדְכָל 
מָאן ּדְאִׁשְּתַּדַל ּבְאֹורַיְיתָא, קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא אִׁשְּתַּבַח ּבֵיּה 

ּבַח ּבֵיּה לְתַּתָא, ּבְגִין ּדְאֹורַיְיתָא אִילָנָא דְחַּיֵי אִיהִי לְעֵילָא, וְאִׁשְּתַ
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(דף קז ע"א) לְכָל אִּנּון ּדְעָסְקִין ּבָּה לְמֵיהַב לֹון חַּיִין ּבְעָלְמָא דֵין 

  ּולְמֵיהַב לֹון חַּיִין ּבְעָלְמָא ּדְָאתֵי. 

ַתח,  ה ּפָ י ִחְזִקּיָ י הּוא ִלְקצֹות הָ  (איוב כח)ַרּבִ ָאֶרץ ּכִ
ה ֵיׁש ָלֶהם ִלְבֵני  ּמָ ַמִים ִיְרֶאה. ּכַ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ יט ּתַ ַיּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ּכֵ ָאָדם ְלִהְסּתַ
ל ִמי  ּכָ ּתֹוָרה ָיִמים ְוֵלילֹות, ׁשֶ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ

חַ  ּבֵ ּתַ רּוְך הּוא ִמׁשְ דֹוׁש ּבָ ּתֹוָרה, ַהּקָ ל ּבַ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ּבֹו  ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ּום ׁשֶ ה, ִמׁשּ ַח ּבֹו ְלַמּטָ ּבֵ ּתַ ְלַמְעָלה ּוִמׁשְ
ּה ָלֵתת  ים ְלָכל אֹוָתם ָהעֹוְסִקים ּבָ ִהיא ֵעץ ַחּיִ
עֹוָלם  ים ּבָ ה ְוָלֵתת ָלֶהם ַחּיִ עֹוָלם ַהּזֶ ים ּבָ ָלֶהם ַחּיִ

א.    ַהּבָ

ן מְזֹונָא ּולְסַּפָָקא ּתָא חֲזֵי, ּכִי הּוא לִקְצֹות הָָארֶץ יַּבִיט. לְמֵיהַב לֹו
לֹון מִּכָל מַה ּדְאִצְטְרִיכּו, ּבְגִין ּדְאִיהּו ַאְׁשּגַח ּבָּה ּתָדִיר, ּדִכְתִיב, 

ּתָמִיד עֵינֵי יְיָ אֱלֹוהֶיךָ ּבָּה מֵרִׁשִית הַׁשָּנָה וְעַד ַאחֲרִית  (דברים יא)
רְחָק ּתָבִיא לַחְמָּה, מִּמֶ (משלי לא)ׁשָנָה. ּבְגִין ּדְאֶרֶץ ּדָא מַה ּכְתִיב ּבָּה 

(משלי ּולְבָתַר אִיהִי יְהַבְּתְ מְזֹונָא וְטַרְפָא לְכָל אִּנּון חֵיוָן ּבְרָא ּדִכְתִיב 

  וַּתָקָם ּבְעֹוד לַיְלָה וַּתִּתֵן טֶרֶף לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹותֶיהָ.  לא)

יט, ָלֵתת ָלֶהם  י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ּבֹא ְרֵאה, ּכִ
ּום ָמז ִהְצָטְרכּו, ִמׁשּ ֶ ל ַמה ׁשּ ק אֹוָתם ִמּכָ ֹון ּוְלַסּפֵ

תּוב  ּכָ ִמיד, ׁשֶ ּה ּתָ יַח ּבָ ּגִ הּוא ַמׁשְ ִמיד  (דברים יא)ׁשֶ ּתָ
ָנה ְוַעד ַאֲחִרית  ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיְך ּבָ
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ּה?  תּוב ּבָ ֶאֶרץ זֹו ַמה ּכָ ּום ׁשֶ ָנה. ִמׁשּ  (משלי לא)ׁשָ
ְרָחק תָּ  ְך ִהיא נֹוֶתֶנת ָמזֹון ִמּמֶ ִביא ַלְחָמּה. ַאַחר ּכָ

תּוב  ּכָ ֶדה, ׁשֶ ָ עֹוד  (שם)ְוֶטֶרף ְלָכל ַחּיֹות ַהׂשּ ָקם ּבְ ַוּתָ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֶֹתיָה.  ּתֵ   ַלְיָלה ַוּתִ

וְעַל ּדָא ּכִי הּוא לִקְצֹות הָָארֶץ יַּבִיט ּתַחַת ּכָל הַׁשָּמַיִם יִרְאֶה. 
הּו ּבְנֵי עָלְמָא לְמֵיהַב לֹון מְזֹונָא וְסִּפּוקָא לְכָל מַה ּדְאִצְטְרִיךְ לְכֻלְ

ּפֹותֵחַ אֶת יָדֶךָ ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי  (תהלים קמה)ּכָל חַד וְחַד ּדִכְתִיב 
רָצֹון. ּדָבָר ַאחֵר ּכִי הּוא לִקְצֹות הָָארֶץ יַּבִיט. לְאִסְּתַּכָלָא עֹובָדֹוי 

ּולְַאׁשְּגָחָא ּבְכָל מַה ּדְעַבְדֵי ּבְנֵי נָׁשָא ּבְעָלְמָא. ּתַחַת ּכָל ּדְבַר נָׁש 
  הַׁשָּמַיִם יִרְאֶה. מִסְּתַּכֵל וְחָמֵי לְכָל חַד וְחַד. 

ל  ַחת ּכָ יט ּתַ י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ְוַעל ֶזה ּכִ
ֵני ָהעֹוָלם ָלֵתת ָלֶהם  ל ּבְ ַמִים ִיְרֶאה, ֶאת ּכָ ָ ַהׁשּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  ָמזֹון ִריְך ּכָ ּצָ ֶ ְוִסּפּוק ְלָכל ַמה ׁשּ
תּוב  ּכָ יַע ְלָכל ַחי  (תהלים קמה)ׁשֶ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדְך ּוַמׂשְ

יט,  י הּוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ָבר ַאֵחר ּכִ ָרצֹון. ּדָ
ָכל ַמה  יַח ּבְ ּגִ ן ָהָאָדם ּוְלַהׁשְ י ּבֶ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ים עֹוׂשִ ֶ ַמִים  ׁשּ ָ ל ַהׁשּ ַחת ּכָ עֹוָלם. ּתַ ֵני ָאָדם ּבָ ּבֹו ּבְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד.  ל ְורֹוֶאה ּכָ ּכֵ   ִיְרֶאה, ִמְסּתַ

  דף רכ"ו ע"א -פרשת פקודי  -ספר שמות  -בזוהר 

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֹוֶנה ֶאת ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ָהָיה ִנְבֶנה ֵמַעְצמוֹ  -ּבְ
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ׁשִיר הַּמַעֲלֹות לִׁשְלֹמֹה אִם יְיָ' לֹא יִבְנֶה  )(תהלים קכזּתּו ּפָתַח וְָאמַר, 
בַיִת וְגֹו', הַאי קְרָא ׁשְלֹמֹה מַלְּכָא אֲמַר לֵיּה, ּבְׁשַעֲתָא ּדְהֲוָה ּבָנֵי ּבֵי 
מַקְּדְׁשָא וְׁשָארִי לְמִבְנֵי, וַהֲוָה חָמֵי ּדְעֹובָדָא אִתְּתַקְנַת ּבִידַיְיהּו, 

יּה, ּכְדֵין ׁשָארֵי וְָאמַר אִם יְיָ' לֹא יִבְנְה בַיִת וְגֹו', וַהֲוָה מִתְּבְנֵי מִּגַרְמֵ
הַיְינּו רָזָא ּדִכְּתִיב ּבְרֵאׁשִית ּבָרָא אֱלהִים, ּדְהָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 

 ּבָרָא וְַאתְקִין לְהַאי עָלְמָא, ּבְכָל מַה ּדְאִצְטְרִיךְ, ּדְאִיהּו ּבַיִת. 

ַתח ְוָאַמר,  לֹמֹה  ים קכז)(תהלעֹוד ּפָ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ
ֶלְך  לֹמֹה ַהּמֶ סּוק ֶזה ׁשְ ִאם ה' לֹא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו'. ּפָ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֹוֶנה ֶאת ּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָאַמר אֹותֹו ּבְ
ן  ּקֵ ה ִמְתּתַ ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוִהְתִחיל ִלְבנֹות, ְוָהָיה רֹוֶאה ׁשֶ

יֵדיֶהם ְוָהָיה ִנְבֶנה מֵ  ַעְצמֹו, ְוָאז ִהְתִחיל ְוָאַמר, ּבִ
תּוב  ּכָ ִאם ה' לֹא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו'. ַהְינּו ַהּסֹוד ׁשֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲהֵרי ַהּקָ ָרא ֱאלִֹהים, ׁשֶ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ִריְך,  ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ה ּבְ ָרא ְוִהְתִקין ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ִית.  הּוא ּבַ   ׁשֶ

ִמיד ֵעיֵני ה' אֱ  ָנהּתָ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ   ֹלֶהיְך ּבָ

ּדְנָפְִקין  (נ"א נחלין)ׁשָוְא עָמְלּו בֹונָיו ּבֹו, אִּלֵין רָזָא ּדְאִיּנּון נַהֲרִין, 
וְעָאלִין ּכֻּלְהּו ּבְגֹו הַאי ּבַיִת, לְַאתְקְנָא לֵיּה ּבְכָל מַה ּדְאִצְטְרִיךְ. 

קָא ַאתְיָין לְַאתְקְנָא לְמֶעְּבַד ּתִּקּונֵיּה, וַּדַאי אִם  וְַאף עַל ּגַב ּדְכֻּלְהּו
וְעָבִיד  (ס"א ביתיה לא אתקין)יְיָ', ּדְאִיהּו רָזָא ּדְעָלְמָא עִּלָָאה, ּדְַאתְקִין 

ּבֵיתָא ּכְדְקָא יֵאֹות, אִיּנּון ּבֹונִין לְמַּגָנָא אִיּנּון, אֶּלָא מַה ּדְאִיהּו 
ּתָמִיד  (דברים יא)יְיָ' לא יִׁשְמָר עִיר, ּכְמָה ּדִכְּתִיב  עָבִיד וְַאתְקִין. אִם
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עֵינֵי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ ּבָה מֵרִׁשִית הַׁשָּנָה וְעַד ַאחֲרִית ׁשָנָה וְאֹוקְמּוהָ. 
  ּובְַאׁשְּגָחּותָא ּדָא, אִיהִי נְטִירָא ּבְכָל סִטְרִין. 

ְוא ָעְמלּו בֹוָניו ּבֹו  ל אֹותָ  -ׁשָ ה סֹוד ׁשֶ ם ֵאּלֶ
ִית  (נחלים)ְנָהרֹות  תֹוְך ַהּבַ ם ּבְ ּלָ ּיֹוְצִאים ְוִנְכָנִסים ּכֻ ׁשֶ

ב  ִריְך. ְוַאף ַעל ּגַ ּצָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ה ְלַהְתִקינֹו ּבְ ַהּזֶ
אי ִאם  ּקּונֹו, ַוּדַ ן ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ּתִ ִאים ְלַתּקֵ ם ּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ִהְתִקין  -ה'  הּוא סֹוד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ו ולא (ביתׁשֶ

ם  עשה) ָראּוי, אֹוָתם ּבֹוִנים ְלִחּנָ ִית ּכָ ה ֶאת ַהּבַ ְוָעׂשָ
ה ּוַמְתִקין. ִאם ה'  הּוא עֹוׂשֶ ֶ א ַרק ַמה ׁשּ ֵהם, ֶאּלָ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָמר ִעיר, ּכְ ִמיד ֵעיֵני  (דברים יא)לֹא ִיׁשְ ּתָ
ָנה,  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵרׁשִ ה' ֱאלֶֹהיְך ּבָ

ל ּוֵפְר  מּוָרה ִמּכָ ָחה ַהּזֹו ִהיא ׁשְ ּגָ ׁשּוָה. ּוַבַהׁשְ
ָדִדים.    ַהּצְ

 יום ב'

ְבַחר  ק ְיהָֹוה ְלַאֲהָבה אֹוָתם ַוּיִ ֲאבֶֹתיָך ָחׁשַ ַרק ּבַ
ה: ּיֹום ַהּזֶ ים ּכַ ל ָהַעּמִ ֶכם ִמּכָ ַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ּבָ   ּבְ

  דף רטז ע"ב -פרשת ויחי  -ספר בראשית  -בזוהר 

ֲאֹבֶתיךְ  ק ה' ַרק ּבַ   ָחׁשַ
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רַק ּבַאֲבֹותֶיךָ חָׁשַק ה', ּכְתִיב ּבַאֲבֹותֶיךָ,  (דברים י)רִּבִי ׁשִמְעֹון ָאמַר, 
מַּמָׁש ּתְלָתָא, ּומַׁשְמַע ּדִכְתִיב רַק, רַק מַּמָׁש, ּומֵאִּלֵין מִתְּפָרְׁשָן 

 ּומִתְַאחֲדָן ּכָל ׁשְָאר ָאחֳרָנִין, ְוסָלְקִין ׁשְמָא לְאִתְעַּטְרָא. 

ְמעֹון ָאַמר, רַ  י ׁשִ ק ה'.  (דברים י)ּבִ ֲאֹבֶתיְך ָחׁשַ ַרק ּבַ
תּוב  ּכָ ָמע ׁשֶ ה, ּוַמׁשְ לֹׁשָ ׁש ׁשְ ֲאֹבֶתיְך, ַמּמָ תּוב ּבַ ּכָ

ל  -ַרק  ה ִנְפָרִדים ְוֶנֱאָחִזים ּכָ ׁש, ּוֵמֵאּלֶ ַרק ַמּמָ
ר.  ם ְלִהְתַעּטֵ ֵ ָאר ָהֲאֵחִרים ְועֹוִלים ַהׁשּ   ׁשְ

ר לֹא ְבִמְס  ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ֻנת ּתאַכל ּבָ ּכֵ
ְחצֹב  ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ ּה ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּכֹל ּבָ

ת:   ְנחׁשֶ

  דף מ' ע"ב -פרשת בא  -ספר שמות  -בזוהר 

ָרֵאל ָלָאֶרץ, ִנְכְנסּו ְמהּוִלים ְוִנְפְרעוּ  ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ   ּכְ

ַארְעָא, עָאלּו ּגְזִירִין וְאִתְּפְרָעּו. ּומַה ּתָא חֲזֵי, ּכַד עָאלּו יִׂשְרָאֵל לְ
אֶרֶץ אֲׁשֶר לא בְמִסְּכֵנּות ּתֹאכַל ּבָּה לֶחֶם. מַאי  (דברים ח)ּכְתִיב, 

בְמִסְּכֵנּות. לֶחֶם עֹנִי. אֲמַאי אִקְרֵי לֶחֶם עֹנִי. מִׁשּּום ּדְקַּיְימָא סִיהֲרָא 
א, וְלָא מִתְנַהֲרָא מִן ׁשִמְׁשָא, ּבִפְגִימּותָא, וְלָא מִתְּבָרְכָא מִׁשִּמְׁשָ

ּכִי כֹל ּבַׁשָמַיִם ּובָָארֶץ, וְלָא  (דברי הימים א כט)ּכְמָה ּדְַאּתְ ָאמֵר, 
מִּיֹובְלָא. מַאי טַעֲמָא. מִׁשּּום ּדְלָא אִתְּפְרָעּו. אֲבָל  (מכל)אִתְנַהֲרָא 

סַר ּכֹל ּבָּה ּכְתִיב, וְעַל הָכָא, ּדְאִתְּגְזָרּו יִׂשְרָאֵל וְאִתְּפְרָעּו, לֹא תֶחְ 



  'ב יום  â פרשת עקב â „ף ‰יומי â זו‰ר ‰פסוקים
 

כ„

ּדָא לא בְמִסְּכֵנּות ּתֹאכַל ּבָּה לֶחֶם. מַאי טַעֲמָא. מִׁשּּום ּדְלָא תֶחְסַר 
 ּכֹ"ל ּבָּה, ּכְמָה ּדְחָסְרּו לֵיּה ּבְמִצְרַיִם. 

ָרֵאל ָלָאֶרץ, ִנְכְנסּו ְמהּוִלים  ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ ּבֹא ְרֵאה, ּכְ
תוּ  ר לֹא  (דברים ח)ב? ְוִנְפְרעּו, ּוַמה ּכָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ֻנת? ֶלֶחם  ִמְסּכֵ ה ּבְ ּה ֶלֶחם. ַמה ּזֶ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ְבִמְסּכֵ
ָבָנה  ַהּלְ ּום ׁשֶ ה ִנְקָרא ֶלֶחם עִֹני? ִמׁשּ עִֹני. ָלּמָ
ֶמׁש, ְולֹא  ֶ ֶרֶכת ִמן ַהׁשּ ְפִגיָמָתּה ְולֹא ִמְתּבָ עֹוֶמֶדת ּבִ

נֶּ  מֹו ׁשֶ ֶמׁש, ּכְ ֶ ַמִים מּוֶאֶרת ִמן ַהׁשּ ָ ׁשּ י ֹכל ּבַ ֱאַמר ּכִ
ַעם?  [מכל]ּוָבָאֶרץ, ְולֹא מּוֶאֶרת  ִמּיֹוֵבל. ָמה ַהּטַ

ָרֵאל  ּמֹולּו ִיׂשְ ּנִ אן ׁשֶ ּלֹא ִנְפְרעּו. ֲאָבל ּכָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ
תּוב, ְוַעל ֶזה לֹא  ּה ּכָ ְוִנְפְרעּו, לֹא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ

ַעם? ּה ֶלֶחם. ָמה ַהּטַ ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ּום  ְבִמְסּכֵ ִמׁשּ
ִמְצַרִים.  ָחְסרּו ָלּה ּבְ מֹו ׁשֶ ּה. ּכְ ּלֹא ֶתְחַסר ּכֹ"ל ּבָ   ׁשֶ

ּובְכָל ׁשַּתָא וְׁשַּתָא ּדּוכְרָנָא ּדְמִצְרַיִם קָא עַבְדֵי יִׂשְרָאֵל, וְַאכְלֵי וְלָא 
יּה אִׁשְּתְצֵי מִּדָרֵי ּדָרִין. ּובְגִין ּדְלָא אִתְּפְרָעּו הָכָא ּבְמִצְרַיִם, חַסְרּו לֵ

לְהַאי ּכָל, וְקַּיְימָא סִיהֲרָא ּבִפְגִימּותָא, וְאִקְרֵי לֶחֶם עֹנִי, עֹנִי: 
ּכְתַרְּגּומֹו מִסְּכֵנּות. ּומַאי ּדְַאכְלּו לֵיּה ּתַּמָן ּבְַארְעָא, ּבְגִין ּדּוכְרָנָא 

לֹא  ה ס)(ישעיּדְמִצְרַיִם הֲוָה, וְהַאי לְדָרֵי ּדָרִין, ּולְזִמְנָא ּדְָאתֵי ּכְתִיב, 
  יָבֹא עֹוד ׁשִמְׁשֵךְ וִירֵחֵךְ וְגֹו'. 

ל ִמְצַרִים  רֹון ׁשֶ ָרֵאל ִזּכָ ים ִיׂשְ ָנה עֹוׂשִ ָנה ְוׁשָ ּוְבָכל ׁשָ
ּום  ה ִמּדֹוֵרי דֹורֹות. ּוִמׁשּ ּלֶ ְואֹוְכִלים, ְולֹא ִמְתּכַ
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ִמְצַרִים, ָחְסרּו אֹותֹו, ֶאת ַהּכֹל  אן ּבְ ּלֹא ִנְפְרעּו ּכָ ׁשֶ
ה, ְוהַ  ְפִגימּות. ְוִנְקֵראת ֶלֶחם ַהּזֶ ָבָנה עֹוֶמֶדת ּבִ ּלְ

ָאְכלּו אֹותֹו  ֶ נּות. ּוַמה ׁשּ ַתְרּגּומֹו ִמְסּכֵ עִֹני. עִֹני ּכְ
ִביל ִזְכרֹון ִמְצַרִים, ְוֶזה  ׁשְ ָאֶרץ, ֶזה ָהָיה ּבִ ם ּבָ ׁשָ

תּוב  לֹא ָיֹבא  (ישעיה ס)ְלדֹוֵרי דֹורֹות, ְוֶלָעִתיד ָלבא ּכָ
ְך  ְמׁשֵ   ִויֵרֵחְך ְוגֹו'. עֹוד ׁשִ

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ  ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר ָנַתן ָלְך:   ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

  דף קנ"ב ע"ב -פרשת תרומה  -ספר שמות  -בזוהר 

ה ָבֶהם  רּוְך הּוא ִהְתַרּצָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָרֵאל ׁשֶ יִקים ֵהם ִיׂשְ ה ַצּדִ ּמָ ּכַ
יםְוֵקְרָבם ֵאָלי ל ָהַעּמִ   ו ִמּכָ

וְָאכַלְּתָ וְשָבָעְּתָ ּובֵרַכְּתָ אֶת יְיָ' אֱלֹהֶיךָ  (דברים ח)רַּבִי יִצְחָק ּפָתַח, 
וְגֹו', ּכַמָה זַּכָאִין אִיּנּון יִׂשְרָאֵל, ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא אִתְרְעֵי ּבְהּו, 

יִׂשְרָאֵל, יָהִיב מְזֹונָא וְקָרִיב לֹון לְגַּבֵיּה מִּכָל עַּמִין, ּובְגִינֵהֹון ּדְ
וְׂשַבְעָא, לְכָל עָלְמָא. וְאִלְמָלֵא יִׂשְרָאֵל, לָא יָהִיב קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
הּוא מְזֹונָא לְעָלְמָא, וְהַׁשְּתָא ּדְיִׂשְרָאֵל אִיּנּון ּבְגָלּותָא, עַל ַאחַת 

א ּדַהֲוֹו יִׂשְרָאֵל ּכַּמָה וְכַּמָה ּדְנַטְלֵי מְזֹונָא עַל חַד ּתְרֵין. ּבְזִמְנָ
ּבְַארְעָא קַּדִיׁשָא, הֲוָה נָחִית לֹון מְזֹונָא מֵאֲתָר עִּלָָאה, וְאִיּנּון יָהֲבֵי 
חֹולָק ּתַמְצִית לְעַּמִין עֹובְדֵי ּכֹוכָבִים, וְעַּמִין ּכֻּלְהּו לָא אִּתְזָנּו אֶּלָא 

 א, אִתְהַּפַךְ ּבְגַוְונָא ַאחֲָרא. מִּתַמְצִית. וְהַׁשְּתָא ּדְיִׂשְרָאֵל אִיּנּון ּבְגָלּותָ
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ַתח,  י ִיְצָחק ּפָ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ  (דברים ח)ַרּבִ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ָרֵאל  יִקים ֵהם ִיׂשְ ה ַצּדִ ּמָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיְך ְוגֹו'. ּכַ
ה ָבֶהם ְוֵקְרָבם ֵאָליו  רּוְך הּוא ִהְתַרּצָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

בִ  ים, ּוִבׁשְ ל ָהַעּמִ ַבע ִמּכָ ָרֵאל ָנַתן ָמזֹון ְוׁשּ יל ִיׂשְ
ָרֵאל  דֹוׁש  -ְלָכל ָהעֹוָלם, ְוִאְלָמֵלא ִיׂשְ לֹא ָנַתן ַהּקָ

לּות,  ּגָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ ּיִ ו ׁשֶ רּוְך הּוא ָמזֹון ָלעֹוָלם, ְוַעְכׁשָ ּבָ
י  ּנֹוְטִלים ָמזֹון ַעל ֶאָחד ּפִ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ָהיוּ  ְזַמן ׁשֶ ַנִים. ּבִ ה, ָהָיה  ׁשְ דֹוׁשָ ָאֶרץ ַהּקְ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ
קֹום ֶעְליֹון, ְוֵהם נֹוְתִנים ֵחֶלק  יֹוֵרד ָלֶהם ָמזֹון ִמּמָ
ים לֹא  ים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְוָכל ָהַעּמִ ְמִצית ָלַעּמִ ּתַ
ָרֵאל ֵהם  ׂשְ ּיִ ו ׁשֶ ְמִצית, ְוַעְכׁשָ א ֵמַהּתַ ִנּזֹונּו ֶאּלָ

ְך ְלָגוֶ  לּות, ִהְתַהּפֵ ּגָ   ן ַאֵחר. ּבַ

ְלָחן  ֻ ים ְרצֹון ִרּבֹוָנם, ֵהם אֹוְכִלים ַעל ַהׁשּ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ יִּ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ
ֶלךְ  ל ַהּמֶ   ׁשֶ

מְתַל לְמַלְּכָא, ּדְַאתְקִין סְעּודָתָא לִבְנֵי ּבֵיתֵיּה, ּכָל זִמְנָא ּדְאִיּנּון 
לְכַלְּבֵי חּולָק  עַבְדֵי רְעּותֵיּה, ַאכְלֵי סְעּודָתָא עִם מַלְּכָא, וְיָהֲבֵי

ּגַרְמִין לְמִגְרַר. ּבְׁשַעֲתָא ּדִבְנִי ּבֵיתֵיּה לָא עַבְדֵי רְעּותָא ּדְמַלְּכָא, 
  מַלְּכָא יָהִיב ּכָל סְעּודָתָא לְכַלְּבֵי, וְסָלִיק לֹון ּגַרְמֵי. 

ל ְזַמן  ִהְתִקין ְסעּוָדה ִלְבֵני ֵביתֹו. ּכָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמׁשָ
ים אֶ  ֵהם עֹוׂשִ ת ְרצֹונֹו, אֹוְכִלים ְסעּוָדה ִעם ׁשֶ

ָלִבים ֵחֶלק ָהֲעָצמֹות ִלְגרֹר.  ֶלְך, ְונֹוְתִנים ַלּכְ ַהּמֶ



  'ב יום â פרשת עקב â „ף ‰יומי â זו‰ר ‰פסוקים
 

כז

ֶלְך,  ים ֶאת ְרצֹון ַהּמֶ ֵני ֵביתֹו לֹא עֹוׂשִ ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ָלִבים, ּוַמֲעֶלה  עּוָדה ַלּכְ ל ַהּסְ ֶלְך נֹוֵתן ֶאת ּכָ ַהּמֶ

  ָלֶהם ֶאת ָהֲעָצמֹות. 

א, ּכָל זִמְנָא ּדְיִׂשְרָאֵל עַבְדֵי רְעּותָא ּדְמָארֵיהֹון, הָא עַל ּכְגַוְונָא ּדָ
ּפָתֹורָא ּדְמַלְּכָא אִיּנּון ַאכְלֵי, וְכָל סְעּודָתָא אִתְּתָּקַן לְהֹון. וְאִיּנּון, 
מֵהַהּוא חֶדְוָה ּדִלְהֹון, יָהֲבֵי ּגַרְמֵי ּדְאִיהּו ּתַמְצִית לְעֹובָדֵי ּכֹוכָבִים. 

מְנָא ּדְיִׂשְרָאֵל לָא עַבְדֵי רְעּותָא ּדְמָארֵיהֹון, ַאזְלֵי ּבְגָלּוָתא, וְכָל זִ
ּכָכָה יֹאכְלּו  (יחזקאל ד)וְהָא סְעּודָתָא לְכַלְּבֵי, וְאִסְּתַּלָק לֹון ּתַמְצִית 

ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל אֶת לַחְמָם טָמֵא ּבַּגֹויִם, ּדְהָא ּתַמְצִית ּדְגִעּולֵיהֹון ַאכְלֵי. 
לִבְרָא ּדְמַלְּכָא, ּדְיָתִיב ּומְצַּפֶה לְפָתֹורָא ּדְעַבְדָא, מַה ּדְאִׁשְּתְַאר  וַוי

  מִּגֹו ּפָתֹורָא אִיהּו ָאכִיל. 

ים ְרצֹון ִרּבֹוָנם,  ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ מֹו ֶזה, ּכָ ּכְ
ֶלְך, ְוָכל  ל ַהּמֶ ה ׁשֶ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ֵהם אֹוְכִלים ַעל ַהׁשּ

עּודֹות מְ  ְמָחה ַהּסְ נֹות ָלֶהם. ְוֵהם, ֵמאֹוָתּה ׂשִ ֻתּקָ
ְמִצית ְלעֹוְבֵדי  ֵהן ּתַ ֶהם, נֹוְתִנים ֲעָצמֹות ׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ים ְרצֹון  ָרֵאל לֹא עֹוׂשִ ׂשְ ּיִ ּכֹוָכִבים. ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
עּוָדה הֹוֶלֶכת  לּות, ְוַהּסְ ִרּבֹוָנם, ֵהם הֹוְלִכים ַלּגָ

ְמצִ  ָלִבים, ְועֹוָלה ָלֶהם ַהּתַ ָכה יֹאְכלּו ְבֵני ַלּכְ ית. ּכָ
ְמִצית  ֲהֵרי ּתַ ּגֹוִים, ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ּבַ ִיׂשְ
ב  ּיֹוׁשֵ ֶלְך ׁשֶ ֶהם ֵהם אֹוְכִלים. אֹוי ְלֶבן ַהּמֶ ּלָ ַהּגַֹעל ׁשֶ
ָאר ִמּתֹוְך  ׁשְ ּנִ ֶ ְלַחן ָהֶעֶבד, ּוַמה ׁשּ ה ְלׁשֻ ּוְמַצּפֶ

ְלָחן הּוא אֹוֵכל.  ֻ   ַהׁשּ
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ֲעֹרְך ְלָפנַ  ְלָחן ּתַ ֶלךְ  - י ׁשֻ   זֹו ְסעּוַדת ַהּמֶ

ּתַעֲרֹךְ לְפָנַי ׁשֻלְחָן נְגֶד צֹורְרָי ּדִׁשַּנְּתָ  (תהלים כג)ּדָוִד מַלְּכָא ָאמַר, 
בַׁשֶּמֶן רֹאׁשִי ּכֹוסִי רְוָיָה. ּתַעֲרֹוךְ לְפָנַי ׁשֻלְחָן, ּדָא סְעּודָתָא 

יַתְבֵי קָמֵי ּפָתֹורָא, מְצַּפָאן ּדְמַלְּכָא. נֶגֶד צֹורְרָי, אִיּנּון ּכַלְּבֵי ּדְ
  לְחּולָק ּגַרְמִין, וְאִיהּו יָתִיב עִם מַלְּכָא ּבְעִנּוגָא ּדִסְעּודָתָא ּבְפָתֹורָא. 

ֶלְך ָאַמר,  ִוד ַהּמֶ ְלָחן ֶנֶגד  (תהלים כג)ּדָ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ
ֲערֹךְ  י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ּתַ ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ְלָפַני  צְֹרָרי ּדִ

ְלָחן  ֶלְך. ֶנֶגד צְֹרָרי  -ׁשֻ אֹוָתם  -זֹו ְסעּוַדת ַהּמֶ
ת  ים ַלֲחֻלּקַ ְלָחן ּוְמַצּפִ ֻ ִבים ִלְפֵני ַהׁשּ ּיֹוׁשְ ָלִבים ׁשֶ ַהּכְ
עּוָדה  ל ַהּסְ עֶֹנג ׁשֶ ֶלְך ּבָ ב ִעם ָהּמֶ ֲעָצמֹות, ְוהּוא יֹוׁשֵ

ְלָחן.  ֻ ׁשּ   ּבַ

יׁשָא ּדִסְעּודָתָא, ּדְכָל מִׁשְחָא, וְׁשַמְנּוָנא, ּדִׁשַּנְּתָ בַׁשֶּמֶן רֹאׁשִי, ּדָא רֵ
וְתִקּון סְעּודָתָא, אִתְיְיהִיב ּבְקַדְמִיתָא לִרְחִימָא ּדְמַלְּכָא. מַה 
ּדְאִׁשְּתְַאר, לְבָתַר אִתְיְיהִיב לְכַלְּבֵי, ּולְאִיּנּון ּפַלְחֵי ּפָתֹורָא. ּכֹוִסי 

א ּדְמַלְּכָא ּתָדִיר, ּדְלָא יִצְטְרִיךְ רְוָיָה, מַלְיָא ּכַּסָא קָמֵי רְחִימָ
  לְמִׁשְַאל. וְעַל רָזָא ּדָא, הֲוֹו יִׂשְרָאֵל ּתָדִיר, עִם ׁשְַאר עַּמִין. 

י  ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבׁשּ ַ ׁשּ ל  -ּדִ ּכָ עּוָדה. ׁשֶ ֶזה רֹאׁש ַהּסְ
ִראׁשֹוָנה  ִנים ּבָ עּוָדה ִנּתָ ְמנּוִנית ְוִתּקּון ַהּסְ ֶמן ְוׁשַ ׁשֶ

ָלִבים ַלֲאה ְך ַלּכְ ן ַאַחר ּכָ ָאר ִנּתָ ׁשְ ּנִ ֶ ֶלְך. ַמה ׁשּ ּוב ַהּמֶ
ְלָחן. ּכֹוִסי ְרָוָיה  ֻ ְמֵלָאה  -ּוְלאֹוָתם עֹוְבֵדי ַהׁשּ

ּלֹא ִיְצָטֵרְך  ִמיד ׁשֶ ֶלְך ּתָ ַהּכֹוס ִלְפֵני ֲאהּוב ַהּמֶ
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ָאר  ִמיד ִעם ׁשְ ָרֵאל ּתָ ׁש, ְוַעל סֹוד ֶזה ָהיּו ִיׂשְ ְלַבּקֵ
ים.    ָהַעּמִ

  דף קנ"ג ע"ב -פרשת תרומה  -ספר שמות  -בזוהר 

ְמָחה  ֵדי ָלֵתת ׂשִ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ִמְתַחיֵּב ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ
  ְלַמְעָלה

'  יום ג

וְָאכַלְּתָ וְשָבָעְּתָ ּובֵרַכְּתָ אֶת יְיָ'  (דברים ח)ּפָתַח רַּבִי חִּיָיא וְָאמַר, 
לָא ָאכִיל ּבַר נָׁש לְׂשַבְעָא, וְיִתְמְלֵי ּכְרִיסֵיּה, אֱלֹהֶיךָ וְגֹו'. וְכִי עַד 

ּבְמַאי (דף קנ"ג ע"ב)  (ד"א ל"ג אי הכי)לָא יְבָרֵךְ לֵיּה לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 
נֹוקִים וְָאכַלְּתָ וְשָבָעְּתָ, ּובָתַר ּובֵרַכְּתָ. אֶּלָא אֲפִיּלּו לָא יֵיכּול ּבַר 

עּותֵיּה אִיהּו עָלֵיּה, וְיִׁשָוֵי לֵיּה לְהַהּוא מֵיכְלָא נָׁש אֶּלָא ּכְזַיִת, ּורְ
ּפֹותֵחַ אֶת יָדֶיךָ  (תהלים קמה)עִקָרָא ּדְמֵיכְלֵיּה, ׂשָבְעָא אִקְרֵי. ּדִכְּתִיב, 

ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי רָצֹון. לְכָל חַי אֲכִילָה לָא ּכְתִיב, אֶּלָא רָצֹון. 
הַהּוא מֵיכְלָא, ׂשָבְעָא אִקְרֵי, וַאֲפִיּלּו ּדְלֵית  הַהּוא רְעּותָא ּדְׁשַּוֵי עַל

קָמֵיּה ּדְבַר נָׁש אֶּלָא הַהּוא זְעֵיר ּבִכְזַיִת, וְלָא יַּתִיר הָא רְעּותָא 
ּדְׂשָבְעָא ׁשַּוֵי עָלֵיּה. ּובְגִין ּכַךְ, ּומַׂשְּבִיעַ לְכָל חַי רָצֹון, רָצֹון ּכְתִיב, 

ּובֵרַכְּתָ וַּדַאי, וְאִתְחַיָיב ּבַר נָׁש לְבָרְכָא לֵיּה וְלָא אֲכִילָה. וְעַל ּדָא 
 לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּבְגִין לְמֵיהַב חֶדְוָה לְעֵיּלָא. 

יא ְוָאַמר,  י ִחּיָ ַתח ַרּבִ ָבְעּתָ  (דברים ח)ּפָ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ּלֹא אֹוֵכל  ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיְך ְוגֹו'. ְוִכי ַעד ׁשֶ

א ְכֵרסֹו לֹא ְיָבֵרְך ֶאת ָאדָ  ְבָעה ְוִתְתַמּלֵ ם ְלׂשָ
רּוְך הּוא?!  דֹוׁש ּבָ ה ְנָבֵאר ְוָאַכְלּתָ  (אם כך)ַהּקָ ּמֶ ּבַ

א ֲאִפּלּו לֹא יֹאַכל  ? ֶאּלָ ְך ּוֵבַרְכּתָ , ְוַאַחר ּכָ ָבְעּתָ ְוׂשָ
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ים ֶאת אֹותֹו  ִית, ּוְרצֹונֹו ָעָליו, ְוָיׂשִ ּזַ א ּכַ ָאָדם ֶאּלָ
ֲאָכל ר ַמֲאָכלֹו  ַהּמַ תּוב  -ִעּקַ ּכָ ְבָעה, ׁשֶ ִנְקָרא ׂשָ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון.  (תהלים קמה) ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדְך ּוַמׂשְ
א ָרצֹון. אֹותֹו ָרצֹון  לֹא ָכתּוב ְלָכל ַחי ֲאִכיָלה, ֶאּלָ
ֵאין  ְבָעה, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ם ַעל אֹותֹו ַמֲאָכל ִנְקָרא ׂשָ ָ ׂשּ ׁשֶ

ִית ְולֹא יֹוֵתר, ִלְפֵני ָהָאָדם אֶ  ַכּזַ א אֹותֹו ְמַעט ּבְ ּלָ
יַע  ּבִ ְך ּוַמׂשְ ּום ּכָ ם ָעָליו. ּוִמׁשּ ַבע ׂשָ ֲהֵרי ְרצֹון ַהׂשּ
תּוב ָרצֹון, ְולֹא ֲאִכיָלה. ְוַעל ֶזה  ְלָכל ַחי ָרצֹון. ּכָ
דֹוׁש  ב ָהָאָדם ְלָבֵרְך ֶאת ַהּקָ אי, ּוִמְתַחּיֵ ּוֵבַרְכּתָ ַוּדַ

ֵדי רּוְך הּוא ּכְ ְמָחה ְלַמְעָלה.  ּבָ   ָלֵתת ׂשִ

ִתיָּה א ֵאין ּבֹו ֲאִכיָלה ּוׁשְ   ָהעֹוָלם ַהּבָ

ּפָתַח רַּבִי חִזְקִּיָה, ּבְהַאי קְרָא אֲבַתְרֵיּה וְָאמַר, וְָאכַלְּתָ וְשבָעְּתָ. 
מַה  (ויגש ר"ז ע"ב)מֵהָכָא, ּדְׁשִּכֹור ׁשָרֵי לֵיּה לְבָרְכָא ּבִרְכְתָא ּדִמְזֹונָא, 

כִי ּבִצְלֹותָא. ּדִצְלֹותָא לָאו הָכִי, ּדְהָא צְלֹותָא מָעַלְיָא ּבְלָא ּדְלֵית הָ
אֲכִילָה אִיהִי, מַאי טַעֲמָא, ּבְגִין ּדִצְלֹותָא סַּלְקָא לְעֵיּלָא לְעֵיּלָא, 
אֲתָר ּדְלֵית ּבֵיּה לָא אֲכִילָה וְלָא ׁשְתִּיָה. וְעַל ּדָא ּתָנִינָן, עָלְמָא 

  אֲכִילָה ּוׁשְתִּיָה וְכּו'.  ּדְָאתֵי לֵית ּבֵיּה

ה ַאֲחָריו ְוָאַמר,  סּוק ַהּזֶ ּפָ ה ּבַ י ִחְזִקּיָ ַתח ַרּבִ ּפָ
ר ְלָבֵרְך  ּכֹור ֻמּתָ ׁשִ ּלְ אן ׁשֶ . ִמּכָ ָבְעּתָ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ה לֹא  ִפּלָ ּתְ ה. ׁשֶ ְתִפּלָ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ זֹון, ַמה ׁשּ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

ה ְמעֻ  ִפּלָ ֲהֵרי ּתְ ְך, ׁשֶ ִלי ֲאִכיָלה, ָמה ּכָ ה ִהיא ּבְ ּלָ
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ה עֹוָלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה,  ִפּלָ ּתְ ּום ׁשֶ ַעם? ִמׁשּ ַהּטַ
ה. ְוַעל ֶזה  ִתּיָ ֵאין ּבֹו לֹא ֲאִכיָלה ְולֹא ׁשְ ָמקֹום ׁשֶ

ה ְוכּו'.  ִתּיָ א ֵאין ּבֹו ֲאִכיָלה ּוׁשְ ִנינּו, ָהעֹוָלם ַהּבָ   ׁשָ

ה ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ּכֹור ֹלא ִיְתּפַ   ׁשִ

בָל ׁשְַאר ּדַרְּגִין ּדִלְתַּתָא אִית ּבְבִרְּכַת מְזֹונָא, אִׁשְּתְכַח ַּגְוונָא אֲ
ָאחֳרָא ּומָעַלְיָא, הַהּוא ּבִרְכְתָא ּדְאִׁשְּתְכַח ּבְׂשַבְעָא. ּבְגִין ּדְבִרְּכַת 

א מְזֹונָא, אִיהִי ּבַאֲתָר ּדְאִית ּבֵיּה אֲכִילָה ּוׁשְתִּיָה, ּומִּנֵיּה נָפַק מְזֹונָ
וְׂשַבְעָא לְתַּתָא, וְעַל ּדָא אִצְטְרִיךְ לְַאחֲזָָאה קָמֵיּה ׂשָבְעָא וְחֶדְוָה. 
(ובגין כך האי איהו אתר דאית ביה אכילה ושתיה ומניה נפיק מזונא לתתא ואצטריך לאחזאה 

ּבַאֲתָר ּדִצְלֹותָא, לָאו הָכִי, ּדְהָא סַּלְקָא יַּתִיר לְעֵיּלָא  קמיה שבעא וחדוה)
יּלָא וְעַל ּדָא, ׁשִּכֹור לָא יִצְלֵי צְלֹותָא. ּבְבִרְּכַת מְזֹונָא, ׁשִּכֹור לְעֵ

ׁשָרֵי לֵיּה לְבָרְכָא ּבִרְּכַת מְזֹונָא. מַׁשְמַע מֵהַאי קְרָא, ּדִכְּתִיב וְָאכַלְּתָ 
 וְשָבָעְּתָ ּובֵרַכְּתָ. וְָאכַלְּתָ: זֹו אֲכִילָה. וְׂשָבָעְּתָ: זֹו ׁשְתִּיָה ּדְהָא
ׂשָבְעָא, ּבְחַמְרָא אִיהִי רַּוֵי. חַמְרָא ׂשָבְעָא וַּדַאי, וְדָא אִיהּו ׁשִּכֹור. 
ּדִכְּתִיב ּובֵרַכְּתָ אֶת ּדַיְיקָא, ּדְמַׁשְמַע ּדְבִרְּכַת מְזֹונָא אִצְטְרִיךְ חֶדְוָה 
 וְׂשַבְעָא. עַל הָָארֶץ הַּטֹובָה. מַאי טֹובָה. ׂשָבְעָא. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר,

וַּנִׂשְּבַע לֶחֶם וַּנִהְיֶה טֹובִים ּבְגִין ּכַךְ אִצְטְרִיךְ חֶדְוָה  (ירמיה מה)
  וְׂשַבְעָא. 

זֹון  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ה ֵיׁש. ּבְ ַמּטָ ּלְ ָרגֹות ׁשֶ ָאר ַהּדְ ֲאָבל ׁשְ
ְמֵצאת  ּנִ ָרָכה ׁשֶ ה, אֹוָתּה ּבְ ִנְמָצא ָגֶון ַאֵחר ּוְמֻעּלֶ

ְרכַּ  ּבִ ּום ׁשֶ ַבע. ִמׁשּ ׂשּ ׁש ּבַ ּיֵ ָמקֹום ׁשֶ זֹון ִהיא ּבְ ת ַהּמָ
ּנּו יֹוֵצאת ָמזֹון ְוּשַבע  ה, ּוִמּמֶ ִתּיָ ּבֹו ֲאִכיָלה ּוׁשְ
ַבע  ה, ְוַעל ֶזה ָצִריְך ְלַהְראֹות ְלָפָניו ׁשּ ְלַמּטָ



  '‚ יום  â פרשת עקב â „ף ‰יומי â זו‰ר ‰פסוקים
 

לב

ְמָחה.  (ומשום כך זהו מקום שיש בו אכילה ושתיה, וממנו יוצא מזון ְוׂשִ

ה לֹא  למטה, וצריך להראות לפניו שבע ושמחה) ִפּלָ ל ּתְ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ֲהֵרי עֹוָלה יֹוֵתר ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ְוַעל ֶזה  ְך, ׁשֶ ּכָ
ּכֹור  זֹון, ׁשִ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ה. ּבְ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ּכֹור לֹא ִיְתּפַ ׁשִ
סּוק  ָמע ֵמַהּפָ זֹון. ַמׁשְ ת ַהּמָ ְרּכַ ר לֹו ְלָבֵרְך ּבִ ֻמּתָ

תּוב ְוָאַכְלּתָ ְושָׂ  ּכָ ה, ׁשֶ . ְוָאַכְלּתָ ַהּזֶ  - ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ
ָבְעּתָ  ַיִין  -זֹו ֲאִכיָלה. ְוׂשָ ַבע ּבְ ֲהֵרי ׁשּ ה, ׁשֶ ִתּיָ זֹו ׁשְ

תּוב  ּכָ ּכֹור, ׁשֶ אי, ְוֶזהּו ׁשִ ַבע ַוּדַ ה. ַיִין ׁשּ ִמְתַרּוֶ
זֹון ָצִריְך  ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ָמע ׁשֶ ׁשְ ּמַ ְוָקא, ׁשֶ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ּדַ

ַבע.  ְמָחה ְוׁשּ ה טֹוָבה? ׂשִ ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה. ַמה ּזֶ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ַבע, ּכְ ְהֶיה  (ירמיה מד)ׁשּ ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ ַוּנִ

ְמָחה ְוּשַבע.  ְך ָצִריְך ׂשִ ּום ּכָ   טֹוִבים. ִמׁשּ

ְהֶיה ָעָליו ָמזֹון יִּ א ׁשֶ ֵריָקנּות, ֶאּלָ ְלָחן ֹלא ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ   ׁשֻ

וְעָׂשִיתָ ׁשֻלְחָן עֲצֵי ׁשִּטִים וְגֹו',  (שמות כה)וְָאמַר  ּפָתַח רַּבִי יֵיסָא
ׁשֻלְחָן ּדָא אִיהּו קַּיְימָא לְגֹו ּבְמַׁשְּכְנָא. ּובִרְכְתָא ּדִלְעֵיּלָא ׁשַרְיָא 
עָלֵיּה, ּומִּנֵיּה נָפִיק מְזֹונָא לְכָל עָלְמָא. וְׁשֻלְחָן ּדָא לָא אִצְטְרִיךְ 

, אֲפִיּלּו רִגְעָא חֲדָא, אֶּלָא לְמֶהֱוֵי עָלֵיּה מְזֹונָא, לְמֶהֱוֵי ּבְרֵיקַנְּיָא
ּדְהָא ּבִרְכְתָא לָא אִׁשְּתְכַח עַל אֲתָר רֵיקָנַּיָא. ּובְגִין ּכַךְ אִצְטְרִיךְ 
לְמֶהוֵי עָלֵיּה נַהֲמָא ּתָדִיר, ּדְלֶהוֵי ּתָדִיר ּבִרְכְתָא עִּלָָאה מִׁשְּתַּכְחָא 

ׁשֻלְחָן, נַפְקֵי ּבִרְּכָאן ּומְזֹונֵי לְכָל ׁשְַאר ּפָתֹוִרִי  ּבֵיּה, ּומִּגֹו הַהּוא
  ּדְעָלְמָא, ּדְאִתְּבָרְכָאן ּבְגִינֵיּה. 
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ים  ּטִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ י ֵייָסא ְוָאַמר, ְוָעׂשִ ַתח ַרּבִ ּפָ
ן,  ּכָ ׁשְ ה הּוא עֹוֵמד ְלתֹוְך ַהּמִ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ְוגֹו'. ַהׁשּ

ַמעְ  ּלְ ָרָכה ׁשֶ ּנּו יֹוֵצא ָמזֹון ְוַהּבְ ָלה ׁשֹוָרה ָעָליו, ּוִמּמֶ
ְלָחן ֶזה לֹא ָצִריְך ִלְהיֹות  ְלָכל ָהעֹוָלם. ְוׁשֻ
ְהֶיה ָעָליו  ּיִ א ׁשֶ ֵריָקנּות ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד, ֶאּלָ ּבְ
ָמקֹום ֵריק.  ָרָכה לֹא ִנְמֵצאת ּבְ ֲהֵרי ַהּבְ ָמזֹון, ׁשֶ

ִמיד ְהֶיה  ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְהיֹות ָעָליו ּתָ ּתִ ֶלֶחם, ׁשֶ
ָרָכה ֶעְליֹוָנה ִנְמֵצאת ּבֹו, ּוִמּתֹוְך אֹותֹו  ִמיד ּבְ ּתָ
ָאר  ָרכֹות ּוְמזֹונֹות ְלָכל ׁשְ ְלָחן יֹוְצאֹות ּבְ ׁשֻ

ְגָללֹו.  ְרִכים ּבִ ְתּבָ ּמִ ְלֲחנֹות ָהעֹוָלם, ׁשֶ   ׁשֻ

עֲתָא ּדְקָא ׁשֻלְחָן ּדְכָל ּבַר נָׁש אִצְטְרִיךְ לְמֶהֱוֵי הָכִי קָמֵיּה, ּבְׁשַ
מְבָרַךְ לֵיּה לְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּבְגִין ּדְתִׁשְרֵי עָלֵיּה ּבִרְכְתָא 
מִּלְעֵיּלָא, וְלָא יִתְחָזֵי ּבְרֵיקַנְּיָא, ּדְהָא ּבִרְּכָאן ּדִלְעֵיּלָא לָא ׁשַרְיָין 

כְי ּבַּבָיִת, וְהָא הַּגִידִי לִי מַה יֶׁש לָ (מלכים ב ד)ּבְאֲתָר רֵיקָנַּיָא, ּדִכְּתִיב, 
(בס"א אּוקְמּוהָ חַבְרַּיָיא. ׁשְֻלחָן ּדְלָא אִּתְמַר עָלֵיּה מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא, 

ּכִי ּכָל  (ישעיה כח)עָלֵיּה ּכְתִיב,  אינו, ולא בריך על ההוא מזונא לקודשא בריך הוא)
א עַל הַהּוא ׁשֻלְחָנֹות מָלְאּו קִיא צֹוָאה ּבְלִי מָקֹום. וְָאסּור לְבָרְכָ

  ׁשֻלְחָן. 

ְך ְלָפָניו  ל ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ּכָ ל ּכָ ְלָחן ׁשֶ ְ ַהׁשּ
ֵדי  רּוְך הּוא, ּכְ דֹוׁש ּבָ ָבֵרְך ֶאת ַהּקָ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ָרָכה ִמְלַמְעָלה, ְולֹא ֵיָרֶאה  ֶרה ָעָליו ּבְ ׁשְ ּתִ ׁשֶ

ַמְעָלה לֹא ׁשוֹ  ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ֲהֵרי ַהּבְ רֹות ְבֵריָקנּות, ׁשֶ
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תּוב  ּכָ ָמקֹום ֵריק, ׁשֶ ׁש  (מלכים ב ד)ּבְ יִדי ִלי ַמה ּיֶ ַהּגִ
ּלֹא  ְלָחן ׁשֶ ְרׁשּוהּו ַהֲחֵבִרים. ׁשֻ ִית, ַוֲהֵרי ּפֵ ּבָ ָלְך ּבַ

ְבֵרי תֹוָרה  (ולא ברך על אותו מזון לקדוש ברוך ֶנֶאְמרּו ָעָליו ּדִ

תּוב הוא) ְלָחנֹות מָ  (ישעיה כח), ָעָליו ּכָ ל ׁשֻ י ּכָ ְלאּו ּכִ
ִלי ָמקֹום. ְוָאסּור ְלָבֵרְך ַעל אֹותֹו  ִקיא צָֹאה ּבְ

ְלָחן.    ׁשֻ

ל ּתֹוָרה, ִנְקָרא ִקיא צֹוָאה ֵאין ּבֹו ֵחֶלק ׁשֶ ְלָחן ׁשֶ   ׁשֻ

מַאי טַעְמָא. ּבְגִין ּדְאִית ׁשֻלְחָן, וְאִית ׁשֻלְחָן. ׁשֻלְחָן אִיהּו ּדְקָא 
ּוא לְעֵיּלָא, וְאִיהּו קַּיְימָא ּתָדִיר מְסַּדְרָא קָמֵיּה ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ ה

לְסַּדְרָא ּבֵיּה ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, ּולְַאכְלְלָא ּבֵיּה ַאתְוָון ּדְמִּלֵי 
(בס"א אינו, דא הוא ברכתא דמזונא, דאית פסוקי ומלי דאוריתא ואינון אתוון ּדְאֹורַיְיתָא, 

לָקִיט לֹון לְגַּבֵיּה, וְכָלִיל  וְאִיהּו דמלי אורייתא אתכלילן ביה בההוא שלחן)
ּכֻּלְהּו ּבְגַּוֵיּה, ּובְהּו אִׁשְּתְלִים, וְחַּדֵי, וְאִית לֵיּה חֶדְוָה. וְעַל ׁשֻלְחָן 

(ק"ב ֶזה הַׁשֻּלְחָן אֲׁשֶר לִפְנֵי יְיָ', לִפְנֵי יְיָ', וְלָא  (יחזקאל מא)ּדָא ּכְתִיב, 

ית, ְּדלָא אִית ּבֵיּה חּולָקָא מִלִפְנֵי יְיָ'. ׁשֻלְחָן ָאחֲרָא אִ ע"ב)
ּדְאֹורַיְיתָא, וְלֵית לֵיּה חּולָקָא ּבִקְדּוׁשָה ּדְאֹורַיְיתָא, וְהַהּוא ׁשְֻלחָן 

מָקֹום, ּדְלֵית לֵיּה (דף קנ"ד ע"א) אִקְרֵי קִיא צֹוָאה, וְָדא אִיהּו ּבְלִי 
  חּולָקָא ּבְסִטְרָא ּדִקְדּוׁשָה ּכְלּום. 

ַעם? ִמׁשּ  ְלָחן ָמה ַהּטַ ְלָחן. ׁשֻ ְלָחן ְוֵיׁש ׁשֻ ׁש ׁשֻ ּיֵ ּום ׁשֶ
רּוְך הּוא ְלַמְעָלה  דֹוׁש ּבָ ר ִלְפֵני ַהּקָ הּוא ְמֻסּדָ ׁשֶ
ְבֵרי תֹוָרה ּוְלַהְכִליל ּבֹו  ר ּבֹו ּדִ ִמיד ְלַסּדֵ ְועֹוֵמד ּתָ

ְבֵרי תֹוָרה,  ל ּדִ (זהו ברכת המזון. שיש פסוקים ודברי אֹוִתּיֹות ׁשֶ
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ְוהּוא לֹוֵקט  ות של דברי תורה נכללים בו באותו שלחן)תורה ואותן אותי
ם ְלתֹוכֹו, ּוָבֶהם  ּלָ אֹוָתם ֵאָליו ְוכֹוֵלל ֶאת ּכֻ
ְלָחן ֶזה  ְמָחה. ְוַעל ׁשֻ ֵמַח ְוֵיׁש לֹו ׂשִ ם ְוׂשָ ּלֵ ּתַ ִמׁשְ

תּוב  ר ִלְפֵני ה'. ִלְפֵני  (יחזקאל מא)ּכָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהׁשּ
ְפֵני ה'.  ֵאין ּבֹו ֵחֶלק ה', ְולֹא ִמּלִ ְלָחן ַאֵחר ׁשֶ ֵיׁש ׁשֻ

ת ַהּתֹוָרה. ְואֹותֹו  ַ ְקֻדׁשּ ל ּתֹוָרה, ְוֵאין לֹו ֵחֶלק ּבִ ׁשֶ
ֵאין לֹו  ִלי ָמקֹום, ׁשֶ ְלָחן ִנְקָרא ִקיא צֹוָאה, ְוֶזהּו ּבְ ׁשֻ

לּום.  ה ּכְ ָ ֻדׁשּ ַצד ַהּקְ   ֵחֶלק ּבְ
 יום ד'

ּה מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא, אִיהּו ׁשֻלְחָן ּבְגִין ּכַךְ, ׁשֻלְחָן ּדְלָא אִּתְמַר עָלֵי
ּדְקִיא צֹוָאה. אִיהּו ׁשֻלְחָן ּדְטַעֲוָא ָאחֲרָא. לֵית ּבְהַהּוא ׁשֻלְחָן 
חּולָקָא ּבְרָזָא ּדֶאֱלָהָא עִּלָָאה. ׁשֻלְחָן ּדְמִּלֵי אֹורַיְיתָא אִּתְמָרּו עָלֵיּה, 

וְׁשַּוִי לֵיּה לְחּולְקֵיּה. וְלָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא נָטִיל הַהּוא ׁשֻלְחָן, 
אֶּלָא סּורְיָ"א רַב מְמָנָא, נָטִיל ּכָל אִיּנּון מִּלִין,  (ר"ג ע"ד, רכ"ג ע"א)עֹוד, 

וְׁשַּוֵי ּדִּיּוקְנָא ּדְהַהּוא ׁשֻלְחָן קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. וְכָל אִיּנּון 
ּלְקִין עַל הַהּוא ּפָתֹורָא, מִּלִין ּדְאֹורַיְיתָא ּדְאִתְמָרּו עָלֵיּה, סַ

קָמֵי מַלְּכָא קַּדִיׁשָא. מַׁשְמַע ּדִכְּתִיב זֶה הַׁשֻלְחָן  (ס"א ואתעתד)וְאִתְעַּטָר 
קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. ׁשֻלְחָן  (ס"א דאתעתד)אֲׁשֶר לִפְנֵי יְיָ' ּדְאִתְעַּטָר 

, מִּכָל חֹובֹוי. זַּכָָאה אִיהּו, ּדְבַר נָׁש, קַּיְימָא לְדַּכְָאה לֵיּה לְבַר נָׁש
מַאן ּדְאִּלֵין ּתְרֵין קַיְימִין עַל ּפָתֹורֵיּה. מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא. וְחּוָלקָא 

  לְמִסְּכְנִין, מֵהַהּוא ׁשֻלְחָן. 

ְבֵרי תֹוָרה  ּלֹא ֶנֱאַמר ָעָליו ּדִ ְלָחן ׁשֶ ְך, ׁשֻ ּום ּכָ ִמׁשּ
ל ִקיא צָֹאה, הּוא  ְלָחן ׁשֶ ל ֱאִליל הּוא ׁשֻ ְלָחן ׁשֶ ׁשֻ
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סֹוד ָהֱאלֹוּהַ  ְלָחן ֵחֶלק ּבְ אֹותֹו ׁשֻ ַאֵחר. ֵאין ּבְ
ְבֵרי תֹוָרה ֶנֱאָמִרים ָעָליו,  ּדִ ְלָחן ׁשֶ ָהֶעְליֹון. ׁשֻ
ם אֹותֹו  ְלָחן ְוׂשָ רּוְך הּוא נֹוֵטל אֹותֹו ׁשֻ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

א סּוְרָי"א, ַהְמֻמּנֶה  דֹול, ְלֶחְלקֹו. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ַהּגָ
ְלָחן  ֻ יֹוַקן אֹותֹו ַהׁשּ ם ּדְ לּו, ְוׂשָ ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ נֹוֵטל ּכָ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה  רּוְך הּוא. ְוָכל אֹוָתם ּדִ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ
ר  ְלָחן, ּוִמְתַעּטֵ ֶאְמרּו ָעָליו עֹוִלים ַעל אֹותֹו ׁשֻ ּנֶ ׁשֶ

מָ  (ומזדמן) דֹוׁש. ַמׁשְ ֶלְך ַהּקָ תּוב ֶזה ִלְפֵני ַהּמֶ ּכָ ע ׁשֶ
ר  ְתַעּטֵ ּמִ ר ִלְפֵני ה', ׁשֶ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ִלְפֵני  (שמזדמן)ַהׁשּ

ל ָאָדם עֹוֵמד ְלַטֵהר  ְלָחנֹו ׁשֶ רּוְך הּוא. ׁשֻ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ה  ֵאּלֶ ֵרי הּוא ִמי ׁשֶ ל ֲחָטָאיו. ַאׁשְ ֶאת ָהָאָדם ִמּכָ

ְלָחנֹו  ַנִים עֹוְמִדים ַעל ׁשֻ ְ ְבֵרי תֹוָרה,  -ַהׁשּ ְוֵחֶלק ּדִ
ְלָחן.  ים. ֵמאֹותֹו ׁשֻ   ָלֲעִנּיִ

ּכַד סַּלְקִין הַהּוא ּפָתֹורָא מִּקָמֵיּה ּדְבַר נָׁש, ּתְרֵין מַלְָאכִין קַּדִיׁשִין 
אִזְּדַּמְנָן ּתַּמָן, חַד מִימִינָא, וְחַד מִׂשְּמָאלָא. חַד ָאמַר ּדָא אִיהּו 

א מְסַּדֵר קָמֵיּה, מְסַּדָר יְהֵא ׁשֻלְחָן ּדְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא, ּדִפְלַנְיָא קָ
ּתָדִיר ּפָתֹורָא ּדָא, ּבְבִרְּכָאן עִלָאִין, ּומִׁשְחָא ּורְבּו עִּלָָאה, קּודְׁשָא 
ּבְרִיךְ הּוא יִׁשְרֵי עֲלֹוי. וְחַד ָאמַר, ּדָא אִיהּו ׁשֻלְחָן ּדְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא, 

רָא ּדִי עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי יְבָרְכּון ּדִפְלַנְיָא קָא מְסַּדֵר קָמֵיּה, ּדָא ּפָתֹו
לֵיּה, מְסַּדָר יְהֵא הַאי ּפָתֹורָא קָמֵי עַּתִיק יֹומִין, ּבְהַאי עָלְמָא, 

  ּובְעָלְמָא ּדְָאתֵי. 
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ֵני  ְפֵני אֹותֹו ָאָדם, ׁשְ ְלָחן ִמּלִ ָעִלים אֹותֹו ׁשֻ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ם, ֶאָחד מִ  ִנים ְלׁשָ ּמְ ים ִמְזּדַ ִמין ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ּיָ

ֶלְך  ל ַהּמֶ ְלָחן ׁשֶ מֹאל. ֶאָחד אֹוֵמר: ֶזהּו ׁשֻ ְ ְוֶאָחד ִמׂשּ
ִמיד  ר ִיְהֶיה ּתָ ר ְלָפָניו, ְמֻסּדָ לֹוִני ְמַסּדֵ ּפְ דֹוׁש ׁשֶ ַהּקָ
ָחה  ֶמן ּוִמׁשְ ְבָרכֹות ֶעְליֹונֹות, ְוׁשֶ ה ּבִ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ַהׁשּ

ֶרה ָעָליו רּוְך הּוא ַיׁשְ דֹוׁש ּבָ . ְוֶאָחד ֶעְליֹוָנה ַהּקָ
לֹוִני  ּפְ דֹוׁש ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ל ַהּמֶ ְלָחן ׁשֶ ֻ אֹוֵמר: ֶזהּו ַהׁשּ
ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים  ְלָחן ׁשֶ ר ְלָפָניו, ֶזה ׁשֻ ְמַסּדֵ
יק  ְלָחן ֶזה ִלְפֵני ַעּתִ ר ִיְהֶיה ׁשֻ ְיָבְרכּו אֹותֹו, ְמֻסּדָ

א.  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ִמים ּבָ   ַהּיָ

ָרי אַאׁשְ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ל אֹותֹו ָאָדם ּבָ   ו ֶחְלקֹו ׁשֶ

רִּבִי ַאּבָא, ּכַד הֲוָה סַּלְקִין ּפָתֹורָא מִקָמֵיּה, הֲוָה חָפֵי לֵיּה, וַהֲוָה 
ָאמַר סְלִיקּו הַאי ּפָתֹורָא ּבִצְנִיעּו, ּדְלָא יְהֵא ּבְכִּסּופָא קָמֵי ׁשְלּוחֵי 

ר נָׁש זָכֵי לֵיּה לְעָלְמָא ּדְָאתֵי, וְזָכֵי לֵיּה לִמְזֹונָא מַלְּכָא. ׁשֻלְחָן ּדְבַ
ּדְהַאי עָלְמָא, וְזָכֵי לֵיּה לְאִׁשְּתְמֹודְעָא לְטָב קָמֵי עַּתִיק יֹומִין, וְזָכֵי 
לֵיּה לְאִּתֹוסְפָא חֵילָא ּורְבּו ּבַאֲתָר ּדְאִצְטְרִיךְ. זַּכָָאה אִיהּו חּולָקֵיּה 

  , ּבְהַאי עָלְמָא ּובְעָלְמָא ּדְָאתֵי. ּדְהַהּוא ּבַר נָׁש

ָפָניו,  ְלָחן ִמּלְ ֻ ָהיּו ַמֲעִלים ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ א, ּכְ י ַאּבָ ַרּבִ
ְלָחן ֶזה  קּו ׁשֻ ה אֹותֹו ְוָהָיה אֹוֵמר: ַסּלְ ָהָיה ְמַכּסֶ
ֶלְך.  לּוֵחי ַהּמֶ ה ִלְפֵני ׁשְ בּוׁשָ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ְצִניעּות, ׁשֶ ּבִ

ָאדָ  ְלָחן ׁשֶ ֻ א, ְוזֹוֶכה לֹו ַהׁשּ ם זֹוֶכה לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ
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ַדע  ה אֹותֹו ְלִהּוָ ה, ּוְמַזּכֶ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ זֹון ׁשֶ ַלּמָ
ה אֹותֹו ְלִהּתֹוֵסף  ִמים, ּוְמַזּכֶ יק ַהּיָ ְלטֹוב ִלְפֵני ַעּתִ
ל אֹותֹו  ָריו ֶחְלקֹו ׁשֶ ִריְך. ַאׁשְ ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ּכַֹח ְוֹגֶדל ּבְ

עֹוָלם ַהזֶּ  א. ָאָדם ּבָ   ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ

  דף קנ"ז ע"א -פרשת תרומה  -ספר שמות  -בזוהר 

ה ִהיא  דֹוׁשָ ז ָהעֹוָלם, ּוְבֶאְמַצע ָהָאֶרץ ַהּקְ ה ִהיא ֶמְרּכַ דֹוׁשָ ָהָאֶרץ ַהּקְ
ַלִים   ְירּוׁשָ

וְָאכַלְּתָ וְשָבָעְּתָ ּובֵרַכְּתָ אֶת יְיָ'  (דברים ח)ּפָתַח רִּבִי יֹוסִי וְָאמַר, 
ךָ עַל הָָארֶץ הַּטֹובָה אֲׁשֶר נָתַן לָךְ. אִי ּבְַארְעָא ּדְיִׂשְרָאֵל אֱלֹהֶי

מְבָרְכֵינָן, לְבַר מֵַארְָעא מְנָלָן. ּדְהָא ּבְגַוְונָא ּדָא לָא אִצְטְרִיךְ. אֶּלָא, 
קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכַד ּבָרָא עָלְמָא, ּפָלִיג ַארְעָא, יִׁשּובָא אִיהּו 

רְּבָא אִיהּו לִסְטַר ָאחֳרָא. ּפָלִיג יִׁשּובָא, וְַאסְחַר עָלְמָא לִסְטַר חַד, וְחַ
סַחֲרָנֵיּה ּדִנְקּודָה חֲדָא. ּומַאן אִיהּו, ּדָא ַארְעָא קַּדִיׁשָא, ַארְעָא 
קַּדִיׁשָא אֶמְצָעִיתָא ּדְעָלְמָא. ּובְאֶמְצָעִיתָא ּדְַארְעָא קַּדִיׁשָא, אִיהּו 

א ּדִיְרּוׁשָלַ ם אִיהּו ּבֵית קֹדֶׁש הַּקֳדָׁשִים, וְכָל יְרּוׁשָלַ ם. אֶמְצָעִיתָ
טִיבּו וְכָל מְזֹונָא ּדְכָל יִׁשּובָא, ּתַּמָן נָחִית מִּלְעֵיּלָא. וְלֵית ּלְךָ אֲתָר 

 ּבְכָל יִׁשּובָא ּדְלָא אִּתְזַן מִּתַּמָן. 

י יֹוֵסי ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ָבְעּתָ  (דברים ח)ּפָ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר  ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיְך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאׁשֶ
חּוץ ָלָאֶרץ  ָרֵאל ְמָבְרִכים, ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנַתן ָלְך. ִאם ּבְ
ָרא  ּבָ ׁשֶ א, ּכְ ָגֶון ֶזה לֹא ָצִריְך? ֶאּלָ ֲהֵרי ּבְ ִין ָלנּו, ׁשֶ ִמּנַ
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ק ֶאת ָהָאֶרץ.  רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ִחּלֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ּוב הּוא ְלַצד ֶאָחד, ְוֶהָחָרָבה ִהיא ְלַצד ַאֵחר. ַהיִּ  ׁשּ

ה  יף ֶאת ָהעֹוָלם ְסִביב ְנֻקּדָ ּוב ְוִהּקִ ׁשּ ק ֶאת ַהּיִ ִחּלֵ
ה  דֹוׁשָ ה. ָהָאֶרץ ַהּקְ דֹוׁשָ ַאַחת, ּוִמי ִהיא? ָהָאֶרץ ַהּקְ
ה ִהיא  דֹוׁשָ ז ָהעֹוָלם, ּוְבֶאְמַצע ָהָאֶרץ ַהּקְ ִהיא ֶמְרּכַ

ַלִים. ית קֶֹדׁש  ְירּוׁשָ ַלִים הּוא ּבֵ ֶאְמַצע ְירּוׁשָ
ּוב  ׁשּ ל ַהּיִ ל ּכָ זֹון ׁשֶ ים. ְוָכל ַהּטּוב ְוָכל ַהּמָ ָדׁשִ ַהּקְ
ּוב  ׁשּ ָכל ַהּיִ ם ִמְלַמְעָלה, ְוֵאין ְלְך ָמקֹום ּבְ יֹוֵרד ְלׁשָ

ם.  ָ ּלֹא ִנּזֹון ִמׁשּ   ׁשֶ

ן ְרּדֵ ה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהּיַ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ   ׁשְ

  דף ק"ס ע"ב -פרשת תרומה  -ספר שמות  -הר בזו

ָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד. ַמע ִיׂשְ   ׁשְ

רַּבִי חִּיָיא וְרַּבִי יֹוסִי הֲוֹו ַאזְלֵי ּבְָארְחָא, עַד ּדַהֲוֹו ַאזְלֵי ָאמַר רִּבִי 
א. ּפָתַח וְנֵימָא מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָ (נ"א בעירין ובעידנין)יֹוסִי, נִפְּתַח ּבְעִיּדּונִין, 

ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל  (דברים ו)רִּבִי יֹוסִי ּבְמִּלֵי ּדִקְרִיַאת ׁשְמַע וְָאמַר, ּכְתִיב 
ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל הַּיֹום הַּזֶה נִהְיִיִתָ  (דברים כז)יְיָ' אֱלהֵינּו יְיָ' אֶחָד. ּוכְתִיב 

ם אֶת הַּיַרְּדֵן. ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל ַאּתָה עֹובֵר הַּיֹו (דברים ט)לְעָם. ּוכְתִיב 
ּכָל הָנִי ׁשְמַע ׁשְמַע ּדְקָָאמַר מֹׁשֶה אֲמַאי. ּדְהָא ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל 

 הָנֵי ַאחֲרָנִין אֲמַאי.  (דהאי לדרשא קאתי)ּדְיִחּודָא יֵאֹות. 
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ָהיּו  ֶרְך. ַעד ׁשֶ ּדֶ י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ
י י ִעּדּוִנים הֹוְלִכים, ָאַמר ַרּבִ ח ּבְ (במלאכים ֹוֵסי, ִנְפּתַ

ִדְבֵרי  ובזמנים) י יֹוֵסי ּבְ ַתח ַרּבִ ְבֵרי תֹוָרה. ּפָ ְוֹנאַמר ּדִ
תּוב  ַמע ְוָאַמר, ּכָ ָרֵאל ה'  (דברים ו)ְקִריַאת ׁשְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ָרֵאל ַהּיֹום  (שם כז)ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד. ְוָכתּוב  ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ה ִנְהֵייָת ְלָעם ה  (שם ט). ְוָכתּוב ַהּזֶ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

לּו  ַמע ַהּלָ ַמע ׁשְ ְ ל ַהׁשּ ן. ּכָ ְרּדֵ עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהּיַ
ל  ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ֲהֵרי ׁשְ ם ָמה, ׁשֶ ה ְלׁשֵ ָאַמר מֹׁשֶ ׁשֶ

חּוד הּוא ָנֶאה,  לּו  בא) הוא לדרשה (שהריַהּיִ ְוָהֲאֵחִרים ַהּלָ
ה?    ָלּמָ

ּדְרָׁשָא קָאֲתּו, ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל ּדְיִחּודָא וַּדַאי הַאי אֶּלָא ּכֻּלְהּו לִ 
לִּדְרָׁשָא קָא ַאתְיָא, וְהָכָא רָמִיז וְאִתְחַּזֵי יִחּודָא ּדְחָכְמְתָא עִּלָָאה. 
ׁשְמַע, ע' מֵַאתְוָון רַבְרְבָן אִיהִי, אֲמַאי. אֶּלָא רֶמֶז קָא רָמִיז ּבִכְלָלָא 

ׁשְמַע:  (רט"ז ע"א)א וְתַּתָא ּכַחֲדָא ּבְיִחּודָא חֲדָא, חֲדָא, לְַאכְלְלָא עֵיּלָ
ׁשְמָהָן עִּלִָאין,  (ק"ח ע"א)ׁשֵם ע'. הָכָא אִתְּכְלִיל הַאי ׁשֵם ּבְאִיּנּון ע' 

לְַאכְלְלָא לֹון, ּדְהָא ׁשֵם אִתְּבָרְכָא מִּנַיְיהּו, וְאִתְּכְלִיל ּבְהּו. וְאִצְטְרִיךְ 
  א ּבְיִחּודָא חַד, ּולְׁשַּוָָאה רְעּותֵיּה ּבְהּו. לְַאכְלְלָא לֹון ּכַחֲדָ

ל  ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ה. ׁשְ ִאים ִלְדָרׁשָ ם ּבָ ּלָ א ּכֻ ֶאּלָ
ֵרׁש, ְוָכאן ָרמּוז ְוִנְרֶאה  א ִלּדָ ה ּבָ ּזֶ אי ׁשֶ חּוד ַוּדַ ַהּיִ

ַמע  ל ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה. ׁשְ חּוד ׁשֶ ע' ִהיא  -ַהּיִ
דוֹ  א ֶרֶמז הּוא רֹוֵמז ֵמָהאֹוִתּיֹות ַהּגְ ה? ֶאּלָ לֹות, ָלּמָ
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ִיחּוד  ֶאָחד ּבְ ה ּכְ ְכָלל ֶאָחד, ִלְכלֹל ַמְעָלה ּוַמּטָ ּבִ
ַמע  ה  -ֶאָחד. ׁשְ ם ַהּזֶ ֵ אן ִנְכָלל ַהׁשּ ם ע'. ּכָ ׁשֵ

ֲהֵרי  מֹות ֶעְליֹוִנים ְלַהְכִליָלם, ׁשֶ ְבִעים ׁשֵ אֹוָתם ׁשִ ּבְ
הֶ  ֵרְך ֵמֶהם ְוִנְכָלל ּבָ ם ִמְתּבָ ֵ ם, ְוָצִריְך ְלַהְכִליָלם ַהׁשּ

ים ְרצֹונֹו ָבֶהם.  ִיחּוד ֶאָחד, ְוָלׂשִ ֶאָחד ּבְ   ּכְ

ּדְהָא וַּדַאי ע' ׁשְמָהָן אִיּנּון ּבְרָזָא ּדִרְּתִיכָא עִּלָָאה, ּומֵהַאי רְתִיכָא 
עִּלָָאה, אִתְּבָרְכָא הַאי ׁשֵם, וְאִתְּכְלִיל ּבְגַוַויְיהּו, ּולְבָתַר יִׂשְרָאֵל 

לָל. אֲבָל הָא ּתָנֵינָן, ּדָא יִׂשְרָאֵל סָבָא, לְמֶהֱוֵי יִׂשְרָאֵל ּבִכְלָלָא ּבִכְ
חֲדָא, הַהּוא אֲתָר ּדְבֵקּותָא ּדְכֹּלָא. וְעַל ּדָא ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל, הַׁשְּתָא 
אִתְּדָבָקַת אִּתְתָא ּבְבַעְלָּה, וַהֲוֵי ּכֹּלָא ּבִכְלָלָא חֲדָא, וְדָא ׁשְמַע 

לְבָתַר קָא מְיַחֵד ּתְלַת סִטְרִין, יְיָ' אֱלהֵינּו  (ישראל)ּדְיִחּודָא.  יִׂשְרָאֵל
  יְיָ' אֶחָד, לְמֶהֱוֵי ּכֹּלָא חַד. 

 יום ה'

ָבה  ְרּכָ סֹוד ַהּמֶ מֹות ֵהם ּבְ ְבִעים ׁשֵ אי ׁשִ ֲהֵרי ַוּדַ ׁשֶ
ֵרְך  ָבה ָהֶעְליֹוָנה ַהּזֹו ִמְתּבָ ְרּכָ ָהֶעְליֹוָנה, ּוֵמַהּמֶ

ם ַהזֶּ  ֵ ָרֵאל ַהׁשּ ְך ִיׂשְ תֹוָכם, ְוַאַחר ּכָ ה ְוִנְכָלל ּבְ
ָרֵאל ָסָבא, ִלְהיֹות  ִנינּו, ֶזה ִיׂשְ ְכָלל. ֲאָבל ֲהֵרי ׁשָ ּבִ
ֵבקּות  ל ּדְ ְכָלל ֶאָחד, אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ
ה  ָ ָקה ָהִאׁשּ ו ִנְדּבְ ָרֵאל. ַעְכׁשָ ַמע ִיׂשְ ַהּכֹל. ְוַעל ֶזה ׁשְ

ַבְעָלּה, ְוִנְהיָ  ַמע ּבְ ְכָלל ֶאָחד, ְוֶזה ׁשְ ה ַהּכֹל ּבִ
חּוד.  ל ַהּיִ ָרֵאל ׁשֶ ה  (ישראל)ִיׂשְ לֹׁשָ ְך ְמַיֵחד ׁשְ ַאַחר ּכָ

  ְצָדִדים, ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד, ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד. 
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ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל ּדְכֻּלְהּו ׁשְַאר, לָאו אִיּנּון ְּכהַאי ּגַוְונָא, אֲבָל ּכֻּלְהּו 
ין לִּדְרָׁשָא קָאֲתּו, וְכֻּלְהּו ּבְאֲתָר ַאחֲרָא אִתְּדָבָקּו, ׁשְמַע ַאחֲרָנִ

יִׂשְרָאֵל ַאּתָה עֹבֵר הַּיֹום. ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל הַּיֹום הַּזֶה נִהְיֵיתָ לְעָם. 
  וְכֻּלְהּו ּבְדַרְּגָא ּתַּתָָאה אִתְּדָבָקּו. 

מוֹ  ָאר ֵאיָנם ּכְ ְ ל ַהׁשּ ל ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ֶזה, ֲאָבל  ׁשְ
ָמקֹום ַאֵחר  ם ּבְ אּו ִלְדָרׁש, ְוֻכּלָ ל ָהֲאֵחִרים ּבָ ּכָ
ַמע  ה עֵֹבר ַהּיֹום. ׁשְ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ קּו. ׁשְ ִנְדּבְ
ה  ַדְרּגָ ם ּבְ ה ִנְהֵייָת ְלָעם. ְוֻכּלָ ָרֵאל ַהּיֹום ַהּזֶ ִיׂשְ

קּו.  ְחּתֹוָנה ִנְדּבְ   ּתַ

יֵיתָ לְעָם, ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל יֵאֹות. הַּיֹום ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל הַּיֹום הַּזֶה נִהְ
הַּזֶה נִהְיֵיתָ לְעָם מַהּו. הָיִיתָ מִּבָעֵי לֵיּה, מַאי נִהְיֵיתָ. אֶּלָא ּבְכָל 

 (דניאל ח)אֲתָר עָם, ּכַד אִתְּבָרּו לִּבַיְיהּו לְפֻלְחָנָא, ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 
ׁשְמָעּונִי ַאחַי  (דברי הימים א כח)יב, נִהְיֵיתִי וְנֶחלֵתִי. וְדָא הּוא ּדִכְּתִ

וְעַּמִי. אִי ַאחַי, לָּמָה עַּמִי, וְאִי עַּמִי, לָּמָה ַאחַי. אֶּלָא ָאמַר ּדָוִד, אִי 
ּבִרְעּותָא ַאּתּון ַאחַי, וְאִי לָאו ַאּתּון עַּמִי, לְּתַבְרָא לִּבַיְיכּו לְפּולְחָנִי. 

, ּתָבַרְּתְ לִּבְךָ לְפֻלְחָנָא ּדְקּודְׁשָא ְּברִיךְ ּכַךְ הַּיֹום הַּזֶה נִהְיֵיתָ לְעַם
  הּוא. 

ה ִנְהֵייָת ְלָעם  ָרֵאל ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ִיׂשְ ַמע  -ׁשְ ׁשְ
ה ִנְהֵייָת ְלָעם  ָרֵאל ָנֶאה הּוא, ֲאָבל ַהּיֹום ַהּזֶ ִיׂשְ
ה ִנְהֵייָת?  ַמהּו? ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות ָהִייָת! ַמה ּזֶ

ָכל ָמק א ּבְ רּו ִלּבֹוֵתיֶהם ֶאּלָ ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֹום ַעם, ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ִנְהֵייִתי ְוֶנֱחֵליִתי.  (דניאל ח)ָלֲעבֹוָדה, ּכְ
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ה  י. ִאם ַאַחי, ָלּמָ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעּמִ תּוב ׁשְ ּכָ ְוֶזהּו ׁשֶ
ִוד, ִאם  א, ָאַמר ּדָ ה ַאַחי? ֶאּלָ י, ָלּמָ י? ְוִאם ַעּמִ ַעּמִ

ָרצֹון  ם ַאחַ  -ּבְ ּבֹר  -י. ְוִאם לֹא ַאּתֶ י, ִלׁשְ ם ַעּמִ ַאּתֶ
ה ִנְהֵייָת ְלָעם  ְך ַהּיֹום ַהּזֶ ֶכם ַלֲעבֹוָדִתי. ּכָ  - ִלּבְ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ְך ַלֲעבֹוַדת ַהּקָ ַבְרּתָ ִלּבְ   ׁשָ

ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל ַאּתָה עֹובֵר הַּיֹום אֶת הַּיַרְּדֵן, ּכֹּלָא ּבְדַרְּגָא ּתַּתָָאה, 
וְׁשָמַע יִׂשְרָאֵל ּדְיִחּודָא הּוא ּדַרְּגָא עִּלָָאה. מַה ּבֵין הַאי אִיהּו, 

לְהַאי. אֶּלָא הַהּוא ׁשְמַע יִׂשְרָאֵל ּדְיִחּודָא, לָא הֲוֵי ּבְכֻּלְהּו ּכְהַאי 
(נ"א ובכל אתר רזא  (כדקא יאות)ּגַוְונָא, ּדְהָא אִיהּו הֲוֵי רָזָא ּדְעֵיּלָא וְתַּתָא. 

אִיהּו רָזָא לְקַּבְלָא עָלַיְיהּו עֹול מַלְכּות ׁשָמַיִם, ּבְכָל וְ לקבל וכו')
ּבְהַהִיא  (בההוא שמא)סִטְרָא, ּבְגִין ּדְיִצְטְרִיךְ לֵיּה לְבַר נָׁש, לְמֶהֱוֵי זַּמִין 

ׁשַעֲתָא, לְיַחֲדָא ׁשְמָא ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּולְקַּבְלָא עָלֵיּה עֹול 
  מַלְכּות ׁשָמַיִם. 

ן, ַהּכֹל  ְרּדֵ ה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהּיַ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
חּוד  ל ַהּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ה ַתְחּתֹוָנה, ּוׁשְ ַדְרּגָ הּוא ּבְ
א אֹותֹו  ין ֶזה ָלֶזה? ֶאּלָ ה ֶעְליֹוָנה. ַמה ּבֵ ַדְרּגָ הּוא ּבְ
מֹו ֶזה ם ּכְ ֻכּלָ חּוד לֹא ָהָיה ּבְ ל ַהּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ , ׁשְ

ה  ל ַמְעָלה ּוַמּטָ ֲהֵרי הּוא ָהָיה סֹוד ׁשֶ (ובכל , (כראוי)ׁשֶ

ל ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּות  מקום הסוד לקבל) ְוהּוא סֹוד ְלַקּבֵ
ן  ְצָטֵרְך ָלָאָדם ִלְהיֹות ְמֻזּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָכל ַצד, ּכְ ַמִים ּבְ ׁשָ

רּוךְ  (באותו שם) דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ָעה ְלַיֵחד ֶאת ׁשֵ אֹוָתּה ׁשָ  ּבְ
ַמִים.  ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ׁשָ   הּוא ּוְלַקּבֵ
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ִכיָנה  ְ ַמִים, ָאז ַהׁשּ ל ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ׁשָ א ָאָדם ְלַקּבֵ ּבָ ָעה ׁשֶ ְבׁשָ
ָאה ְוׁשֹוָרה ַעל ֹראׁשוֹ    ּבָ

ּובְׁשַעֲתָא ּדְָאתֵי ּבַר נָׁש לְקַּבְלָא עָלֵיּה עֹול מַלְכּות ׁשָמַיִם, ּכְדֵין 
יָא וְׁשַרְיָא עַל רֵיׁשֵיּה, וְקָאִים עָלֵיּה ּכְסָהִיד, לְסָהֲדָא ׁשְכִינְּתָא ַאתְ

סַהֲדּותָא קָמֵי מַלְּכָא קַּדִיׁשָא, ּדְהַאי אִיהּו ּדְקָא מְיַחָד ׁשְמֵיּה ּתְרֵי 
זִמְנִי ּבְיֹומָא, ּוׁשְמֵיּה אִּתְיֵיחַד עֵיּלָא וְתַּתָא ּכְדְקָא יֵאֹות. וְעַל ּדָא ע' 

רָאֵל מֵַאתְוָון רַבְרְבָן, וְד' נָמֵי מֵַאתְוָון רַבְרְבָן, לְמֶהֱוֵי עֵד מִׁשְמַע יִׂשְ
קָמֵי מַלְּכָא קַּדִיׁשָא. וְהָא אּוקְמּוהָ, יְדֹוָ"ד אֱלֹהֵינּו יְדֹוָ"ד, וְדָא הּוא 
רָזָא ּדְיִחּודָא ּבִתְלַת סִטְרִין, ּכְמָה ּדְאֹוקְמֵיּה ּבּוצִינָא קַּדִיׁשָא, 

  יּה ּבְכַּמָה ּדּוכְּתֵי, וְלֵית לָן רְׁשּו לְַאתְעֲרָא ּבֵיּה יַּתִיר. וְאִּתְעַר ּבֵ

ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות  א ָאָדם ְלַקּבֵ ּבָ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ
ָאה ְוׁשֹוָרה ַעל רֹאׁשֹו,  ִכיָנה ּבָ ְ ַמִים, ָאז ַהׁשּ ׁשָ
ֶלְך  ֵעד ְלָהִעיד ֵעדּות ִלְפֵני ַהּמֶ ְועֹוֶמֶדת ָעָליו ּכְ

דֹוׁש,  יֹום, ַהּקָ ֲעַמִים ּבְ מֹו ּפַ ַיֵחד ׁשְ ּמְ הּו ִמי ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ
ָראּוי. ְוָלֵכן ע'  ה ּכָ מֹו ִמְתַיֵחד ַמְעָלה ּוַמּטָ ּוׁשְ
דֹולֹות, ְוַגם ד'  ָרֵאל ִהיא ֵמָהאֹוִתּיֹות ַהּגְ ַמע ִיׂשְ ְ ִמׁשּ
ֶלְך  דֹולֹות, ִלְהיֹות ֵעד ִלְפֵני ַהּמֶ ֵמָהאֹוִתּיֹות ַהּגְ

דֹוׁש. ַוֲהֵרי פֵּ  ְרׁשּוָה, ְיהָֹו"ה ֱאלֵֹהינ"ּו ְיהָֹו"ה, ַהּקָ
ֲארֹו  ּבֵ מֹו ׁשֶ ה ְצָדִדים, ּכְ לֹׁשָ ׁשְ חּוד ּבִ ְוֶזהּו סֹוד ַהּיִ
ה ְמקֹומֹות,  ַכּמָ ה ְוִהְתעֹוֵרר ּבֹו ּבְ דֹוׁשָ נֹוָרה ַהּקְ ַהּמְ

  ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלָהִעיר ּבֹו יֹוֵתר. 



  '‰ יום â פרשת עקב â „ף ‰יומי â זו‰ר ‰פסוקים
 

מ‰

ּדְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ (דף קס"א ע"א) מָא וַּדַאי הַאי ּבַר נָׁש, ּדְקָא מְיַחֵד ׁשְ
הּוא עֵיּלָא וְתַּתָא ּכְדְקָא יֵאֹות, ׁשְכִינְּתָא ַאתְיָא וְׁשַרְיָא עַל רֵיׁשֵיּה, 

וַּיֹאמֶר לִי עְַבדִי  (ישעיה מט)ּומְבָרֵךְ לֵיּה ּבְׁשֶבַע ּבִרְּכָאן, וְקָרֵי עָלֵיּה, 
  ר. ָאּתָה יִׂשְרָאֵל אֲׁשֶר ּבְךָ אֶתְּפָָא

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ם ַהּקָ ַיֵחד ֶאת ׁשֵ ּמְ ה ׁשֶ אי ָהִאיׁש ַהּזֶ ַוּדַ
ָאה ְוׁשֹוָרה  ִכיָנה ּבָ ְ ׁשּ ָראּוי, ׁשֶ ה ּכָ הּוא ַמְעָלה ּוַמּטָ
ָרכֹות, ְוקֹוֵראת  ַבע ּבְ ׁשֶ ַעל רֹאׁשֹו ּוְמָבֶרֶכת אֹותֹו ּבְ

ָרֵאל אֲ  (ישעיה מט)ָעָליו,  ה ִיׂשְ י ָאּתָ ר ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבּדִ ׁשֶ
ָאר.  ְך ֶאְתּפָ   ּבְ

ֵבַע: ָ ׁשּ מֹו ּתִ יָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ּוִבׁשְ   ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּתִ

  דף רט"ז ע"א -פרשת ויקהל  -ספר שמות  -בזוהר 

יָרא ֹאתֹו ַתֲעֹבד   ֶאת ה' ֱאֹלֶהיְך ּתִ

. ּפָתַח ּדְָאמַרְּתּון ּבִצְלֹותָא וַּדַאי הָכִי הּוא (ר"ב ע"ב)ּפִּקּודֵי אֹורַיְיתָא 
אֶת יְיָ' אֱלֹהֶיךָ ּתִירָא אֹותֹו תַעֲבֹוד. ּוכְתִיב,  (דברים י')וְָאמַר, ּכְתִיב 

וְיָרֵאתָ ּמֵאֱלהֶיךָ. הַאי קְרָא אִית לְמֵימַר הָכִי, וְיָרֵאתָ  (ויקרא יט)
 אֱלֹהֶיךָ, ּבְגִין ּדְהָא ּכְתִיב אֶת יְיָ' אֱלהֶיךָ ּתִירָא, מַהּו ּמֵאֱלֹהֶיךָ. אֶּלָא

רָזָא אִיהּו, ּמֵאֱלהֶיךָ וַּדַאי, מֵהַהּוא אֲתָר ּדְאִתְחַּבָר וְסָחֲרָא לְמֹוחָא 
ּדִלְגֹו, וְדָא אִיהּו ּמֵאֱלֹהֶיךָ, ּדְחִילּו ּדָא לְמִדְחַל לֵיּה, ּדְהָא ּתַּמָן 
 ׁשַרְיָיא ּדִינָא, וְאִיהּו ּדִינָא ּדְאִׁשְּתְאִיב מִּגֹו ּדִינָא ּדִלְעֵיּלָא, ּבְהַאי

ּתְלַת ּגְוָונֵי אֶׁשָּא הָכָא. אֶׁשָּא קַדְמָָאה, אִיהּו  (אית אשא ואית אשא)אֲתָר. 



  '‰ יום  â פרשת עקב â „ף ‰יומי â זו‰ר ‰פסוקים
 

מו

אֶׁשָּא ּדְקַּבִיל אֶׁשָּא ּבְחֵידּו, וְחַּדָאן ּדָא ּבְדָא ּבִרְחִימּו. אֶׁשָּא ּתִנְיָינָא, 
ּה נֹגַּה. וְדָא וְנֹגַּה לָאֵׁש ּדְאִתְחָזֵי ּבֵי (יחזקאל א)אִיהּו אֶׁשָּא ּדִכְּתִיב ּבֵיּה 

 (ר"ג ע"ב)אִיהּו אֶׁשָּא, ּדְקַּיְימָא ּגֹו אֶׁשָּא ּפְנִימָָאה ּבְחֵידּו, ּכְמָה 
ּדְסַחֲרָא לְהַהּוא נֹגַּה.  (דלבר)ּדְאִּתְמַר. אֶׁשָּא ּתְלִיתָָאה, אִיהּו אֶׁשָּא 

 ּובְהַאי אֶׁשָּא ׁשַארִי ּדְחִילּו ּדְדִינָא, לְַאלְקָָאה חַּיָיבַּיָא. 

ְך הּוא.  אי ּכָ ה ַוּדַ ִפּלָ ּתְ ם ּבַ ֲאַמְרּתֶ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ
תּוב  ַתח ְוָאַמר, ּכָ יָרא  (דברים י)ּפָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיְך ּתִ

ֱאלֶֹהיְך.  (ויקרא יט)ֹאתֹו ַתֲעֹבד. ְוָכתּוב,  ְוָיֵראָת ּמֵ
ּום  ֱאלֶֹהיְך, ִמׁשּ ְך: ְוָיֵראָת ּמֵ ָפסּוק ֶזה ֵיׁש לֹוַמר ּכָ ּבְ

הֲ  ה ׁשֶ יָרא. ַמה ּזֶ תּוב ֶאת ה' ֱאלֶֹהיְך ּתִ ֵרי ּכָ
אי, ֵמאֹותֹו  א סֹוד הּוא, ֵמֱאלֶֹהיְך ַוּדַ ֵמֱאלֶֹהיְך? ֶאּלָ
ְפִנים, ְוֶזהּו  ּלִ ר ְוסֹוֵבב ֶאת ַהּמַֹח ׁשֶ ִהְתַחּבֵ ָמקֹום ׁשֶ
ם ׁשֹוֶרה  ֲהֵרי ׁשָ ּנּו, ׁשֶ ֵמֱאלֶֹהיְך. ִיְרָאה זֹו ִלְפחֹד ִמּמֶ

ין, ְוהּוא ּדִ  ַמְעָלה ַהּדִ ּלְ ין ׁשֶ ָאב ִמּתֹוְך ַהּדִ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ
ה.  קֹום ַהּזֶ ּמָ אן. ֵאׁש  (יש אש ויש אש)ּבַ ה ּגֹוֵני ֵאׁש ּכָ לֹׁשָ ׁשְ

ֵמִחים  ְמָחה, ּוׂשְ ׂשִ ָלה ֵאׁש ּבְ ּבְ ּקִ ִראׁשֹוָנה ִהיא ֵאׁש ׁשֶ
תּוב  ּכָ ה ִהיא ָהֵאׁש ׁשֶ ִנּיָ ְ ַאֲהָבה. ָהֵאׁש ַהׁשּ ֶזה ִעם ּבְ

ּה  ּה ֹנַגּה, ְוזֹוִהי  ל א)(יחזקאּבָ ְרֶאה ּבָ ּנִ ְוֹנַגּה ָלֵאׁש, ׁשֶ
מֹו  ְמָחה, ּכְ ׂשִ ִניִמית ּבְ תֹוְך ָהֵאׁש ַהּפְ עֹוֶמֶדת ּבְ ֵאׁש ׁשֶ

ית ִהיא ֵאׁש  ִליׁשִ ְ ֵאר. ָהֵאׁש ַהׁשּ ְתּבָ ּנִ  (שבחוץ)ׁשֶ
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ּסֹוֶבֶבת אֹותֹו ֹנַגּה, ּוְבזֹו ָהֵאׁש ִהְתִחיָלה ִיְרַאת  ׁשֶ
ין ְלַהְלק ִעים. ַהּדִ   ֹות ָהְרׁשָ

וְַאף עַל ּגַב ּדְתָנֵינָן, ּדְַארְּבָעָה ּגְוָונִי אֶׁשָּא נִינְהּו, וְאִיּנּון ַאְרּבַע 
ּדְאִיּנּון חַד. אֲבָל הָכָא ּבְהַהּוא אֶׁשָּא ּדְקָָאמְרָן, ׁשַאֲרִי ּדְחִילּו 

  ׁשָא ּדִילֵיּה. ּדְדִינָא, וְעַל ּדָא ּכְתִיב, וְיָרֵאתָ ּמֵאֱלהֶיךָ, מֵהַהּוא עֹונְ
'  יום ו

ל ֵאׁש  ָעה ְצָבִעים ׁשֶ ַאְרּבָ ִנינּו ׁשֶ ָ ׁשּ ב ׁשֶ ְוַאף ַעל ּגַ
ֵאׁש  אן ּבָ ֵהם ֶאָחד. ֲאָבל ּכָ ָעה ׁשֶ ֵהם, ְוֵאּלּו ַאְרּבָ
ין, ְוַעל ֶזה  ַחד ַהּדִ ָאנּו אֹוְמִרים, ַמְתִחיל ּפַ ַהִהיא ׁשֶ

ֱאלֶֹהיְך, ֵמאֹותֹו ָהעֶֹנשׁ  תּוב ְוָיֵראָת ּמֵ ּלֹו.  ּכָ   ׁשֶ

ּובְהַהּוא יִרְָאה ּבָעֵי לְׁשַּוָוָאה רְעּותֵיּה, ּבִדְחִילּו ּורְחִימּו ּכַחֲדָא, 
לְמִדְחַל ּבְהַאי סִטְרָא, ּולְמִרְחַם ּבְהַאי סִטְרָא. ּובְאִיּנּון ּגַוְוִנין 

ל ּדְקָָאמְרָן, וְהַהּוא ּדְחִילּו לֶהוֵי לְמִדְחַל מֵעֹונְׁשָא. ּדְמַאן ּדְעָבַר עַ 
ּפִּקּודֵי אֹורַיְיתָא, אִתְעַּנָׁש ּבְהַהּוא סִטְרָא ּדְכַד ׁשַארִי הַהּוא סִטְרָא 
לְַאלְקָָאה, לָא ׁשָכִיךְ עַד ּדְׁשָצֵי לֵיּה מֵהַאי עָלְמָא, ּומֵעָלְמָא ּדְָאתֵי. 

  ּוּבְגִין ּכָךְ ּבָעֵי לְמִדְחַל מֵהַאי אֶׁשָּא, ּדִדְחִילּו ׁשַרְיָיא ּבֵיּה. 

ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּוְבא ים ְרצֹונֹו ּבְ ֹוָתּה ִיְרָאה ָצִריְך ָלׂשִ
ַצד ֶזה  ֶאָחד, ְלַפֵחד ּבְ ַצד ֶזה,  -ּכְ ְוֶלֱאהֹב ּבְ

ַחד ִלְהיֹות  ָאַמְרנּו, ְואֹותֹו ַהּפַ ָוִנים ׁשֶ ּוְבאֹוָתם ּגְ
עֹוֵבר ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה  י ׁשֶ ּמִ ּפֹוֵחד ֵמעֶֹנׁש. ׁשֶ

אֹותֹו צַ  ְתִחיל אֹותֹו ַצד ֶנֱעָנׁש ּבְ ּמַ ׁשֶ ּכְ ד. ׁשֶ
ה אֹותֹו ֵמָהעֹוָלם  ַכּלֶ ּמְ ְלַהְלקֹות, לֹא ׁשֹוֵקט ַעד ׁשֶ
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ְך ָצִריְך ִלְפחֹד  ּום ּכָ א. ּוִמׁשּ ה ּוֵמָהעֹוָלם ַהּבָ ַהּזֶ
ַחד.  ּה ַהּפַ רּוי ּבָ ָ ׁשּ   ֵמָהֵאׁש ַה את ׁשֶ

 (שופטים ו)עַל ּדָא ּכְתִיב, ּומִּנֵיּה אִתְּפָׁשַט אֶׁשָּא לְבַר ּדְדַחֲלָא ַאחֲרָא, וְ
לֹא ּתִירָאּו אֶת אֱלֹהֵי הָאֱמֹורִי, ּדְָאסִיר לְמִדְחַל מִּנֵיּה. וְהַאי אֶׁשָּא 
ּדִדְחִילּו ּדְקָָאמְרָן, ִאיהּו קֹדֶׁש וְאִׁשְּתָּתַף ּבִקְדּוׁשָּה, וְהַאי אִיהּו 

חֲרָא ּדִלְבַר, אִיהּו ּדְסָחֲרָא לְהַהּוא נֹגַּה ּדְקָָאמְרָן. וְהַהִיא אֶׁשָּא ַא
ּדְאִתְחַּבָר ּבְהַאי לְזִמְנִין. ּולְזִמְנִין אִתְעַּבָר מִּנֵיּה, וְלָא אִתְחֲּבָר 
ּבַהֲדֵיּה. וְכַד ּגָרִים ּדְאִתְחַּבָר ּבְהַאי, ּכְדֵין הּוא אֶׁשָּא ּדְחָׁשּוךְ, 

וְאֵׁש  (יחזקאל א) וְַאחְׁשִיךְ וְכַּסֵי נְהִירּו ּדְאִּלֵין ַאחֲרָנִין. וְִסימָנִיךְ
  מִתְלַּקַחַת, וְלָא ּדְקַּיְימָא ּתָדִיר, וְהָא אִּתְמַר 

ל ִיְרָאה ַאֶחֶרת,  ֶטת ֵאׁש ַלחּוץ ׁשֶ ֶ ׁשּ ה ִמְתּפַ ּנָ ּוִמּמֶ
תּוב  לֹא ִתיְראּו ֶאת ֱאלֵֹהי  (שופטים ו)ְוַעל ֶזה ּכָ

ל  ּנּו. ְוָהֵאׁש ַהּזֹו ׁשֶ ָאסּור ִלְפחֹד ִמּמֶ ָהֱאמִֹרי, ׁשֶ
ה, יִ  ָ ְקֻדׁשּ ֶפת ּבִ ּתֶ ּתַ ָאַמְרנּו ִהיא קֶֹדׁש ּוִמׁשְ ְרָאה ׁשֶ

ָאַמְרנּו. ְואֹוָתּה ֵאׁש  ּסֹוֶבֶבת אֹותֹו ֹנַגּה ׁשֶ ְוזֹוִהי ׁשֶ
זֹו ִלְפָעִמים, ְוִלְפָעִמים  ֶרת ּבָ חּוץ, ִמְתַחּבֶ ּבַ ַאֶחֶרת ׁשֶ
ּגֹוֵרם  ּה. ּוְכׁשֶ ֶרת ִעּמָ ה ְולֹא ִמְתַחּבֶ ּנָ ָמֳעֶבֶרת ִמּמֶ

יָכה שֶׁ  ְך, ּוַמֲחׁשִ ל חֹׁשֶ זֹו, ֲאַזי הּוא ֵאׁש ׁשֶ ר ּבָ ְתַחּבֵ ּתִ
לּו, ְוִסיָמְנְך  ל ָהֲאֵחרֹות ַהּלָ ה ֶאת ָהאֹור ׁשֶ  - ּוְמַכּסָ

ִמיד עֹוֶמֶדת, ַוֲהֵרי ֶזה  ּתָ ַחת, ְולֹא ׁשֶ ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ֵאר.    ִנְתּבָ
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ָבר  ִהְתִחיָלה ִיְרָאה ַעל ֹראשׁ  - סֹוד ַהּדָ יָון ׁשֶ ל ָהָאָדם, ּכֵ ֹו ׁשֶ
ְך ַאֲהָבה   ִמְתעֹוֶרֶרת ַאַחר ּכָ

לְבָתַר ַאהֲבָה, ּכְמָה ּדְאּוקְמּוהָ ּדְַאהֲבָה ׁשַרְיָיא לְבָתַר יִרְָאה. וְרָזָא 
ּדְמִּלָה, ּכֵיוָן ּדְׁשָארִי יִרְָאה עַל רֵיׁשֵיּה ּדְבַר נָׁש, אִּתְעַר לְבָתַר 

פָלַח מִּגֹו ַאהֲבָה, אִתְּדַּבָק ּבַאֲתָר ַאהֲבָה, ּדְאִיהּו יְמִינָא. ּדְמַאן ּדְ
עִּלָָאה לְעֵיּלָא, וְאִתְּדַּבָק ּבִקְדּוׁשָּה ּדְעָלְמָא ּדְָאתֵי, ּבְגִין ּדְהָא סָלִיק 

  לְאִתְעַּטְרָא ּולְאִתְּדַּבְקָא ּבִסְטַר יְמִינָא. 

ַאֲהָבה  ֲארּוָה ׁשֶ ּבֵ מֹו ׁשֶ ְך ִהיא ַאֲהָבה, ּכְ ַאַחר ּכָ
ָבר ׁשֹוָרה ְלאַ  יָון  -ַחר ִיְרָאה. ְוסֹוד ַהּדָ ּכֵ

ל ָהָאָדם, ִמְתעֹוֶרֶרת  ִהְתִחיָלה ִיְרָאה ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ׁשֶ
עֹוֵבד ִמּתֹוְך  י ׁשֶ ּמִ ִהיא ָיִמין, ׁשֶ ְך ַאֲהָבה, ׁשֶ ַאַחר ּכָ
ק  ָמקֹום ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ְוִנְדּבָ ק ּבְ ַאֲהָבה, ִנְדּבָ

א, ִמׁשּ  ת ָהעֹוָלם ַהּבָ ַ ְקֻדׁשּ ֲהֵרי עֹוָלה ּבִ ּום ׁשֶ
ִמין.  ַצד ַהּיָ ֵבק ּבְ ר ּוְלִהּדָ   ְלִהְתַעּטֵ

וְאִי ּתֵימָא ּדְפּולְחָנָא ּדְאִיהּו מִּסִטְרָא ּדְיִרְָאה לָאו אִיהּו ּפּולְחָנָא. 
ּפּולְחָנָא יַּקִיָרא אִיהּו, אֲבָל לָא סָלִיק לְאִתְּדַּבְקָא לְעֵיּלָא. וְכַד ּפָלַח 

וְאִתְעַּטָר לְעֵיּלָא, וְאִתְּדַּבָק ּבְעָלְמָא ּדְָאתֵי, וְדָא  מֵַאהֲבָה, סָלִיק
אִיהּו ּבַר נָׁש ּדְאִזְּדָמָן לְעָלְמָא ּדְָאתֵי, זַּכָָאה חּולָקֵיּה ּדְהָא ׁשַלִיט 
עַל אֲתָר ּדְיִרְָאה, ּדְהָא לֵית מַאן ּדְׁשַּלִיט עַל ּדַרְּגָא ּדְיִרְָאה, אֶּלָא 

  ינָא. ַאהֲבָה, רָזָא ּדִימִ

ְרָאה ֵאיָנּה  ד ַהּיִ ִהיא ִמּצַ ֲעבֹוָדה ׁשֶ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ָדה ִהיא, ֲאָבל לֹא עֹוָלה  -ֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה ִנְכּבָ
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עֹוֵבד ֵמַאֲהָבה, עֹוֶלה  ֵבק ְלַמְעָלה. ּוְכׁשֶ ְלִהּדָ
א, ְוֶזהּו ָאָדם  עֹוָלם ַהּבָ ק ּבָ ר ְלַמְעָלה ְוִנְדּבָ ּוִמְתַעּטֵ

ן לָ  ֻזּמָ ּמְ הּוא ׁשֹוֵלט ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו, ׁשֶ א. ַאׁשְ עֹוָלם ַהּבָ
ֹוֵלט ַעל  ׁשּ ֲהֵרי ֵאין ִמי ׁשֶ ְרָאה, ׁשֶ ַעל ְמקֹום ַהּיִ

ִמין.  א ַרק ַאֲהָבה, סֹוד ַהּיָ ְרָאה, ֶאּלָ ת ַהּיִ ְרּגַ   ּדַ

נֹו ְיהָֹוה  ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ְוָיַדְעּתָ ִעם ְלָבֶבָך ּכִ
:ֱאלֶֹהיָך ְמַיּסְ    ֶרּךָ

  דף רנ"ד ע"א -פרשת פקודי  -ספר שמות  -בזוהר 

. ְוֵאּלּו ֵהם ִיּסּוִרים  ֶרּךָ נֹו ה' ֱאֹלֶהיְך ְמַיּסְ ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
ל ַאֲהָבה   ׁשֶ

ּגַבְרִיאֵ"ל אִיהּו הַאי נְהֹורָא ּדִבְסִטְרָא ּדְצָפֹון, ּובְכָל אֲתָר ּדְאִיהּו 
יּה חֶסֶד. ּבְגִין ּדְגַבְרִיאֵ"ל ּבִתְרֵין סִטְרִין, ּכָלִיל מָחֵי, ׁשָרֵי ּבֵ

ּבְתַרְוַויְיהּו, וְעַל ּדָא, מַחְיָא וְַאסְוָותָא ּבֵיּה. ּבְסִטְרָא ּדָא קַּיְימָא רָזָא 
ּכִי ּכַאֲׁשֶר יְיַּסֵר אִיׁש אֶת ּבְנֹו יְיָ' אֱלֹהֶיךָ מְיַּסְרֶּךָ.  (דברים ח)ּדִכְּתִיב, 

 יִּסּורִין ּדִרְחִימּותָא, ּדִכְלִילָן ּבְסִטְרָא ּדָא ּובְסִטְרָא ּדָא. וְאִּלֵין 

פֹון, ּוְבָכל  ַצד ַהּצָ ּבְ ה ׁשֶ ְבִריֵא"ל הּוא ָהאֹור ַהּזֶ ּגַ
ּום  רּוי ּבֹו ֶחֶסד, ִמׁשּ ה, ׁשָ הּוא ַמּכֶ ָמקֹום ׁשֶ
ֵניֶהם, ְוָלֵכן  ׁשְ לּול ּבִ ֵני ְצָדִדים, ּכָ ׁשְ ְבִריֵא"ל ּבִ ּגַ ׁשֶ

תּוב, ַמכֶּ  ּכָ ה עֹוֵמד סֹוד, ׁשֶ ד ַהּזֶ ּצַ ה, ּובֹו ְרפּואֹות. ּבַ
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נֹו ה' ֱאלֶֹהיְך  (דברים ח) ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
לּוִלים  ּכְ ל ַאֲהָבה, ׁשֶ . ְוֵאּלּו ֵהם ִיּסּוִרים ׁשֶ ֶרּךָ ְמַיּסְ

ַצד ֶזה ּוְבַצד ֶזה.    ּבְ

: ְבּתָ ְבֶנה ְוָיׁשָ ים טִֹבים ּתִ   ּוָבּתִ

  דף נ' ע"ב -פרשת תזריע  -ספר ויקרא  -בזוהר 

ַנְפׁשו ְבֵרי ַהֲחֵבִרים, ִמְתַחיֵּב ּבְ עֹוֵבר ַעל ּדִ   ִמי ׁשֶ

, (ס"א אטרח בטיפסא)רִּבִי יֹוסֵי עָאל חַד יֹומָא ּבְחַד ּבֵיתָא, מָטָא ּבַּסִפְתָא 
ּפְלּוגְּתָא  עָאל לְגֹו. ׁשָמַע חַד קָלָא ּדְָאמַר, אִתְּכְנָׁשּו עּולּו, הָא חַד

ּדִילָן. סִיפְתּו וְנָנְזִיק ֵליּה עַד לָא יִנְּפֹוק, ָאמְרּו, לָא נֵיכּול אֶּלָא ִאי 
ּדִּיּורֵיּה הָכָא. נָפַק רִּבִי יֹוסֵי וְדָחִיל. ָאמַר, וּדַאי מַאן ּדְַאעְּבָר עַל 

 מִּלֹוי ּדְחַבְרַּיָיא, אִתְחַּיָיב ּבְנַפְׁשֵיּה. 

י יֹוֵסי ִנְכנַ  ף ַרּבִ יַע ַלּסַ ס יֹום ֶאָחד ְלַבִית ֶאָחד, ִהּגִ
אֹוֵמר:  (טרח בטפוס) ַמע קֹול ֶאָחד ׁשֶ ִניָמה. ׁשָ ְוִנְכַנס ּפְ

נּו.  ּלָ ְנסּו, ִהּנֵה ֶאָחד ֵמַהְיִריִבים ׁשֶ סּו ְוִהּכָ ּנְ ִהְתּכַ
ֵצא. ָאְמרּו, לֹא נּוַכל  ּיֵ יק אֹותֹו ִלְפֵני ׁשֶ רּו ְוַנּזִ ִהְתַחּבְ

א ִאם ּדִ  י יֹוֵסי ּוָפַחד. ָאַמר, ֶאּלָ אן. ָיָצא ַרּבִ ּיּורֹו ּכָ
ב  ְבֵרי ַהֲחֵבִרים, ִמְתַחּיֵ עֹוֵבר ַעל ּדִ אי ִמי ׁשֶ ַוּדַ

ַנְפׁשֹו.    ּבְ
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ָאמַר לֵיּה רִּבִי חִיָיא, וְהָא ּגֹויִם ּוׁשְָאר ּבְנֵי נָׁשָא ּדַּיְירֵי ּבְגַּוִיּה, 
טְרַיְיהּו קָא ַאתְיָין, אֲבָל מַאן וְאִׁשְּתְלִימּו. ָאמַר לֵיּה, אִיּנּון מִּסִ

ּדְדָחִיל חַּטָָאה, יָכִיל לְַאתְזְקָא. וַאֲפִיּלּו אִיּנּון, אִי יְעַּכְבּו ּדִּיּורֵיהֹון 
ּבָּתֵיהֶם ׁשָלֹום  (איוב כא)ּבֵיּה, לָא יִפְקּון ּבִׁשְלָם. ָאמַר לֵיּה, וְהָא ּכְתִיב 

ָאחֳרָא, וְאִתְּבְנֵי מִּצֶדֶק. וְקְרָא הָכִי מִּפָחַד. ָאמַר לֵיּה ּכְגֹון ּדְהֲוָה מֵ
הּוא, ּבָּתֵיהֶם ׁשָלֹום מִּפָחַד, ּכְׁשֶּבָּתֵיהֶם ׁשָלֹום מִּפָחַד ׁשֵבֶט אֱלֹוּהַ לָא 

ּובָא אֲׁשֶר לֹו הַּבַיִת וְהִּגִיד וְגֹו'. וְהִּגִיד,  (ויקרא יד)ׁשַרְיָא עֲלֵיהֶם. 
ּבֵר, מַהּו וְהִּגִיד. אֶּלָא ּבְכָל אֲתַר מִּלָה וַּיֹאמֶר מִּבָעֵי לֵיּה, אֹו וַיְדַ

ּדְחָכְמְתָא הּוא, וְהָא אּוקְמּוהָ. ּכְנֶגַע נִרְָאה לִי ּבַּבַיִת, ּכְנֶגַע, נֶגַע 
מִּבָעֵי לֵיּה. נִרְָאה לִי, יֵׁש לִי מִּבָעֵי לֵיּה. ּדְהָא ּכְתִיב, וְנָתַּתִי נֶגַע 

  , ּדְיִתְחֲזֵי לְכֹּלָא. אֲמַאי ּכְנֶגַע נִרְָאה לִי. צָרַעַת ּבְבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַתְכֶם

ֵני ָאָדם  ָאר ּבְ יא, ַוֲהֵרי ַהּגֹוִים ּוׁשְ י ִחּיָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ם ֵהם  ּדָ ְלמּו. ָאַמר לֹו, ֵהם ִמּצִ תֹוכֹו, ְוִנׁשְ ִרים ּבְ ּדָ
ֵזק. ַוֲאִפּלּו  ֵרא ֵחְטא ָיכֹול ְלִהּנָ ּיְ ִאים, ֲאָבל ִמי ׁשֶ ּבָ

לֹום.  ֵהם, ִאם ּיּוָרם ּבֹו, לֹא ֵיְצאּו ְבׁשָ בּו ֶאת ּדִ ְיַעּכְ
תּוב  ַחד.  (איוב כא)ָאַמר לֹו, ַוֲהֵרי ּכָ לֹום ִמּפָ יֶהם ׁשָ ּתֵ ּבָ

ֶדק.  ָהָיה ֵמַאֵחר, ְוִנְבָנה ִמּצֶ גֹון ׁשֶ ָאַמר לֹו, ּכְ
ַחד  לֹום ִמּפָ יֶהם ׁשָ ּתֵ ְך הּוא, ּבָ סּוק ּכָ  - ְוַהּפָ

לוֹ  יֶהם ׁשָ ּתֵ ּבָ ׁשֶ ֶבט ֱאלֹוּהַ לֹא ׁשֹוֶרה ּכְ ַחד, ׁשֵ ם ִמּפַ
יד ְוגֹו'  ִית ְוִהּגִ ר לֹו ַהּבַ . (ויקרא יד)ֲעֵליֶהם. ּוָבא ֲאׁשֶ

ר. ַמה  יד?! ַוּיֹאֶמר ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות, אֹו ַוְיַדּבֵ ְוִהּגִ
ל ָחְכָמה הּוא,  ָבר ׁשֶ ָכל ָמקֹום ּדָ א ּבְ יד? ֶאּלָ ה ְוִהּגִ ּזֶ

ְרׁשּוָה.  ֶנַגע?! ֶנַגע ְוִהּנֵה ּפֵ ִית. ּכְ ּבָ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ ּכְ
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ָהָיה ָצִריְך ִלְהיֹות! ִנְרָאה ִלי?! ֵיׁש ִלי ָהָיה ָצִריְך 
ֵבית ֶאֶרץ  י ֶנַגע ָצַרַעת ּבְ תּוב ְוָנַתּתִ ֲהֵרי ּכָ ִלְהיֹות, ׁשֶ

ֶנַגע ִנְרָאה ִלי.  ה ּכְ ָרֶאה ַלּכֹל! ָלּמָ ּיֵ ְתֶכם, ׁשֶ   ֲאֻחּזַ

א ּדְהַאי עַּיִיל, ָאחֳרָא אִתְּגַלְיָא. ּומְקַטְרְגָא ּדָא ּבְדָא. אֶּלָא ּבְׁשַעֲתָ
וְעַל ּדָא נִרְָאה לִי, הַהּוא ּדְאִתְּכַּסֵי אִתְּגַלְיָא, ּודְאִתְּגַלְיָא אִתְּכַּסֵי, 
ּולְבָתַר מִתְחֲזֵי לֵיּה ּבְדִּיּוקְנָא ּדְהַהּוא נֶגַע ּדְבֵיתָא, וְאִתְּכַּסְיָא 

  ל ּדָא וְהִּגִיד לַּכֹהֵן, ּדְמִּלָה ּדְחָכְמְתָא הִיא. ָאחֳרָא. וְעַ

ִרים  ה, ּוִמְתּגָ ּלֶ ה ִנְכָנס, ַאֵחר ִמְתּגַ ּזֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ֶאּלָ
ה  ּסָ ִהְתּכַ ֶזה. ְוַעל ֶזה ִנְרָאה ִלי. אֹותֹו ׁשֶ ֶזה ּבָ
ְך ִנְרָאה לֹו  ה, ְוַאַחר ּכָ ּסָ ה ִהְתּכַ ּלָ ִהְתּגַ ה, ְוׁשֶ ּלָ ִהְתּגַ

ְדמ ה. ּבִ ּסֶ ִית, ְוַאֵחר ִמְתּכַ ל ַהּבַ ַגע ׁשֶ ּות אֹותֹו ַהּנֶ
ַבר ָחְכָמה הּוא.  ּדְ יד ַלּכֵֹהן, ׁשֶ   ְוַעל ֶזה ְוִהּגִ

ְבתָּ  ְבֶנה ְוָיׁשָ ים טֹוִבים ּתִ   ּוָבּתִ

ּוכְדֵין ָאתֵי ּכַהֲנָא, וְיִרְמּון ּבֵיתָא, וְיִנְּתְצּון לֵיּה אֲבָנִין וְָאעִין וְכֹּלָא. 
ּובָּתִים  (דברים ח)נְּתְצָן וְאִתְּדָכָן ּכֹּלָא, מִתְּבָרְכָאן, ּכְדֵין ּכְתִיב, ּכֵיוָן ּדְאִ

טֹובִים ּתִבְנֶה וְיָׁשָבְּתָ. אִּלֵין אִקְרּון טֹובִים, ּדְהָא קַדְמָאֵי לָאו אִיּנּון 
  טֹובִים, וְלָאו ּבִכְלָלָא ּדִקְדּוׁשָּה וְדַכְיּו נִינְהּו. 

א ַהּכֵֹהן, וְ  צּו לֹו ָהֲאָבִנים ְוָאז ּבָ ִית, ִויַנּתְ ילּו ַהּבַ ַיּפִ
צּו ְוִטֲהרּו ַהּכֹל,  ּתְ ּנִ יָון ׁשֶ ְוָהֵעִצים ְוַהּכֹל. ּכֵ

תּוב  ְרִכים. ָאז ּכָ ְבֶנה  (דברים ה)ִמְתּבָ ים טֹוִבים ּתִ ּוָבּתִ
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ֲהֵרי ָהִראׁשֹוִנים  . ֵאּלּו ִנְקָרִאים טֹוִבים, ׁשֶ ְבּתָ ְוָיׁשָ
ה ְוָטֳהָרה. ֵאיָנם טֹוִבים, ְואֵ  ָ ל ְקֻדׁשּ ְכָלל ׁשֶ   יָנם ּבִ

 (דברים ו)ָאמַר רִּבִי יְהּודָה, אִי הָכִי ּבְמַאי מּוקְמֵינָן קְרָא ּדִכְּתִיב, 
ּובָּתִים מְלֵאִים ּכָל טּוב אֲׁשֶר לֹא מִּלֵאתָ. אִי רּוחַ מִסְאֲבָא ׁשַרְיָא 

לְעָזָר, מְלֵאִים ּכָל טּוב: ּבְגַוַויְיהּו הֵיךְ מְלֵאִים ּכָל טּוב. ָאמַר רִּבִי אֶ 
ּכִי  (בראשית מה)ּבְמָמֹונָא, ּבְכַסְּפָא, ּוְבדַהֲבָא, ּובְכֹּלָא. ּכְמָה דְַאּתְ ָאמֵר 

טּוב ּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם. וְָאמַר רִּבִי יְהּודָה, וְהָא ּכָל ּבָּתֵי ּדְמִצְרָאֵי, 
עּותְרָא ּדְַארְעָא אִּתְמַר. אּוף  מַּלְיָין חַרְׁשִין וְטַעֲוָון הֲוֹו. אֶּלָא ּבְגִין

  הָכָא ּבְגִין עּותְרָא ּומָמֹונָא הּוא. 
 שבת קודש

ים ֶאת  ה ְמָפְרׁשִ ּמֶ ְך, ּבַ י ְיהּוָדה, ִאם ּכָ ָאַמר ַרּבִ
תּוב,  ּכָ סּוק ׁשֶ ר  (שם ו)ַהּפָ ל טּוב ֲאׁשֶ ים ְמֵלִאים ּכָ ּוָבּתִ

אָת? ִאם רּוַח ֻטְמָאה ׁשֹוָרה ְבתֹוכָ  ם, ֵאיְך לֹא ִמּלֵ
ל  י ֶאְלָעָזר, ְמֵלִאים ּכָ ל טּוב? ָאַמר ַרּבִ ְמֵלִאים ּכָ

ֱאַמר  -טֹוב  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶכֶסף ּוְבָזָהב, ּוַבּכֹל, ּכְ ָממֹון, ּבְ ּבְ
י  (בראשית מה) ל ֶאֶרץ ִמְצַרִים. ְוָאַמר ַרּבִ י טּוב ּכָ ּכִ

ְצִרים ָהיּו ְמֵלִאים  י ַהּמִ ּתֵ ל ּבָ ְיהּוָדה, ְוִהּנֵה ּכָ
שָׁ  ל ָהָאֶרץ ּכְ ר ׁשֶ א ֲעבּור ָהעֹׁשֶ ִפים ְותֹוֵעבֹות? ֶאּלָ

מֹון הּוא.  ר ְוַהּמָ אן ֲעבּור ָהעֹׁשֶ   ֶזה ֶנֱאַמר. ַאף ּכָ

י  ם ָלַמְדּתִ ַבֶהֶרת ַעזָּה, ְוֻכּלָ ּגֹוֵרס ּבְ ֹלׁש ֵמאֹות ְטָעִמים ֵיׁש ִמי ׁשֶ ׁשְ
  ֵמָאִבי
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קּו מִּגָלּותָא ּדְמִצְרַיִם. וְחַד ּתְרֵין עּותְרִין נַטְלּו יִׂשְרָאֵל, חַד ּכַד נָפְ
ּכַד עָאלּו לְַארְעָא. רִּבִי ׁשִמְעֹון ָאמַר, ּכָל ּדָא וַּדַאי הֲוָה לְאִתְקַדְׁשָא 
ַארְעָא, ּולְַאעְּבְרָא רּוחַ מִסְאֲבָא מֵַארְעָא, ּומִּגֹו יִׂשְרָאֵל. וְכַד ּבֵיתָא 

לְמִבְנֵי לֵיּה, ּולְמַלְיָא ּבֵיתֵיּה, הֲוָה נָתִיץ, הֲוָה אִׁשְּתְכַח ּבָּה מָמֹונָא, 
 (ויקרא יג)ּבְגִין ּדְלָא יִצְטָעֵר עַל ּבֵיתָא, וְיִׁשְרּון ּבְדִּיּורָא ּדִקְדּוׁשָּה. 

וְאִיׁש אֹו אִׁשָּה ּכִי יִהְיֶה בְעֹור ּבְׂשָרָם ּבֶהָרֹות וְגֹו'. רִּבִי יֹוסֵי ָאַמר, 
ּזָה, חֵיזֹו ּתָנֵינָא, ּובְחֵיזֹו אִּתְּדָן, ּבְאִיּנּון ּכְסִילְּתָא ּדְמֹוקְפֵי ּבְבַהֶרֶת עַ

ּגַוְונִין. ָאמַר רִּבִי יִצְחָק ש' טַעְמֵי אִית מַאן ּדְגָרִיס ּבְבַהֶרֶת עַּזָה. 
חַד סָאִיב, סָהֲדָא חַד.  (חיור)וְכֻּלְהּו אֹולִיפְנָא מֵַאּבָא, ּבַר חֵיזּור 

אן ּולְהָלְָאה, אֲפִיּלּו מֵָאה ּכִתְרֵי, ּותְרֵי ּתְרֵין, ּתְרֵי סַהֲדֵי, וְדָכֵי. מִּכָ
לֹא יָקּום עֵד אֶחָד  (דברים יט)ּכְמֵָאה. וְדָא אֹולִיפְנָא לְבָתַר ּדִכְּתִיב, 

  ּבְאִיׁש וְגֹו', עַל ּפִי ׁשְנַיִם עֵדִים וְגֹו'. 

ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ָרֵאל, ַאַחת ּכְ יֻרּיֹות ָנְטלּו ִיׂשְ י ֲעׁשִ ּתֵ ׁשְ
לּות  י ִמּגָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ. ַרּבִ ּנִ ׁשֶ ִמְצַרִים, ְוַאַחת ּכְ

ׁש ֶאת ָהָאֶרץ,  אי ָהָיה ְלַקּדֵ ל ֶזה ַוּדַ ְמעֹון ָאַמר, ּכָ ׁשִ
ָרֵאל.  ְמָאה ִמן ָהָאֶרץ ּוִמּתֹוְך ִיׂשְ ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהּטֻ
ץ, ָהָיה ִנְמָצא ּבֹו ָממֹון ִלְבנֹות  ִית ָהָיה ְמֻנּתָ ַהּבַ ּוְכׁשֶ

ּלֹא ִיְצַטֵער ַעל אֹותֹו וּ  ֵדי ׁשֶ יתֹו, ּכְ א ֶאת ּבֵ ְלַמּלֵ
י  ה ּכִ ָ ה. ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ ָ ל ְקֻדׁשּ הּו ְבִדּיּור ׁשֶ ִית ְוִיׁשְ ַהּבַ
בֹוּהַ  מֹו ָמקֹום ּגָ י יֹוֵסי ָאַמר, ּכְ ִיְהֶיה ְבעֹור ְוגֹו'. ַרּבִ
ִנינּו, ּוְבַמְרֶאה  ה, ַמְרֶאה ׁשָ ַבֶהֶרת ַעּזָ יף ּבְ ּקִ ּמַ ׁשֶ

לֹׁש ִנדּ  י ִיְצָחק, ׁשְ ָוִנים. ָאַמר ַרּבִ אֹוָתם ַהּגְ ֹון, ּבְ
ם  ה, ְוֻכּלָ ַבֶהֶרת ַעּזָ ּגֹוֵרס ּבְ ֵמאֹות ְטָעִמים ֵיׁש ִמי ׁשֶ
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ֲעָרה  ָרט ְלׂשַ י ֵמָאִבי, ּפְ ַאַחת ְטֵמָאה,  (לבנה)ָלַמְדּתִ
אן  ֵני ֵעִדים, ְוָטהֹור. ִמּכָ ַנִים, ׁשְ ֵעד ֶאָחד. ׁשְ

ֵמָאה. ְוֶזה ָוָהְלָאה, ֲאִפּלּו  ַנִים ּכְ ַנִים, ּוׁשְ ׁשְ ֵמָאה ּכִ
תּוב,  ּכָ לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד  (דברים יט)ָלַמְדנּו ְלַאַחר ׁשֶ

ַנִים ֵעִדים ְוגֹו'.  י ׁשְ ִאיׁש ְוגֹו', ַעל ּפִ   ּבְ

ֶפן ֶאל  ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ַאל ּתֵ
ה ְוֶאל ִרׁשְ  י ָהָעם ַהּזֶ אתֹו:ְקׁשִ   עֹו ְוֶאל ַחּטָ

  דף פ"ב ע"א - פרשת קדושים  -ספר ויקרא  -בזוהר 

ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה' ִמְסּתָ ֵתר ִאיׁש ּבְ   ִאם ִיּסָ

ַאל ּתִפְנּו אֶל הָאֱלִילִים וִאלֹהֵי מַּסֵכָה לֹא תַעֲׂשּו לָכֶם. רִּבִי  (ויקרא יט)
ל קְׁשִי הָעָם הַּזֶה וְגֹו'. ַאל ּתֵפֶן. וְכִי ַאל ּתֵפֶן אֶ (דברים ט)חִּיָיא ּפָתַח, 

ּכִי עֵינָיו עַל  (איוב לד)מַאן הּוא ּדְיֵיּמָא לְמַלְּכָא, ַאל ּתֵפֶן. וְהָא ּכְתִיב 
אִם יִּסָתֵר אִיׁש ּבַמִסְּתָרִים וַאֲנִי לֹא  (ירמיה כג)ּדַרְכֵי אִיׁש. ּוכְתִיב 

ַאׁשְּגַח קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא וְכָל עֹובָדִין  אֶרְאֶּנּו נְאֻם יְיָ', וְהָא ּבְכֹּלָא
מִסְּתָּכַל, וְעָיִיל ּבְדִינָא עַל ּכֻּלְהּו, אִם טַב וְאִם ּבִיׁש, ּכְמָה דְַאּתְ 

הָאֱלֹהִים יָבִיא בְמִׁשְּפָט עַל ּכָל נֶעְלָם אִם טֹוב וְאִם  (קהלת יב)ָאמֵר, 
 רָע. ּומֹׁשֶה ָאמַר ַאל ּתֵפֶן. 

פְ  ָכה לֹא ַתֲעׂשּו ַאל ּתִ נּו ֶאל ָהֱאִליִלים ֵואלֵֹהי ַמּסֵ
ַתח,  יא ּפָ י ִחּיָ י  (דברים ט)ָלֶכם. ַרּבִ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ַאל ּתֵ
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ֶלְך  ּיֹאַמר ַלּמֶ ֶפן, ְוִכי ִמי ׁשֶ ה ְוגֹו'. ַאל ּתֵ ָהָעם ַהּזֶ
תּוב  ֶפן? ַוֲהֵרי ּכָ ְרֵכי  (איוב לד)ַאל ּתֵ י ֵעיָניו ַעל ּדַ ּכִ

ִרים  (ירמיה כד) ִאיׁש. ְוָכתּוב ִמְסּתָ ֵתר ִאיׁש ּבְ ִאם ִיּסָ
יַח  ּגִ ּכֹל ַמׁשְ ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה', ַוֲהֵרי ּבַ
ים,  ֲעׂשִ ל ַהּמַ ל ַעל ּכָ ּכֵ רּוְך הּוא ּוִמְסּתַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
מֹו  ם, ִאם טֹוב ְוִאם ָרע, ּכְ ּלָ ִדין ַעל ּכֻ ּוַמְכִניס ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ל ָהֱאלֹ  (קהלת יב)ׁשֶ ט ַעל ּכָ ּפָ ִהים ָיִבא ְבִמׁשְ
ֶפן?!  ה אֹוֵמר ַאל ּתֵ   ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע, ּומֹׁשֶ

אֶּלָא, ּכַמָה ּבָעֵי ּבַר נָׁש לְאִסְּתַּמְרָא מְחֹובֹוי, ּבְגִין ּדְלָא יֶחטֵי קָמֵי 
ּלְקָא, מַלְּכָא קַּדִיׁשָא. ּתָא חֲזֵי, ּבַר נָׁש ּדְעָבִיד מִצְוָה, הַהִיא מִצְוָה סַ

וְקַּיְימָא קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, וְָאמְרָה אֲנָא מִּפְלַנְיָיא ּדְעָבַד לִי. 
וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מָנֵי לָּה קַּמֵיּה, לְַאׁשְּגְחָא ּבָּה ּכָל יֹומָא לְאֹוטָבָא 

ּלְקָא קָמֵיּה, לֵיּה ּבְגִינָּה. עָבַר עַל ּפִתְּגָמֵי אֹורַיְיתָא, הַהִיא עֲבֵירָה סַ
וְָאמְרָה אֲנָא מִּפְלַנְיָיא ּדַעֲבַד לִי, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מָנֵי לָּה, 

(דברים וְקַּיְימָא ּתַּמָן לְַאׁשְּגְחָא ּבָּה, לְׁשֵיצָָאה לֵיּה. הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 

רְא. הַהּוא ּדְקַּיְימָא וַּיַרְא יְיָ' וַיִנְָאץ מִּכַעַס ּבָנָיו ּובְנֹותָיו. מַהּו וַּיַ לב)
  קַּמֵיּה. 

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ֵמר ֵמֶחְטאֹו ּכְ ָ ה ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשּ ּמָ א ּכַ ֶאּלָ
ן ָאָדם  דֹוׁש. ּבא ְרֵאה, ּבֶ ֶלְך ַהּקָ ֶיֱחָטא ִלְפֵני ַהּמֶ
ה ִמְצָוה, אֹוָתּה ִמְצָוה עֹוָלה ְועֹוֶמֶדת ִלְפֵני  עֹוׂשֶ ׁשֶ

רּוְך הּוא ְואֹומֶ  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ לֹוִני ׁשֶ ֶרת: ֲאִני ִמּפְ
רּוְך הּוא מֹוֶנה אֹוָתּה ְלָפָניו,  דֹוׁש ּבָ אֹוִתי. ְוַהּקָ
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ִביָלּה. ָעַבר  ׁשְ ל יֹום, ְלֵהיִטיב לֹו ּבִ ּה ּכָ יַח ּבָ ּגִ ְלַהׁשְ
ְבֵרי תֹוָרה  אֹוָתּה ֲעֵבָרה עֹוָלה ְלָפָניו  -ַעל ּדִ

ה אוֹ  ָעׂשָ לֹוִני ׁשֶ דֹוׁש ְואֹוֶמֶרת: ֲאִני ִמּפְ ִתי. ְוַהּקָ
יַח  ּגִ ם ְלַהׁשְ רּוְך הּוא מֹוֶנה אֹוָתּה, ְועֹוֶמֶדת ׁשָ ּבָ

תּוב  ּכָ ּה, ְלַכּלֹות אֹותֹו. ֶזהּו ׁשֶ ְרא ה'  (דברים לב)ּבָ ַוּיַ
ְרא? אֹותֹו  ה ַוּיַ ָניו ּוְבֹנָתיו. ַמה ּזֶ ַעס ּבָ ְנָאץ ִמּכַ ַוּיִ

עֹוֵמד ְלָפָניו.    ׁשֶ

ּגַם יְיָ' הֶעֱבִיר חַּטָאתְךָ לֹא  (שמואל ב יב)תִיב. ּתָב ּבִתְׁשּובָה, מַה ּכְ 
תָמּות. ּדְַאעְּבָר הַהּוא חֹובָא מִּקַּמֵיּה, ּבְגִין ּדְלָא יִסְּתָּכַל ּבֵיּה. 
לְאֹוטָבָא לֵיּה. וְעַל ּדָא ַאל ּתֵפֶן אֶל קְׁשִי הָעָם הַּזֶה וְאֶל רִׁשְעֹו 

 (ירמיה ב)ן מֵהָכָא מַׁשְמַע, ּדִכְּתִיב, וְאֶל חַּטָאתֹו. ָאמַר רִּבִי יֹוסֵי, וְכֵ
  נִכְּתָם עֲֹונֵךְ לְפָנַי. 

ְתׁשּוָבה  ב ּבִ תּוב?  -ׁשָ ם ה'  (שמואל ב יב)ַמה ּכָ ּגַ
ֶהֱעִביר אֹותֹו ַהֵחְטא  אְתְך לֹא ָתמּות. ׁשֶ ֶהֱעִביר ַחּטָ
ל ּבֹו, ְלֵהיִטיב לֹו. ְוַעל  ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ֵדי ׁשֶ ָפָניו ּכְ ִמּלְ

ן,  עֹו ְוֶאל ּכֵ ה ְוֶאל ִרׁשְ י ָהָעם ַהּזֶ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ַאל ּתֵ
ָמע,  אן ַמׁשְ י יֹוֵסי, ְוֵכן ִמּכָ אתֹו. ָאַמר ַרּבִ ַחּטָ

תּוב  ּכָ ם ֲעֹוֵנְך ְלָפַני.  (ירמיה ב)ׁשֶ   ִנְכּתָ
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ִמיד ֵעיֵני ְיהָֹוה  ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ּתָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ית  ּה ֵמֵרׁשִ ָנה:ֱאלֶֹהיָך ּבָ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ   ַהׁשּ

  בע" גדף רצ" -האדרא זוטא קדישא  -ספר דברים  -בזוהר 

הּ    ֵעיֵני ְיָי' ֱאֹלֶהיָך ּבָ

 (דברים יא)עֵינֶיךָ ּתִרְאֶינָה יְרּוׁשָלַ ם נָוֶה ׁשַאֲנָן, ּוכְתִיב  (ישעיה לג)ּכְתִיב 
ה וְגֹו'. ּדְהָא יְרּוׁשָלַם ּבַעְיָא ּתָמִיד עֵינֵי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ ּבָּה מֵרֵׁשִית הַׁשָּנָ

צֶדֶק יָלִין ּבָּה. ּובְגִין ּכָךְ יְרּוׁשָלַ ם, וְלָא צִּיֹון.  (ישעיה א)ּכֵן, ּדִכְּתִיב, 
 צִּיֹון ּבְּמִׁשְּפָט ּתִּפָדֶה וְגֹו', ּדְכֹּלָא רַחֲמֵי.  (ישעיה א)ּדִכְתִיב, 

א קַדִיׁשָא, סְתִימָא ּדְכֹּלָא. עֵינֶיךָ, עֵינָךְ ּכְתִיב, עֵינָא ּדְעַּתִיקָ
(לסומקא הַׁשְּתָא, עֵינֵי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ ּבָּה, לְטָב ּולְבִיׁש, ּכְמָה ּדְאִתְחֲזֵי. 

ולירוקא. והכא באשגחותא חדא, כלהו אסחרן ואסתחיין בחוורא. גבינוי לא משתככין, בר כד 

קִּיּומָא ּתָדִיר. וְהָתָם עֵינֶךָ ּבְגִין ּכָךְ לָא אִתְקְיָימּו ּבְ בעיין גוונין לאשגחא)
 (ישעיה נד)ּתִרְאֶינָה יְרּוׁשָלַ ם, ּכֹּלָא לְטָב, ּכֹּלָא ּבְרַחֲמֵי. ּדִכְתִיב, 

  ּובְרַחֲמִים ּגְדֹולִים אֲקַּבְצֵךְ. 

ּתָמִיד עֵינֵי יְיָ' אֱלֹהֶיךָ ּבָּה מֵרֵׁשִית הַׁשָּנָה. מֵרֵׁשִית חָסֵר א' ּכְתִיב, 
(איכה ת ּבְָאלֶף. מַאן הִיא. הֵ"א ּדִלְּתַּתָא. ּולְעֵיּלָא ּכְתִיב, וְלָא רֵאׁשִי

הִׁשְלִיךְ מִׁשָּמַיִם אֶרֶץ ּתִפְאֶרֶת יִׂשְרָאֵל. מַאי טַעֲמָא הִׁשְלִיךְ  ב)
ׁשָמַיִם (דף רצ"ד ע"א) ַאלְּבִיׁש  (ישעיה נ)מִׁשָּמַיִם אֶרֶץ. מִׁשּּום ּדִכְּתִיב, 

  קַדְרּותָא, ּבְגַוְונָא אּוכָמָא אִתְחָפּו. קַדְרּות, וְעַיְינִין ּבְ

מֵרֵׁשִית הַׁשָּנָה, מֵָאן אֲתָר מִסְּתַּכְלִין ּבִיְרּוׁשָלַם אִּלֵין עֵינֵי יְיָ', חָזַר 
ּופֵירַׁש, מֵרֵׁשִית הַׁשָּנָה, ּדְהּוא ּדִינָא ּבְלָא ָאלֶף, וְדִינָא אִתְאֲחָד 

א ּדִינָא מַּמָׁש. וְעַד ַאחֲרִית ׁשָנָה, מִּסִטְרָהָא, ַאף עַל ּגַב ּדְלָאו הּו
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ס

צֶדֶק יָלִין  (ישעיה א)ַאחֲרִית ׁשָנָה וַּדַאי ּדִינָא אִׁשְּתְכַח. ּדְהָא ּכְתִיב, 
  ּבָּה, ּדְהִיא ַאחֲרִית הַׁשָּנָה. 

  

  


