
ִחים ה ְסָפִרים ִנְפּתָ לֹשָׁ ּוּבֹו ׁשְ
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ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ׁשֶ בעיה"ק ּבֵ

כסלו תשע"ג

ַרְך טו ּכְ

 קֹוֵבץ

ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר



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

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

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

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿



ֵסֶפר
ָּבת זֹוַהר ַהּׁשַ

ַהְּמחּוָלק
ְּמֻחָּלק ַלָּפָרִׁשּיֹות ַהָּׁשבּוַע, ְּכ-4-3 ַּדִּפים ְּבָׁשבּוַע,
ּוְבָכְך ּתּוַכל ָּכל ַׁשָּבת ִלְזּכֹות ְלֵּמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה.

 ָּכל ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ַׁשָּבת ִעם ַּתְרּגּום ַהזֹוַהר ְועֹוד, 
ְּמֻחָּלק ִלְקָטִעים ִעם ּכֹוָתרֹות, ְּכֵדי ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוֵמד.

ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:
ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 
ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 
ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְּבִעיר ַהקֹוֶדש ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א
ְׁשַנת "ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו" ]"ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו" ִעם ַהּכֹוֵלל, ַּבִּגיַמְטִרָּיה: 772[

"ּוָבֵרְך ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה", - "ִּביַאת ָמִׁשיח", - "ֵקץ ָהעֹוָלם ּוָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד",
 תשע"ב לפ"ק



ָּבת          ֹזַהר ַהּׁשַ ב

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
0527615936

מחפשים תורמים 
להדפיס מאות אלפים 

עד 15 מיליון של תיקוני 
 זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון 
יהודים בחינם. 

התורמים משלמים ישר 
 לדפוס! 

ובתוך כמה ימים 
מקבלים הסחורה בע"ה.

האם יש מחשב 
שיוכל לחשבן את 
הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף 
קטן?

לפרטים: 052-7651911



ָבר ַָ ָּבת    ֶבַתח  גֹזַהר ַהּׁשַ

ָבר ַתח ּדָ ּפֶ

דֹוׁש  ַהּקָ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ רּוְך ה', ׁשֶ ּבָ
ֲעֵדנּו ְלהֹוִציא  יַע ּוָמֵגן, ָעַזר ּבַ רּוְך הּוא, ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ּבָ

ת. ּבָ ַ ָלאֹור עֹוָלם, ֶאת ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ

ַרת  ַמּטְ ֶאת  ָקִרים  ַהּיְ ַלּלֹוְמִדים  ְלַהְבִהיר  ְרצֹוֵננּו  ּבִ
ֶפר. ּבֹו ֻמְמָלץ ִלְלמֹד ֶאת ַהּסֵ ֶפר ְוֶאת ָהאֶֹפן ׁשֶ ַהּסֵ

ל  ׁשֶ ַרֲעיֹונֹו  ִרי  ּפְ הּוא  ה  ְלַמֲעׂשֶ ָּבת"  ַהּׁשַ "זֹוַהר  ֵסֶפר 
יאּות  רֹאׁש ּוִבְנׂשִ ִליָט"א, ָהעֹוֵמד ּבְ ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ם ּוְלִתְפֶאֶרת. ִמְפָעֵלינּו, "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי", ְלׁשֵ

ִלְלמֹד  יּוַכל  ָחה,  ּפָ ִמׁשְ ְורֹאׁש  ָאב  ל  ּכָ ׁשֶ הּוא  ָהַרְעיֹון 
ת, ֶאת ִעְנְיֵני  ּבָ ם ַיַחד ֶאת ְסעּוַדת ׁשַ ֵעת סֹוֲעּדָ ָניו ּבְ ִעם ּבָ
ם  ּגַ ְוֶזה  ַעְצמֹו,  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְוִהְלכֹות  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ל ֶאָחד ַלֲהִבינֹו. ם ִלְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ְלַמַען יּוַכל ּכָ ְמֻתְרּגָ

ִרים  ְלֶעׂשְ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ק  ִחּלֵ ִליָט"א  ׁשְ ָהַאְדמֹו"ר 
ָנה.  ׁשָ ּבְ ֲעַמִים  ּפַ ְלָגְמרֹו  יּוְכלּו  ְלַמַען  ָרִקים,  ּפְ ָעה  ְוַאְרּבָ
ֶרק  ית לֹוְמִדים ּפֶ ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ָנה ּבְ ָ ת ַהּשׁ ְתִחּלַ ַהְינּו, ּבִ ּדְ
ַמְתִחיִלים  ִמיִני  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָנה  ׁשָ ֲחִצי  ֲעבֹור  ּכַ ְוֵכן  א', 
ַהְינּו,  ת. ּדְ ּבָ ל ׁשַ ר ַגם ְלָגְמרֹו ּכָ ֶרק א'. ֶאְפׁשָ ַעם ּפֶ עֹוד ַהּפַ
מֹוָנה  ּלֹוֵמד ׁשְ מֹו ׁשֶ ָרִקים, ּכְ מֹוָנה ּפְ ל ְסעּוָדה ׁשְ ּלֹוֵמד ּכָ ׁשֶ
ל  ּכָ ְלַהְרִויַח  יּוַכל  ּוָבֶזה  ְסעּוָדה,  ָכל  ּבְ ָניֹות  ִמׁשְ ָרִקים  ּפְ
ְלָחנֹו  ׁשֻ ּבְ ְוַיֲאֵרַח  ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ת ֵמָאה  ּבָ ׁשַ ּבְ ָעה  ׁשָ
ת,  ּבָ ׁשַ ְסעּוַדת  ָכל  ּבְ זיע"א  יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֶאת 

א. ת ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָכל ׁשַ יׁש ּבְ ְוַיְרּגִ

ַהּמֹוִציִאים ָלאֹור



ָּבת          ֹזַהר ַהּׁשַ ד

ְַָָהקמה

מר' תה'י'ולמד'להםה י יראל ל "כל   יז ו אי בזה יראל, עדת קהל  ל הר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ת דאיתא נ אל, מ ד ה א ", לעלם  ע "ב )חלק קי"ח ר (דף חיא  רי אמר : ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

יחנן , רי אמר מחלין א א  ,אנ דר זרה עבדה ע בד  אפיל ,הלכת ת הר ל  ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

,ל, למח קרי אל ," למח ת מר   יחזיק אדם בן את יע ה אנ "א רי  ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאמר 

רב, אמר  יה דה  רב אמר ,ל מחל הן אא לטה לא ראנה, ת יראל מר אלמלי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ולן, עמלק".אה "ו בא תרי כתיב ללקט", העם מן   יצא הביעי ם "ויהי אמר  ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מדאמר הלכתן, תת י  יראל ממרין אלמלי  יחי, ן מען רי  מם יחנן, ר י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

תרי כתיב תתי", את   מרי אר ל ריסים ה' אמר "כה אמר  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנגאלים,

.' וג קדי " הר אל ְְֲִִִֶַַָ"והביאתים

יתרואיתא  רת דה ע"א)זהר  בי,(פ"ט מתערא ארייתא ימא, האי אנא, : ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

נהרא, ענפין בעין וענין, גזרין אי ן כל דין אין  כל בכא, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹמתערא

אילנא,  ג קיימין חמ א וענפא, ענפא מל נפקין  ענפין חמי , מאן וסטרא. סטרא מל ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָָָָָָָָָָזהרין

ונהרין, מז הרין  ה סטר, סטר כל מתחן רעין אין חמי, מאן  אחידן. ה אנין  הְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻֻ

סק. ולא דנפיק  נהרא ְְְְִִַָָָָההא

]:òדčה ללò₣ן א₣תןýבתרýúם ùכל ùל, מתע ÿרת  ,₣ù מתעÿרת  òה₣רה הþה Łù₣ם ,ýנינò ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ראה מי וצד. צד מ ל þò₣הרים א₣ר òל ענפים òùבעים וענòים, úזר₣ת  א₣תן ùכל  ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמצו₣ת ,

ùהם? אחýזים הćנים וכל האילן, ₣ תù ע ₣מדים חמ ôה וענף, ענף מ ל Łò₣צאים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָָהענפים

Łò₣צא הא₣ר ùא₣ת ₣ ýמאירים ז₣הרים וכfiם וצד, צד ùכל  Žòפחים òערים  א₣תם  ראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמי

פ ₣סק ?] ְֵֹולא

אערקל  ותא. לעי א את חר ק יא, עא ערא עלינין, קי י ערא נפיק, רזא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

אבהן. תלת חדוון, תלת  מנאז לימתא. בחדוותא ער א מאריכ ן. לקדמת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָחדוותא

דין  עלמא קיין , י ראל חלקכן, זאה חדוותא. דכל חדווה מהימנתא, לקדמת מנְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאז

כתיב , א ועל מלת . כבים עב דת  עבדי ע ים מל לכן, ירתא הא א דאתי. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָבעלמא

יראל ". ני בין ְְִִֵֵֵֵָ"יני

]:òדčה ללò₣ן הčד₣ýòבתרýúם  העם ýהתע ₣רר עלי₣נים, קד ₣òים  ýהתע₣רר י₣צא: הר₣ז  ק ₣ל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

òלòל ýנflû הז òלמה, בóמחה ýהתע₣רר רù₣נכם , נגד óמחה ýע₣רר ýלמÿה, למעלה Žòְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹבחר

חלקכם, אòרי הõמח₣ת . ל  óמחת  òל האמ ýנה לקראת ýנflû הז האב₣ת, òל òת  òל  óְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמח₣ת

בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק הֹזַהר ַהּׁשַ

ְַָָהקמה

מר' תה'י'ולמד'להםה י יראל ל "כל   יז ו אי בזה יראל, עדת קהל  ל הר, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ת דאיתא נ אל, מ ד ה א ", לעלם  ע "ב )חלק קי"ח ר (דף חיא  רי אמר : ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

יחנן , רי אמר מחלין א א  ,אנ דר זרה עבדה ע בד  אפיל ,הלכת ת הר ל  ְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

,ל, למח קרי אל ," למח ת מר   יחזיק אדם בן את יע ה אנ "א רי  ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאמר 

רב, אמר  יה דה  רב אמר ,ל מחל הן אא לטה לא ראנה, ת יראל מר אלמלי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ולן, עמלק".אה "ו בא תרי כתיב ללקט", העם מן   יצא הביעי ם "ויהי אמר  ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מדאמר הלכתן, תת י  יראל ממרין אלמלי  יחי, ן מען רי  מם יחנן, ר י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

תרי כתיב תתי", את   מרי אר ל ריסים ה' אמר "כה אמר  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנגאלים,

.' וג קדי " הר אל ְְֲִִִֶַַָ"והביאתים

יתרואיתא  רת דה ע"א)זהר  בי,(פ"ט מתערא ארייתא ימא, האי אנא, : ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ

נהרא, ענפין בעין וענין, גזרין אי ן כל דין אין  כל בכא, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַָָָָָָֹמתערא

אילנא,  ג קיימין חמ א וענפא, ענפא מל נפקין  ענפין חמי , מאן וסטרא. סטרא מל ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָָָָָָָָָָזהרין

ונהרין, מז הרין  ה סטר, סטר כל מתחן רעין אין חמי, מאן  אחידן. ה אנין  הְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻֻ

סק. ולא דנפיק  נהרא ְְְְִִַָָָָההא

]:òדčה ללò₣ן א₣תןýבתרýúם ùכל ùל, מתע ÿרת  ,₣ù מתעÿרת  òה₣רה הþה Łù₣ם ,ýנינò ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ראה מי וצד. צד מ ל þò₣הרים א₣ר òל ענפים òùבעים וענòים, úזר₣ת  א₣תן ùכל  ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמצו₣ת ,

ùהם? אחýזים הćנים וכל האילן, ₣ תù ע ₣מדים חמ ôה וענף, ענף מ ל Łò₣צאים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָָהענפים

Łò₣צא הא₣ר ùא₣ת ₣ ýמאירים ז₣הרים וכfiם וצד, צד ùכל  Žòפחים òערים  א₣תם  ראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמי

פ ₣סק ?] ְֵֹולא

אערקל  ותא. לעי א את חר ק יא, עא ערא עלינין, קי י ערא נפיק, רזא ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

אבהן. תלת חדוון, תלת  מנאז לימתא. בחדוותא ער א מאריכ ן. לקדמת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָחדוותא

דין  עלמא קיין , י ראל חלקכן, זאה חדוותא. דכל חדווה מהימנתא, לקדמת מנְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאז

כתיב , א ועל מלת . כבים עב דת  עבדי ע ים מל לכן, ירתא הא א דאתי. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָבעלמא

יראל ". ני בין ְְִִֵֵֵֵָ"יני

]:òדčה ללò₣ן הčד₣ýòבתרýúם  העם ýהתע ₣רר עלי₣נים, קד ₣òים  ýהתע₣רר י₣צא: הר₣ז  ק ₣ל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

òלòל ýנflû הז òלמה, בóמחה ýהתע₣רר רù₣נכם , נגד óמחה ýע₣רר ýלמÿה, למעלה Žòְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹבחר

חלקכם, אòרי הõמח₣ת . ל  óמחת  òל האמ ýנה לקראת ýנflû הז האב₣ת, òל òת  òל  óְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמח₣ת



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק ו

₣כבים  עב₣דת  ע₣בדי הע flים מל  לכם  יר ôה ז₣הי הùא! ýבע₣לם הþה ùע₣לם קד₣òים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻיóראל 

יóראל"]. ùני ýבין "ùיני ת ýב זה  ועל  ýְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָמ þל₣ת .

כתיבאמר ," לק הת ים את "זכר כתיב  א ועל ו אי. הא הכי יהדה, (וŁקראר ' ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

יט ) הי כתיב,"קדים ה'". אני קד נח )י  לקד(יòעיה ענג לת "וקראת ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

מכ ד". ְָה'

]:ò דčה ללò₣ן  הùôתýבתרýúם י ₣ם  את "זכ₣ר ת ýב זה ועל  וûאי. ה ýא  יהýדה, רùי אמר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

וכתýב ,"₣òûיט )לק וכתýב(וŁקרא  ה'". אני  ò₣קד י ýהי נח )"קדòים ל ת(יòעיה "וקראת  ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹ

מכד"]. ה' לקד ְְִֶָֹֻענג

דכל אנא, סתימא ק יא, ע יקא תפנקי מתע נין צ יקיא, נ מתיהן ל ימא, האי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מתטא קיא עיקא דההא מעגא חדא ורחא מת òćט )סתימין. כ ה(ההýא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

נייחא ונייחין  ארייתא, נטרי  הלכ קיין, בני  הלכ מתטא ונחא, וסקא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻֻעלמין,

דכתיב , הא הדא ק ין. לחנין וכל ינין , ל רגזין, ל ,המ מתני יד )לים , (יòעיה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָֻ

ארייתא. לקבל תא קיל , גיני הה", העבדה מן  מרגז  מעצ ל ה ' ה יח  ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ים 

]:òדčה ללò₣ן  הע יק ýבתרýúם ùתפנýקי מתע ûנים הûČיקים נòמ ₣ת ל הþה Łù₣ם  ,ýנינò ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מת ôćטת  ò₣דčה הע יק  א ₣ת₣ òל  מהענג אחת  ורýח הŽסרים, ל  נסר ,ò₣דčאהýהה) ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה₣רה,מת ôćט ) ò₣מרי לכל הčד ₣òים הùנים לכל  ýמת ôćטת  וי ₣רדת , וע ₣לה הע₣למ₣ת , ùכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ýזה הòč₣ת . העב₣ד₣ת  וכל הûינים  ל הרגזים, ל  מ fiם נòחים òלמה, ùמנýחה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָֻונחים

יד )òת ýב òקýלה(òם   מýôם  הòčה", העבדה ýמן ýמרגז � �ùמעצ ל � ה' הניח "ùי₣ם  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ה₣רה]. נגד ùòְֶֶַַָָת 

כתיב וכל כלא. ארייתא  נטיר  אי תא, נו)נטיר בן (יòעיה  זאת  יע ה אנ "ארי  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

נטיר  מאן  אמע, רע ". ל מעת יד ומר  למח ת  מר  יחזיק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאדם

כלא. ארייתא נטיר מאן ְְְִַַַָָָָֹת ,

]:òדč ה ללò₣ן  וכת ýבýבתרýúם ה₣רה. ל  את  ò₣מר ýfiא ùòת, ôò₣מר מי נו)וכל (יòעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

רע ". ל  מעó₣ת  יד ₣ וòמר מח fiל ₣ ùòת òמר üù יחזיק אדם ýבן þאת יע óה ò₣אנ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"אòרי 

ה₣רה]. ל ôò₣מר מי הùôת את ôò₣מר flòי  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנòמע ,

ע "ב )םבזהר לי,:(פ"ט יýדאי,]אמר  לרùי òמע₣ן לאינן [רùי אא  עלמא לית ,יח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אריתא מדלי  הע₣סקים חברייא, החברים  ýfiלא אfiא הע₣לם נברא  לא [ח Łי�, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ארייתא.ù₣רה] סתימי ùò₣רה]וידעין הž₣ד₣ת  .[וי₣דעים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ראים,מל  א חז "ל ול מדים ברי  רה הע סקים החברים לא אא הע לם נברא לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ה רה, קד.סדת ת הד לימד עצמם מקים  ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

נעל ימי הלם , עד לה יע  זיני על ועדה , ירים ס ד לבב כל ה ' אדה צל ן, תינ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ה הר  לד י ראל  ל את לזת מאד חקי  נה , ארעים ולפני יע ף, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוכחלם

ה פר  את להדיס תשכ "ט, נת , רית ה ' וזיני עלי, דעד הר תקאי וכ ה ,ד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָה

ע רים ולפני ר ים, ספרים וע ד זי"ע , ראזנערג ידל ר י הצה "ק ל  ההר", ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נפלא ת

ילמד, אחד ל העלם , כל דה ה הר לד  בר  את לפרסם  התעררי נים,  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹו

הבטחה רחמים, ה אלה לקרב הא, ר  דה לעבדת ,ל ויתלהב  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָויתערר,

וכ ה רחמי", גל תא מן יפקן א "ספרא זיע"א: י חאי ר מען  לרי מ מים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאמרה 

וטלטלי  נסיעה עת ארע י ם ל  נסע י נה  חצי   מ זה, על מסרנ וה קעה  ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹח ת

ולא אתי , ימצא א  די חדר, כרנ ם למנסי , חזר  עתים הל עתים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹרכים,

 ה הדה עב דה יחד [א]יפריעני ע ת, ערה ים ים ל ד ה ה הר על ועבדנ , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לר אלף ע ר הלואת לקחי ולזה ,אבר עד  אלףעם ôòים נח òב  ôה Ł₣ם אז, òל ערù) ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

û₣לר ) ואחר  עמים, וכ ה ה החב נר  באמצע דלים , מאמצים  עלה זה וכל , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

, התקלקל הם וגם חדים, מחבים ינ ו נ ר , עם  ועד עמים, וכה  ה יקננְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

היה ועד  ח, עם מחברה  צ ם מכ נת  כרנו לי, הי מניעת הפרעת  הרה  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוכל 

הר ה וי לתאר , אפר  אי מה  וקלקלים הפרע ת היה המן וכל צמד, מחבים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאי

הר ה זה על הפסיד זה , על לעבד פחד אנ ים,  רצ לא  ט בר  עד  לס ר ... ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמה 

נפ מסירת ילהמ כן מי  היה א אמצע , העב דה נארה וכ ,[ב]ספים, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אפר  אי , רית לה ' ותחננים מאד , חזקה פה לי  י  ואראה , בי זה  על ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹבה יטי

ùהמ ò)להצליח ôאכ ב  זכת(ýכמ ₣ ם  צרי מיחדת  מא לס ע א לזת די  וה ראה  , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

צטרף, יראל מחים ארץ  י ראל ארץ אב ואוירא עד  ינ המ מים  וכראה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ספריו את להדיס ה זי "ע חי   אי מה ן  דע כמ ,דה לארץ אמריקה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמלת

מגן. מסע תקד ח יראל , ארץ  וקא  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהדים

צןלפני  על הקיפה דירה צפת ו היתי הר"י, לצן  נסעי  נים  ל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ

רצפים ,[ג]הר "י  ימים לה  מ ים  ל  הים  עמים   ל ואמר י  זיע"א. ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ



ערך א. הקמח כד בספרו בחיי רבינו שכתב  וכמו
שאמר הוא התבודדות צריכה התורה וז "ל : תורה ,

א')שלמה  י "ח ונראה(משלי וגו ', נפרד " יבקש  "לתאוה 
נפרד שיהיה יבקש  לתורה  שמתאוה  מי כי  פירושו לי 
נפרד לפעמים להיות הלימוד  מתנאי זה  כי  ומתבודד ,
עושה ואם שכלו, עם ומתיחד מתבודד  החברים, מן
בקי  ויתפרסם יתגלה כלומר  יתגלע" תושיה "בכל כן

עיי"ש . החכמות, בכל  ושלם
ועונשב . שכר כמו ספרים, כמה  הדפסנו שב"ה  והגם

הזוה "ק , וביאורי  זוה "ק עם רבים ועוד הברית, ותיקון
להדפיס זכינו לא  עצמו הזוהר  לקמןאמנם (ראה 

ח) .בהערה 
טמירג. א ₣ר  ע ₣לם יס₣ד  צ ûיק ò₣ דč ה הúא₣ן ְִִַַַַָָָָָתב

מרן  ûרזין, מרא המלýב "ן, ה čדòים ò קד ְְְֱֳִִֶֶַַָָָָָָָָֹונעלם,
ò ר₣û ùספר ₣ זיע"א, זצוק"ל אýùחצירא  יעקב  ý ינù ְְֲֲִִֵֵַַַָֹר

ע"ב )ט ₣ב ל ò₣נ ₣:(עýflד  ùר וזה  òמע₣ן רùי זכ ýת  úד₣לה ְְְְְִִֶַַַָ
ה ûČיקים . מ ל י₣תר העלי₣ן ùע₣לם ְִִִֵֶַַָָָָָי₣חאי 

י ₣חאי òבחי ùר  òמע₣ן ר ùי  האל₣קי  ה Žא  ýאד ₣נינ ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ע₣לם יס₣ד צûיק ò₣ דč ה הúא₣ן  òתב  ְְִֶַַַַָָָָָָזיע"א
מל čטים זי"ע , אýùחצירא יעקב  ר ùי האל₣קי  ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻהמקýבל

עýflד ט₣ב  òר₣û ע"ג )מžפר₣  לò₣נ₣:(ע òýבחוזה ְְְְִִֵֶַַ
רùי òל  ùòימיו לפי אדם, ùני מל úד₣ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרùò"י
הž₣ד רû י₣דעים ינ₣ק₣ת  ýאפיל ýהי י₣חאי ùר òְְֲִִִִֶֶַַָָמע₣ן
ùאמת ùלùם, ס ₣דם מטמינים  ýהי הû₣ר  ùני וכל  ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָראýי
עד הע₣לם ùכל ס₣ד₣ fiúה  ה ôל₣ם  עליו ְְִִַַַָָָָָָָָהרùò"י

א₣ת ₣. י₣דעין ýהי רùן  ùית  òל  ינ₣ק₣ת  ýאפילòע₣ד ְֲִִִֵֶֶַָָ
לברכה , זכר ₣נם ýתינ₣ùר ý אמרò מה  ידýע ûרùיòם: ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ýעברò הרא ò₣נים ýמד₣ר₣ת  הע ₣לם , מ ל  úד₣ל òְְְִִִִֶָָָָָָמע₣ן
הžנה ûרין . ýמן הע₣לם ýמאב ₣ת  ýמ òת  נח ועד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאדם
ý נfl ע הע₣מדת  היא הרùò"י זכ ýת  ýלע₣לם òם : ְְְִִִֶֶַָָָָָע ₣ד

"סא�" וזש "ה הòflיח מל Łòב ₣א  עד (ה fiים ùגלýת  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ז') "אלקיםמ"ה הב₣ד žùא  חקýק òמ� ý ְְְֱִִִֵַַַָָֹדהיינ
עליו  ý ינùר מòה חýòב òהיה ýזכýת � ועד", ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹלע ₣לם 
ה òflיח מל Łòב₣א  עד  הôבט לזה  עמד  ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה ôל₣ם 



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק זֹזַהר ַהּׁשַ

₣כבים  עב₣דת  ע₣בדי הע flים מל  לכם  יר ôה ז₣הי הùא! ýבע₣לם הþה ùע₣לם קד₣òים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻיóראל 

יóראל"]. ùני ýבין "ùיני ת ýב זה  ועל  ýְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָמ þל₣ת .

כתיבאמר ," לק הת ים את "זכר כתיב  א ועל ו אי. הא הכי יהדה, (וŁקראר ' ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

יט ) הי כתיב,"קדים ה'". אני קד נח )י  לקד(יòעיה ענג לת "וקראת ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

מכ ד". ְָה'

]:ò דčה ללò₣ן  הùôתýבתרýúם י ₣ם  את "זכ₣ר ת ýב זה ועל  וûאי. ה ýא  יהýדה, רùי אמר ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

וכתýב ,"₣òûיט )לק וכתýב(וŁקרא  ה'". אני  ò₣קד י ýהי נח )"קדòים ל ת(יòעיה "וקראת  ְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹ

מכד"]. ה' לקד ְְִֶָֹֻענג

דכל אנא, סתימא ק יא, ע יקא תפנקי מתע נין צ יקיא, נ מתיהן ל ימא, האי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מתטא קיא עיקא דההא מעגא חדא ורחא מת òćט )סתימין. כ ה(ההýא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

נייחא ונייחין  ארייתא, נטרי  הלכ קיין, בני  הלכ מתטא ונחא, וסקא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻֻעלמין,

דכתיב , הא הדא ק ין. לחנין וכל ינין , ל רגזין, ל ,המ מתני יד )לים , (יòעיה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָֻ

ארייתא. לקבל תא קיל , גיני הה", העבדה מן  מרגז  מעצ ל ה ' ה יח  ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ים 

]:òדčה ללò₣ן  הע יק ýבתרýúם ùתפנýקי מתע ûנים הûČיקים נòמ ₣ת ל הþה Łù₣ם  ,ýנינò ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

מת ôćטת  ò₣דčה הע יק  א ₣ת₣ òל  מהענג אחת  ורýח הŽסרים, ל  נסר ,ò₣דčאהýהה) ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה₣רה,מת ôćט ) ò₣מרי לכל הčד ₣òים הùנים לכל  ýמת ôćטת  וי ₣רדת , וע ₣לה הע₣למ₣ת , ùכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ýזה הòč₣ת . העב₣ד₣ת  וכל הûינים  ל הרגזים, ל  מ fiם נòחים òלמה, ùמנýחה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָֻונחים

יד )òת ýב òקýלה(òם   מýôם  הòčה", העבדה ýמן ýמרגז � �ùמעצ ל � ה' הניח "ùי₣ם  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ה₣רה]. נגד ùòְֶֶַַָָת 

כתיב וכל כלא. ארייתא  נטיר  אי תא, נו)נטיר בן (יòעיה  זאת  יע ה אנ "ארי  ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

נטיר  מאן  אמע, רע ". ל מעת יד ומר  למח ת  מר  יחזיק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָאדם

כלא. ארייתא נטיר מאן ְְְִַַַָָָָֹת ,

]:òדč ה ללò₣ן  וכת ýבýבתרýúם ה₣רה. ל  את  ò₣מר ýfiא ùòת, ôò₣מר מי נו)וכל (יòעיה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

רע ". ל  מעó₣ת  יד ₣ וòמר מח fiל ₣ ùòת òמר üù יחזיק אדם ýבן þאת יע óה ò₣אנ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"אòרי 

ה₣רה]. ל ôò₣מר מי הùôת את ôò₣מר flòי  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנòמע ,

ע "ב )םבזהר לי,:(פ"ט יýדאי,]אמר  לרùי òמע₣ן לאינן [רùי אא  עלמא לית ,יח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אריתא מדלי  הע₣סקים חברייא, החברים  ýfiלא אfiא הע₣לם נברא  לא [ח Łי�, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ארייתא.ù₣רה] סתימי ùò₣רה]וידעין הž₣ד₣ת  .[וי₣דעים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

ראים,מל  א חז "ל ול מדים ברי  רה הע סקים החברים לא אא הע לם נברא לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ה רה, קד.סדת ת הד לימד עצמם מקים  ְְְְְִִֶַַַַַָָָ

נעל ימי הלם , עד לה יע  זיני על ועדה , ירים ס ד לבב כל ה ' אדה צל ן, תינ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ה הר  לד י ראל  ל את לזת מאד חקי  נה , ארעים ולפני יע ף, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוכחלם

ה פר  את להדיס תשכ "ט, נת , רית ה ' וזיני עלי, דעד הר תקאי וכ ה ,ד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָה

ע רים ולפני ר ים, ספרים וע ד זי"ע , ראזנערג ידל ר י הצה "ק ל  ההר", ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נפלא ת

ילמד, אחד ל העלם , כל דה ה הר לד  בר  את לפרסם  התעררי נים,  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹו

הבטחה רחמים, ה אלה לקרב הא, ר  דה לעבדת ,ל ויתלהב  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָויתערר,

וכ ה רחמי", גל תא מן יפקן א "ספרא זיע"א: י חאי ר מען  לרי מ מים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאמרה 

וטלטלי  נסיעה עת ארע י ם ל  נסע י נה  חצי   מ זה, על מסרנ וה קעה  ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹח ת

ולא אתי , ימצא א  די חדר, כרנ ם למנסי , חזר  עתים הל עתים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹרכים,

 ה הדה עב דה יחד [א]יפריעני ע ת, ערה ים ים ל ד ה ה הר על ועבדנ , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לר אלף ע ר הלואת לקחי ולזה ,אבר עד  אלףעם ôòים נח òב  ôה Ł₣ם אז, òל ערù) ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

û₣לר ) ואחר  עמים, וכ ה ה החב נר  באמצע דלים , מאמצים  עלה זה וכל , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

, התקלקל הם וגם חדים, מחבים ינ ו נ ר , עם  ועד עמים, וכה  ה יקננְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

היה ועד  ח, עם מחברה  צ ם מכ נת  כרנו לי, הי מניעת הפרעת  הרה  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוכל 

הר ה וי לתאר , אפר  אי מה  וקלקלים הפרע ת היה המן וכל צמד, מחבים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאי

הר ה זה על הפסיד זה , על לעבד פחד אנ ים,  רצ לא  ט בר  עד  לס ר ... ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמה 

נפ מסירת ילהמ כן מי  היה א אמצע , העב דה נארה וכ ,[ב]ספים, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אפר  אי , רית לה ' ותחננים מאד , חזקה פה לי  י  ואראה , בי זה  על ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹבה יטי

ùהמ ò)להצליח ôאכ ב  זכת(ýכמ ₣ ם  צרי מיחדת  מא לס ע א לזת די  וה ראה  , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

צטרף, יראל מחים ארץ  י ראל ארץ אב ואוירא עד  ינ המ מים  וכראה , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ספריו את להדיס ה זי "ע חי   אי מה ן  דע כמ ,דה לארץ אמריקה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמלת

מגן. מסע תקד ח יראל , ארץ  וקא  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהדים

צןלפני  על הקיפה דירה צפת ו היתי הר"י, לצן  נסעי  נים  ל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ

רצפים ,[ג]הר "י  ימים לה  מ ים  ל  הים  עמים   ל ואמר י  זיע"א. ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ



ערך א. הקמח כד בספרו בחיי רבינו שכתב  וכמו
שאמר הוא התבודדות צריכה התורה וז "ל : תורה ,

א')שלמה  י "ח ונראה(משלי וגו ', נפרד " יבקש  "לתאוה 
נפרד שיהיה יבקש  לתורה  שמתאוה  מי כי  פירושו לי 
נפרד לפעמים להיות הלימוד  מתנאי זה  כי  ומתבודד ,
עושה ואם שכלו, עם ומתיחד מתבודד  החברים, מן
בקי  ויתפרסם יתגלה כלומר  יתגלע" תושיה "בכל כן

עיי"ש . החכמות, בכל  ושלם
ועונשב . שכר כמו ספרים, כמה  הדפסנו שב"ה  והגם

הזוה "ק , וביאורי  זוה "ק עם רבים ועוד הברית, ותיקון
להדפיס זכינו לא  עצמו הזוהר  לקמןאמנם (ראה 

ח) .בהערה 
טמירג. א ₣ר  ע ₣לם יס₣ד  צ ûיק ò₣ דč ה הúא₣ן ְִִַַַַָָָָָתב

מרן  ûרזין, מרא המלýב "ן, ה čדòים ò קד ְְְֱֳִִֶֶַַָָָָָָָָֹונעלם,
ò ר₣û ùספר ₣ זיע"א, זצוק"ל אýùחצירא  יעקב  ý ינù ְְֲֲִִֵֵַַַָֹר

ע"ב )ט ₣ב ל ò₣נ ₣:(עýflד  ùר וזה  òמע₣ן רùי זכ ýת  úד₣לה ְְְְְִִֶַַַָ
ה ûČיקים . מ ל י₣תר העלי₣ן ùע₣לם ְִִִֵֶַַָָָָָי₣חאי 

י ₣חאי òבחי ùר  òמע₣ן ר ùי  האל₣קי  ה Žא  ýאד ₣נינ ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ע₣לם יס₣ד צûיק ò₣ דč ה הúא₣ן  òתב  ְְִֶַַַַָָָָָָזיע"א
מל čטים זי"ע , אýùחצירא יעקב  ר ùי האל₣קי  ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻהמקýבל

עýflד ט₣ב  òר₣û ע"ג )מžפר₣  לò₣נ₣:(ע òýבחוזה ְְְְִִֵֶַַ
רùי òל  ùòימיו לפי אדם, ùני מל úד₣ל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרùò"י
הž₣ד רû י₣דעים ינ₣ק₣ת  ýאפיל ýהי י₣חאי ùר òְְֲִִִִֶֶַַָָמע₣ן
ùאמת ùלùם, ס ₣דם מטמינים  ýהי הû₣ר  ùני וכל  ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָראýי
עד הע₣לם ùכל ס₣ד₣ fiúה  ה ôל₣ם  עליו ְְִִַַַָָָָָָָָהרùò"י

א₣ת ₣. י₣דעין ýהי רùן  ùית  òל  ינ₣ק₣ת  ýאפילòע₣ד ְֲִִִֵֶֶַָָ
לברכה , זכר ₣נם ýתינ₣ùר ý אמרò מה  ידýע ûרùיòם: ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ýעברò הרא ò₣נים ýמד₣ר₣ת  הע ₣לם , מ ל  úד₣ל òְְְִִִִֶָָָָָָמע₣ן
הžנה ûרין . ýמן הע₣לם ýמאב ₣ת  ýמ òת  נח ועד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאדם
ý נfl ע הע₣מדת  היא הרùò"י זכ ýת  ýלע₣לם òם : ְְְִִִֶֶַָָָָָע ₣ד

"סא�" וזש "ה הòflיח מל Łòב ₣א  עד (ה fiים ùגלýת  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ז') "אלקיםמ"ה הב₣ד žùא  חקýק òמ� ý ְְְֱִִִֵַַַָָֹדהיינ
עליו  ý ינùר מòה חýòב òהיה ýזכýת � ועד", ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָֹלע ₣לם 
ה òflיח מל Łòב₣א  עד  הôבט לזה  עמד  ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה ôל₣ם 



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק ח

ר  ענית ה ל [ד]עם  וס סעני, הר"י כת די לעמר, ול "ד  ל"ג ל "ב הי וה מים , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הערים  חנפ ז נה  תש"ע , [מנין  עמים ע  ה הים את 3ס מי עóיתי ) ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אחת ) òùנה וד ćעמים  פ ת י ונתקמה הערים, חונפ יע ת לראת  כיתי עד ,[ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ה לם, עליו  ל אדם"ה מני אמנים  פ י חסיד גמר י  ה' ב ')"היעה י"ב ,(ה fiים ְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

מים , לם רק מעיו לכ ן חסיד להי ת  ל מר האדם א ר מיע, רית ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה '

ל  אא ודם, ר  על   לסמ לא ל מחליט אר אדם", מני אמנים פ "י ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹועד

וקהל רת דה הר תב כמ .לב לה ' ל י ,ר ית ה '  נטחקצ"ח (ûף  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ועýflד א ' הס קב ')ע ýflד  ה ')על  קמ "ו אלקיו":(ה fiים ה ' על בר עזר יעקב  אל "ארי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

úד ₣ל) א₣ר  ותמצא òם .(עŁן ְְִֵַָָָ

הוכאר ברי  את החיםראיתי סקי"א)ף קנ "ו  זכר (סימן הביא  ה אל ברי את הביא , ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

פ"א)ל ב  ז ýטא ýהŁארץ(אל חרבה  ולא  רה, ל  פעה א א הע לם חרב לא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ע מני א א אינן  יראל על  ה את הר ת וכל רה , ל  ע מ ני א א  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָיראל

זאת" ל יעקב "פע אמר רה, ה ')ל  ćסýק  א' ćרק צרי(מיכה ן, ועל  ם: ותב ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

רה  ולעסק הה, העלם מהבלי המן לצד  ,ח כ מאמ י כל  אד לה ל  ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהאדם

תב  כמ ים , ל  טמז מרלת טב ת אבנים ה יל  מ , ל אפר מה  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָכל

צפים" ונפת במ מתקים רב מז מהב י"א)"החמדים י"ט , ćרק .(הלים ְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יצחקבספר לה )יח א₣ת 'ý וכ ùנסע  ויהי òל  נýנין ב' ùענין  òý רû א' לנ:(חלק וזה תב , אבל , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הם, לטת ולן אה  היה  לא אז  ר ם, י ראל  ע סקים  הי אם  הרה, ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻעל

תב כמ(ע"א ח' ùתרא ûבבא קflא עט (ùפרק חו אקצם עה בים יתנ י "ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הם , מעט אם אבל  אקצם", "עה  אז רה , יעסק רם א כם אם רים",  מל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻמא

 מדר תב כמ עה , לפי עליהם מגינת  ה צו ת ו רים", מל מא ח ו" ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאז 

ר תי זרים איכה העלם  את אימתי  רה, ל עפ פע, המיד על תתן "וצבא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

רה , מלמד ב לים עה  ,'וכורא" כתיב מאי לברכה זכרנם  תינר אמר ולכן  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

"מ וירא  עלי נקרא יהוה ם י הארץ ע י י)ל כח, [ונראה(ûברים .רא פין א , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ



אמן. ý ימינù òמןùמהרה ... מòח� ן על ה ' ùפס ýק  (ו òם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(ò₣דč ה הרùò"י  על מרflז מחברי �, .óó₣ן  ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

זי "ע:ד. אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי  המקובל  ואמר 
יישוב בכל  שנוהגים כפי הדיבור  שתענית  מקובלנו 
65,000ל שוה פעמים 3 התהלים קריאת  עם  ויישוב 

195.000(!!!)תעניות  יוצא ימים 3 דבריו  ולפי  .
זה ועל תעניות . שנה  550 אומרת זאת  תעניות,
הקדוש הצדיק של  הפיוט את להמליץ  אפשר 

זי "ע נג'ארה  ישראל רבי –המקובל  1550 ש"י ה' (צפת

לערך) 1625 שפ"ה  ה ' הקדושעזה הפיוט מזמירותיו .
אותו  ששרים בארמית , ועלמיא" עלם ריבון "יה

úבýרבשבת, יע₣ל לא אלפין. òנין úבר יחיה ýְְְְְְִִִֵֵֶַַָל

לפני ùח ùòýניא, חשוב כמה  עד  לדעת אפשר שאי  ְְְַָ
עולה שאמירתה  התהלים אמירת  יתברך השם
שלש אומר פשוט  אדם בן אם שנים. אלף בחשבון 
כן  ועושה  דיבור  תענית  עם ברצף תהלים פעמים
התענה כאילו  לו עולה  רצופים] לא [גם פעמים שש 

שאומר  וכמו שנה . 1101רýבú יע₣ל ְְֵֵָ"לא
המעלהùחùòýניא" אבל להבין, יכול אתה  שאי – ְְְַָ

כמו ששוה  כדי עד  אלפין"– òנין  úבר יחיה ý ל", ְְְְִִִֶַַ
שכידוע  בפיוט , רמזים מוצאים  כיצד תתמה  ואל 
שירות ששר  המעשה  וידוע עליונה , בקדושה  נאמרו
מעט הפשיט  היום וכחום להשי "ת ותשבחות 
ללבוש שישוב  האר "י  רבינו לו ושלח – שרויליו

רה , לתלמ ד מר ז רא ל  פין  וא הצות, ע ת על  מרז יד ל פ ין ,נתְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העלם]. את ל על חד יל רה , למד למר רא ל  פ ין ידי  על ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻורק

נקרע ,וכה והב כת והעינים  דאר, מכבים מלאים  רח "ל  ים  וכל עלם,  י צער  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

חים , יהדים מארעים למעלה   רפ תשע "א] סלו  [כ"ט האחרן האס ן  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָבפרט 

מזרת תנא יל וה יראל , לל  על   ר מתם בואי להבין, להכיל אפר אי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָבר 

" ל אל ין  "והחי  לקם מכרחים  אנ א עדין[ה]קת, ועד למה, ת בה  ול ב , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ



שירתו  לשמוע  ירדו המלאכים כי  – העליונים  בגדים
תיקן  ומיד להם . פרחו השרוולים  הרים וכאשר 

לקדמותו . ושב  הענין
מיליון ה. מחמש  למעלה  נשרפו הזאת  ובשריפה 

ו  דונם, אלף חמישים  אנשיםעצים, אלף עשר  שנים
ללמוד ועלינו אותנו, לעורר  צריך זה  וכל  מבתיהם, גלו

בתורה, הכתוב י"ט)את  כ' פרק עץ(דברים האדם ִֵָָָ"י
על חז"ל שאמרו כמו ישראל על שמרמז ֶַָה õדה"

ובזוהר אדם". קרויים "אתם ע"ב )ישראל  ס ' דף  ב  ,(חלק
דכתיב  תורה , אלא עץ  ואין יח)וז"ל: ג חיים(משלי  עץ

הוא , בריך קודשא  אלא  תורה ואין בה , למחזיקים היא
דכתיב הוא , בריך קודשא  אלא עץ אין  אמר אבא רבי 

יט) כ דא(דברים  ודאי , השדה עץ  השדה עץ  האדם כי
בריך  דקודשא  מרמז [כאן קדישין, דתפוחין שדה  עץ
בעץ נרמזים  דכולם הוא, חד  וישראל ואורייתא

כדיןהשדה], עלייהו, דמלכיהון יקרא  זיו אתגלי וכד
המים, וימתקו מאי המים, וימתקו המים  אל וישלך 

סניגורא. אתעביד חזי דקטיגורא תא אבא, רבי אמר
בריך  דקודשא  בקיימא ישראל  עאלו כד בקדמיתא
דאתגזרו  בגין טעמא, מאי יאות, כדקא  עאלו לא  הוא,
כיון  קדישא , רשימא  אתגלייא ולא אתפרעו, ולא
תמן  ומשפט , חק  לו  שם שם כתיב , מה  הכא  דמטו
גלויא בההוא קדישין, חולקין בתרין ישראל  עאלו
חק ומשפט , חק  ואקרון דלהון , רשימא דאתגליא

אמר  דאת טו )כמה לא וחק(משלי  לביתה טרף ותתן 
אמר דאת  כמה ומשפט  ה )לנערותיה , פא  (תהלים

קדישא , את בההוא נסהו, ושם יעקב , לאלה "י משפט 
דרב בספרא הוא, לישראל חק כי  אמר דאת כמה 
עד קדישא, חוטרא ההוא על מלה  אמר  סבא, ייבא

הרקאנאטי ובפירוש  הזוה "ק . לשון  כאן  התורה (על

שופטים) כברפרשת עצה  את תשחית לא וטעם כתב ,
ועשב עשב כל לך אין  ז"ל רבותינו מאמר ידעת

וכו ' למעלהלמטה  פוגם למטה  בהשחיתו  אמנםוהנה
מאמר והבן כחו  פסק  כבר  פירות טוען אינו אם
תאינתא דקץ  אלא ברי שכבת שכיב לא ז"ל רבותינו

זמניה  כפשוטו בלא השדה עץ  האדם  כי ואמרו וזהו

אילןרז"ל  עץ שכורתין ובשעה  אליעזר רבי בפרקי 
ואין סופו ועד העולם  מסוף יוצא  הקול פרי , שעושה 
הגוף. מן יוצאה שהנפש  בשעה  וכן נשמע הקול

לאברהם חסד י "ז)ובספר נהר   ה וזה(מעין וז"ל : כתב ,
שהאל וגו', רבים" ימים עיר  על תצור "כי  שכתוב 
לאדם ומסטין שהולך המות  מלאך עם מדבר  יתברך
האדם שהוא עיר" על תצור  "כי  שכתוב , וזה  למעלה ,
מגולגל בתוכו שיש  שבעץ  ותראה  בטענותיו , להלחם
השדה עץ  האדם "כי עצה  את  תשחית לא רוח, שום

במצור ", מפניך האדם,לבא  ממש  הוא  העץ אותו ר"ל
אותו  רודף אתה  שבסיבתך במצור  מפניך לבא 
לשמור העץ  של ההוא  במצור  נכנס הוא להזיקו ,
כף בתוך ונד  נע הולך כשהרוח והענין ממך. עצמו 
או  בדומם עצמו  ומכניס השטן, מן  בורח  הקלע
כשנכנס ואז לו, והראוי  עליו הגזור  במקום בצומח
הפסוק תבין כן וגם השטן, לו להזיק  יכול אין בגוף
וגו' דגנך" "ואספת פסוק כן וגם וגו', אסיפם" "אסוף
שביעת שהיא ושבעת , ואכלת  הצומח  באכילת  פירוש 
המובלעות הנצוצות  תאסוף ממנו, הנאבד מן הנפש 

ממש  דגנך וגו' דגנך  שהם שכתבבתוכו [כמו
שק מתוך מסויים פרי  בוחר דאדם דהא הבעש "ט 
הניצוצות ששייכות  מפני זהו  וכדומה  תפוחים
זה אין וח"ו דוקא לנשמתו דוקא זה  בפרי  הנמצאות

המקרה  דרך זבחי על זבחו  לשו"ת בהקדמה באריכות (ראה

ז"ל ) האר"י מכתבי שמביא מה  בשדך צדק  עשב  ונתתי ,[
שביעת שהיא ושבעת  ואכלת  כך  ואחר  לבהמתך
תשמרו  לא  אם לכם  השמרו ממנה , הנאבד  מן  הנפש 

וגו', וסרתם תורה  שישאר דברי וגו' השמים  את  ועצר
יבולה את  תתן  לא והאדמה יבש , ויהיו העולם

זהו  כי מהרה  ואבדתם וזהו  בתוכה , מובלעים הנצוצות
ז"ל רבותינו שאמרו וזה שלהם, יוםהאיבוד גדול

גליות  כקיבוץ לקמןגשמים שיתבאר כ"חכמו (נהר

אותהבס "ד ) יורידו רעה , יותר  הנשמה  תהיה  ואם .
מתקןלדומם, נשמתו עם קורבה לו שיש  והאדם

האלו, מהמצרים  אותה ומוציא  קשהאותה  היותר כי 
יוצא שלא  יבש  דומם באבן גלגול הוא שבגלגולים



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק טֹזַהר ַהּׁשַ

ר  ענית ה ל [ד]עם  וס סעני, הר"י כת די לעמר, ול "ד  ל"ג ל "ב הי וה מים , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הערים  חנפ ז נה  תש"ע , [מנין  עמים ע  ה הים את 3ס מי עóיתי ) ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אחת ) òùנה וד ćעמים  פ ת י ונתקמה הערים, חונפ יע ת לראת  כיתי עד ,[ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ה לם, עליו  ל אדם"ה מני אמנים  פ י חסיד גמר י  ה' ב ')"היעה י"ב ,(ה fiים ְְֱִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

מים , לם רק מעיו לכ ן חסיד להי ת  ל מר האדם א ר מיע, רית ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה '

ל  אא ודם, ר  על   לסמ לא ל מחליט אר אדם", מני אמנים פ "י ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹועד

וקהל רת דה הר תב כמ .לב לה ' ל י ,ר ית ה '  נטחקצ"ח (ûף  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ועýflד א ' הס קב ')ע ýflד  ה ')על  קמ "ו אלקיו":(ה fiים ה ' על בר עזר יעקב  אל "ארי ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

úד ₣ל) א₣ר  ותמצא òם .(עŁן ְְִֵַָָָ

הוכאר ברי  את החיםראיתי סקי"א)ף קנ "ו  זכר (סימן הביא  ה אל ברי את הביא , ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

פ"א)ל ב  ז ýטא ýהŁארץ(אל חרבה  ולא  רה, ל  פעה א א הע לם חרב לא , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ע מני א א אינן  יראל על  ה את הר ת וכל רה , ל  ע מ ני א א  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָיראל

זאת" ל יעקב "פע אמר רה, ה ')ל  ćסýק  א' ćרק צרי(מיכה ן, ועל  ם: ותב ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

רה  ולעסק הה, העלם מהבלי המן לצד  ,ח כ מאמ י כל  אד לה ל  ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהאדם

תב  כמ ים , ל  טמז מרלת טב ת אבנים ה יל  מ , ל אפר מה  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָכל

צפים" ונפת במ מתקים רב מז מהב י"א)"החמדים י"ט , ćרק .(הלים ְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יצחקבספר לה )יח א₣ת 'ý וכ ùנסע  ויהי òל  נýנין ב' ùענין  òý רû א' לנ:(חלק וזה תב , אבל , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הם, לטת ולן אה  היה  לא אז  ר ם, י ראל  ע סקים  הי אם  הרה, ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻעל

תב כמ(ע"א ח' ùתרא ûבבא קflא עט (ùפרק חו אקצם עה בים יתנ י "ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הם , מעט אם אבל  אקצם", "עה  אז רה , יעסק רם א כם אם רים",  מל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻמא

 מדר תב כמ עה , לפי עליהם מגינת  ה צו ת ו רים", מל מא ח ו" ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאז 

ר תי זרים איכה העלם  את אימתי  רה, ל עפ פע, המיד על תתן "וצבא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

רה , מלמד ב לים עה  ,'וכורא" כתיב מאי לברכה זכרנם  תינר אמר ולכן  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

"מ וירא  עלי נקרא יהוה ם י הארץ ע י י)ל כח, [ונראה(ûברים .רא פין א , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ



אמן. ý ימינù òמןùמהרה ... מòח� ן על ה ' ùפס ýק  (ו òם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(ò₣דč ה הרùò"י  על מרflז מחברי �, .óó₣ן  ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

זי "ע:ד. אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי  המקובל  ואמר 
יישוב בכל  שנוהגים כפי הדיבור  שתענית  מקובלנו 
65,000ל שוה פעמים 3 התהלים קריאת  עם  ויישוב 

195.000(!!!)תעניות  יוצא ימים 3 דבריו  ולפי  .
זה ועל תעניות . שנה  550 אומרת זאת  תעניות,
הקדוש הצדיק של  הפיוט את להמליץ  אפשר 

זי "ע נג'ארה  ישראל רבי –המקובל  1550 ש"י ה' (צפת

לערך) 1625 שפ"ה  ה ' הקדושעזה הפיוט מזמירותיו .
אותו  ששרים בארמית , ועלמיא" עלם ריבון "יה

úבýרבשבת, יע₣ל לא אלפין. òנין úבר יחיה ýְְְְְְִִִֵֵֶַַָל

לפני ùח ùòýניא, חשוב כמה  עד  לדעת אפשר שאי  ְְְַָ
עולה שאמירתה  התהלים אמירת  יתברך השם
שלש אומר פשוט  אדם בן אם שנים. אלף בחשבון 
כן  ועושה  דיבור  תענית  עם ברצף תהלים פעמים
התענה כאילו  לו עולה  רצופים] לא [גם פעמים שש 

שאומר  וכמו שנה . 1101רýבú יע₣ל ְְֵֵָ"לא
המעלהùחùòýניא" אבל להבין, יכול אתה  שאי – ְְְַָ

כמו ששוה  כדי עד  אלפין"– òנין  úבר יחיה ý ל", ְְְְִִִֶַַ
שכידוע  בפיוט , רמזים מוצאים  כיצד תתמה  ואל 
שירות ששר  המעשה  וידוע עליונה , בקדושה  נאמרו
מעט הפשיט  היום וכחום להשי "ת ותשבחות 
ללבוש שישוב  האר "י  רבינו לו ושלח – שרויליו

רה , לתלמ ד מר ז רא ל  פין  וא הצות, ע ת על  מרז יד ל פ ין ,נתְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

העלם]. את ל על חד יל רה , למד למר רא ל  פ ין ידי  על ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻורק

נקרע ,וכה והב כת והעינים  דאר, מכבים מלאים  רח "ל  ים  וכל עלם,  י צער  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

חים , יהדים מארעים למעלה   רפ תשע "א] סלו  [כ"ט האחרן האס ן  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָבפרט 

מזרת תנא יל וה יראל , לל  על   ר מתם בואי להבין, להכיל אפר אי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָבר 

" ל אל ין  "והחי  לקם מכרחים  אנ א עדין[ה]קת, ועד למה, ת בה  ול ב , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ



שירתו  לשמוע  ירדו המלאכים כי  – העליונים  בגדים
תיקן  ומיד להם . פרחו השרוולים  הרים וכאשר 

לקדמותו . ושב  הענין
מיליון ה. מחמש  למעלה  נשרפו הזאת  ובשריפה 

ו  דונם, אלף חמישים  אנשיםעצים, אלף עשר  שנים
ללמוד ועלינו אותנו, לעורר  צריך זה  וכל  מבתיהם, גלו

בתורה, הכתוב י"ט)את  כ' פרק עץ(דברים האדם ִֵָָָ"י
על חז"ל שאמרו כמו ישראל על שמרמז ֶַָה õדה"

ובזוהר אדם". קרויים "אתם ע"ב )ישראל  ס ' דף  ב  ,(חלק
דכתיב  תורה , אלא עץ  ואין יח)וז"ל: ג חיים(משלי  עץ

הוא , בריך קודשא  אלא  תורה ואין בה , למחזיקים היא
דכתיב הוא , בריך קודשא  אלא עץ אין  אמר אבא רבי 

יט) כ דא(דברים  ודאי , השדה עץ  השדה עץ  האדם כי
בריך  דקודשא  מרמז [כאן קדישין, דתפוחין שדה  עץ
בעץ נרמזים  דכולם הוא, חד  וישראל ואורייתא

כדיןהשדה], עלייהו, דמלכיהון יקרא  זיו אתגלי וכד
המים, וימתקו מאי המים, וימתקו המים  אל וישלך 

סניגורא. אתעביד חזי דקטיגורא תא אבא, רבי אמר
בריך  דקודשא  בקיימא ישראל  עאלו כד בקדמיתא
דאתגזרו  בגין טעמא, מאי יאות, כדקא  עאלו לא  הוא,
כיון  קדישא , רשימא  אתגלייא ולא אתפרעו, ולא
תמן  ומשפט , חק  לו  שם שם כתיב , מה  הכא  דמטו
גלויא בההוא קדישין, חולקין בתרין ישראל  עאלו
חק ומשפט , חק  ואקרון דלהון , רשימא דאתגליא

אמר  דאת טו )כמה לא וחק(משלי  לביתה טרף ותתן 
אמר דאת  כמה ומשפט  ה )לנערותיה , פא  (תהלים

קדישא , את בההוא נסהו, ושם יעקב , לאלה "י משפט 
דרב בספרא הוא, לישראל חק כי  אמר דאת כמה 
עד קדישא, חוטרא ההוא על מלה  אמר  סבא, ייבא

הרקאנאטי ובפירוש  הזוה "ק . לשון  כאן  התורה (על

שופטים) כברפרשת עצה  את תשחית לא וטעם כתב ,
ועשב עשב כל לך אין  ז"ל רבותינו מאמר ידעת

וכו ' למעלהלמטה  פוגם למטה  בהשחיתו  אמנםוהנה
מאמר והבן כחו  פסק  כבר  פירות טוען אינו אם
תאינתא דקץ  אלא ברי שכבת שכיב לא ז"ל רבותינו

זמניה  כפשוטו בלא השדה עץ  האדם  כי ואמרו וזהו

אילןרז"ל  עץ שכורתין ובשעה  אליעזר רבי בפרקי 
ואין סופו ועד העולם  מסוף יוצא  הקול פרי , שעושה 
הגוף. מן יוצאה שהנפש  בשעה  וכן נשמע הקול

לאברהם חסד י "ז)ובספר נהר   ה וזה(מעין וז"ל : כתב ,
שהאל וגו', רבים" ימים עיר  על תצור "כי  שכתוב 
לאדם ומסטין שהולך המות  מלאך עם מדבר  יתברך
האדם שהוא עיר" על תצור  "כי  שכתוב , וזה  למעלה ,
מגולגל בתוכו שיש  שבעץ  ותראה  בטענותיו , להלחם
השדה עץ  האדם "כי עצה  את  תשחית לא רוח, שום

במצור ", מפניך האדם,לבא  ממש  הוא  העץ אותו ר"ל
אותו  רודף אתה  שבסיבתך במצור  מפניך לבא 
לשמור העץ  של ההוא  במצור  נכנס הוא להזיקו ,
כף בתוך ונד  נע הולך כשהרוח והענין ממך. עצמו 
או  בדומם עצמו  ומכניס השטן, מן  בורח  הקלע
כשנכנס ואז לו, והראוי  עליו הגזור  במקום בצומח
הפסוק תבין כן וגם השטן, לו להזיק  יכול אין בגוף
וגו' דגנך" "ואספת פסוק כן וגם וגו', אסיפם" "אסוף
שביעת שהיא ושבעת , ואכלת  הצומח  באכילת  פירוש 
המובלעות הנצוצות  תאסוף ממנו, הנאבד מן הנפש 

ממש  דגנך וגו' דגנך  שהם שכתבבתוכו [כמו
שק מתוך מסויים פרי  בוחר דאדם דהא הבעש "ט 
הניצוצות ששייכות  מפני זהו  וכדומה  תפוחים
זה אין וח"ו דוקא לנשמתו דוקא זה  בפרי  הנמצאות

המקרה  דרך זבחי על זבחו  לשו"ת בהקדמה באריכות (ראה

ז"ל ) האר"י מכתבי שמביא מה  בשדך צדק  עשב  ונתתי ,[
שביעת שהיא ושבעת  ואכלת  כך  ואחר  לבהמתך
תשמרו  לא  אם לכם  השמרו ממנה , הנאבד  מן  הנפש 

וגו', וסרתם תורה  שישאר דברי וגו' השמים  את  ועצר
יבולה את  תתן  לא והאדמה יבש , ויהיו העולם

זהו  כי מהרה  ואבדתם וזהו  בתוכה , מובלעים הנצוצות
ז"ל רבותינו שאמרו וזה שלהם, יוםהאיבוד גדול

גליות  כקיבוץ לקמןגשמים שיתבאר כ"חכמו (נהר

אותהבס "ד ) יורידו רעה , יותר  הנשמה  תהיה  ואם .
מתקןלדומם, נשמתו עם קורבה לו שיש  והאדם

האלו, מהמצרים  אותה ומוציא  קשהאותה  היותר כי 
יוצא שלא  יבש  דומם באבן גלגול הוא שבגלגולים



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק י

לנ  י מים  מעצירת תר יט"א , ה ר  מדלי אחד  ם  ואמר לגם, אנ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמצ ים 

רח"ל ? רעים   ל אנ והאם רם, תינפ נ מעת לא  היא ולפחד  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹלירא

לח תויבהילני  עת לא ואמר, בקר י,  ער לי ורע י המה , ורחי ואין[ו]רעיני, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ

ציוני   ל ה וד ברי ן על  לכת, מ"ו)ה קי"ט' בעדתי)הfiים "ואד רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ



אותו  לצאת  תזעק ", מקיר  "אבן  שנאמר  תועלת , ממנו
ויהי  לבו "וימת  שנאמר נבל וכמו  ממקומו , הרוח 
ולזה בלעם, נשמת  שהיא  בנבל בגלגול  שבא לאבן ",
שיתבאר כמו העגל את עשו  בניו , ויומבירוס יונוס

עכ"ל. בס "ד , לקמן

שהיאהיוצא החיים עץ על מרמז העץ  כי מזה , לנו
וע האדם נשמת על וכן הקדושה , עלהתורה  וד

שאמרו  וכמו בזה , זה  קשור  והכל  הנשמות, גלגולי
ביטול במקום אלא מצויה  השריפה שאין חז"ל
שבת חילול  שיש  שבמקום חז "ל  אמרו וכן תורה ,
התורה בלימוד להתחזק ועלינו הדלקה , מצויה 
בדבורי  גם החמיר  שהרשב "י  וידוע ש "ק. ושמחת 

שאסור  בשבת  שבת)חול בתוס ' צריכים.(כמובא  כן על
הזוה"ק  ובלימוד  התורה, בלימוד להתחזק במיוחד  אנו
הנשמות בתיקון תלויה הגאולה  וכל קודש . בשבת 
על  נידח, ממנו ידח לבלתי  הסיבות  שמסובב שכידוע 
תורה בלימוד להרבות  זה ביותר הגדול התיקון כן
כי הקדוש , הזוהר לימוד  ידי על רק  בא  וזה  לשמה,
תורה ללמוד  אפשר אי  הקדוש  הזוהר לימוד  בלי

בזוה "ק )לשמה  וישרפו (כמבואר יתבטלו ובזה ,
ויקבץ גשמיות , שריפות  יהיו לא  וממילא הקליפות ,
קוממיות מהרה  ויוליכנו הארץ, כנפות  מארבע  נידחינו

בב"א. לארצינו

וזהו. כתב  ה ' פרק  הישר" "קב  הקדוש  ובספר
קדשו: לשון 

"ואהבת  מצות מתקיימת התוכחה  במצות
כמוך " לרעך

זכרונםא) רבותינו אמרו כמוך", לרעך "ואהבת
שבתורה. גדול  כלל  שהוא  הפסוק הוא זה  לברכה,
מגונה דבר  האדם כשרואה  יותר, אהבה לך ואין
שצריך  ועון, חטא  איזה  שעושה ישראל באחיו
קשורין  הן ישראל  של נשמתן כי זה , על  להוכיחו

בזה. זה  ודבוקין

לו  ורפא ושב יזכה אולי לחבירו להודיע צריך
יודעב) שהוא מי  האדם שצריך הוא , הכלל  אבל

נשמת על שבאים והעונשים והסיבות  ההרפתקאות
להודיע צריך מהגוף, הנשמה  יציאת אחר האדם

דרכו  ויעזוב כן, גם  חבירו יזכה  ידו על  אולי  לחבירו
לו . ורפא ושב הרשעה ,

מנוחה  להם שאין  נשמות מלא  העולם אויר 
העליון בעולם

עונשג) בקצרה קצת אכתוב זה  בפרק פה והנה 
דע, הרבים. בעוונותינו בה  פוגם שאדם  הנשמה 
בני  מנשמות  מלאים הן דעלמא חללא אוירא כי
מנוחתן, למקום לבא  עדיין יכולין שאינם אדם
שהיה ז"ל האר "י  הרב של תלמידים שהעידו וכמו 

להם: אומר 

נשמות  רבבות מלאים והשדות האילנות 
לתיקון שמתחננים

נשמותד) מלא  הן וחללה  דעלמא אוירא  כי  דעו,
ופעם למנוחתם. עדיין לבא  יכולין שאינם הנדחין
הוא וראה  בשדה , תורה  ללמוד ז"ל  האר "י הלך אחת
מספר , בלי נשמות מלאים  היו האילנות שכל בעצמו
כמה היו המים פני על וגם השדה , פני על היו וכן

נשמות. רבבות 

כאן,ה) טיבם מה ז"ל האר "י  הרב  אותם ושאל 
שלאוהשיבו, בעבור  קדישא, לפרגודא מחוץ  שנדחו

חבריהם את  מונעים והיו פשעיהם  על תשובה  עשו
תשובה, דרקיע,מלעשות  ובאוירא בארץ ונד נע  והיו

קול בת  שומעים היו ועכשיו בכה , וזה  בכה זה
בארץ צדיק  אחד  איש שיש  העולמות בכל המכריזים
הנדחות , הנשמות  לתקן בידו כח יש  אשר  האריז"ל 
לתקן  עליהם לרחם ממנו לבקש  לכאן  נאספו  כן ועל 
יסבלו  ולא מנוחתם למקום לבא  שיוכלו כדי אותם,
ז"ל החסיד  האר "י  והבטיח כזה . גדול  צער עוד 
אחר וסיפר  באפשרית , שהוא  מה  לטובתם לעשות
ראו  כי  הזה , המעשה לתלמידיו ז"ל  האר "י  כך
למי  ידעו  ולא להנשמות, להם שאל ז"ל שהאר "י 

לשונו . כאן עד המשיב , היה  ומי  שואל

למתחת  עולה בכוונה, שמתפלל הצדיק תפלת 
נשמות  אליה מתדבקים ושם הכבוד, כסא

עמה  ועולין  נדחות
להעלותו) יכולין  היו  הנשמות שאלו כתוב , ובחיבורו

מתפלל שהצדיק כיון צדיק, של בתפלה  אותם

חה העניק אר זי"ע  תינר ברי אא הה דברי לא י  ," אב ולא  מלכים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנגד

ועצר הםג בהם, אנ י  הה הלא  חים, אנ מיהם  תים, אנ יהם וועם, חמה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עלינ יגן תזכ לברכה, וקד ציק זכר ,צאטל חים מה  נר הה , ארץ אר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָרים 

ה על  י רים"אמן , קד"סת עליו אמר [אר  ה רה, מכמי  כל  עצם קי היה א ר , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה הרים זי"ע ,ה ר"אה' ניו לקל רגלי לה היה ,רד חי היה א אלפי מהל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ה,קיל מטרים] העצה  את אא יראל, מעם זרת לב ל עצה מצא לא קד ר ח והא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הפסק , ללא רצף ההר ספר לקרב לד ,ד ה ההר ספר ל  העלי נה הדה  כח ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

רחמים. ה אה  ְְֲִֶַַָֻאת

הפסקלכן, ללא ממרת ד ה ההר ספר  ירסא ל מיחד לד  סדר ,יבת י ן  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

הבר  מעלת  על  ותב ,יבת י הרא נה  נה  זה  בר וקבע לעת, מעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלל

ז מרת להצל קד קה ת לכל היעצה העצה "זאת הן : זה יראל  לחכמי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹארת 

מאד... ועצם  ה בר רב  י ,ליח ולא  זאת , על לפח להם  היה בו אי נאיהם, ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹטמנ

הר , לגדלי  ם,וצה אחרי הה הבר את  יראל חכמי  ליכ י אל אלמלאועה אני י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מקם, מקם  כל זה בר קבע  הייתי חילי , ה את ,נתי ר  העצה  את  יח רתכם בד אבל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

בר  לא י  , תלע יכ ל מ מק אחד וכל י ראל , לכל לטבה מה  אין  י לזכ ת  ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹויהיה

לל ". הא ְֶָָקה

דרולפני  החיד ה'  קד ינינ חי נים ואחד מערב [ז]מאה  מזרח דלי ל  אר  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

, רלא תזי"ענא הב  הרי "ח הדמרן ספר תב וכה חי:, אי òמ₣תן (ćר òת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

òנ Łה ) ל נò:נה וזה אלף, ת, ים הרה מעסק הנעה על  גד ל ז"ל: הק לים  תב ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ



הכבוד. כסא תחת  למעלה  עולה  תפלתו  אז בכוונה
ומתלוים נשמות  כמה התפלה באותה  מתלבשים ואז 

תפלה. אותה בהדי 

כי ז) לעני "תפלה הפסוק  בסוד הזוהר שכתב כמו 
נשמות כמה  שיחו". ישפוך  ה' ולפני יעטוף
תפלה ואין עני, של בתפלה ומתדבקין מתעטפין
של תפלה כמו הוא ברוך הקדוש  קמיה  חביב  יותר 
ונורא גדול בלהב שעולין צדיק , של  ותפלה  עני,
להתקרב מתיירא אחרא והסטרא סביביו. השורף 
כן  ידי  ועל הצדיק, ותפלת  העני תפלת למקום

התפלה. עם עולין  הנדחות  הנשמות

הצדיק  נשמת  הגיהנום,כאשר  דרך עוברת
עמה  ועולין  האבודות נשמות בה  מתאחזין

שנפטרח) שכיון הצדיק , בנשמת  ממש  הענין  וזהו 
בהעבירו  שבזכותו כדי הגיהנם דרך עובר  מהעולם
עם ויעלו האבודות  נשמות בו יתאחזו שם דרך

זו]. קדושה  [נשמה דא קדישא נשמתא

רבבות  מראיית כהו כמעט האריז "ל של עיניו
למעלה  לעלות  מקבריהם שעלו נשמות

מתלמידי ט) אחד  ז"ל, גדליה  ר ' החסיד  סיפר וכן
חוץ הולכין היו  שבת  ערב  שבכל לחביריו, ז"ל האר "י 
הקדוש מספר אחת  פעם והיה  שבת . לקבלת לעיר
פעמים וכמה  כמה שראה  מה נפלאות ז"ל האר "י 
ועל לעיר , מחוץ  שהיה  ההר ראש  על  עומד  כשהיה 
קהלה של  חיים הבית  כל  ראה  ההר  ראש  אותו
וראה בימינו, במהרה  ותכונן תבנה  צפת קדושה 
למעלה , לעלות מהקברים שעלו  נשמות של חיילות 
לאין  נשמות  רבבות כמה  ראה  וכן מעלה, של  עדן לגן
שנתוספים יתרות הנשמות  והם כנגדם, שירדו  מספר 
בלבול רוב  ומתוך שבת , בכל  כשרים באנשים
מספר לאין  עצומות  וחיילות הנשמות  ועירבוב
עיניו, להעצים מוכרח  והיה  מראות, עיניו כהו  כמעט 

סגורות. בעינים אותן ראה כן פי  על ואף

זצוקללה "הז. רוקח  יהושע רבי מבעלזא הגה "ק  וכן



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק יאֹזַהר ַהּׁשַ

לנ  י מים  מעצירת תר יט"א , ה ר  מדלי אחד  ם  ואמר לגם, אנ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמצ ים 

רח"ל ? רעים   ל אנ והאם רם, תינפ נ מעת לא  היא ולפחד  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹלירא

לח תויבהילני  עת לא ואמר, בקר י,  ער לי ורע י המה , ורחי ואין[ו]רעיני, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹ

ציוני   ל ה וד ברי ן על  לכת, מ"ו)ה קי"ט' בעדתי)הfiים "ואד רה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ



אותו  לצאת  תזעק ", מקיר  "אבן  שנאמר  תועלת , ממנו
ויהי  לבו "וימת  שנאמר נבל וכמו  ממקומו , הרוח 
ולזה בלעם, נשמת  שהיא  בנבל בגלגול  שבא לאבן ",
שיתבאר כמו העגל את עשו  בניו , ויומבירוס יונוס

עכ"ל. בס "ד , לקמן

שהיאהיוצא החיים עץ על מרמז העץ  כי מזה , לנו
וע האדם נשמת על וכן הקדושה , עלהתורה  וד

שאמרו  וכמו בזה , זה  קשור  והכל  הנשמות, גלגולי
ביטול במקום אלא מצויה  השריפה שאין חז"ל
שבת חילול  שיש  שבמקום חז "ל  אמרו וכן תורה ,
התורה בלימוד להתחזק ועלינו הדלקה , מצויה 
בדבורי  גם החמיר  שהרשב "י  וידוע ש "ק. ושמחת 

שאסור  בשבת  שבת)חול בתוס ' צריכים.(כמובא  כן על
הזוה"ק  ובלימוד  התורה, בלימוד להתחזק במיוחד  אנו
הנשמות בתיקון תלויה הגאולה  וכל קודש . בשבת 
על  נידח, ממנו ידח לבלתי  הסיבות  שמסובב שכידוע 
תורה בלימוד להרבות  זה ביותר הגדול התיקון כן
כי הקדוש , הזוהר לימוד  ידי על רק  בא  וזה  לשמה,
תורה ללמוד  אפשר אי  הקדוש  הזוהר לימוד  בלי

בזוה "ק )לשמה  וישרפו (כמבואר יתבטלו ובזה ,
ויקבץ גשמיות , שריפות  יהיו לא  וממילא הקליפות ,
קוממיות מהרה  ויוליכנו הארץ, כנפות  מארבע  נידחינו

בב"א. לארצינו

וזהו. כתב  ה ' פרק  הישר" "קב  הקדוש  ובספר
קדשו: לשון 

"ואהבת  מצות מתקיימת התוכחה  במצות
כמוך " לרעך

זכרונםא) רבותינו אמרו כמוך", לרעך "ואהבת
שבתורה. גדול  כלל  שהוא  הפסוק הוא זה  לברכה,
מגונה דבר  האדם כשרואה  יותר, אהבה לך ואין
שצריך  ועון, חטא  איזה  שעושה ישראל באחיו
קשורין  הן ישראל  של נשמתן כי זה , על  להוכיחו

בזה. זה  ודבוקין

לו  ורפא ושב יזכה אולי לחבירו להודיע צריך
יודעב) שהוא מי  האדם שצריך הוא , הכלל  אבל

נשמת על שבאים והעונשים והסיבות  ההרפתקאות
להודיע צריך מהגוף, הנשמה  יציאת אחר האדם

דרכו  ויעזוב כן, גם  חבירו יזכה  ידו על  אולי  לחבירו
לו . ורפא ושב הרשעה ,

מנוחה  להם שאין  נשמות מלא  העולם אויר 
העליון בעולם

עונשג) בקצרה קצת אכתוב זה  בפרק פה והנה 
דע, הרבים. בעוונותינו בה  פוגם שאדם  הנשמה 
בני  מנשמות  מלאים הן דעלמא חללא אוירא כי
מנוחתן, למקום לבא  עדיין יכולין שאינם אדם
שהיה ז"ל האר "י  הרב של תלמידים שהעידו וכמו 

להם: אומר 

נשמות  רבבות מלאים והשדות האילנות 
לתיקון שמתחננים

נשמותד) מלא  הן וחללה  דעלמא אוירא  כי  דעו,
ופעם למנוחתם. עדיין לבא  יכולין שאינם הנדחין
הוא וראה  בשדה , תורה  ללמוד ז"ל  האר "י הלך אחת
מספר , בלי נשמות מלאים  היו האילנות שכל בעצמו
כמה היו המים פני על וגם השדה , פני על היו וכן

נשמות. רבבות 

כאן,ה) טיבם מה ז"ל האר "י  הרב  אותם ושאל 
שלאוהשיבו, בעבור  קדישא, לפרגודא מחוץ  שנדחו

חבריהם את  מונעים והיו פשעיהם  על תשובה  עשו
תשובה, דרקיע,מלעשות  ובאוירא בארץ ונד נע  והיו

קול בת  שומעים היו ועכשיו בכה , וזה  בכה זה
בארץ צדיק  אחד  איש שיש  העולמות בכל המכריזים
הנדחות , הנשמות  לתקן בידו כח יש  אשר  האריז"ל 
לתקן  עליהם לרחם ממנו לבקש  לכאן  נאספו  כן ועל 
יסבלו  ולא מנוחתם למקום לבא  שיוכלו כדי אותם,
ז"ל החסיד  האר "י  והבטיח כזה . גדול  צער עוד 
אחר וסיפר  באפשרית , שהוא  מה  לטובתם לעשות
ראו  כי  הזה , המעשה לתלמידיו ז"ל  האר "י  כך
למי  ידעו  ולא להנשמות, להם שאל ז"ל שהאר "י 

לשונו . כאן עד המשיב , היה  ומי  שואל

למתחת  עולה בכוונה, שמתפלל הצדיק תפלת 
נשמות  אליה מתדבקים ושם הכבוד, כסא

עמה  ועולין  נדחות
להעלותו) יכולין  היו  הנשמות שאלו כתוב , ובחיבורו

מתפלל שהצדיק כיון צדיק, של בתפלה  אותם

חה העניק אר זי"ע  תינר ברי אא הה דברי לא י  ," אב ולא  מלכים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹנגד

ועצר הםג בהם, אנ י  הה הלא  חים, אנ מיהם  תים, אנ יהם וועם, חמה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עלינ יגן תזכ לברכה, וקד ציק זכר ,צאטל חים מה  נר הה , ארץ אר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָרים 

ה על  י רים"אמן , קד"סת עליו אמר [אר  ה רה, מכמי  כל  עצם קי היה א ר , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה הרים זי"ע ,ה ר"אה' ניו לקל רגלי לה היה ,רד חי היה א אלפי מהל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ה,קיל מטרים] העצה  את אא יראל, מעם זרת לב ל עצה מצא לא קד ר ח והא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הפסק , ללא רצף ההר ספר לקרב לד ,ד ה ההר ספר ל  העלי נה הדה  כח ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

רחמים. ה אה  ְְֲִֶַַָֻאת

הפסקלכן, ללא ממרת ד ה ההר ספר  ירסא ל מיחד לד  סדר ,יבת י ן  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

הבר  מעלת  על  ותב ,יבת י הרא נה  נה  זה  בר וקבע לעת, מעת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלל

ז מרת להצל קד קה ת לכל היעצה העצה "זאת הן : זה יראל  לחכמי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹארת 

מאד... ועצם  ה בר רב  י ,ליח ולא  זאת , על לפח להם  היה בו אי נאיהם, ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹטמנ

הר , לגדלי  ם,וצה אחרי הה הבר את  יראל חכמי  ליכ י אל אלמלאועה אני י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מקם, מקם  כל זה בר קבע  הייתי חילי , ה את ,נתי ר  העצה  את  יח רתכם בד אבל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

בר  לא י  , תלע יכ ל מ מק אחד וכל י ראל , לכל לטבה מה  אין  י לזכ ת  ל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹויהיה

לל ". הא ְֶָָקה

דרולפני  החיד ה'  קד ינינ חי נים ואחד מערב [ז]מאה  מזרח דלי ל  אר  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

, רלא תזי"ענא הב  הרי "ח הדמרן ספר תב וכה חי:, אי òמ₣תן (ćר òת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

òנ Łה ) ל נò:נה וזה אלף, ת, ים הרה מעסק הנעה על  גד ל ז"ל: הק לים  תב ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ



הכבוד. כסא תחת  למעלה  עולה  תפלתו  אז בכוונה
ומתלוים נשמות  כמה התפלה באותה  מתלבשים ואז 

תפלה. אותה בהדי 

כי ז) לעני "תפלה הפסוק  בסוד הזוהר שכתב כמו 
נשמות כמה  שיחו". ישפוך  ה' ולפני יעטוף
תפלה ואין עני, של בתפלה ומתדבקין מתעטפין
של תפלה כמו הוא ברוך הקדוש  קמיה  חביב  יותר 
ונורא גדול בלהב שעולין צדיק , של  ותפלה  עני,
להתקרב מתיירא אחרא והסטרא סביביו. השורף 
כן  ידי  ועל הצדיק, ותפלת  העני תפלת למקום

התפלה. עם עולין  הנדחות  הנשמות

הצדיק  נשמת  הגיהנום,כאשר  דרך עוברת
עמה  ועולין  האבודות נשמות בה  מתאחזין

שנפטרח) שכיון הצדיק , בנשמת  ממש  הענין  וזהו 
בהעבירו  שבזכותו כדי הגיהנם דרך עובר  מהעולם
עם ויעלו האבודות  נשמות בו יתאחזו שם דרך

זו]. קדושה  [נשמה דא קדישא נשמתא

רבבות  מראיית כהו כמעט האריז "ל של עיניו
למעלה  לעלות  מקבריהם שעלו נשמות

מתלמידי ט) אחד  ז"ל, גדליה  ר ' החסיד  סיפר וכן
חוץ הולכין היו  שבת  ערב  שבכל לחביריו, ז"ל האר "י 
הקדוש מספר אחת  פעם והיה  שבת . לקבלת לעיר
פעמים וכמה  כמה שראה  מה נפלאות ז"ל האר "י 
ועל לעיר , מחוץ  שהיה  ההר ראש  על  עומד  כשהיה 
קהלה של  חיים הבית  כל  ראה  ההר  ראש  אותו
וראה בימינו, במהרה  ותכונן תבנה  צפת קדושה 
למעלה , לעלות מהקברים שעלו  נשמות של חיילות 
לאין  נשמות  רבבות כמה  ראה  וכן מעלה, של  עדן לגן
שנתוספים יתרות הנשמות  והם כנגדם, שירדו  מספר 
בלבול רוב  ומתוך שבת , בכל  כשרים באנשים
מספר לאין  עצומות  וחיילות הנשמות  ועירבוב
עיניו, להעצים מוכרח  והיה  מראות, עיניו כהו  כמעט 

סגורות. בעינים אותן ראה כן פי  על ואף

זצוקללה "הז. רוקח  יהושע רבי מבעלזא הגה "ק  וכן



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק יב

החל. ימי  ל הרה מעסק הנע ה מן יתר בארעמים דימעכל"ק. חז"ל, מאמר י  על ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

מעין  היא דק ות – 'וג אתמ ל ים עיני נים  אלף  י אמר נים, אלף ה"ה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָל

ה' ל  מי ל ער הל דק ת ן אם ה"ה. ל מ י אמרת , זאת – הא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹע לם

החל  ימי  לער ידת , אלף עלה ,דק ת קדה עה ל  ן, על אר  ויתעה, ר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻית

flùד ùר ) חן .(מצא  ְִֵַָָָ

ה מעהגדל מ עיקי ,דה רח מעלי  רנ ד חי זי"עה קלים רעי מרכי  נר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

ואמר: מקרביו אזני עם הת ,התא ים ה ט ר על רה לד ל "עה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

נה מ היא חל, י ם  וקלה  זהר לד ל  אחת ועה חל . ים למה נה ללד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוה

וחמ בעים ללד וה עה מ ת י ם  וזהר הלה ולד חל. ים ט לד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹל

החל", ימת  צ ûיקים)עכ"לנה  רû)[ח]ה הגה"ק פסק החים . סקי"ב )ף הזהר ,(קנ"ה  ל ד ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הלה. ללד יעץ וכתב יחב ה לא וגה קאמר מאי  ידע לא  אי ואפיל : נל וזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

דכתיב  ה"ה  לפני חב  ה א  הרה, ד )גיאת ב , ה ôירים פרò)יר  אהבה ", עלי ודגל" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ע "ל. אהבה, עלי  גוד ְֲֲִַַַַַָָחז"ל,

קדכבר זי"ער  זגל " עלמהר  עינינ מל"מאר  הד,"הא ההר ל ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הט, ל ד ל נה  לער אחת עה  סקעלה החיםוהבא  סקי"ב )כף קנ"ה ,(סימן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ה מל"וז "ל  מ "ג)"סא ן :(ýčן וכל עלמת , נה עלמא, גירסא דה ההר לד י ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

א מה אחת עה למעלה, ן   יעה אחד, מאמר  ר  אפ להבין ללמד יזה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאם



בדורו. הגדול  הוא חי איש  שהבן הואמעיד , והסיפור 
גם בדורו כיחיד  נודע  היה  רבינו של  שמעו כדלהלן:
הוא דאז, האדמורי"ם מגדולי אחד אצל בפולין
רוח ובעל האלקים  איש  והנורא, הקדוש  הגאון
יהושע רבי  בעלז, חסידי  של השני האדמו "ר  הקודש ,

זצוק"ל האדמורי "ם רוקח  כגדול כמעט נחשב היה (אשר 

ההוא) הרבהבדור אצל נפלא  דבר  ששמעתי  כפי והוא  ,
שבהם, חכמים  ומהתלמידי  בעלז, הוא מחסדי (ומהם 

שליט"א) גרינוולד יעקב רבי הצדיק  שהואהגאון לי ואמרו
בשנת שכאשר  ביניהם, וידוע ומפורסם מקובל דבר 
הוא בעלז, חסידי של  השני  האדמו"ר  נפטר תרנ "ד
בנו, עליו אמר הנ "ל , זצ"ל רוקח יהושע רבי  הגה "ק

רוקח  דוב  יששכר  רבי  הגה"ק  כך הוא אחר  שהיה  (מי 

בעלז) חסידי של השלישי  רבי האדמו "ר  אביו  לו שאמר
קבורתו  מצבת  על עליו  יכתבו שלא  הנ"ל, יהושע 

בדורו הראשוןיחיד  האדמו"ר הוא אביו, על שכתבו  (כפי 

יחיד קבורתו  מצבת  על שכתבו  זצוק"ל, רוקח שלום שר רבי

בדורבדורו ) שהיחיד מפני כן, יכתבו לא עליו אבל ,
והוא בבגדאד, הנמצא חיים יוסף רבי הוא הזה 
קבורתו  מצבת  שעל היה  באמת  וכך בדורו . היחיד
בדורו  יחיד  כתבו  לא  הנ"ל  רוקח יהושע רבי של 

זה , לכינוי ראוי  היה  לשער שאין  גדולתו  שמצד (למרות

אחריו כמפורסם) בנו על  גם כן כתבו לא זה  ומחמת  ,
והנה , זצ"ל. רוקח  דוב  יששכר  רבי  השלישי האדמו "ר 
שהיתה זצ"ל רוקח יהושע רבי של  פטירתו  בשנת 
הבן  בעל זצ "ל  חיים יוסף רבינו אז היה  תרנ"ד, שנת
פלא דבר  והוא לחייו. שנה  ששים כבן  חי, איש 
הבן  ספרו את  רבינו  הוציא לא עדיין זמן  שבאותו
יהושע רבי  עליו שמע מהיכן כן  ואם לאור , חי  איש 
קדושתו  ויראתו שתורתו אלא  זאת אין זצ "ל . רוקח 
העולם מסוף עליו מכריזים היו רבינו של ופרישותו
עליו  מכריזים היו דרקיעא במתיבתא וגם סופו . ועד 

ובתורתו . בפלוני הזהרו
רש "ר :ח . מאת הערה  כתב  צדיקים  דרך בספר ושם

ה þהר מòfi₣ן  ה č₣רא ימצא ýנù ר לדברי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹוהבנה
ס₣ד₣ת אצל ýכתבן חציר  ה òflנה לýflד את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהמדflה 

מהימנא ùרעיא  "וŁצא" ùפרòת  וכ Žז ר  (ûףה ₣רה , ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

ידעין עה :) ולא ùא₣ריתא בן ûאכלין לאינýן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ"ווי
ויטאל חŁים  הרב  ý מ ₣רנ הביא וע₣ד  ûא ₣ריתא". ùְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָסתרי
ýמק ₣ר₣ת לò₣נ ₣ת  ההקûמ₣ת ", ל"òער ùְְְְְְַַַַַָָָהקûמת ₣
ýקליćין  òפחה  הŽגלה  ללýflד čò₣ראים òְְְְְִִִִִִִֶֶַָ₣נים

הùčלה. ₣רת  ְַַַַָָֻלעflת

ויהיה מלא, היכלא מני הא עלם ן הא ל מבטח  מימה, נה הט ל ד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻיע ה

רקיעא. מלכתא ראנה הבים  לה ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמר אי 

תבם ל' מל(תן  לנ:(ה žא וזה וענ ם , ק לה. ללמד חכם למיד על  ח ב דל ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ליצלן, רחמנא האה מעבים הם י לתא אר וגרם  קלה למדים אינם  אם דל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

י הרה, פטי ימים חד ל ד נעה א מה הלה לד אחת עה  יעה  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹי

האה לקרב  ח צ ûיקים)דל רû .[ט](òם ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

זי"ע,העלה הב והרי "ח  מל הא  תינ ר תמ ברי דה הר עה דהלמד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הר  עת  ללמד זה אם  זה, לפי חל. ים ט נה אלף למד ,דְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹק

הריאה ימי  אלפין הית ל  לתן כה הרי ,דק ת ד יד₣)ה על מתעfiה  הע₣לם .(וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

צ יקים  ארחת על  ל  ח  על  ה õמחה )נ סף ל ד(òער  מצוה )הבאר, (וכל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

מחה רת[י ]הנע ה ב מחה דק ת למד יהדי אר  י צא אלף, פל ער ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נה  מלי ן ל  לער אחת עה עלה "דה "ה הר – הח ₣ל)הר"י ùימי òćט  .(לýflד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

נתןואיתא  ר י ו')אב ת מòנה ג' רה(ćרק  למד אם אמר... י סי  רי י מעאל  רי  : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ריוח  מאה צער אחד בר לאדם  ל ב  לפי ה חק, עת  ל ב אל הריוח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָעת 

ת(עיי "ש ) עה דה זהר  יד הל ס מאה, פ ל הל ירים למד אר ן על ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ההר  לד וח ב צא רה. נה 28.000  כ אחת  נה רה !!!!! נה  מלי ן  מאה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹווה

יג ל  "וע ה הסק  את מקם הא ר דה את מח אה נ ה כל  ת , דְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָה

ה'". ח ַָֹנא



פעםט. מדוע החילוק להבין יש  ולכאורה הערה :
לפרש יש  כשנה ? אומר ופעם ימים, כחודש  אומר 
אז קבלה  שיודע חכם דלתלמיד  א' אופנים, בב'
של יחס יש  ולכן גבוה מאוד שלו הפשט  לימוד
לימוד אז קבלה  יודע שלא  למי  ואילו  ימים, כחודש 
הקדוש זוהר לומד שכאשר  – נמוך שלו הפשט 
יש – ב' ובאופן – זה. כנגד  לערך כשנה  נחשב 
ובזה קבלה , לימוד  על רק דיבר  ל' שבתיקון לדקדק 

ואילו  ימים, כחודש  – לפשט  דיברהיחס מ"ג, בתיקון
תורת לכל המקור שהוא הקדוש , הזוהר לימוד  על
בלימוד זי "ע, הרשב"י  של הקדושה  וזוהי הקבלה ,
והיוצא פשט, תמימה כשנה  נחשב הקדוש  הזוהר
מלימוד גבוה יותר  הקדוש  הזוהר שלימוד  מכאן,
נחמן  רבי על  שכתוב  וכמו המקור, שזהי הקבלה ,
כל הבין הקדוש  הזוהר  לימוד שמתוך זי"ע, מברסלב
זי"ע הגר "א על  שאמרו  וכמו  – האריז"ל כתבי
התורה כל את להבין ידע שבכתב  התורה שמתוך
רבי  הצדיק הקדושים שהמקובלים וידוע פה . שבעל

סלמן רבי  והצדיק  זי"ע כדורי אליהו (שלמה )יצחק
למדו  זצ "ל], אליהו  מרדכי רבי הצדיק של  [אביו זי "ע

דבאדרא והסבירו, האדרא, כל את שבת כל בקביעות 
את ובלמדם האריז "ל , של  חיים העץ כל כלול 

חיים. העץ  כל על חזרו  גם האדרא,
ראשי. קדישא חסידא הגדול  הגאון  בשם ושמעתי 

שנשאל זי "ע, עטיה  עזרא הרב  יוסף פורת ישיבת 
ואשלם" הקדימני "מי  הפסוק על  במדרש  כתוב הרי 

ג') מ"א  שם(איוב ואחר בית לאדם ניתן שקודם
על וכן מילה  מצוות קיים כך ואחר  בן  לו ניתן מזוזה ,
אדם, לבן  כלום חייב  לא הוא ברוך והקדוש  הדרך , זה
כתב והרי דכסופא, נהמא  לאדם  נשאר עדיין זה ולפי 
יאכל שלא  לעולם אדם ביאת  סיבת  דזה הרמח "ל
זה לאדם שיש  מה דבאמת  ותירץ דכסופא, נהמא
וזה הנפש  מפנימיות  הוא כי בשמחה, המצוה  קיום
מהאריז"ל מקובל ועוד  עכ "ד. מתוכו, שבא חלקו 
ה ' עבודת ידי על  רק היה שהשיג השגותיו שכל
שורה הקודש  רוח  וכן  התוכחה , עיקר והיא בשמחה ,
זוכים ולנבואה  ע"ה , אבינו מיעקב  כידוע בשמחה , רק
זי"ע הנביא אלישע  אצל שנאמר כמו בשמחה , רק

ט "ו ) ג' ב' המנúן (מלכים נ úן והיה  מנúן  לי  ýקח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ"ועה
ה '". יד עליו ְִַַָָו הי



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק יגֹזַהר ַהּׁשַ

החל. ימי  ל הרה מעסק הנע ה מן יתר בארעמים דימעכל"ק. חז"ל, מאמר י  על ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

מעין  היא דק ות – 'וג אתמ ל ים עיני נים  אלף  י אמר נים, אלף ה"ה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָל

ה' ל  מי ל ער הל דק ת ן אם ה"ה. ל מ י אמרת , זאת – הא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹע לם

החל  ימי  לער ידת , אלף עלה ,דק ת קדה עה ל  ן, על אר  ויתעה, ר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻית

flùד ùר ) חן .(מצא  ְִֵַָָָ

ה מעהגדל מ עיקי ,דה רח מעלי  רנ ד חי זי"עה קלים רעי מרכי  נר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻ

ואמר: מקרביו אזני עם הת ,התא ים ה ט ר על רה לד ל "עה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

נה מ היא חל, י ם  וקלה  זהר לד ל  אחת ועה חל . ים למה נה ללד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹוה

וחמ בעים ללד וה עה מ ת י ם  וזהר הלה ולד חל. ים ט לד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹל

החל", ימת  צ ûיקים)עכ"לנה  רû)[ח]ה הגה"ק פסק החים . סקי"ב )ף הזהר ,(קנ"ה  ל ד ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הלה. ללד יעץ וכתב יחב ה לא וגה קאמר מאי  ידע לא  אי ואפיל : נל וזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

דכתיב  ה"ה  לפני חב  ה א  הרה, ד )גיאת ב , ה ôירים פרò)יר  אהבה ", עלי ודגל" ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ע "ל. אהבה, עלי  גוד ְֲֲִַַַַַָָחז"ל,

קדכבר זי"ער  זגל " עלמהר  עינינ מל"מאר  הד,"הא ההר ל ד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

הט, ל ד ל נה  לער אחת עה  סקעלה החיםוהבא  סקי"ב )כף קנ"ה ,(סימן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ה מל"וז "ל  מ "ג)"סא ן :(ýčן וכל עלמת , נה עלמא, גירסא דה ההר לד י ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

א מה אחת עה למעלה, ן   יעה אחד, מאמר  ר  אפ להבין ללמד יזה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹאם



בדורו. הגדול  הוא חי איש  שהבן הואמעיד , והסיפור 
גם בדורו כיחיד  נודע  היה  רבינו של  שמעו כדלהלן:
הוא דאז, האדמורי"ם מגדולי אחד אצל בפולין
רוח ובעל האלקים  איש  והנורא, הקדוש  הגאון
יהושע רבי  בעלז, חסידי  של השני האדמו "ר  הקודש ,

זצוק"ל האדמורי "ם רוקח  כגדול כמעט נחשב היה (אשר 

ההוא) הרבהבדור אצל נפלא  דבר  ששמעתי  כפי והוא  ,
שבהם, חכמים  ומהתלמידי  בעלז, הוא מחסדי (ומהם 

שליט"א) גרינוולד יעקב רבי הצדיק  שהואהגאון לי ואמרו
בשנת שכאשר  ביניהם, וידוע ומפורסם מקובל דבר 
הוא בעלז, חסידי של  השני  האדמו"ר  נפטר תרנ "ד
בנו, עליו אמר הנ "ל , זצ"ל רוקח יהושע רבי  הגה "ק

רוקח  דוב  יששכר  רבי  הגה"ק  כך הוא אחר  שהיה  (מי 

בעלז) חסידי של השלישי  רבי האדמו "ר  אביו  לו שאמר
קבורתו  מצבת  על עליו  יכתבו שלא  הנ"ל, יהושע 

בדורו הראשוןיחיד  האדמו"ר הוא אביו, על שכתבו  (כפי 

יחיד קבורתו  מצבת  על שכתבו  זצוק"ל, רוקח שלום שר רבי

בדורבדורו ) שהיחיד מפני כן, יכתבו לא עליו אבל ,
והוא בבגדאד, הנמצא חיים יוסף רבי הוא הזה 
קבורתו  מצבת  שעל היה  באמת  וכך בדורו . היחיד
בדורו  יחיד  כתבו  לא  הנ"ל  רוקח יהושע רבי של 

זה , לכינוי ראוי  היה  לשער שאין  גדולתו  שמצד (למרות

אחריו כמפורסם) בנו על  גם כן כתבו לא זה  ומחמת  ,
והנה , זצ"ל. רוקח  דוב  יששכר  רבי  השלישי האדמו "ר 
שהיתה זצ"ל רוקח יהושע רבי של  פטירתו  בשנת 
הבן  בעל זצ "ל  חיים יוסף רבינו אז היה  תרנ"ד, שנת
פלא דבר  והוא לחייו. שנה  ששים כבן  חי, איש 
הבן  ספרו את  רבינו  הוציא לא עדיין זמן  שבאותו
יהושע רבי  עליו שמע מהיכן כן  ואם לאור , חי  איש 
קדושתו  ויראתו שתורתו אלא  זאת אין זצ "ל . רוקח 
העולם מסוף עליו מכריזים היו רבינו של ופרישותו
עליו  מכריזים היו דרקיעא במתיבתא וגם סופו . ועד 

ובתורתו . בפלוני הזהרו
רש "ר :ח . מאת הערה  כתב  צדיקים  דרך בספר ושם

ה þהר מòfi₣ן  ה č₣רא ימצא ýנù ר לדברי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹוהבנה
ס₣ד₣ת אצל ýכתבן חציר  ה òflנה לýflד את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהמדflה 

מהימנא ùרעיא  "וŁצא" ùפרòת  וכ Žז ר  (ûףה ₣רה , ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

ידעין עה :) ולא ùא₣ריתא בן ûאכלין לאינýן ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ"ווי
ויטאל חŁים  הרב  ý מ ₣רנ הביא וע₣ד  ûא ₣ריתא". ùְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָסתרי
ýמק ₣ר₣ת לò₣נ ₣ת  ההקûמ₣ת ", ל"òער ùְְְְְְַַַַַָָָהקûמת ₣
ýקליćין  òפחה  הŽגלה  ללýflד čò₣ראים òְְְְְִִִִִִִֶֶַָ₣נים

הùčלה. ₣רת  ְַַַַָָֻלעflת

ויהיה מלא, היכלא מני הא עלם ן הא ל מבטח  מימה, נה הט ל ד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻיע ה

רקיעא. מלכתא ראנה הבים  לה ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמר אי 

תבם ל' מל(תן  לנ:(ה žא וזה וענ ם , ק לה. ללמד חכם למיד על  ח ב דל ה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ליצלן, רחמנא האה מעבים הם י לתא אר וגרם  קלה למדים אינם  אם דל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

י הרה, פטי ימים חד ל ד נעה א מה הלה לד אחת עה  יעה  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹי

האה לקרב  ח צ ûיקים)דל רû .[ט](òם ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

זי"ע,העלה הב והרי "ח  מל הא  תינ ר תמ ברי דה הר עה דהלמד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

הר  עת  ללמד זה אם  זה, לפי חל. ים ט נה אלף למד ,דְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹק

הריאה ימי  אלפין הית ל  לתן כה הרי ,דק ת ד יד₣)ה על מתעfiה  הע₣לם .(וכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

צ יקים  ארחת על  ל  ח  על  ה õמחה )נ סף ל ד(òער  מצוה )הבאר, (וכל  ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

מחה רת[י ]הנע ה ב מחה דק ת למד יהדי אר  י צא אלף, פל ער ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נה  מלי ן ל  לער אחת עה עלה "דה "ה הר – הח ₣ל)הר"י ùימי òćט  .(לýflד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

נתןואיתא  ר י ו')אב ת מòנה ג' רה(ćרק  למד אם אמר... י סי  רי י מעאל  רי  : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ריוח  מאה צער אחד בר לאדם  ל ב  לפי ה חק, עת  ל ב אל הריוח ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָעת 

ת(עיי "ש ) עה דה זהר  יד הל ס מאה, פ ל הל ירים למד אר ן על ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ההר  לד וח ב צא רה. נה 28.000  כ אחת  נה רה !!!!! נה  מלי ן  מאה  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹווה

יג ל  "וע ה הסק  את מקם הא ר דה את מח אה נ ה כל  ת , דְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָה

ה'". ח ַָֹנא



פעםט. מדוע החילוק להבין יש  ולכאורה הערה :
לפרש יש  כשנה ? אומר ופעם ימים, כחודש  אומר 
אז קבלה  שיודע חכם דלתלמיד  א' אופנים, בב'
של יחס יש  ולכן גבוה מאוד שלו הפשט  לימוד
לימוד אז קבלה  יודע שלא  למי  ואילו  ימים, כחודש 
הקדוש זוהר לומד שכאשר  – נמוך שלו הפשט 
יש – ב' ובאופן – זה. כנגד  לערך כשנה  נחשב 
ובזה קבלה , לימוד  על רק דיבר  ל' שבתיקון לדקדק 

ואילו  ימים, כחודש  – לפשט  דיברהיחס מ"ג, בתיקון
תורת לכל המקור שהוא הקדוש , הזוהר לימוד  על
בלימוד זי "ע, הרשב"י  של הקדושה  וזוהי הקבלה ,
והיוצא פשט, תמימה כשנה  נחשב הקדוש  הזוהר
מלימוד גבוה יותר  הקדוש  הזוהר שלימוד  מכאן,
נחמן  רבי על  שכתוב  וכמו המקור, שזהי הקבלה ,
כל הבין הקדוש  הזוהר  לימוד שמתוך זי"ע, מברסלב
זי"ע הגר "א על  שאמרו  וכמו  – האריז"ל כתבי
התורה כל את להבין ידע שבכתב  התורה שמתוך
רבי  הצדיק הקדושים שהמקובלים וידוע פה . שבעל

סלמן רבי  והצדיק  זי"ע כדורי אליהו (שלמה )יצחק
למדו  זצ "ל], אליהו  מרדכי רבי הצדיק של  [אביו זי "ע

דבאדרא והסבירו, האדרא, כל את שבת כל בקביעות 
את ובלמדם האריז "ל , של  חיים העץ כל כלול 

חיים. העץ  כל על חזרו  גם האדרא,
ראשי. קדישא חסידא הגדול  הגאון  בשם ושמעתי 

שנשאל זי "ע, עטיה  עזרא הרב  יוסף פורת ישיבת 
ואשלם" הקדימני "מי  הפסוק על  במדרש  כתוב הרי 

ג') מ"א  שם(איוב ואחר בית לאדם ניתן שקודם
על וכן מילה  מצוות קיים כך ואחר  בן  לו ניתן מזוזה ,
אדם, לבן  כלום חייב  לא הוא ברוך והקדוש  הדרך , זה
כתב והרי דכסופא, נהמא  לאדם  נשאר עדיין זה ולפי 
יאכל שלא  לעולם אדם ביאת  סיבת  דזה הרמח "ל
זה לאדם שיש  מה דבאמת  ותירץ דכסופא, נהמא
וזה הנפש  מפנימיות  הוא כי בשמחה, המצוה  קיום
מהאריז"ל מקובל ועוד  עכ "ד. מתוכו, שבא חלקו 
ה ' עבודת ידי על  רק היה שהשיג השגותיו שכל
שורה הקודש  רוח  וכן  התוכחה , עיקר והיא בשמחה ,
זוכים ולנבואה  ע"ה , אבינו מיעקב  כידוע בשמחה , רק
זי"ע הנביא אלישע  אצל שנאמר כמו בשמחה , רק

ט "ו ) ג' ב' המנúן (מלכים נ úן והיה  מנúן  לי  ýקח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ"ועה
ה '". יד עליו ְִַַָָו הי



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק יד

החים תב סקי"ב )הף קנ"ה  מליד,(סי ' אינ  כל עקר יהא א ורביה   רי מצוה : ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ים  כל  ח וצרי יסף, מסיף דלא חז"ל, נא,[יא]ואמר מדמת  ח א  מה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הא לעלם  ימיו  יאיר י"ג)בזה א₣ת צûיקים א₣ר  וכתב (òùם זי"עמ, חי אי ה ן (חלקרנא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ל₣) י ן  אד ₣ניו  אם ד "ה מćòטים ćר òת וז"ל:ûר òýים  נים , נקראים הסר  חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ידי לצאת  דדי  הדים בריהם לפי  וי צא ע"ל. נ ת, נקראים הגלה  חלק רה  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחי

חבתי. ידי ויצאתי זכיתי  יאמר  מי  נסר , וגם גלה ם לח חב רה רב ה רי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹחבת 

ע"א)[יב]ה דבזהר קע"ג  ûף ל � òלח תתב,(ćרòת  חים לח חב  יהדי ל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

דלה. ה נמצאת חה  לא ואם חה, מה למה אל וה"ה ,דְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹק

ה רהספרוכתב ר"ס  חלקי  כל ליכ פי ת רה  לח חב  אחד כל  חי, ז הר ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

חז"ל, למ"ת ב ר ת  צ "ח )רה סימן א ₣"ח – חŁים י ₣סף ýנù מי(לר י תב , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתבם, הב ע מ רה  ח איזה חְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ת. חְְִֶַָ

י עץהגה"ק לא זי"ע  אפ אליעזר  ח òýû)רי   תב:(ער ,לח חכ כל עמל רק ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נ"ך על ר"ס רים לפר א ב "ס נ"ך לתרץ להק ת היינ רה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָחי

תב:ו"ס. ך חואחר  איל ל חב  מבין אין אף  ד ה הז הר ספר יד וגם  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

הרד"ס,ע"ל.חים, כל ם רה חי חבת  ידי יצא זה"ק דהלמד לדעת הראת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ



הòŁריא. קב  ל"ה )תב  òל(ćרק הŁארצייט  ûבŁ₣ם ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
ûי  לא  וחמ ₣ת ₣, חמיו òל  úם וכן ,₣flא א ₣ ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
אfiא ה ûין, מflקצת להינצל  flô₣עיל ותענית ò יûקùְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
òûלח ויראה  ה þה , Łù₣ם ט ₣ב לעó₣ת להמציא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַיראה 
לאביו  úד ₣ל ₣עלת òי אז ù₣רה , ûבר איזה ₣ùְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
איזה òûמח òהùן ה ôנה  ימ ₣ת  òùאר וכן ,₣flלאýְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
,₣flוא אביו מ flóח ה ùן אז  ,üמò ל ₣רה  òýû ְְְִִִִֵֶַַַָָָָח
לחמיו  וכן  עיטýרין, ùכ flה ₣flוא לאביו ýְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָמעטרין

òם)וחמ ₣ת₣, .(עיין ְֵַַָ

ב')ùז₣הר יב . עýflד קע"ג ûף ל � òלח ûסfiקין (ćרòת יון : ְְְְְִֵַַַַַַָָָ
וקיימין  סלקי דיóראל . ýעלייה ý ארòû נ òמתין ý הfiְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
הýא ברי וק ýדòא ק ûיòא, מלא קflי ùְְְְְְִִִֵַַַָָָָדýŁקנא
עלמא ùהה ýא  ý לכ הוה  חòýûא  מאי  ,ý הfi לכ òְְְְְִִַָָָָָָָֻאיל 
ûא₣רייתא ûחד òýא מאן ý איה זאה  ְְְְְִִַַַָָָָָָבא₣רייתא .
ה ýא ,  ברי קד òא עביד חדוה  flה  .üיfl ק ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻאמרת 
חòýûא ýמעò ואמר, ,üדילי לפמליא  òניְְְְִִִִֵַַָָָָָ
מ ýקמי  ý הfi וכ דפל₣ני, דא נ òמתא ûאמרת  ûְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻא₣רייתא ,
ברי וק ýד òא לת א, אי ýŽן מתיב י. בתרי מ fiה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָההיא 

 מfiה. לההיא חתים לעיfiא, יוןה ýא [ùיא ýר: ְְִִִִֵֵַָָָָ
ע₣ל₣ת י óראל, על ýרôò ה òŽמ ₣ת  ל  òְְִֵֶֶַַָָָָע₣ל₣ת 
ýרù ò₣ דčוה ,ò₣דčה לfl ה לפני ùדמýת  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָוע ₣מד₣ת 
ùא₣ת ₣ לכם  היה òýûח איזה fiם: את  ò₣אל ְִֵֵֶֶֶָָָָֻה ýא
על  òýûח לפניו òא ₣מר מי א òרי ù₣רה? ְְִִֵֵֶַַַָָָָע ₣לם 
מכŽס  ה ýא. ýרù ò₣ דč ה ע ₣óה  חדוה flה  ְְֵֶֶַַַַָָָָָה ₣רה .

òא₣מרת ₣רה  òýû ח ýמעò וא₣מר: ₣fiò ćְְְִִֵֶֶֶֶַָָָמליה
òùי דבר א₣ת ₣ מעמידים וכ fiם זה. ćל₣ני  ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻנ òמת 
ח₣תם למעלה ה ýא  ýרù ò₣דč וה למÿה , הם ְְְְְִֵֵַַַָָָָיòיב₣ת .

דבר] .לא ₣ת ₣ ְָָ

ונòמתאא ùא₣רייתא , òûאתח מfiה ד  חזי , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
וסלקי  חד ין, מ fiין ùאי ýŽן  אתעžקת ùòùתא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָדנח א
מ fiה , להה ýא  צייתין דלעי fiא, ćמליא ל  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלעיfiא.
וכד ùגדćין. ýמתלòùן ùגד ćין , מתרבין ò דč ה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹוח Ł₣ת
דין  וòתקין , תבין ולא  ה ýא, ברי קד òא ל ₣ן òְְְְְְִִִִֵַָָָָֻאיל 

כתיב , מה  ò דč ה א)חי₣ת  ר ćינה(יחזקאל ùעמדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמרכנפ אû מה לב )יהן , ענ ý(אŁ₣ב לא ýעמד י ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ח)ע₣ד. (נחמיה  העם. כל ý עמד ùאýכפתח₣ [ùיא ýר : ְְְְְִִֶָָָָָֹ

ùòùת Łò₣רדת  ýנòמה ù₣רה òûמתח ûòבר ýְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָראה ,
ל  למעלה, וע ₣לה  חד òים ûברים ùא₣תם ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָהתעžקה
וח Ł₣ת דבר, לא₣ת ₣ מקòיבה מעלה  òל ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָה ćמליה 
ùכנפים . ýמתלòùים ùכנפים  מתר ùים òדč ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֹה
מ òיבין, ולא ה ýא ýרù ò₣ דč ה א₣תם ýְְְִִֵֶַָָָֹכ ôò₣אל 

ת ýב? מה  ò דčה חŁ₣ת  אז א)ו ò₣תקין, (יחזקאל  ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ

Žòאמר  מ₣ כנפיהן, רćינה  לב )ùעמדם י(אŁ₣ב ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ע ₣ד . ýענ לא  ý ח)עמד העם ](נחמיה ל ýעמד .ýכפתח₣ ְְְְְְִֶָָָָָָָֹ

ùòת" òל  ù"סיד ýר₣ ועŁן ע"ב, קע"ד ýבדף  ùא₣ר� òם  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ(עיין 

ננה ùòùת  הל  ודברי  וז"ל : ח', א₣ת ב' ענף החמי òי  òרòְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ùי ₣ם  òûלח אדם צרי ûא₣רייתא ורזין  ה ₣רה  א₣ר אף  ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ₣רה ,

òם) עיין .ה ùôת, ֵַַַָָ

הקמה דה בזהר ,מל ורה אמים חים ואי  ע"א)[יג]וזה ה' ודף ע"ב ד ' ,(ûף  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

הדתב: זהר הפלא הלימד ידי על ועה אמת רת  רת הא ליהר צרי כה  ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

זי"ע , חי  אי הן דברי נה אלף לער ע לה ב ת ,מל ה א דברי  נה ווה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעה

נתן  ר י אב ת דאיתא מאה  פל בירים ציקים, הארחת  דברי נה למלין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָב מחה

ו') מ òנה  ג' ריוח(ćרק מאה  צער אחד בר לאדם   ל ב לפי הצר [יד], בית צער וגם , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מעני ילקט ואיתא הדים ] פרים [ת ב  לירים, תתקסח )נחב רמז  ב  ćרק  :(קהלת ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לי. נתקיימה אף מד י  רה  א , ר חנינא  רי  זהר אמר  יד אחת  עה :רא א ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

רה, נה מלין מאה ווה ,דק ת  דד הים ועח חים מ נחב , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ן ימצא אחד ל בכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָתרה,

אני ,הח ר  מלין יאמר לנ י ים, עת 10 מדים  אברכים 10,000 :עצמ הע  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

זהר  ת  אחת עה רק מד קטן ילד  אפיל א ט יה די  וכאר  רה , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנה

נה, מלין למאה  זכית אז  ללמד ל ק ה ואם רה. נה מלין ווה ן  ם ,דהמ] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ



הז₣הר יג. ùהק ûמת  ע"א)ת ýב  ה' ודף  ע"ב, ד' .(ûף ְְְַַַַַַָָ

ćתח òמע₣ן ר ùי נא)ùראòית  ûברי (י òעיה  ואóים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
בא₣רייתא לאûòלא  òנ לבר  ü לי אית  flה  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָבפי�.
לקלה ₣ן  צŁית ה ýא ברי ûקד òא ùגין וליליא, ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֻיממא 
òûדאתח מfiה  ýבכל בא ₣רייתא, ûמתעžקי ûְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאýŽן
עביד ùא ₣ריתא, דאûòל דהה ýא ידא על  ùְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָא₣רייתא 

 חדא. ćתח,רקיעא òמע₣ן  רùי ùראòית . [ùיאýר: ְְְִִִִִֵַַָָָָ
נא) להûòל (י òעיה לאדם  òי flה  ùפי�. ûברי ואóם ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

òהčד ₣ùòרýהýא מ ýôם ולילה , י₣מם  ùְִֶַַַָָָָָָ₣רה 
ûבר  ýבכל ù₣רה. flòתע žקים  א ₣תם  לק₣ל₣ת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמקòיב
ù₣רה, ûòflòל א ₣ת ₣ ידי על ù₣רה  òûתחflòְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אחד ] רקיע  ùא₣ר)ע₣óה òם .(ועŁן ְְִֵֶֶֶַַָָָ

(òבהמý), כתיב ûא  ה )ועל הע₣ן (י òעיה מ ₣òכי  ה ₣י  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה וכעב ₣ת דכýרא. ûא הע₣ן ה ôוא. ùְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי
ý איה ח ÿאה . דאקרי נýקבא ûא ח ÿאה, מאן ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָח ÿאה.
ýלבתר הôוא. חבלי  ùאýŽן ע ₣ן דאקרי ההýא יò ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמ
חÿאה , דאקרי  נýקבא לההיא ח ÿאה, העגלה  ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָעב ₣ת
ועל נ òא. בני לקטלא טס למהוי  את קפת ûְְְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָתflן

ז')ûא  ûא(מòלי  הćילה , מאן הćילה, חללים רùים י ְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָ
ûא , úרים מאן נ òא. ùני דקטלית ח ÿאה ְְְִִִֵַַָָָָָָָָההיא 
רחמנא ýמ ₣רה, לה₣ראה  מטי  ûלא חכם ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָלמיד 

 ת ýבלôזבן. זה  ועל ה )[ùיאýר: מ òכי(י òעיה  ה ₣י  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
העגלה וכעב₣ת  הþכר. זה הע₣ן  הôוא. ùחבלי ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהע₣ן
הýא ח ÿאה . Žòקראת  ה Žקבה ז₣ החÿאה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח ÿאה ,
ה ôוא. חבלי ùא ₣תם ע ₣ן Žòקרא א ₣ת ₣ את  ò₣ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָמ
ה Žקבה ü א₣ת את  חÿאה, העגלה עב₣ת   ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָואחר
להרג טסה  להי₣ת  הת ùúרה ôòם חÿאה , Žòְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹקראת

זה  ועל  אדם. ז)ùני מי(מ òלי  הćילה. חללים  רùים י ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
גרם מי אדם. ùני òה₣רגת  החÿאה  ü א ₣ת ז₣ ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה ćילה?
ýמ ₣רה . לה ₣ראה ה úיע  fiòא  חכם למיד  זה ? ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹאת 

.[ýילנČ י ֲִֵַַָָהרחמן

ûלאאמר מ Žייכ ₣ במט ýתא לחבריא, òמע₣ן רùי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
ולא ידע ýן דלא  דא ₣רייתא מfiה ýמייכýćמ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָתפק ýן
ûלא ùגין יא ýת , כדקא רברבא מאילנא òְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָמעýן
ò נ ùûר אכל₣סין  לקטלא חÿאה  להה ýא  úרמין ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֻתהו ₣ן
רחמנא ל ôזבן, רחמנא ý ואמר כלה ₣ן ýתחć ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֻלמúנא.

 ùבòčהלôזבן. לחברים , òמע ₣ן רùי אמר [ùיאýר: ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא ידעם fiòא ₣רה ûבר מ ćיכם  ýת ₣ציא fiòא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ ם

òג ₣רמים ýתהי fiòא  די ראýי, úד₣ל מעץ מעם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ý תחć לח Žם . אדם ùני המ ₣ני להרג  החÿאה  ü ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹלא ₣ת

.[ýילנČ י הרחמן ,ý ילנČי הרחמן  ,ýואמר ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻכ fiם

לי ýòעה יד. צćית ùספר  חŁים החפץ א')תב  :(ćרק ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ùצער אחת  ûפעם נתן ûר ùי  ùאב ₣ת  ûאיתא ְְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָוידýע
הôם ועב₣דת ùצער , fiòא ćעמים מ flאה  ýčòְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹל
מÿרה üù ôאין ýנקŁה טה₣רה היא  עת  רùְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָית
ùע ₣ה "ר ýנù נתקים א ûר ùא  י  ćנ Ł₣ת, òאר  א₣ ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלכב ₣ד

ה ùר Ł₣ת , על מò₣לל מרע צ"ז וסר ùסנהדרין רò"י (ćרש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מò₣לל ýהיינ ה ýא, ò₣טה  עליו א₣מרין הע₣לם ל ע"ב, ְְִִִֵֶָָָָָָע"א

òטýת) אנ òים.לò₣ן  סýגי flה אצל ýאסfl י ה ' ויראי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
יהýדים ùניהם את  לעó₣ת  òùביל אòר  אנ òים  òְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָוי
עני  חŁי לחי₣ת עליהם מקùלים ה₣רה , כ ûת  òְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹרים
óכר ýòיפרי עמלם ýמ òארית ימיהם, ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוד ₣חק
ואינם ה '. ùת₣רת ùניהם ý יחזקò ýמ ₣רים ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמל flדים
למק ₣מ₣ת וד₣חקם ע₣נים למר ₣ת מ flק₣מם ְְְְְְְִִִִַַָָמה úרים



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק טוֹזַהר ַהּׁשַ

החים תב סקי"ב )הף קנ"ה  מליד,(סי ' אינ  כל עקר יהא א ורביה   רי מצוה : ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ים  כל  ח וצרי יסף, מסיף דלא חז"ל, נא,[יא]ואמר מדמת  ח א  מה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

הא לעלם  ימיו  יאיר י"ג)בזה א₣ת צûיקים א₣ר  וכתב (òùם זי"עמ, חי אי ה ן (חלקרנא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ל₣) י ן  אד ₣ניו  אם ד "ה מćòטים ćר òת וז"ל:ûר òýים  נים , נקראים הסר  חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ידי לצאת  דדי  הדים בריהם לפי  וי צא ע"ל. נ ת, נקראים הגלה  חלק רה  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוחי

חבתי. ידי ויצאתי זכיתי  יאמר  מי  נסר , וגם גלה ם לח חב רה רב ה רי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹחבת 

ע"א)[יב]ה דבזהר קע"ג  ûף ל � òלח תתב,(ćרòת  חים לח חב  יהדי ל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

דלה. ה נמצאת חה  לא ואם חה, מה למה אל וה"ה ,דְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹק

ה רהספרוכתב ר"ס  חלקי  כל ליכ פי ת רה  לח חב  אחד כל  חי, ז הר ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

חז"ל, למ"ת ב ר ת  צ "ח )רה סימן א ₣"ח – חŁים י ₣סף ýנù מי(לר י תב , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתבם, הב ע מ רה  ח איזה חְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ת. חְְִֶַָ

י עץהגה"ק לא זי"ע  אפ אליעזר  ח òýû)רי   תב:(ער ,לח חכ כל עמל רק ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נ"ך על ר"ס רים לפר א ב "ס נ"ך לתרץ להק ת היינ רה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָחי

תב:ו"ס. ך חואחר  איל ל חב  מבין אין אף  ד ה הז הר ספר יד וגם  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

הרד"ס,ע"ל.חים, כל ם רה חי חבת  ידי יצא זה"ק דהלמד לדעת הראת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ



הòŁריא. קב  ל"ה )תב  òל(ćרק הŁארצייט  ûבŁ₣ם ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
ûי  לא  וחמ ₣ת ₣, חמיו òל  úם וכן ,₣flא א ₣ ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
אfiא ה ûין, מflקצת להינצל  flô₣עיל ותענית ò יûקùְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
òûלח ויראה  ה þה , Łù₣ם ט ₣ב לעó₣ת להמציא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַיראה 
לאביו  úד ₣ל ₣עלת òי אז ù₣רה , ûבר איזה ₣ùְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
איזה òûמח òהùן ה ôנה  ימ ₣ת  òùאר וכן ,₣flלאýְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
,₣flוא אביו מ flóח ה ùן אז  ,üמò ל ₣רה  òýû ְְְִִִִֵֶַַַָָָָח
לחמיו  וכן  עיטýרין, ùכ flה ₣flוא לאביו ýְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָמעטרין

òם)וחמ ₣ת₣, .(עיין ְֵַַָ

ב')ùז₣הר יב . עýflד קע"ג ûף ל � òלח ûסfiקין (ćרòת יון : ְְְְְִֵַַַַַַָָָ
וקיימין  סלקי דיóראל . ýעלייה ý ארòû נ òמתין ý הfiְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ
הýא ברי וק ýדòא ק ûיòא, מלא קflי ùְְְְְְִִִֵַַַָָָָדýŁקנא
עלמא ùהה ýא  ý לכ הוה  חòýûא  מאי  ,ý הfi לכ òְְְְְִִַָָָָָָָֻאיל 
ûא₣רייתא ûחד òýא מאן ý איה זאה  ְְְְְִִַַַָָָָָָבא₣רייתא .
ה ýא ,  ברי קד òא עביד חדוה  flה  .üיfl ק ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻאמרת 
חòýûא ýמעò ואמר, ,üדילי לפמליא  òניְְְְִִִִֵַַָָָָָ
מ ýקמי  ý הfi וכ דפל₣ני, דא נ òמתא ûאמרת  ûְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻא₣רייתא ,
ברי וק ýד òא לת א, אי ýŽן מתיב י. בתרי מ fiה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָההיא 

 מfiה. לההיא חתים לעיfiא, יוןה ýא [ùיא ýר: ְְִִִִֵֵַָָָָ
ע₣ל₣ת י óראל, על ýרôò ה òŽמ ₣ת  ל  òְְִֵֶֶַַָָָָע₣ל₣ת 
ýרù ò₣ דčוה ,ò₣דčה לfl ה לפני ùדמýת  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָוע ₣מד₣ת 
ùא₣ת ₣ לכם  היה òýûח איזה fiם: את  ò₣אל ְִֵֵֶֶֶָָָָֻה ýא
על  òýûח לפניו òא ₣מר מי א òרי ù₣רה? ְְִִֵֵֶַַַָָָָע ₣לם 
מכŽס  ה ýא. ýרù ò₣ דč ה ע ₣óה  חדוה flה  ְְֵֶֶַַַַָָָָָה ₣רה .

òא₣מרת ₣רה  òýû ח ýמעò וא₣מר: ₣fiò ćְְְִִֵֶֶֶֶַָָָמליה
òùי דבר א₣ת ₣ מעמידים וכ fiם זה. ćל₣ני  ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻנ òמת 
ח₣תם למעלה ה ýא  ýרù ò₣דč וה למÿה , הם ְְְְְִֵֵַַַָָָָיòיב₣ת .

דבר] .לא ₣ת ₣ ְָָ

ונòמתאא ùא₣רייתא , òûאתח מfiה ד  חזי , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
וסלקי  חד ין, מ fiין ùאי ýŽן  אתעžקת ùòùתא ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָדנח א
מ fiה , להה ýא  צייתין דלעי fiא, ćמליא ל  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלעיfiא.
וכד ùגדćין. ýמתלòùן ùגד ćין , מתרבין ò דč ה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹוח Ł₣ת
דין  וòתקין , תבין ולא  ה ýא, ברי קד òא ל ₣ן òְְְְְְִִִִֵַָָָָֻאיל 

כתיב , מה  ò דč ה א)חי₣ת  ר ćינה(יחזקאל ùעמדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמרכנפ אû מה לב )יהן , ענ ý(אŁ₣ב לא ýעמד י ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ח)ע₣ד. (נחמיה  העם. כל ý עמד ùאýכפתח₣ [ùיא ýר : ְְְְְִִֶָָָָָֹ

ùòùת Łò₣רדת  ýנòמה ù₣רה òûמתח ûòבר ýְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָראה ,
ל  למעלה, וע ₣לה  חד òים ûברים ùא₣תם ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָהתעžקה
וח Ł₣ת דבר, לא₣ת ₣ מקòיבה מעלה  òל ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָה ćמליה 
ùכנפים . ýמתלòùים ùכנפים  מתר ùים òדč ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֹה
מ òיבין, ולא ה ýא ýרù ò₣ דč ה א₣תם ýְְְִִֵֶַָָָֹכ ôò₣אל 

ת ýב? מה  ò דčה חŁ₣ת  אז א)ו ò₣תקין, (יחזקאל  ְְְְִֵֶֶַַַָָֹ

Žòאמר  מ₣ כנפיהן, רćינה  לב )ùעמדם י(אŁ₣ב ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ע ₣ד . ýענ לא  ý ח)עמד העם ](נחמיה ל ýעמד .ýכפתח₣ ְְְְְְִֶָָָָָָָֹ

ùòת" òל  ù"סיד ýר₣ ועŁן ע"ב, קע"ד ýבדף  ùא₣ר� òם  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ(עיין 

ננה ùòùת  הל  ודברי  וז"ל : ח', א₣ת ב' ענף החמי òי  òרòְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ùי ₣ם  òûלח אדם צרי ûא₣רייתא ורזין  ה ₣רה  א₣ר אף  ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָ₣רה ,

òם) עיין .ה ùôת, ֵַַַָָ

הקמה דה בזהר ,מל ורה אמים חים ואי  ע"א)[יג]וזה ה' ודף ע"ב ד ' ,(ûף  ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

הדתב: זהר הפלא הלימד ידי על ועה אמת רת  רת הא ליהר צרי כה  ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

זי"ע , חי  אי הן דברי נה אלף לער ע לה ב ת ,מל ה א דברי  נה ווה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעה

נתן  ר י אב ת דאיתא מאה  פל בירים ציקים, הארחת  דברי נה למלין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָב מחה

ו') מ òנה  ג' ריוח(ćרק מאה  צער אחד בר לאדם   ל ב לפי הצר [יד], בית צער וגם , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מעני ילקט ואיתא הדים ] פרים [ת ב  לירים, תתקסח )נחב רמז  ב  ćרק  :(קהלת ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

לי. נתקיימה אף מד י  רה  א , ר חנינא  רי  זהר אמר  יד אחת  עה :רא א ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

רה, נה מלין מאה ווה ,דק ת  דד הים ועח חים מ נחב , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ן ימצא אחד ל בכ ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָתרה,

אני ,הח ר  מלין יאמר לנ י ים, עת 10 מדים  אברכים 10,000 :עצמ הע  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

זהר  ת  אחת עה רק מד קטן ילד  אפיל א ט יה די  וכאר  רה , ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָנה

נה, מלין למאה  זכית אז  ללמד ל ק ה ואם רה. נה מלין ווה ן  ם ,דהמ] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ



הז₣הר יג. ùהק ûמת  ע"א)ת ýב  ה' ודף  ע"ב, ד' .(ûף ְְְַַַַַַָָ

ćתח òמע₣ן ר ùי נא)ùראòית  ûברי (י òעיה  ואóים ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
בא₣רייתא לאûòלא  òנ לבר  ü לי אית  flה  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָבפי�.
לקלה ₣ן  צŁית ה ýא ברי ûקד òא ùגין וליליא, ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֻיממא 
òûדאתח מfiה  ýבכל בא ₣רייתא, ûמתעžקי ûְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאýŽן
עביד ùא ₣ריתא, דאûòל דהה ýא ידא על  ùְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָא₣רייתא 

 חדא. ćתח,רקיעא òמע₣ן  רùי ùראòית . [ùיאýר: ְְְִִִִִֵַַָָָָ
נא) להûòל (י òעיה לאדם  òי flה  ùפי�. ûברי ואóם ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

òהčד ₣ùòרýהýא מ ýôם ולילה , י₣מם  ùְִֶַַַָָָָָָ₣רה 
ûבר  ýבכל ù₣רה. flòתע žקים  א ₣תם  לק₣ל₣ת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמקòיב
ù₣רה, ûòflòל א ₣ת ₣ ידי על ù₣רה  òûתחflòְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

אחד ] רקיע  ùא₣ר)ע₣óה òם .(ועŁן ְְִֵֶֶֶַַָָָ

(òבהמý), כתיב ûא  ה )ועל הע₣ן (י òעיה מ ₣òכי  ה ₣י  ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה וכעב ₣ת דכýרא. ûא הע₣ן ה ôוא. ùְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי
ý איה ח ÿאה . דאקרי נýקבא ûא ח ÿאה, מאן ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָח ÿאה.
ýלבתר הôוא. חבלי  ùאýŽן ע ₣ן דאקרי ההýא יò ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמ
חÿאה , דאקרי  נýקבא לההיא ח ÿאה, העגלה  ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָעב ₣ת
ועל נ òא. בני לקטלא טס למהוי  את קפת ûְְְְְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָתflן

ז')ûא  ûא(מòלי  הćילה , מאן הćילה, חללים רùים י ְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָ
ûא , úרים מאן נ òא. ùני דקטלית ח ÿאה ְְְִִִֵַַָָָָָָָָההיא 
רחמנא ýמ ₣רה, לה₣ראה  מטי  ûלא חכם ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָלמיד 

 ת ýבלôזבן. זה  ועל ה )[ùיאýר: מ òכי(י òעיה  ה ₣י  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
העגלה וכעב₣ת  הþכר. זה הע₣ן  הôוא. ùחבלי ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהע₣ן
הýא ח ÿאה . Žòקראת  ה Žקבה ז₣ החÿאה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח ÿאה ,
ה ôוא. חבלי ùא ₣תם ע ₣ן Žòקרא א ₣ת ₣ את  ò₣ ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָמ
ה Žקבה ü א₣ת את  חÿאה, העגלה עב₣ת   ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָואחר
להרג טסה  להי₣ת  הת ùúרה ôòם חÿאה , Žòְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹקראת

זה  ועל  אדם. ז)ùני מי(מ òלי  הćילה. חללים  רùים י ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
גרם מי אדם. ùני òה₣רגת  החÿאה  ü א ₣ת ז₣ ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה ćילה?
ýמ ₣רה . לה ₣ראה ה úיע  fiòא  חכם למיד  זה ? ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹאת 

.[ýילנČ י ֲִֵַַָָהרחמן

ûלאאמר מ Žייכ ₣ במט ýתא לחבריא, òמע₣ן רùי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
ולא ידע ýן דלא  דא ₣רייתא מfiה ýמייכýćמ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָתפק ýן
ûלא ùגין יא ýת , כדקא רברבא מאילנא òְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָמעýן
ò נ ùûר אכל₣סין  לקטלא חÿאה  להה ýא  úרמין ְְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֻתהו ₣ן
רחמנא ל ôזבן, רחמנא ý ואמר כלה ₣ן ýתחć ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָֻלמúנא.

 ùבòčהלôזבן. לחברים , òמע ₣ן רùי אמר [ùיאýר: ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא ידעם fiòא ₣רה ûבר מ ćיכם  ýת ₣ציא fiòא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ ם

òג ₣רמים ýתהי fiòא  די ראýי, úד₣ל מעץ מעם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ý תחć לח Žם . אדם ùני המ ₣ני להרג  החÿאה  ü ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹלא ₣ת

.[ýילנČ י הרחמן ,ý ילנČי הרחמן  ,ýואמר ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻכ fiם

לי ýòעה יד. צćית ùספר  חŁים החפץ א')תב  :(ćרק ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ùצער אחת  ûפעם נתן ûר ùי  ùאב ₣ת  ûאיתא ְְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָוידýע
הôם ועב₣דת ùצער , fiòא ćעמים מ flאה  ýčòְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹל
מÿרה üù ôאין ýנקŁה טה₣רה היא  עת  רùְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָית
ùע ₣ה "ר ýנù נתקים א ûר ùא  י  ćנ Ł₣ת, òאר  א₣ ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלכב ₣ד

ה ùר Ł₣ת , על מò₣לל מרע צ"ז וסר ùסנהדרין רò"י (ćרש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מò₣לל ýהיינ ה ýא, ò₣טה  עליו א₣מרין הע₣לם ל ע"ב, ְְִִִֵֶָָָָָָע"א

òטýת) אנ òים.לò₣ן  סýגי flה אצל ýאסfl י ה ' ויראי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
יהýדים ùניהם את  לעó₣ת  òùביל אòר  אנ òים  òְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָוי
עני  חŁי לחי₣ת עליהם מקùלים ה₣רה , כ ûת  òְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹרים
óכר ýòיפרי עמלם ýמ òארית ימיהם, ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוד ₣חק
ואינם ה '. ùת₣רת ùניהם ý יחזקò ýמ ₣רים ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָלמל flדים
למק ₣מ₣ת וד₣חקם ע₣נים למר ₣ת מ flק₣מם ְְְְְְְִִִִַַָָמה úרים



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק טז

ימים מאה   מ י ם ע ת 10 מדים אברכים הביאוכ ],[טו]10,000 ברי נ יק יים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

י')י אל  רחמים.(ד' היח  את  להביא לזה לזת יכ ל  יה די  וכל אני", ר יאמר  הח" ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ע"א)זהרבת ני ל "ח  דף עóר  òעה  לים (יקýן העלינים מים ין אין הקמדא ואיה : ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אפיל חבר נגעת  מלכת אין  אמר   עלי נימא והאי נימא , מלא אא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהחנים

איה ח ט והאי  הערה , חט אפיל צ יקיא עם מדקק הא  רי קדא  ב נימא, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹמלא

נימא. איהי  ברית מילה, רית  לאת סחיר  ְְְְִִִִִִִָָָחט

]:òדčה ללò₣ן  מלאýבתרýúם אfiא  הח₣נים ל flים העלי₣נים מים  ùין אין ýהýארùò והýא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ýרù ò₣דčה üבý נימה, מלא ýfi אפ üחברù נ₣געת  מלכ ýת  אין נאמר, הþאת  הŽימה ועל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹנימה,

ùרית א₣ת את  žò₣בב חýט הýא הþה והחýט  הõערה, חýט  ýfiאפ הûČיקים  עם  מדק ûק  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהýא

נימה]. היא והùרית ְְִִִִַַָָהflילה,

ובה,ווי לתה עלמא אחזר  , ימ זרעא מנע  ל ים, מים  ין רית את אפרי מאן לן ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

דמה יח )ורזא מח ואי(יòעיה יצר לבת ברא תה ארייתא[טז]לא עלינים מים , ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

רזא איה יסד, דא רוייה בין  דאיה נימא ה, דבעל ארייתא חנים מים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָדבכתב ,

.דתרוייה וערא יסדא ואיה ְְְְְְְְִִַַַָָָָדארייתא,

]:òדčה ללò₣ן flòחזיר ýבתרýúם זרע, ýŽfl מ ýמ₣נע למים מים ùין ùרית  א₣ת flòפריד למי א₣י ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹ

₣רה עלי₣נים מים  וûאי. ü יצר ל òבת  ,üברא ýתה לא  הûבר  וס ₣ד  ,ýובה ýלתה הע₣לם  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹאת 

ה₣רה, ס₣ד  òהיא יס₣ד, זה òניהם  בין òהיא  נימה ćה, ùòעל  ₣רה ח ₣נים מים ùòְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָכתב,

òיהן ]. òל  וע čר יס₣ד ְְְְִֵֶֶָוהýא

רצ ן"באר זי"ע)"עת ה הן òלמה  ר ùי  ùד₣ר ₣ ה úד ₣ל ל (להמקùל הער הא ה ד דחלק , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

הד. ר ם מתארים חז "ל ברי וכל ה רת  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָי

לאמאן אמרין אינ ן ואין  ,ובה לתה עלמא אהר  א תר ת, דתרי  דע רא רזא מנע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר  סדרים  ג"ן איה רצפין,  ואינן  אחרא, רזא  ולית פטה, אא ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָארייתא 

( יב ד  ימי(òיר ית נעל איה ו' סתמה, דם' מטרא נעל ן כ ה", אחתי  נעל "ן ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

דכתיב  הא הדא א)דב ע, מו יתח",(יחזקאל הת  בים הע ה ימי  ת סג ר "יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

תיחא איהי  פ רע , ואני עלי לו ה אמר לווין, פני לת נעל תהא לא גין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָב ת

יתירין. נ מתין דאינן  ייהְְְְְִִִִֵַַָלג



ùניהם ýŽ ח òùביל י₣תר  מצ ýיה  òה ćרנסה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרח₣קים
ýòבה זה  ûנח òב ל₣מר  נ ýכל ùוûאי ויראה, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָלת₣רה

.òונפ לב  ùכל ְְֵֶֶַָלה'

ה čד₣òיםטו. חז"ל ûברי את זה  על  להמליץ  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָואפòר 
אם י  flמע ò₣אל אלקי� ה ' מה  ה ćסýק: ֱִִִֵֵֶַַָָָֹעל
òעה ýflfiùòד  מאה, אfiא  מה  קרי אל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָליראה ...
fiי ýflד òל  ימים  למאה  ל� יחòב  ùòùת ז₣ה "ק ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחת
עóר הfi₣מדים אברכים אלפים עóרת òל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ₣רה 

טה₣רה. òמים ליראת ז ה  úם  בכý ùי₣ם, òְְְְְְִִִֶַַַָָָָע ₣ת 

כי טז. ביותר , חמור  עוונו ורביה , פריה  שמונע  דמי
שחייב מכיון זה ולפי ובוהו, לתוהו העולם את מחזיר 
על הפרד "ס , חלקי בכל בתורה  גם ורביה פריה לקיים
ונחשב חמור  עונו תורה , חידושי מחדש  לא  כאשר  כן
הוא , תיקונו ולכן ובוהו , לתוהו  העולם את  כמחזיר 
כמחדש נחשב שבזה הקדוש , זוהר כשילמד רק אך

יועץ. בפלא כמבואר  הפרד"ס, בכל חידושים 

]:òדč ה לל ò₣ן  לתהýýבתרýúם הע₣לם  את  החזיר ýfi א ת₣ר ₣ת , òי òל  הע čר ס₣ד flò₣נע ýמי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ćרצ ýפים, ýû והם אחר. ס₣ד üù ואין ,üטò כפ אfiא ₣רה òאין òא ₣מרים א₣תם  ýfiוא ,ýְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹובה

סדרים , ג "ן נע ýל הýא ה ýא ו ' סתýמה, ם' òל מ Čד  נעýל úן  כfiה ", אח₣תי נע ýל "úן  ₣ù Žòאמר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ל₣וים, ùפני ûלת נ₣על תהיה fiòא די  ýבùòת  יćתח", ה ùôת ýבי ₣ם ה flע óה ימי òò"ùְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹת

י נòמ₣ת òהם אליהם, פתýחה היא פ₣רע, ואני עלי ýלו ùהם ].תר₣ת Žòאמר ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל באין א בגין  להן, סתימא איהי טבים, לימים  לתת אסיפין ולא  ל מלווין לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ

וכל  דקדה, רחא תספת ואיהי  יתירא, נמתא תספת ודא , לי מסיפין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה סיף

ואם  , חכמתי ימ אסק חכם הא ואם עני, ואאר יתירה, נמה ההיא לי רעין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָהרע 

דאיה מה , יב עני  ואאר ,ימ אסק ממנא ע יר ע "ב )ה א  לח מעילא(ûף מנע ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

אתמע הכי יב ה, כינא עני הת ים וא אר חי, ל נמת  דאיה יתירה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָנמתא 

תצמיח זרעיה כג ה  אז ת, אסיף מאן וכל  מה, נגד מה ואיה ,ימ (יòעיהרכאן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

יא) יתיר תסא נמת אינ ן לעילא, דכינא זרעיה מאן ,דילי טבה אצמיח ני הכי  אף .ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

.ד ב מיו לת א ליראל  לן ויחדן , ימ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָזרעין 

]:òדčה ללò₣ן  היאýבתרýúם ט ₣בים, ýלימים  לùòת ₣ת  מ ₣סיפים ולא ü א₣ת מלוים fiòא ýfiבאý ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

òל ת₣ספת  והיא יתרה, נòמה ת ₣ספת  וז ₣ ל ₣, מ ₣סיפים  הfl₣סיף ל  זה ýמ ýôם להם, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָסת ýמה

קדôה, חכמת₣רýח חכם, ה ýא ואם עני, ונòאר יתרה , נòמה üא₣ת ל₣ ú₣רעים הú₣רע , וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָֻ

,ò יב עני ונòאר ýŽfl מ מסfiק ùממ₣ן , עòיר הýא ואם  ,ýŽflמ מלמעלהמס fiקת  מ ₣נע òהýא מ ₣ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ýŽfl מ נמנע ₣ת  יבòה, òýכינה עני הùôת  י ₣ם  ונ òאר חי, ל נòמת òהיא יתרה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנòמה

úם   אף תצמיח. זרýעיה ýכג Žה אז ùòùת , flò₣סיף מי וכל  מûה, נגד מ ûה והýא ùְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָרכ₣ת,

,ýŽfl מ þò₣רעים יתר ₣ת נ òמ₣ת א₣תן fiòמעלה? òכינה òל זרýעיה ýמי ,₣fiò הÿ₣בה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאצמיח

.[üב₣ד מþיו למ ÿה יóראל את  ýחflóְְְְִִִִֵֶַַָָָוי

לכבד וע ן במה מאכל להסיף  רי  מ יאר, ם  במ מתק יאר ע ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה הר  מזהיר  זה ועל  ת, ה ד ה  הרה  לד  לה סיף צרי ם  ,דק ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹת 

לד  הספה   ל אין  זהר, ללמד מכרח דק ת זה  לפי בריו . ם ע ן  ,ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻה

רה . נה  מלין למאה  חב ת ההר ל ד מ ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה רה

ואינמברי  , ובה לתה עלם מחזיר  זהר  ללמד רצה  אינ י מבאר, ד ה ההר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

, ד ה זהר ללמד  חב  דק ת  בפרט יתרה, לנמה  לזת מייכל ורק  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קדה , ותספת יתרה נמה לתספת  זכה ה א  זהר חכמתמד מפסיד  רח "ל  נמנע ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ה א. בעלם הה עלם  חיו את פסיד התי מי מלמעלה , ברכ ת נ ממְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הדהבכן הרה ללד  נזמ את ננל  א ,קד אלקי לפע לז ת  אנ רצים אם  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ספר  תב  מה  למד צא  ,דק ת יצחקבפרט ćר òתיח לùòת òý רû ב ' (חלק  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יא) א ₣ת  רז "לfiòùח ן ם  אמר  ז נה ועל  :נ ל וזה  ל , נרצ ע ים ראל זמן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מעלה ל  מאצר תים ה ב"[יז]מקם, צרא את ל יהוה  "יפ ח אמר יב ), כח , (ûברים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רקיע "יהי תב מ  והיינ מה. ל  מאצר תים  מקם, ל   נרצ עים אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָבזמן



מלימודיז. יותר  מקום של רצונו עושין לך ובספרואין  לשמה . תורה  לימוד שהוא הקדוש  הזוהר



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק יזֹזַהר ַהּׁשַ

ימים מאה   מ י ם ע ת 10 מדים אברכים הביאוכ ],[טו]10,000 ברי נ יק יים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

י')י אל  רחמים.(ד' היח  את  להביא לזה לזת יכ ל  יה די  וכל אני", ר יאמר  הח" ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ע"א)זהרבת ני ל "ח  דף עóר  òעה  לים (יקýן העלינים מים ין אין הקמדא ואיה : ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

אפיל חבר נגעת  מלכת אין  אמר   עלי נימא והאי נימא , מלא אא ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהחנים

איה ח ט והאי  הערה , חט אפיל צ יקיא עם מדקק הא  רי קדא  ב נימא, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹמלא

נימא. איהי  ברית מילה, רית  לאת סחיר  ְְְְִִִִִִִָָָחט

]:òדčה ללò₣ן  מלאýבתרýúם אfiא  הח₣נים ל flים העלי₣נים מים  ùין אין ýהýארùò והýא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ýרù ò₣דčה üבý נימה, מלא ýfi אפ üחברù נ₣געת  מלכ ýת  אין נאמר, הþאת  הŽימה ועל ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹנימה,

ùרית א₣ת את  žò₣בב חýט הýא הþה והחýט  הõערה, חýט  ýfiאפ הûČיקים  עם  מדק ûק  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָהýא

נימה]. היא והùרית ְְִִִִַַָָהflילה,

ובה,ווי לתה עלמא אחזר  , ימ זרעא מנע  ל ים, מים  ין רית את אפרי מאן לן ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

דמה יח )ורזא מח ואי(יòעיה יצר לבת ברא תה ארייתא[טז]לא עלינים מים , ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

רזא איה יסד, דא רוייה בין  דאיה נימא ה, דבעל ארייתא חנים מים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָדבכתב ,

.דתרוייה וערא יסדא ואיה ְְְְְְְְִִַַַָָָָדארייתא,

]:òדčה ללò₣ן flòחזיר ýבתרýúם זרע, ýŽfl מ ýמ₣נע למים מים ùין ùרית  א₣ת flòפריד למי א₣י ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹ

₣רה עלי₣נים מים  וûאי. ü יצר ל òבת  ,üברא ýתה לא  הûבר  וס ₣ד  ,ýובה ýלתה הע₣לם  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹאת 

ה₣רה, ס₣ד  òהיא יס₣ד, זה òניהם  בין òהיא  נימה ćה, ùòעל  ₣רה ח ₣נים מים ùòְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָכתב,

òיהן ]. òל  וע čר יס₣ד ְְְְִֵֶֶָוהýא

רצ ן"באר זי"ע)"עת ה הן òלמה  ר ùי  ùד₣ר ₣ ה úד ₣ל ל (להמקùל הער הא ה ד דחלק , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

הד. ר ם מתארים חז "ל ברי וכל ה רת  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָי

לאמאן אמרין אינ ן ואין  ,ובה לתה עלמא אהר  א תר ת, דתרי  דע רא רזא מנע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר  סדרים  ג"ן איה רצפין,  ואינן  אחרא, רזא  ולית פטה, אא ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָארייתא 

( יב ד  ימי(òיר ית נעל איה ו' סתמה, דם' מטרא נעל ן כ ה", אחתי  נעל "ן ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

דכתיב  הא הדא א)דב ע, מו יתח",(יחזקאל הת  בים הע ה ימי  ת סג ר "יהיה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

תיחא איהי  פ רע , ואני עלי לו ה אמר לווין, פני לת נעל תהא לא גין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָב ת

יתירין. נ מתין דאינן  ייהְְְְְִִִִֵַַָלג



ùניהם ýŽ ח òùביל י₣תר  מצ ýיה  òה ćרנסה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרח₣קים
ýòבה זה  ûנח òב ל₣מר  נ ýכל ùוûאי ויראה, ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָלת₣רה

.òונפ לב  ùכל ְְֵֶֶַָלה'

ה čד₣òיםטו. חז"ל ûברי את זה  על  להמליץ  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָואפòר 
אם י  flמע ò₣אל אלקי� ה ' מה  ה ćסýק: ֱִִִֵֵֶַַָָָֹעל
òעה ýflfiùòד  מאה, אfiא  מה  קרי אל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָליראה ...
fiי ýflד òל  ימים  למאה  ל� יחòב  ùòùת ז₣ה "ק ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחת
עóר הfi₣מדים אברכים אלפים עóרת òל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ₣רה 

טה₣רה. òמים ליראת ז ה  úם  בכý ùי₣ם, òְְְְְְִִִֶַַַָָָָע ₣ת 

כי טז. ביותר , חמור  עוונו ורביה , פריה  שמונע  דמי
שחייב מכיון זה ולפי ובוהו, לתוהו העולם את מחזיר 
על הפרד "ס , חלקי בכל בתורה  גם ורביה פריה לקיים
ונחשב חמור  עונו תורה , חידושי מחדש  לא  כאשר  כן
הוא , תיקונו ולכן ובוהו , לתוהו  העולם את  כמחזיר 
כמחדש נחשב שבזה הקדוש , זוהר כשילמד רק אך

יועץ. בפלא כמבואר  הפרד"ס, בכל חידושים 

]:òדč ה לל ò₣ן  לתהýýבתרýúם הע₣לם  את  החזיר ýfi א ת₣ר ₣ת , òי òל  הע čר ס₣ד flò₣נע ýמי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ćרצ ýפים, ýû והם אחר. ס₣ד üù ואין ,üטò כפ אfiא ₣רה òאין òא ₣מרים א₣תם  ýfiוא ,ýְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹובה

סדרים , ג "ן נע ýל הýא ה ýא ו ' סתýמה, ם' òל מ Čד  נעýל úן  כfiה ", אח₣תי נע ýל "úן  ₣ù Žòאמר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ל₣וים, ùפני ûלת נ₣על תהיה fiòא די  ýבùòת  יćתח", ה ùôת ýבי ₣ם ה flע óה ימי òò"ùְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹת

י נòמ₣ת òהם אליהם, פתýחה היא פ₣רע, ואני עלי ýלו ùהם ].תר₣ת Žòאמר ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ל באין א בגין  להן, סתימא איהי טבים, לימים  לתת אסיפין ולא  ל מלווין לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָ

וכל  דקדה, רחא תספת ואיהי  יתירא, נמתא תספת ודא , לי מסיפין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה סיף

ואם  , חכמתי ימ אסק חכם הא ואם עני, ואאר יתירה, נמה ההיא לי רעין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָהרע 

דאיה מה , יב עני  ואאר ,ימ אסק ממנא ע יר ע "ב )ה א  לח מעילא(ûף מנע ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

אתמע הכי יב ה, כינא עני הת ים וא אר חי, ל נמת  דאיה יתירה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָנמתא 

תצמיח זרעיה כג ה  אז ת, אסיף מאן וכל  מה, נגד מה ואיה ,ימ (יòעיהרכאן ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

יא) יתיר תסא נמת אינ ן לעילא, דכינא זרעיה מאן ,דילי טבה אצמיח ני הכי  אף .ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

.ד ב מיו לת א ליראל  לן ויחדן , ימ ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָזרעין 

]:òדčה ללò₣ן  היאýבתרýúם ט ₣בים, ýלימים  לùòת ₣ת  מ ₣סיפים ולא ü א₣ת מלוים fiòא ýfiבאý ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

òל ת₣ספת  והיא יתרה, נòמה ת ₣ספת  וז ₣ ל ₣, מ ₣סיפים  הfl₣סיף ל  זה ýמ ýôם להם, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָסת ýמה

קדôה, חכמת₣רýח חכם, ה ýא ואם עני, ונòאר יתרה , נòמה üא₣ת ל₣ ú₣רעים הú₣רע , וכל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָֻ

,ò יב עני ונòאר ýŽfl מ מסfiק ùממ₣ן , עòיר הýא ואם  ,ýŽflמ מלמעלהמס fiקת  מ ₣נע òהýא מ ₣ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ýŽfl מ נמנע ₣ת  יבòה, òýכינה עני הùôת  י ₣ם  ונ òאר חי, ל נòמת òהיא יתרה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנòמה

úם   אף תצמיח. זרýעיה ýכג Žה אז ùòùת , flò₣סיף מי וכל  מûה, נגד מ ûה והýא ùְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָרכ₣ת,

,ýŽfl מ þò₣רעים יתר ₣ת נ òמ₣ת א₣תן fiòמעלה? òכינה òל זרýעיה ýמי ,₣fiò הÿ₣בה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאצמיח

.[üב₣ד מþיו למ ÿה יóראל את  ýחflóְְְְִִִִֵֶַַָָָוי

לכבד וע ן במה מאכל להסיף  רי  מ יאר, ם  במ מתק יאר ע ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה הר  מזהיר  זה ועל  ת, ה ד ה  הרה  לד  לה סיף צרי ם  ,דק ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹת 

לד  הספה   ל אין  זהר, ללמד מכרח דק ת זה  לפי בריו . ם ע ן  ,ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻה

רה . נה  מלין למאה  חב ת ההר ל ד מ ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה רה

ואינמברי  , ובה לתה עלם מחזיר  זהר  ללמד רצה  אינ י מבאר, ד ה ההר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

, ד ה זהר ללמד  חב  דק ת  בפרט יתרה, לנמה  לזת מייכל ורק  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קדה , ותספת יתרה נמה לתספת  זכה ה א  זהר חכמתמד מפסיד  רח "ל  נמנע ואם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ה א. בעלם הה עלם  חיו את פסיד התי מי מלמעלה , ברכ ת נ ממְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הדהבכן הרה ללד  נזמ את ננל  א ,קד אלקי לפע לז ת  אנ רצים אם  ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ספר  תב  מה  למד צא  ,דק ת יצחקבפרט ćר òתיח לùòת òý רû ב ' (חלק  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יא) א ₣ת  רז "לfiòùח ן ם  אמר  ז נה ועל  :נ ל וזה  ל , נרצ ע ים ראל זמן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מעלה ל  מאצר תים ה ב"[יז]מקם, צרא את ל יהוה  "יפ ח אמר יב ), כח , (ûברים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

רקיע "יהי תב מ  והיינ מה. ל  מאצר תים  מקם, ל   נרצ עים אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָבזמן



מלימודיז. יותר  מקום של רצונו עושין לך ובספרואין  לשמה . תורה  לימוד שהוא הקדוש  הזוהר



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק יח

למים" מים  ין מביל  ויהי ה ים   ת(ו א, הבראים(ùראòית חת פע על ר מז  מים , ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

עלי נים מים מים . הא ה ל  וחת  מהם, דלים ה מחים  ל הים  מ , רית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמ

למעלה, מחקים הרקיע, מן  למעלה  עלי ן פע ה א הרקיע  ראל על  נפח והא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מקם  ל נ רצ ארץעים פח צדק לי חקים מעל  מים  הרעיפ" תב  מ , ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ראתיו " יהוה אני יחד  תצמיח צדקה יע ח )ויפר מה , רנ(יòעיה מה  נת ן ם וה א  . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

עזר מים רכב  ירן  אל  "אין תב  מה ליראל, רכתיו  ס ם ה לם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעליו

חקים",  בגאות(כו לג, באû)"ברים כימי מנעל נחת  "רזל  חה אמר  כמ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

כה ) לג , ל מר (ûברים נ רצ חזקם,, הא בצו ת, רה  לי י ראל ל עכ"ל.מם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה דועל  ההר ללמד החים אילן  ואחז במחה אחדת יראל  ל צהתק ן  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

בא כף רה כ ם ויעסק  ילמד וכאר רחמי", גל תא מן יפקן  א ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"ספרא

הדה הרה כח נ א[יח]ה א לה רת מהימנא רעיא בזהר  ב ). קכד , ד גיניû)ף : אמר ְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ק ם רצ ן  יהי נכר ". אל ע ואין ינח דד "ה' יתקם תיבזכ ארץ", ר ר  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ"קראתם

קר ב ,  נ.אמן ימינ מהרה רחמים ", לצ ן ב עינינ "ותחזינה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ



ה פר  למ רת ְֵֶַַַָָמב א

וריםימים י ם, ילד מה ידע  אי ואין ילני הם י ראל , לל על  העברים א קים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

ה ' קת זר ת ל  לבל  מים  רחמי לערר ה  ותה  עצה  מבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאלים

יחאיירחם. ר מען רי האלהי הא ל  קד דברי  וללמד להתחק  צריכים ואי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ



חיים  מים ד')באר  אות  תרומה וכמאמר(פרשת כתב: ,
זוכה לשמה  בתורה  העוסק  כל  מאיר רבי התנא

הרבה א')לדברים ו ' לשמה(אבות תורה  כשאינו כי ,
למטה ונשארת לה ', עולה  איננה אשר דבר  כאיזה  רק
הרי  בתורה  ברכה  להשפיע כוחה יהיה  מאין  בארץ,
עכ"ל. משם, הברכה  תרד  לא לשמים עלתה  לא אם

בכמהיח . מבואר  עוד  ליקוטים: – תורה  אור  בספר
בדבריהם, בזכותמקומות הוא משיח ביאת  שעיקר

בתראהתורה, דבבא קמא  בפרק  שאמרו א)כמו (ח,

ויחלו  אקבצם עתה  בגוים יתנו כי "גם דכתיב , מאי
שרים" מלך ממשא י)מעט ח, פסוק(הושע כל  ותניא  ,

כלהו  "עתה  תנו, אי נאמר , ארמי  בלשון הזה 
מלך  ממשא  "יחלו  מהם, מעט  ואם אקבצם",
כל עמים חובב  "אף דכתיב , מאי שם  ואמרו ושרים".

בידיך" ג )קדושיו לג , שאתה(דברים בשעה אפילו ,
וכמו  כו', הם בידיך שלהם קדושים כל  עמים, מחבב 
ממנו  מעבירים תורה , עול  עליו הנותן כל שאמרו

כו ' מלכות  ה )עול משנה  יג פרק  שקולו (אבות בזמן כי  ,
כו' עשו  ידי הידים אין כו ', יעקב  רבא של (בראשית 

טז) סה, חלק פרשה  ובפרק ב ), את(צח תלמידיו שאלו 

משיח , של  מחבלו וינצל אדם יעשה  מה  אלעזר, רבי 
וכל עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות בתורה  יעסוק
נקרא הקדוש  הזוהר בלימוד  הרבים את  המזכה
נעלה הכי באופן חסדים ובגמילות  בתורה  עוסק 
לנשמת ומתקשר  כולו , העולם כל את  ומציל ומקיים
ויסוד צדיק הקדוש  הגאון שכתב  וכמו  זי"ע, הרשב"י 
המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר  אור עולם
זצוק"ל אבוחצירא יעקב רבינו מרן דרזין, מרא

טוב דורש  בספרו ע"ב )זיע"א, לשונו:(עמוד  גדולהוזה 
מכל  יותר העליון  בעולם יוחאי בר שמעון  רבי זכות 

חז"ל ,הצדיקים, שאמרו וכמו מ"העכ "ל . דף (סוכה

שמעון ע"ב ) רבי משום ירמיה  רבי אמר  חזקיה  ואמר  .
הדין  מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  יכול  יוחאי בן
עמי  בני אליעזר ואילמלי עתה  עד שנבראתי מיום
בן  יותם ואילמלי עכשיו ועד  העולם שנברא  מיום
ואמר סופו עד העולם שנברא  מיום עמנו עוזיהו
יוחאי  בן  שמעון  רבי  משום ירמיה  רבי  אמר  חזקיה 
ובני  אני  הן אלף אם  מועטין והן עלייה  בני ראיתי
אני  הן שנים אם מהן  ובני אני הם מאה  אם מהן

הן . ובני

רחמים הלת מן נצא ,דה ההר  ספר ה ריאה זכ ת הבטיח הבנהזיע"א, ללא (אף ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ýתינ₣ùר מ ûברי  Łד ýע  ה חק .לל עת עליו לסמ מען ר י הא כדאי עליל . מה וראים  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

לא רחמים  ונאל  ז ה  לנ מבטח  ד ה ההר ספר  והד הריאה  זכת  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻרק

רח"ל. וירים ְִִָצרת

לל לכן, להצלחת , ד ה הר  ולקרא ללמד ים מידי לה ל  צרי ואחד אחד ל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

24 ל ה חקים  ה ת ז הר  הפר  להד יס  החלטנ ולכן ה א לה, לקרב  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻיראל,

ב ת נקל,  ת מידי לעסק יכל  מ ראל  אדם ל די  ה נה, ל ת ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרקים 

נערים. עם זקנים ה דלים, עם ה טים ית ני עם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָילמד

רתינספר וצדקת מדת וללמד טהרה, מים ויראת הם  לאהבת מסל זה  קד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻֻ

זיע"א. נ אלעזר ור י הר "י  לנמת להתקר והסר, הד הזהר, חכמי  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָהד ים



ה',הרה  עת דלים , עד  מטים  ידעים ם כדי ללד, ללמד צינננה  וגם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻ

תא ללמד חב  אדם ל ז חכמה לד על זהירים מקלים ספרי (ר 'הרה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

צב ùן קמ "ז)יצחק ,òדč ה טהרת אòנþי, .י ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָֹ

מלדין אני ,ואמר  הי והלואי  הדה , החכמה  לד ה ר דלי מקילין הי א הלואי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

זה חכמה לעסק לתלמידיהם רתלחכמ רא הרמת  ם היה לא ו אי אזי ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ע נתיו א האר , מ ני הח דחה  מ מניה , נחים החכמת ל והי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחיצנ ת ,

א  ואמר ה הנה, רחי  פני  החכמה  לתי את סגר הר  מצ יקי וכ ה  ה ם  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹגרמ

החכמה מן ערים ארננ זה עבר והה , ד ה ורח מדרגה עלי הי עד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹילמד

, לה  ח הסיל  החיצ נת החכמת  חכ ת הרים  תיננ ע ונתר  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹה דה ,

בימינ לנבמהרה  ואר אר" יהי אלקים  ה ')"ואמר א₣ת א' ćרק  Žúים, מעין מדינ ₣ב , .(מהרצ"א ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ההר מי ספר נים וי ' ט' ן קטנ תם עדין הם קדים האן עם  ללמד תחיל והיה  ין  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

...דיחה מ חבלי ם  לי קרב האלה  ואי רùי והיה להגה "צ יóראל סגfiת  (ספר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

ה ') א₣ת ז' מערכת   ליפשיץ  .òבי  ְֲִֶֶַַ



ההיא  החכמה אל יקרב  מק מל ,עצמ  ק א ט  אי  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יכרוכתב י"ח )ער א ₣ת  עיני  גל ס ד,(מאמר  על הע מדים וארי  מדל העם  ארי : ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ה א עם לן קראם אי 'וכ ,דה ז הר למדי מדל הה כיון קה  ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכארה 

,'כ דע חתה מדרגה ל  עצמ ק א  ט  אי ם נראה  הא מה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

א ין י מא ס ף פרט  ההיא החכמה  אל יקרב מקם מל  ללמד, הראיים זהמעלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

האלה , התקרבת אמן.ליא  ימינ מהרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הלגדל  דברי נים ,תי יםחביבהח ע "ה )ף ס"ק  כ "ה  הרב(סימן ם  תב  מאתאר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

א')זצ"לנימין עýflד  ז"ן ûף  ס"ב לנ:(סימן וזה נין , רב אחר  ליל הני, רה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הלמד,מנין, חתימת אחר  ה חרים  מל יתר ק ל ה א  הזהר, ספר לפני הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ



ָמה ַָ ָּבת    ַהְק יטֹזַהר ַהּׁשַ

למים" מים  ין מביל  ויהי ה ים   ת(ו א, הבראים(ùראòית חת פע על ר מז  מים , ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

עלי נים מים מים . הא ה ל  וחת  מהם, דלים ה מחים  ל הים  מ , רית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמ

למעלה, מחקים הרקיע, מן  למעלה  עלי ן פע ה א הרקיע  ראל על  נפח והא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מקם  ל נ רצ ארץעים פח צדק לי חקים מעל  מים  הרעיפ" תב  מ , ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ראתיו " יהוה אני יחד  תצמיח צדקה יע ח )ויפר מה , רנ(יòעיה מה  נת ן ם וה א  . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

עזר מים רכב  ירן  אל  "אין תב  מה ליראל, רכתיו  ס ם ה לם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻעליו

חקים",  בגאות(כו לג, באû)"ברים כימי מנעל נחת  "רזל  חה אמר  כמ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

כה ) לג , ל מר (ûברים נ רצ חזקם,, הא בצו ת, רה  לי י ראל ל עכ"ל.מם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה דועל  ההר ללמד החים אילן  ואחז במחה אחדת יראל  ל צהתק ן  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

בא כף רה כ ם ויעסק  ילמד וכאר רחמי", גל תא מן יפקן  א ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ"ספרא

הדה הרה כח נ א[יח]ה א לה רת מהימנא רעיא בזהר  ב ). קכד , ד גיניû)ף : אמר ְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ק ם רצ ן  יהי נכר ". אל ע ואין ינח דד "ה' יתקם תיבזכ ארץ", ר ר  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ"קראתם

קר ב ,  נ.אמן ימינ מהרה רחמים ", לצ ן ב עינינ "ותחזינה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ



ה פר  למ רת ְֵֶַַַָָמב א

וריםימים י ם, ילד מה ידע  אי ואין ילני הם י ראל , לל על  העברים א קים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

ה ' קת זר ת ל  לבל  מים  רחמי לערר ה  ותה  עצה  מבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאלים

יחאיירחם. ר מען רי האלהי הא ל  קד דברי  וללמד להתחק  צריכים ואי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ



חיים  מים ד')באר  אות  תרומה וכמאמר(פרשת כתב: ,
זוכה לשמה  בתורה  העוסק  כל  מאיר רבי התנא

הרבה א')לדברים ו ' לשמה(אבות תורה  כשאינו כי ,
למטה ונשארת לה ', עולה  איננה אשר דבר  כאיזה  רק
הרי  בתורה  ברכה  להשפיע כוחה יהיה  מאין  בארץ,
עכ"ל. משם, הברכה  תרד  לא לשמים עלתה  לא אם

בכמהיח . מבואר  עוד  ליקוטים: – תורה  אור  בספר
בדבריהם, בזכותמקומות הוא משיח ביאת  שעיקר

בתראהתורה, דבבא קמא  בפרק  שאמרו א)כמו (ח,

ויחלו  אקבצם עתה  בגוים יתנו כי "גם דכתיב , מאי
שרים" מלך ממשא י)מעט ח, פסוק(הושע כל  ותניא  ,

כלהו  "עתה  תנו, אי נאמר , ארמי  בלשון הזה 
מלך  ממשא  "יחלו  מהם, מעט  ואם אקבצם",
כל עמים חובב  "אף דכתיב , מאי שם  ואמרו ושרים".

בידיך" ג )קדושיו לג , שאתה(דברים בשעה אפילו ,
וכמו  כו', הם בידיך שלהם קדושים כל  עמים, מחבב 
ממנו  מעבירים תורה , עול  עליו הנותן כל שאמרו

כו ' מלכות  ה )עול משנה  יג פרק  שקולו (אבות בזמן כי  ,
כו' עשו  ידי הידים אין כו ', יעקב  רבא של (בראשית 

טז) סה, חלק פרשה  ובפרק ב ), את(צח תלמידיו שאלו 

משיח , של  מחבלו וינצל אדם יעשה  מה  אלעזר, רבי 
וכל עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות בתורה  יעסוק
נקרא הקדוש  הזוהר בלימוד  הרבים את  המזכה
נעלה הכי באופן חסדים ובגמילות  בתורה  עוסק 
לנשמת ומתקשר  כולו , העולם כל את  ומציל ומקיים
ויסוד צדיק הקדוש  הגאון שכתב  וכמו  זי"ע, הרשב"י 
המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר  אור עולם
זצוק"ל אבוחצירא יעקב רבינו מרן דרזין, מרא

טוב דורש  בספרו ע"ב )זיע"א, לשונו:(עמוד  גדולהוזה 
מכל  יותר העליון  בעולם יוחאי בר שמעון  רבי זכות 

חז"ל ,הצדיקים, שאמרו וכמו מ"העכ "ל . דף (סוכה

שמעון ע"ב ) רבי משום ירמיה  רבי אמר  חזקיה  ואמר  .
הדין  מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  יכול  יוחאי בן
עמי  בני אליעזר ואילמלי עתה  עד שנבראתי מיום
בן  יותם ואילמלי עכשיו ועד  העולם שנברא  מיום
ואמר סופו עד העולם שנברא  מיום עמנו עוזיהו
יוחאי  בן  שמעון  רבי  משום ירמיה  רבי  אמר  חזקיה 
ובני  אני  הן אלף אם  מועטין והן עלייה  בני ראיתי
אני  הן שנים אם מהן  ובני אני הם מאה  אם מהן

הן . ובני

רחמים הלת מן נצא ,דה ההר  ספר ה ריאה זכ ת הבטיח הבנהזיע"א, ללא (אף ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(ýתינ₣ùר מ ûברי  Łד ýע  ה חק .לל עת עליו לסמ מען ר י הא כדאי עליל . מה וראים  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

לא רחמים  ונאל  ז ה  לנ מבטח  ד ה ההר ספר  והד הריאה  זכת  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻרק

רח"ל. וירים ְִִָצרת

לל לכן, להצלחת , ד ה הר  ולקרא ללמד ים מידי לה ל  צרי ואחד אחד ל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

24 ל ה חקים  ה ת ז הר  הפר  להד יס  החלטנ ולכן ה א לה, לקרב  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻיראל,

ב ת נקל,  ת מידי לעסק יכל  מ ראל  אדם ל די  ה נה, ל ת ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרקים 

נערים. עם זקנים ה דלים, עם ה טים ית ני עם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָילמד

רתינספר וצדקת מדת וללמד טהרה, מים ויראת הם  לאהבת מסל זה  קד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻֻ

זיע"א. נ אלעזר ור י הר "י  לנמת להתקר והסר, הד הזהר, חכמי  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָהד ים



ה',הרה  עת דלים , עד  מטים  ידעים ם כדי ללד, ללמד צינננה  וגם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻ

תא ללמד חב  אדם ל ז חכמה לד על זהירים מקלים ספרי (ר 'הרה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

צב ùן קמ "ז)יצחק ,òדč ה טהרת אòנþי, .י ְְְְֳִִִֶֶַַַַָָֹ

מלדין אני ,ואמר  הי והלואי  הדה , החכמה  לד ה ר דלי מקילין הי א הלואי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

זה חכמה לעסק לתלמידיהם רתלחכמ רא הרמת  ם היה לא ו אי אזי ְְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ע נתיו א האר , מ ני הח דחה  מ מניה , נחים החכמת ל והי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהחיצנ ת ,

א  ואמר ה הנה, רחי  פני  החכמה  לתי את סגר הר  מצ יקי וכ ה  ה ם  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹגרמ

החכמה מן ערים ארננ זה עבר והה , ד ה ורח מדרגה עלי הי עד ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹילמד

, לה  ח הסיל  החיצ נת החכמת  חכ ת הרים  תיננ ע ונתר  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹה דה ,

בימינ לנבמהרה  ואר אר" יהי אלקים  ה ')"ואמר א₣ת א' ćרק  Žúים, מעין מדינ ₣ב , .(מהרצ"א ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ההר מי ספר נים וי ' ט' ן קטנ תם עדין הם קדים האן עם  ללמד תחיל והיה  ין  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

...דיחה מ חבלי ם  לי קרב האלה  ואי רùי והיה להגה "צ יóראל סגfiת  (ספר  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

ה ') א₣ת ז' מערכת   ליפשיץ  .òבי  ְֲִֶֶַַ



ההיא  החכמה אל יקרב  מק מל ,עצמ  ק א ט  אי  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יכרוכתב י"ח )ער א ₣ת  עיני  גל ס ד,(מאמר  על הע מדים וארי  מדל העם  ארי : ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ה א עם לן קראם אי 'וכ ,דה ז הר למדי מדל הה כיון קה  ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלכארה 

,'כ דע חתה מדרגה ל  עצמ ק א  ט  אי ם נראה  הא מה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

א ין י מא ס ף פרט  ההיא החכמה  אל יקרב מקם מל  ללמד, הראיים זהמעלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

האלה , התקרבת אמן.ליא  ימינ מהרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הלגדל  דברי נים ,תי יםחביבהח ע "ה )ף ס"ק  כ "ה  הרב(סימן ם  תב  מאתאר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

א')זצ"לנימין עýflד  ז"ן ûף  ס"ב לנ:(סימן וזה נין , רב אחר  ליל הני, רה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הלמד,מנין, חתימת אחר  ה חרים  מל יתר ק ל ה א  הזהר, ספר לפני הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ



ָּבת ָמה    ֹזַהר ַהּׁשַ ַָ ַהְק כ

את הא מכריע  נ ה, ף יעלה לב הזהר וספר אחד מאזנים ף החרים ל  יהי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹואם

תבלם, כמ נין , מרב עדיף י סףוהרי אר הית נגד הז הר תר אזלינן  זי"ע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ע "ל. ְְִַַַַה חרים



"!הע גא ת חלק י ל הע י! ת זכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :הת א צ יק ל,עם  בא צנק יראל עם  ה יח, מל יםבא העם פליטת  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לפימחים, ואחד אחד ל יבחן ההרת  עיניו  היח, מל ית נן האת  עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

, ע אצ ויראה יד ירים לפתע חזה ,מעיו, יטוי פליאה עיניהם ירימ ימיעלם  אז ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הע י! תזכ" מסיים: יהדי על  אצ ע  ת הפנ ויאמר, לק את ה יח חלקמל י ל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ויהד  יה די ל  על יראה   העם!". להיתגאת  ז ה  הלואי  .יאת למען על י ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ן , על העי". ת זכ" – עלינ יעיד בעצמ ד כב היח  ה ארים, הכים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻמן 

מים, ל ם  י ד נ יקרים, לעתיה דים ה דה, הכינה למען דקתיכם הקריב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

היח  מל ני אר את  לקל  יחד אחד לנ  ונל ,נ נפ לפ ת לגרם ,צרנלי ר ח ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹנחת

אמן. ימינ הר"ימהרה נב את נ קיים נזה  כאחד  נ אתגליאוכ האי רא "זאה  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

 לתבסג י,ויגאלנ יבא  פיי מל  יחנמ וד ן , עינינ ותחזינה  ר ר " "קראתם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

ילה , מגינינ רנ צ ה ' רח עליו ונחה  ,חלקינ חי  א ל זאת כר ,אלקינ והדר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ"עז "

רצן. יהיה  ן אמן ,ינ מל יעת ,ננפ ותגל  ,נל י מח ואז ,עלינ תמלכ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָבד



 יקי צ סרי מעלת ֲִִִֵֶַַַגדל 

ז "לא. הרמ"ם  ה דל  נר א')תב ćרק  ס₣ף לאב ₣ת òý פרù)הלחמ תחק הר  ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

אחד  ל עיני החיתת מן למנעה  יירת סרים לעלת פה להעיר  'וכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחלקים

עד  ,'וכ מהם ויתרחק אדם  ני עיני וזכרם פעתם  נ די 'וכ ' וכ דרכיהם לכ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻו

הה ר.  נל ְַָָאן

ל רב. צדה ג')ספר י ₣ם ₣לד ₣ת  לחק ùי ₣סף ה ýבא רי"ב מאמרי (ûף זכר ן י ודע : נל וזה  , ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.צרלי ותב יל  מעיהם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָהחסידת

למה ג . ברת  אסר )ספר  ùמגfiת ז"ל לוצקער  òלמה  רùי  ה ר (מהגה "ק  ידי על  י : נל וזה  , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

יציאת לסר מצוה  ולכן ההא, הס  חינת ונמ נתערר ן  ם  הס, ס רים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזכירה

זר ע  רית הם  לאדם, הנעה  ה רטי הס  אפיל וכן ,' וכ ים כל להז יר  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמצרים,

ז יר  האת הרה  מ ו ל ם חס לאדם כ זן  אחר , לאדם אפיל א צרה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמאיזה

לה צל  ה' י עת  ילהמ י כל הם  ם  זאת, מרה   ילוה לאדם הנע ה  השי"ת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹיעת

מ ,רית ה' בדבקת למה, באמ נה ד ל  ב ח ן היה רק ה את, מרה  עת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹם

ע "ל. זי"ע, ממעזריט הדל היד ה א זללה"ה  מאדמ"ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָל י

כהד. אגרא עקב )ספר  א ר (ćרòת  , ד ה רח  מעלי הא קלה : נל וזה  תב, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אזי  מכ ל, מלי ים  במצלת  ולעבר להצלחה, לרפ אה  ג ן יעה  לאיזה  אדם  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹיצטר

,' וכ ליחיד א לר ים רת  לציקי   ע זה , כ צא ה ים א תם מעין  יו  מ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיזר

בריו . אן עד זכ ת, ז לת אפיל ל  לעין ע י ענין , כ צא הים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמרי 

עצ תה. ל טי י"ז)ספר  סעיף י óראל  ארץ   ער א' ùא₣ת  מהר"ן ל ýčטי  ùעל ò₣ דč א(מה ה מי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ידי  על  החבה לטהר וז כין  אמת, מציקי מעת  ס רי לס ר  ז כה  יראל , ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹארץ

ציקים. ל מעת ֲִִִִֵֶַַס רי 

תבו. צ "ח )עד  סעיף צ' ùא₣ת הב (òם  ומתלהב  מתע רר  מ יקים , מעת ס רי  ידי על , ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

מאד  ונראים דלים צ יקים וכה  מאד, נמרץ  חק , רית להם דלה  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהתעררת 

 ם.ס ען מציקים, מע ת סרי ידי על  היה, להשי"ת הם  התע רר ת ע ר  ,ר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מדםז . תב אחד פס ק הלאת" "מק ילת אמר : מרז'ין  יראל רי  ד ה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה יק

ד'" עבדי  הלל"  ואחר ד '" ם את א')"הלל קל"ה עבדי (ה fiים,  הלל" אחר: בפס ק , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ד'" ם את  הלל"  ואחר  א')ד'" קי"ג  מקילים.(òם, הה לים ני דיע לה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יפהח . : אמר ולכן רה,  זה היקים  מע י ס ר, זצ"ל , מרדמסק הרי תב זה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָכעין

וזה נים , ל  רתן מיחתן  מ ה  נע ה י  נים, ל מרתן אבת עבדי  ל ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָיחתן 

להל  הא רית הם ל דהה ל  למר  רצה ד', ם את הלל ד' עבדי  הלל ן: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָם

היקים" את חנה )לח òלמה , .(פארת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אמר:ט. מרסלב נחמן ר י  ד ה ממיכים והיק צ יקים, ל מעת סרי ידי "על ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

העלם" מן  וצר ת ח הרה ודחה עלם , מיח ל ריח )אò מ א₣ת ה ûfl₣ת  .(ספר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו קב י.  רעה אל  אי ד' יראי  רנד "אז אמר : זי"ע מעלזא  ל ם רי ד ה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיק

"מ לחבי ד' ליראי לפניו ז רן ספר ותב ומע טז)ד' ג, היק(מלאכי  אמר   רנד , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

רעה אל  אי ידי על "נד רים" והם לע למם, הלכ בר א ה  ד' יראי  ל מר: ,ר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא

לא תם ם לפניו זרן  ספר ו תב ו מע ד' ו קב ואז אדתם, על ס רים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמהחים,

עליהם. ס רים לא ה  ,מ לחבי וגם  בבת, היינה  פתתיהם ד', ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיראי

סר יא. מי ל :קד ל ן וזה  זי"ע, דה טב ם ה על  מאמר חביב אחרן  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחרן

מרבה " מע ה  ע סק  א צ יקים, ט ₣ב )בחי òם הùעל על (òבחי  ר ראה , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

למה , ה פארת נפלאת  ספר מרבה  למע ה  óיחתן")המין "יפה  הרא(מאמר  אחי לכן . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נרמזים הע ת י פקחת עינים לחז ת תכל   הא ה אמרים את לפני העי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחר 

לעיל. הר  בא עלינ ת, סדת ְְֵֶֶַַַָָֹהם





ָמה ַָ ָּבת    ַהְק כאֹזַהר ַהּׁשַ

את הא מכריע  נ ה, ף יעלה לב הזהר וספר אחד מאזנים ף החרים ל  יהי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹואם

תבלם, כמ נין , מרב עדיף י סףוהרי אר הית נגד הז הר תר אזלינן  זי"ע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ע "ל. ְְִַַַַה חרים



"!הע גא ת חלק י ל הע י! ת זכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :הת א צ יק ל,עם  בא צנק יראל עם  ה יח, מל יםבא העם פליטת  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

לפימחים, ואחד אחד ל יבחן ההרת  עיניו  היח, מל ית נן האת  עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

, ע אצ ויראה יד ירים לפתע חזה ,מעיו, יטוי פליאה עיניהם ירימ ימיעלם  אז ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הע י! תזכ" מסיים: יהדי על  אצ ע  ת הפנ ויאמר, לק את ה יח חלקמל י ל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ויהד  יה די ל  על יראה   העם!". להיתגאת  ז ה  הלואי  .יאת למען על י ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ן , על העי". ת זכ" – עלינ יעיד בעצמ ד כב היח  ה ארים, הכים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻמן 

מים, ל ם  י ד נ יקרים, לעתיה דים ה דה, הכינה למען דקתיכם הקריב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

היח  מל ני אר את  לקל  יחד אחד לנ  ונל ,נ נפ לפ ת לגרם ,צרנלי ר ח ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹנחת

אמן. ימינ הר"ימהרה נב את נ קיים נזה  כאחד  נ אתגליאוכ האי רא "זאה  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

 לתבסג י,ויגאלנ יבא  פיי מל  יחנמ וד ן , עינינ ותחזינה  ר ר " "קראתם ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָ

ילה , מגינינ רנ צ ה ' רח עליו ונחה  ,חלקינ חי  א ל זאת כר ,אלקינ והדר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ"עז "

רצן. יהיה  ן אמן ,ינ מל יעת ,ננפ ותגל  ,נל י מח ואז ,עלינ תמלכ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָבד



 יקי צ סרי מעלת ֲִִִֵֶַַַגדל 

ז "לא. הרמ"ם  ה דל  נר א')תב ćרק  ס₣ף לאב ₣ת òý פרù)הלחמ תחק הר  ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

אחד  ל עיני החיתת מן למנעה  יירת סרים לעלת פה להעיר  'וכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָחלקים

עד  ,'וכ מהם ויתרחק אדם  ני עיני וזכרם פעתם  נ די 'וכ ' וכ דרכיהם לכ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻו

הה ר.  נל ְַָָאן

ל רב. צדה ג')ספר י ₣ם ₣לד ₣ת  לחק ùי ₣סף ה ýבא רי"ב מאמרי (ûף זכר ן י ודע : נל וזה  , ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.צרלי ותב יל  מעיהם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָהחסידת

למה ג . ברת  אסר )ספר  ùמגfiת ז"ל לוצקער  òלמה  רùי  ה ר (מהגה "ק  ידי על  י : נל וזה  , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

יציאת לסר מצוה  ולכן ההא, הס  חינת ונמ נתערר ן  ם  הס, ס רים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָזכירה

זר ע  רית הם  לאדם, הנעה  ה רטי הס  אפיל וכן ,' וכ ים כל להז יר  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמצרים,

ז יר  האת הרה  מ ו ל ם חס לאדם כ זן  אחר , לאדם אפיל א צרה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמאיזה

לה צל  ה' י עת  ילהמ י כל הם  ם  זאת, מרה   ילוה לאדם הנע ה  השי"ת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹיעת

מ ,רית ה' בדבקת למה, באמ נה ד ל  ב ח ן היה רק ה את, מרה  עת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹם

ע "ל. זי"ע, ממעזריט הדל היד ה א זללה"ה  מאדמ"ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָל י

כהד. אגרא עקב )ספר  א ר (ćרòת  , ד ה רח  מעלי הא קלה : נל וזה  תב, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אזי  מכ ל, מלי ים  במצלת  ולעבר להצלחה, לרפ אה  ג ן יעה  לאיזה  אדם  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹיצטר

,' וכ ליחיד א לר ים רת  לציקי   ע זה , כ צא ה ים א תם מעין  יו  מ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָיזר

בריו . אן עד זכ ת, ז לת אפיל ל  לעין ע י ענין , כ צא הים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמרי 

עצ תה. ל טי י"ז)ספר  סעיף י óראל  ארץ   ער א' ùא₣ת  מהר"ן ל ýčטי  ùעל ò₣ דč א(מה ה מי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ידי  על  החבה לטהר וז כין  אמת, מציקי מעת  ס רי לס ר  ז כה  יראל , ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹארץ

ציקים. ל מעת ֲִִִִֵֶַַס רי 

תבו. צ "ח )עד  סעיף צ' ùא₣ת הב (òם  ומתלהב  מתע רר  מ יקים , מעת ס רי  ידי על , ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

מאד  ונראים דלים צ יקים וכה  מאד, נמרץ  חק , רית להם דלה  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהתעררת 

 ם.ס ען מציקים, מע ת סרי ידי על  היה, להשי"ת הם  התע רר ת ע ר  ,ר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מדםז . תב אחד פס ק הלאת" "מק ילת אמר : מרז'ין  יראל רי  ד ה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה יק

ד'" עבדי  הלל"  ואחר ד '" ם את א')"הלל קל"ה עבדי (ה fiים,  הלל" אחר: בפס ק , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ד'" ם את  הלל"  ואחר  א')ד'" קי"ג  מקילים.(òם, הה לים ני דיע לה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

יפהח . : אמר ולכן רה,  זה היקים  מע י ס ר, זצ"ל , מרדמסק הרי תב זה  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָכעין

וזה נים , ל  רתן מיחתן  מ ה  נע ה י  נים, ל מרתן אבת עבדי  ל ְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָיחתן 

להל  הא רית הם ל דהה ל  למר  רצה ד', ם את הלל ד' עבדי  הלל ן: ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָם

היקים" את חנה )לח òלמה , .(פארת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֻ

אמר:ט. מרסלב נחמן ר י  ד ה ממיכים והיק צ יקים, ל מעת סרי ידי "על ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

העלם" מן  וצר ת ח הרה ודחה עלם , מיח ל ריח )אò מ א₣ת ה ûfl₣ת  .(ספר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו קב י.  רעה אל  אי ד' יראי  רנד "אז אמר : זי"ע מעלזא  ל ם רי ד ה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיק

"מ לחבי ד' ליראי לפניו ז רן ספר ותב ומע טז)ד' ג, היק(מלאכי  אמר   רנד , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

רעה אל  אי ידי על "נד רים" והם לע למם, הלכ בר א ה  ד' יראי  ל מר: ,ר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹולא

לא תם ם לפניו זרן  ספר ו תב ו מע ד' ו קב ואז אדתם, על ס רים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמהחים,

עליהם. ס רים לא ה  ,מ לחבי וגם  בבת, היינה  פתתיהם ד', ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיראי

סר יא. מי ל :קד ל ן וזה  זי"ע, דה טב ם ה על  מאמר חביב אחרן  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחרן

מרבה " מע ה  ע סק  א צ יקים, ט ₣ב )בחי òם הùעל על (òבחי  ר ראה , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

למה , ה פארת נפלאת  ספר מרבה  למע ה  óיחתן")המין "יפה  הרא(מאמר  אחי לכן . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נרמזים הע ת י פקחת עינים לחז ת תכל   הא ה אמרים את לפני העי ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחר 

לעיל. הר  בא עלינ ת, סדת ְְֵֶֶַַַָָֹהם





ָּבת   ֹזַהר ַהּׁשַ כב

ָנה  ָעְברּו ֵמַעל ֵמָאה ׁשָ
ל ָהֱאלִֹקי  ֻקּבָ שהגה”צ ַהּמְ
עְרג   רֹוְזְנּבֶ יּוְדל  י  ַרּבִ
זצוקלה”ה הֹוִציא ָלאֹור 
ים  דֹוׁשִ ֶאת ְסָפָריו ַהּקְ
ָעָמל  ְלַאַחר  ּתֹוָרה,  זֹוַהר 
ְוֵלילֹות  ָיִמים  ה  ַרּבָ ִויִגיָעה 
ָנה,  ׁשָ  20 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲהפּוָגה  ְללֹא 
ֶאת  ְוָעַרְך  ט  ִלּקֵ ר  ִסּדֵ ֶהם  ּבָ
ְסָפָריו זֹוַהר ַהּתֹוָרה, ְלִפי ֵסֶדר 
מּוָבִאים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּיֹות  ְרׁשִ ַהּפַ
ם  ּגַ ַהּמּוָבִנים  ַהּזֹוַהר  ִקְטֵעי 
ל  ּכָ ׁשֶ ָרה  ַמּטָ ּבְ ט,  ׁשָ ַהּפְ ְלִפי 
ים  ַטּנִ ְיהּוִדי ִויהּוִדי ַוֲאִפילּו ַהּקְ
ִרים  ָ ֶהם יּוְכלּו ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ּבָ ׁשֶ
ְלַפְרֵסם  ָזִכינּו  ַהּזֹוַהר.  ְלֵסֶפר 
ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא 
עּוִרים  ָפָריו, ְוֵכן ׁשִ ֲאָחדֹות ִמּסְ
י  ָמִעים ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ ַהמּוׁשְ
ָראס ָהַאְדמֹו”ר  לֹום ְיהּוָדה   ּגְ ׁשָ

ִליָט”א. ֵמָהאְלִמין ׁשְ

 
ף ַהּיֹוִמי ב”זֹוַהר ּתֹוָרה”  עּוֵרי ּדַ ׁשִ

ָרֵאל” ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ
ַרְדיֹו 2000 יֹומֹו ּבָ ִמיֵדי יֹום ּבְ

ָעה 3-5 ָ ִני ִמּשׁ ָכל יֹום ׁשֵ ּבְ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ

ִליָט”א. ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ַדף ַהּיֹוִמי ”זֹוַהר ּתֹוָרה”  יעּוִרים ּבְ ׁשִ
יֹומֹו,   ָרֵאל” ִמיֵדי יֹום ּבְ ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ

ִליָט”א  הּו ַמַמן ׁשְ ַעל ְיֵדי ָהַרב ֵאִלּיָ
ֹראׁש מֹוְסדֹות ”ּתֹוַרת ַאְבָרָהם” ַנְצֶרת ִעיִלית. 

ֶרְך  ִני יֹוֵצא ַלּדֶ ַרְעיֹון ַחְדׁשָ
ְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּמִ

ל ”זֹוַהר ּתֹוָרה” = 829 ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ם” = 829    ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ”ּדָ

זֹוַהר” = 447 ל ”ּכּוָלם לֹוְמִדים ּבְ ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ִוד” = 447 ן ּדָ יַח ּבֶ ”ָיִביא ְמׁשִ

נּו ַיַחד  ּלָ ל יֹום ָויֹום ּכֻ לֹוַמר ַרק ִאם ִנְלַמד ּכָ ּכְ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ בֹוא ְמׁשִ ּיָ ה ׁשֶ דֹוׁש ִנְזּכֶ זֹוַהר ַהּקָ ּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ הגה”צ ַרּבִ
ִליָט”א ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ֵנס ָקרֹוב ִאֶי”ַה ִיּכָ ְבּ
”י” בֶטל: 0722-990044  ּבִ ְל”קֹול ָהַרׁשְ

ּוְבקֹול ַהזֹוַהר בֶטל:  0722-990055
 

ָרׁשוׁת  י ִמּדְ ּיֹות ְלָבּתֵ ָרׁשִ ֲחלּוַקת ַהּפָ ים ּבַ ְלִזּכּוי ָהַרּבִ
ֶרן  ְמִחיר ַהּקֶ ִדיְסִקים ּבִ עּוִרים ּבְ ִמיַעת ַהׁשִ ְוִלׁשְ

0548-436784



ָּבת    ֹיֵכי ִעְכָיִכים כגֹזַהר ַהּׁשַ

ּתֵֹכן ִעְנָיִנים
ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמיִני;  ׁשְ  – ית  ֵראׁשִ ּבְ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ א':  ֶרק  ּפֶ
............................כז ת ַעל ׁשֹוְמֵריָה ּבָ ַ ת ַוֲהָגַנת ַהּשׁ ּבָ ַ ַהּשׁ
..................כט ת ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ לּוִיים.ּבְ ים.ּתְ ֲעׂשִ ל.ַהּמַ ּכָ
ת.............................................................כט ּבָ ל.ׁשַ ִקּדּוׁש.ׁשֶ
ד........................................................כט ִלְקדֹוׁש.ה'.ְמכּוּבָ
ְחּתֹוָנה......................כט ת.ַהּתַ ּבָ ת.ָהֶעְליֹוָנה.ְוׁשַ ּבָ ׁשַ
ת.......................................................................ל ּבָ ַ ֲעֶטֶרת.ַהּשׁ
ֹות.........................................................................ל י.ְקֻדּשׁ ּתֵ ׁשְ
לֹום.לֹו..............................................................ל ָ ַהּשׁ ֶמֶלְך.ׁשֶ
..............................לא רֹוב. לֹום.ָלָרחֹוק.ְוַלּקָ לֹום.ׁשָ ׁשָ
ְמַחֲלֶליָה.מֹות.יּוַמת.....................................................לא
מֹורּו................................................לב תֹוַתי.ִתׁשְ ּבְ ֶאת.ׁשַ
.................לב ל.ַהּתֹוָרה מֹו.ִקּיּום.ּכָ ת.ּכְ ּבָ ַ ִקּיּום.ַהּשׁ
ָרֵאל.............................................................לב ֵריֶכם.ִיׂשְ ַאׁשְ

ֹוֵמר  ַהּשׁ ְמצֹוָרע;  ַתְזִריַע   – נַֹח  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ב':  ֶרק  ּפֶ
ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ה  ּוַמְרּבֶ ּה  ּכּוּלָ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ם  ְמַקּיֵ ת  ּבָ ׁשַ
ִכיָנה............................................................לג ְ ּוֵמִקים ֶאת ַהּשׁ
ת....................................................................לה ּבָ ַ ִזְכרֹון.ַהּשׁ
ת.ִהיא.ַהּכֹל................................................................לה ּבָ ׁשַ
ת..........................................................לה ּבָ ְוַהּכֹל.ִנְקָרא.ׁשַ
ְיָלה.ֲחמּוָרה..............................................לה ְסעּוַדת.ַהּלַ
ל.ַהּתֹוָרה........לו ת.ׁשֹוֵמר.ֶאת.ּכָ ּבָ ֹוֵמר.ׁשַ ּשׁ ִמי.ׁשֶ
....................................................................לו ת. ּבָ ְסעּוַדת.ׁשַ
הֹוָסָפה.ְמחֹול.ַעל.ַהּקֶֹדׁש...........................................לו
ִאם.ְמֵלָאה.זֹו.ַחֵרָבה.זֹו................................................לו
ה...................................................................לז ִביָרה.ְקדֹוׁשָ ּגְ
ְפָחה.ָהָרָעה..................................................................לז ִ ַהּשׁ
ִכיָנה......................................................................לז ְ ַצַער.ַהּשׁ

בֹוד  ים; ּכְ ּיֹות ֶלְך ְלָך – ַאֲחֵרי ְקדֹוׁשִ ָרׁשִ ֶרק ג': ּפָ ּפֶ
ים ְוַהְדָלַקת ֵנרֹות.............לט ת, ְרִחיָצה, ַמְלּבּוׁשִ ּבָ ׁשַ
ת.......................................................................מא ּבָ ְלַחן.ׁשַ ׁשֻ
..................................................................מא ת. ּבָ ַ בֹוד.ַהּשׁ ּכְ
ת......................................מא ּבָ ַ ְכֶנֶסת.ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ ְרִחיָצה.ּכְ
ת.....................................................................מא ּבָ ַ בֹוד.ַהּשׁ ּכְ
.......................................................מב לֹמֹה. ל.ׁשְ ְבחֹו.ׁשֶ ׁשִ
...........................................מב ת. ּבָ ַ ִמיָרה.ְוִקּדּוׁש.ַהּשׁ ׁשְ
ת........................................................................מב ּבָ ֵנרֹות.ׁשַ
.......................................................מב לֹמֹה. ל.ׁשְ ְבחֹו.ׁשֶ ׁשִ
לֹום.........................................................................מג ת.ׁשָ ֻסּכַ

ָכה.לֹו..................................................מג ּכָ ֵרי.ָהָעם.ׁשֶ ַאׁשְ

ָהֶעְליֹון,  ִיחּוד  ֱאמֹר;   – ָרא  ַוּיֵ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ד':  ֶרק  ּפֶ
ת.........................................................................מה ּבָ ַ ַנת ַהּשׁ ַמּתְ
...........................................מז ת. ּבָ ַ ת.ְסעּודֹות.ַהּשׁ לֹשֶׁ ׁשְ
..................................................................מז ְלָחן ֻ ֶהָאַרת.ַהּשׁ
ָרֵאל...................................................מז ֵני.ִיׂשְ יִני.ּוֵבין.ּבְ ּבֵ
ל.ֶאָחד..................................................................מח סֹוד.ׁשֶ
ת......................................................................מח ּבָ ַ ִיחּוד.ַהּשׁ
ד.ָהַאֵחר...................................מח ת.ִנְפְרָדה.ִמּצַ ּבָ ַ ַהּשׁ
ִהְתעֹוְררּות. ּבְ לּוָיה. ּתְ ל.ַמְעָלה. ׁשֶ ַהִהְתעֹוְררּות.
ה.................................................................מט ָרֵאל.ְלָמּטָ ִיׂשְ
ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ. ֶלת. ּדֶ ִמְתּגַ ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום. ּבְ
..............................................מט ַעְטרֹוֶתיָה ֶרת.ּבְ ּוִמְתַעּטֶ
ָנה.טֹוָבה....................................................................מט ַמּתָ
ת......................................................................נ ּבָ ַ ְרּכֹות.ַהּשׁ ּבִ
ת.......................נ ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ה.ּבְ דֹוׁשָ ִהְתעֹוְררּות.ַהּקְ
לֹום...........................................................נ ת.ׁשָ ַהּפֹוֵרׂש.ֻסּכַ
ָרֵאל....................................................................נא ת.ִיׂשְ ְרּכַ ּבִ
ָרֵאל..................................נא ה.ַעל.ִיׂשְ ָ ֻדּשׁ ִריַסת.ַהּקְ ּפְ

ֻחּקֹוַתי;. ּבְ ַהר  ּבְ  – ָרה  ׂשָ י  ַחּיֵ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ה':  ֶרק  ּפֶ
ַלת  ַקּבָ ְוסֹוד  ּתֹוָרה  הְוִדְבֵרי  ְתִפּלָ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ
ה.........................................................................................נג ִפּלָ ַהּתְ
ת.....................................................................נה ּבָ ַ ֲהָגַנת.ַהּשׁ
ת.ָהֶעְליֹוָנה..................................................................נה ּבָ ׁשַ
ת.............................................................נה ּבָ ַ חֹות.ַהּשׁ ּבָ ׁשְ ּתִ
...............................................נו ִרים.ְכֶאָחד. ם.ִמְתַעּטְ ֻכּלָ
ת....................................................................נו ּבָ ַ ִפּלֹות.ַהּשׁ ּתְ
חֹות. ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות. ׁשִ ּבְ ל. ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצִריְך. ת. ּבָ ׁשַ ּבְ
ְותֹוָרה.......................................................................................נו
..........................................נז ה ִפּלָ ֶלת.ַהּתְ ת.ִמְתַקּבֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
ב.ַעל.חּוג.ָהָאֶרץ...................................................נז ַהּיֹוׁשֵ
.....נח "ה ּבָ ת.ְמִביִאים.ָלּה.ָמזֹון.ַעל.ְיֵדי.ַהּקָ ּבָ ׁשַ ּבְ

ִית  ת ַהּבַ ְרּכַ ר; ּבִ ְדּבָ ּמִ ּיֹות ּתֹוְלדֹות – ּבַ ָרׁשִ ֶרק ו': ּפָ ּפֶ
ת........................................נט ּבָ ַ ַבח ַהּשׁ ּדּוׁש ְוׁשֶ ַעל ְיֵדי ַהּקִ
ָרָכה...............................................................סא ל.ּבְ ּכֹוס.ׁשֶ
............................................סא יְתָך ָרָכה.ֶאל.ּבֵ ְלָהִניַח.ּבְ
ָרָכה.סא ל.ּבְ ִריִכים.ְלכֹוס.ׁשֶ ָבִרים.ַהּצְ ָרה.ּדְ ֲעׂשָ
ַמֲעַלת.ַהּיֹום......................................................................סב
ת................................................סב ּבָ ל.ֶעֶרב.ׁשַ ה.ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ



ָּבת ֹיֵכי ִעְכָיִכים    ֹזַהר ַהּׁשַ כד

ּדּוׁש.......................................................................סג ח.ַהּקִ ֻנּסַ
ִקּדּוׁש.ַהּיֹום.........................................................................סג
ת.ַהּיֹום.......................................................................סג ַ ְקֻדּשׁ
ית.....................................סג ֵראׁשִ ה.ּבְ ֵעדּות.ַעל.ַמֲעׂשֵ
......................................................סד ֲאָכִלים. ְטִעיַמת.ַהּמַ
........................................סד ת. ּבָ ַ ְכִניַסת.ַהּשׁ ּבִ רֹוז.ׁשֶ ַהּכָ
ָמה.ְלָבֵרְך.................................................סד ׁשָ ְרׁשּות.ַהּנְ
ּמֹות...................................................................סה יֹום.ַהְנׁשַ
..............................................................................סו יֹוֵצר.אֹור
א..............................................סו חֹות.ָהעֹוָלם.ַהּבָ ּבָ ׁשְ ּתִ
ַחת..................................................סו ּבַ ׁשְ ַחת.ַעל.ּתִ ּבַ ִתׁשְ
ַחת.ְלַמְעָלה...........................................סו ּבַ ׁשְ ת.ַהּתִ ֲעִלּיַ
חֹות.............סז ּבָ ׁשְ ל.ַהּתִ עֹוָלה.ַעל.ּכָ ַחת.ׁשֶ ּבַ ׁשְ ַהּתִ

ַהּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ָנׂשֹא   – ֵצא  ַוּיֵ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ז':  ֶרק  ּפֶ
ת.........סט ּבָ ׁשַ ת ְקִריַאת ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ַ ת ּוְקֻדּשׁ ּבָ ׁשַ ּבְ
......................................עא ְמַחת.ַהּתֹוָרה.ָהֶעְליֹוָנה. ׂשִ
דֹוׁש.עא ְמָחה.ֶאת.ָהָעם.ַהּקָ אֹוָתּה.ׂשִ ְלַהְכִליל.ּבְ
סֹוד.ֵסֶפר.ּתֹוָרה............................................................עא
ת. ַוֲחֵמׁשֶ ת. ּבָ ׁשַ ּבְ ַלּתֹוָרה. ְבַעת.ָהעֹוִלים. ׁשִ ִעְנַין.
........................................................עב יֹום.טֹוב ָהעֹוִלים.ּבְ
ַהּכֹל.סֹוד.ֶאָחד.................................................................עב
....................................עב רֹאׁש.ֹחֶדׁש ת.ָהְרִביִעי.ּבְ ֲעִלּיַ
א.......................................................................עב ּסֵ ּכִ ּקּון.ּבַ ּתִ
ֵאיָמה..........................עג ִמיַעת.ְקִריַאת.ַהּתֹוָרה.ּבְ ׁשְ
ַעת.הֹוָצַאת.ֵסֶפר.ּתֹוָרה.עג ׁשְ ֵמיּה.ּבִ ִריְך.ׁשְ ֲאִמיַרת.ּבְ
ֵמיּה............................................עג ִריְך.ׁשְ ת.ּבְ ִפּלַ ח.ּתְ ֻנּסַ
ּתֹוָרה..............................................עד ַרק.ֶאָחד.קֹוֵרא.ּבַ
ם.ׁשֹוְתִקים.................................................................עד כּוּלָ
ַנת.ַהּקֹוֵרא...................................................עה ֲהָכָנה.ְוַכּוָ
ה...........................................עה ָרׁשָ ּפָ ָמקֹום.ַהְפָסַקת.ּבַ
..............עה "ה. ּבָ ּיֹות.ִמְתַעְטרות.ִלְפֵני.ַהּקָ ָרׁשִ ַהּפָ
ה. ָרׁשָ ּפָ ל. ּכָ ַעל. דֹוׁשֹות. ַהּקְ בֹות. ְרּכָ ַהּמֶ ִמּנּוי.
...................................................................................עו ה ּוָפָרׁשָ
ּיֹות.עֹולֹות.ְלַמְעָלה............עו ָרׁשִ ל.ַהּפָ ים.ׁשֶ ּלִ ַהּמִ
..............עו דֹוׁש א.ַהּקָ ּסֵ תֹוְך.ַהּכִ רֹות.ּבְ ן.ִמְתַעְטּ ּלָ ּכֻ
ת......................עז ּבָ ל.ׁשַ ִמְנָחה.ׁשֶ ְקִריַאת.ַהּתֹוָרה.ּבְ
...........................עז י ִני.ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְקִריַאת.ַהּתֹוָרה.ּבְ
ַעת.ָהעֹוִלים................................................................עז ׁשְ ּתִ

ִפּלֹות  ּתְ ַהֲעלֹוְתָך;  ּבְ  – ַלח  ׁשְ ַוּיִ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ח':  ֶרק  ּפֶ
ת...............................................................עט ּבָ ת ְועֶֹנג ׁשַ ּבָ ַ ַהּשׁ
.........................................................................פא נּו. ֶתר.ִיּתֵ ּכֶ
ָרֵאל...................................................................פא ַמע.ִיׂשְ ׁשְ

ת................................................................פא ּבָ ַ ִפּלֹות.ַהּשׁ ּתְ
.............................................................פב ְמַחת.ָהֱאמּוָנה ׂשִ
................................................................פב ת. ּבָ ְסעּודֹות.ׁשַ
ת...........................פב ּבָ ת.ְסעּודֹות.ׁשַ לֹשֶׁ יבּות.ׁשְ ֲחׁשִ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלָחן  ׁשֻ ַלח;  ׁשְ  – ב  ׁשֶ ַוּיֵ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ט':  ֶרק  ּפֶ
ְלָאִכים...............................................................פה ת ַהּמַ ּוִבְרּכַ
ָדָקה....................................................................פז ַכר.ַהּצְ ׂשְ
ת........................................................................פז ּבָ ְלַחן.ׁשַ ׁשֻ
..פח ָראּוי. ת.ּכָ ּבָ ֵגי.ׁשַ ָחה.ַעל.ׁשֹוְמֵרי.ּוְמַעּנְ ּגָ ַהׁשְ
ינּור..........................................................................פח ָנָהר.ּדִ
.................................................................פח ְלָחן ֻ ת.ַהּשׁ ְרּכַ ּבִ
ָראּוי..........................פט ֵאינֹו.ּכָ ְלַחן.ׁשֶ ל.ׁשֻ עֹוְנׁשֹו.ׁשֶ
.....................................................פט ת ּבָ ַ ֵגי.ַהּשׁ ַכר.ְמַעּנְ ׂשְ

ֶנה  ץ – ֹקַרח; ִמְצַות ֶלֶחם ִמׁשְ ּיֹות ִמּקֵ ָרׁשִ ֶרק י': ּפָ ּפֶ
ְלָחן..צא ְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַהׁשֻ ת, ֲאִמיַרת ּדִ ת ַהּפַ ְרּכַ ּוּבִ
.....................................צג רֹות. ּכָ ֵני.ַהּכִ ִציַעת.ׁשְ ִעְנַין.ּבְ
...............................צג ת ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ יק.ּבְ ָטן.ַמּזִ ֵאין.ַהּשָׂ
ת...........................................צג ִציָעה.ּוְבָרָכה.ַעל.ַהּפַ ּבְ
.................................צד ֶרְך.ַהּסֹוד ת.ַעל.ּדֶ ִציַעת.ַהּפַ ּבְ
ְלָחנֹו...................................צד ֲאִריְך.ַעל.ׁשֻ ַמֲעַלת.ַהּמַ
ְלָחן..........................................צה ֻ ְבֵרי.ּתֹוָרה.ַעל.ַהּשׁ ּדִ
ָרָכה.................................................................צו ל.ּבְ ּכֹוס.ׁשֶ
...............................צו ֶרְך.סֹוד ָרָכה.ַעל.ּדֶ ִעְנַין.ּכֹוס.ּבְ
....................................................................ק ַמִים.ַאֲחרֹוִנים.

ת  ִפּלַ ּתְ ְזַמן  ת;  ֻחּקַ  – ׁש  ּגַ ַוּיִ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ י"א:  ֶרק  ּפֶ
ת ג' ְסעּודֹות........................קג ְנָחה ֵעת ָרצֹון ּוְסֻגּלַ ַהּמִ
..........................................................קה ת. ּבָ ל.ׁשַ ִמְנָחה.ׁשֶ
ַעת.ִמְנָחה.ִהיא.ֵעת.ָרצֹון....................................קה ׁשְ
.............................קה ְדָרׁש.ִנְנֲעלּו ית.ַהּמִ ֲעֵרי.ּבֵ ל.ׁשַ ּכָ
..........................................................................קו ין ִצּדּוק.ַהּדִ
ֲעֵרי.ַהּתֹוָרה.ְוָהעֹוָלם...............................קו ְנִעיַלת.ׁשַ
ִמיַתת.יֹוֵסף................................קו ְעָינֹות.ּבְ ִיּבּוׁש.ַהּמַ
ה.......................................................קו ִמיַתת.מֹשֶׁ ְך.ּבְ ֹחשֶׁ
ִוד...................קז ִמיַתת.ּדָ ְמַחת.ַהּתֹוָרה.ּבְ ֵטָלה.ׂשִ ּבְ
.....................................................קז ת. ּבָ ׁשַ חֹוַבת.ָהעֶֹנג.ּבְ
ה.....................................................קז ָרָכה.ִמן.ַהּיֹום.ַהּזֶ ּבְ
................................................קח יֹום.ֶזה ְמָחה.ּבְ עֶֹנג.ְוׂשִ
.........................................קח ָעִמים ְלָחן.ג'.ּפְ ֻ ִסּדּור.ַהּשׁ
ִלים.ג'.ְסעּודֹות.................................קח ׁשְ ַמֲעַלת.ַהּמַ
ת.......................................................קח ּבָ ַ ּשׁ ַהּכֹל.ִנְמָצא.ּבַ
ת..............................................קט ּבָ ְסעּוַדת.ׁשַ ְמָחה.ּבִ ׂשִ
.................................................................קט ֶלְך ְסעּוַדת.ַהּמֶ



ָּבת    ֹיֵכי ִעְכָיִכים כהֹזַהר ַהּׁשַ

ִביָרה.............................................................קט ְסעּוַדת.ַהּגְ
ה...................................................................קט ִנּיָ ְסעּוָדה.ׁשְ
ית..............................................................קי ִליׁשִ ְסעּוָדה.ׁשְ
ת......................קי ּבָ ְסעּוַדת.ׁשַ ל.ַהּפֹוֵגם.ּבִ עֹוְנׁשֹו.ׁשֶ
ָמה.ְיֵתָרה...................................................................קיא ְנׁשָ
...........................................קיא ל.ֱאמּוָנה ג'.ְסעּודֹות.ׁשֶ
ת......................................................קיא ּבָ ַ ַמֲעַלת.יֹום.ַהּשׁ
ַעת.ָרצֹון................................קיא ת.ׁשְ ּבָ ל.ׁשַ ִמְנָחה.ׁשֶ

ת, ֵמֵעין  ּבָ ָלק; עֶֹנג ׁשַ ּיֹות ַוְיִחי– ּבָ ָרׁשִ ֶרק י"ב: ּפָ ּפֶ
א...............................................................................קיג עֹוָלם ַהּבָ
.....................................................קטו ֶפׁש.ְוַהּגּוף. עֶֹנג.ַהּנֶ
ת..קטו ּבָ ׁשַ ים.ָנִאים.ּוְטִעיַמת.ַמֲאָכִלים.ּבְ ְלבּוׁשִ
ָאר....................................קטו ָך.ֶאְתּפָ ר.ּבְ ָרֵאל.ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ֵהיָכל......................................................קטז ּבַ ים.ׁשֶ ֻמּנִ ַהּמְ
א..........................................................קיז ֵמֵעין.עֹוָלם.ַהּבָ
..........................קיז ת. ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ּמֹות.ּבְ ְמנּוַחת.ַהְנׁשַ
ִהְתעֹוְררּות.אֹוָתּה.רּוַח............................................קיח
ֲהָנַאת.ָהרּוַח....................................................................קיט
ת.........................קיט ּבָ ַ ָרֵאל.ֶאת.ַהּשׁ ֵני.ִיׂשְ ְמרּו.ּבְ ְוׁשָ
.....................................................................................קכ ַפׁש ּנָ ַוּיִ
.............................קכא ת ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ָפׁשֹות.ּבְ ִעּטּור.ַהּנְ

ָרַאת  ַהׁשְ יְנָחס;  ּפִ  – מֹות  ׁשְ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ י"ג:  ֶרק  ּפֶ
ת..................................................................קכג ּבָ ׁשַ ִכיָנה ּבְ ְ ַהּשׁ
ָמה.ְיֵתָרה.................................................................קכה ְנׁשָ
ל.או"א............קכה ל.ּכָ ָמה.ְיֵתָרה.ְלִפי.ַמֲעָלתֹו.ׁשֶ ְנׁשָ
................................................קכה ִכיָנה ְ טּות.ַהּשׁ ְ ּשׁ ִהְתּפַ

ִביַתת  ּיֹות ָוֵאָרא – ַמּטֹות ַמְסֵעי; ׁשְ ָרׁשִ ֶרק י"ד: ּפָ ּפֶ
ת...............................קכט ּבָ ׁשַ י ּתֹוָרה ּבְ ת ְוכַֹח ִחּדּוׁשֵ ּבָ ׁשַ
ֵלי.ָהָאֶרץ. ת.ָהָאֶרץ.ְוִטְלטּול.ּכְ ָטַעם.ִאּסּור.ֲחִריׁשַ
ת................................................................................קלא ּבָ ׁשַ ּבְ
ת..................................קלא ּבָ ׁשַ ִעְנַין.ִאּסּור.הֹוָצָאה.ּבְ
ֶחְדַות.ַהּתֹוָרה...............................................................קלב
.........................................................קלב ָבה.ְלִחּדּוׁש ַהְקׁשָ
ת....קלג ּבָ ת.ְלׁשַ ּבָ ַ יִקים.ְבַגן.ֵעֶדן.ִמּשׁ ּדִ ִעּטּור.ַהּצַ
.................................קלג יִקים.ְבַגן.ֵעֶדן. ּדִ ְמַחת.ַהּצַ ׂשִ
.........................................קלג נֹו י.ּבְ ִחּדּוׁשֵ ְכבֹוד.ָהָאב.ּבְ
............................קלד יֹום.ֶזה. ִהְתַעְטרּות.ַהּתֹוָרה.ּבְ

ּבּור  ַהּדִ ּכַֹח  ָבִרים;  ּדְ  – ּבֹא  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ט"ו:  ֶרק  ּפֶ
ּבּור.......................קלה ת ַהּדִ ַ ִמיָרה ַעל ְקֻדּשׁ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ּבְ
ת..........................................קלז ּבָ ׁשַ ְבֵרי.חֹול.ּבְ ִאּסּור.ּדִ
ּבּור...............................................................קלז ל.ּדִ ּכֹחֹו.ׁשֶ

ת......קלז ּבָ ׁשַ ַמִים.ּבְ ִדְבֵרי.ׁשָ ֵיׁש.ְלִהְתעֹוֵרר.ַרק.ּבְ
.....קלז לֹו. ת.ֵמַחּלְ ּבָ ׁשַ ל.חֹול.ּבְ ּבּור.ׁשֶ ַהּמֹוִציא.ּדִ
קֹומֹו...........................................קלח ַאל.ֵיֵצא.ִאיׁש.ִמּמְ
רֹון. ִחּסָ ִהיא. ת. ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום. ּבְ חֹול. ִהְתעֹוְררּות.
...........................................................................קלח ְלַמְעָלה.
ר..................................................................קלט ִהְרהּור.ֻמּתָ

מֹוַח  ִלׂשְ ִמְצָוה  ן;  ָוֶאְתַחּנַ  – ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ט"ז:  ֶרק  ּפֶ
ְסעּודֹות................................................מא גֹו ּבִ ת ּוְלַעּנְ ּבָ ׁשַ ּבְ
..................................קמג לֹום. ָ ָהעֹוָלם.עֹוֵמד.ַעל.ַהּשׁ
ָעוֹון.ְצָלְפָחד...................................................................קמג
.............................קמג ת. ּבָ ׁשַ ָאסּור.ְלַהְראֹות.ֶעֶצב.ּבְ
ת......................................קמד ּבָ ל.עֶֹנג.ׁשַ ַבּטֵ עֹוֵנׁש.ַהּמְ
ֲעִנית........................................................מה ֲעִנית.ַעל.ּתַ ּתַ
ְמָחה....................מה ּטּול.ְסעּוַדת.ָהֱאמּוָנה.ְוַהּשִׂ ּבִ
ה......מה ְמָחה.ְלַמְעָלה.ּוְלַמּטָ ה.הּוא.ׂשִ ַהּיֹום.ַהּזֶ
ל.ַהֵחרּות. יק.ִנְמָצִאים.ּכָ ה.ָהַעּתִ ּלֶ ְתּגַ ּמִ ֶ ָעה.ּשׁ ׁשָ ּבְ
ְמָחה...........................................................................קמו ְוַהּשִׂ
ין.........................................................קמו ַזר.ַהּדִ ְקִריַעת.ּגְ
................................................קמז ת ּבָ ׁשַ ֲעִנית.ֲחלֹום.ּבְ ּתַ
ִעְנַין.ַהֲחלֹום....................................................................קמז
........................................................................קמז ָבר ר.ּדָ ְוַדּבֵ

ת מט ּבָ ַ ּיֹות ִיְתרֹו – ֵעֶקב; ְיִציאֹות ַהּשׁ ָרׁשִ ֶרק יז: ּפָ ּפֶ
.........................................קנא קֹומֹו. ַאל.ֵיֵצא.ִאיׁש.ִמּמְ
י...........................................................קנב ה.ָמקֹום.ִאּתִ ִהּנֵ
..................................................................קנב ה ִים.ַאּמָ ַאְלּפָ
.................................קנב ִחיד. ָנה.ְוַהּיָ ָ ת.רֹאׁש.ַהּשׁ ּבָ ׁשַ
.......................................קנג הֹוָצָאה.ֵמְרׁשּות.ִלְרׁשּות.

ׁשֹוְמֵרי  ְרֵאה;   – ִטים  ּפָ ִמׁשְ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ י"ח:  ֶרק  ּפֶ
ִמיָרה ְמֻיֶחֶדת.................................קנה ת ֵיׁש ָלֶהם ׁשְ ּבָ ׁשַ
ַבֲערּו.ֵאׁש...............................................................קנז לֹא.ּתְ
ַמִים.ְוֶאת.ָהָאֶרץ.נז ָ ה.ה'.ֶאת.ַהּשׁ ת.ָיִמים.ָעׂשָ ׁשֶ ׁשֵ
מּוִרים.ֵהם........................................................קנז ָרֵאל.ׁשְ ִיׂשְ
ִמיָרה.......................קנט ת.ֵאין.ָלֶהם.ׁשְ ּבָ ֵמַחְלֵלי.ׁשַ
ה.ׁשֹוְמִרים. עֹוָלם.ַהּזֶ ת.ּבָ ּבָ ְמרּו.ׁשַ ּלֹא.ׁשָ ֵאּלּו.ׁשֶ
................................................קנט יִהּנֹם ּגֵ אֹוָתּה.בע"כ.ּבַ
ת,.חּוץ. ּבָ ַ יֹום.ַהּשׁ ק.ּבְ ּלֵ ִעים.ִמְסּתַ ל.ְרׁשָ יָנם.ׁשֶ ּדִ
בת.......................................קנט ֵלי.ׁשַ ל.ְמַחּלְ יָנם.ׁשֶ ִמּדִ
ת..................................................קסא ּבָ ַ ְלַאַחר.ֵצאת.ַהּשׁ

ַגם  רּוָמה – ׁשֹוְפִטים; ֹחֶמר ּפְ ּיֹות ּתְ ָרׁשִ ֶרק י"ט: ּפָ ּפֶ
ת זֹוֶכה ְל"ַעִין לֹא ָרֲאָתה  ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ת, ְוַהּשׁ ּבָ ִחּלּול ׁשַ
ֱאלִֹקים זּוָלֶתָך"..................................................................קסג



ָּבת ֹיֵכי ִעְכָיִכים    ֹזַהר ַהּׁשַ כו

ט"ל.ְמָלאכֹות...............................................................קסה
ת.ְיִחיָדה.......................................................................קסה ּבַ
.........קסה ִאּלּו.ֶהְחִזיר.ֶאת.ָהעֹוָלם.ְלֹתהּו.ָוֹבהּו ּכְ
........................................................................קסו ֶנַגע.ָצָרַעת
ּמֹות................................................................קסו ִעּדּון.ַהְנׁשַ
...............................................קסו ַבֲערּו.ֵאׁש. ִעְנַין.לֹא.ּתְ

י ֵתֵצא; ִאּסּור ַעְצבּות  ה – ּכִ ַצּוֶ ּיֹות ּתְ ָרׁשִ ֶרק כ': ּפָ ּפֶ
ֶהָאַרת  ּבְ ְלָאִכים  ַהּמַ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְוָצִריְך  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ
ה.............................קסט דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִנים ִלְכבֹוד ַהּשׁ ּפָ
ְלָאִכים......................קעא ַלת.ַהּמַ ִאּסּור.ַהֶעֶצב.ְוַקּבָ
................................קעא ת ּבָ ׁשַ ַעס.ּבְ ָרַעת.ַהֶעֶצב.ְוַהּכַ
................................קעא ת ּבָ ׁשַ ַעס.ּבְ ָרַעת.ַהֶעֶצב.ְוַהּכַ

ת  ּבָ ַ י ָתֹבא; ַהּשׁ א – ּכִ י ִתּשָׂ ּיֹות ּכִ ָרׁשִ ֶרק כ"א: ּפָ ּפֶ
ִהיא  ָרָכה  ַהּבְ ּוְמקֹור  אֹות,  יָלה  ַהּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ אֹות 
ָרֵאל.......................................קעג ָנה ַרק ְלִיׂשְ ּתְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
..........................קעה ֵלד. י.ִיּוָ ב.אֹו.ֵעז.ּכִ ׂשֶ ׁשֹור.אֹו.ּכֶ
ִמיָלה...................................................................................קעה
ָדָמִיְך.ֲחִיי......................................................................קעה ּבְ
.....................................קעו ָרָכה. ת.ִהיא.ְמקֹור.ַהּבְ ּבָ ׁשַ
ְלָחִמים.ּוְמזֹונֹות.......................קעו ְלָחן.ּבְ ֻ ִסּדּור.ַהּשׁ
ָלוּו.ָעַלי.ַוֲאִני.פֹוֵרַע...................................................קעו
.......................................קעז ל.ַהּמֹוִסיף.מֹוִסיִפים.לֹו ּכָ
ִביִעי.......................קעז ְ ַוְיָבֶרְך.ֱאלִֹהים.ֶאת.יֹום.ַהּשׁ
"י.............................................................קעז ּבִ ת.ָהַרׁשְ ַ ְקֻדּשׁ
...........................קעח ָרֵאל. ת.ְלָעם.ִיׂשְ ּבָ ַ ְמִסיַרת.ַהּשׁ
.......................קעח ת. ּבָ ַ ְרִכים.ֵמַהּשׁ ְיֵמי.ַהחֹול.ִמְתּבָ

................................קעח ּנּו.ַעד.ּבֶֹקר ִאיׁש.ַאל.יֹוֵתר.ִמּמֶ

ִבים  ִנּצָ  – קּוֵדי  ּפְ  – ְקֵהל  ַוּיַ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ כ"ב:  ֶרק  ּפֶ
ִמְצַות  ְמַחֲלֶליָה,  ְועֹוֶנׁש  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶלך;  ַוּיֵ  –
ְלָחן ְמנֹוָרה  ת, ֵסֶדר ׁשֻ ּבָ ַ ְכִניַסת ַהּשׁ ַהְדָלַקת ֵנרֹות ּבִ
ה.......................................................................................קפא ּוִמּטָ
ת.............................................קפג ּבָ ַ ֵדי.ַהּשׁ ַמֲעַלת.ְמַכּבְ
ִנים.....................................................קפג ת.ּפָ ַמֲעַלת.ּבֹשֶׁ
ת................................................קפג ּבָ ל.ׁשַ אֹוי.לֹו.ַלְמַחּלֵ
ת......................................................................קפג ּבָ ֵנרֹות.ׁשַ
ה.......................קפד ּטָ נֹוָרה.ְוַהּמִ ְלָחן.ַהּמְ ֻ ִסּדּור.ַהּשׁ

ֵצאת  ַהֲאִזינּו;   – ְקָרא  ַוּיִ ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ כ"ג:  ֶרק  ּפֶ
ת.............................קפה ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָלה ּבְ ת, ְוַהְבּדָ ּבָ ַ ַהּשׁ
ת....................................................................קפז ּבָ ַ ֵצאת.ַהּשׁ
ֵצאת ּבְ ֵמרּוחֹות. ֵמר. ָ ְלִהּשׁ ָצִריְך. .ָהעֹוָלם.
ת.............................................................................................קפז ּבָ ַ ַהּשׁ
ת.......................................................קפח ּבָ ַ ֵצאת.ַהּשׁ ִעּכּוב.ּבְ
ָלה.............................................................................קפח ַהְבּדָ

ֵסֶדר  ָרָכה;  ַהּבְ ְוזֹאת   – ַצו  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ כ"ד:  ֶרק  ּפֶ
ת.............................................קצא ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָלה ּבְ ַהַהְבּדָ
........................................................קצג ָרָכה.ַעל.ָהֵאׁש ַהּבְ
עֹות.ִלְפֵני.ָהֵאׁש...............................קצג ּפּוף.ָהֶאְצּבָ ּכִ
ּבֹוֵרא.ְמאֹוֵרי.ָהֵאׁש.....................................................קצג
עֹות............................................................קצד סֹוד.ָהֶאְצּבָ
ִמים.............................................................................קצה ׂשָ ּבְ
ֶפׁש..........................................קצו ָהֵריַח.הּוא.ִקּיּום.ַהּנֶ

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ



ֶּפֶרק א'
ָבָרִׁשּיֹות

ְּבֵראִׁשית - ְׁשִמיִכי

f
ָּבת ת ַהּשַׁ  ְקֻדּׁשַ

ָּבת ַעל ׁשֹוְמֵר ָה ַוֲהָגַכת ַהּׁשַ



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ָּבת ֶבֶרק אפ    ֹזַהר ַהּׁשַ כח

ָּבת......................... כט ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְּתלּוִיים ְּביֹום ַהּׁשַ

ִקּדּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת.......................................................................... כט

ִלְקדֹוׁש ה' ְמכּוָּבד...................................................................... כט

ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה ְוַׁשָּבת ַהַּתְחּתֹוָנה............................ כט

ָּבת.................................................................................... ל ֲעֶטֶרת ַהּׁשַ

ְׁשֵּתי ְקֻדּׁשֹות....................................................................................... ל

.......................................................................... ל לֹום לֹו ֶמֶלְך ֶׁשַהּׁשָ

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ...................................... לא

ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוַמת................................................................. לא

.......................................................... לב ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִתְׁשמֹורּו

ָּבת ְּכמֹו ִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה......................... לב ִקּיּום ַהּׁשַ

ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל......................................................................... לב

ֶרק א' ּפֶ



ָּבת    ְּבֵראִׁשית - ְׁשִמיִכי     כטֹזַהר ַהּׁשַ

ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְּתלּוִיים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ַהָּיִמים  ֵּבין  ֻּכָּלם,  ֶׁשל  ַמֲעֵׂשיֶהם  ְוָכל 
ָהיּו  ָהַאֲחרֹוִנים,  ַהָּיִמים  ּוֵבין  ָהִראׁשֹוִנים 
ָּבת. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )בראשית  ְתלּוִיים ְּביֹום ַהּׁשַ
ָּבת,  ִביִעי. זֹו ַהּׁשַ ב( ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ְוזֹו ִהיא ָהֶרֶגל ָהְרִביִעית ֶׁשל ַהִּכֵּסא. ְוִאם 
ּתֹאַמר, ִאם ָּכְך, ַמה ֶּזה ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו, 
ָּבת  ַּפֲעַמִים? ֶאָּלא ַׁשָּבת ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת ְוַהּׁשַ

ֶׁשל ַהּיֹום ַמָּמׁש ֵאין ָלֶהם ֵּפרּוד.

ִקּדּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת
ְמַחֵּמר  ֶׁשָהָיה  סֹוֵחר  אֹותֹו  ]ָלֶהם[  ָאַמר 
ַאֲחֵריֶהם, ּוַמה ֶּזה ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו? ָאַמר 
לֹו, ֶזה ִקּדּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת. ָאַמר לֹו, ּוַמה ֶּזה 
ַהִּקּדּוׁש  ֶזה  לֹו,  ָאַמר  ַׁשָּבת?  ֶׁשל  ִקּדּוׁש 
ֶׁשִּנְמָׁשְך ִמְלַמְעָלה. ָאַמר לֹו, ִאם ָּכְך, ָעִׂשיָת 
ָּבת ֵאיָנּה ֹקֶדׁש, ֶאָּלא ִקּדּוׁש ֶׁשּׁשֹוֶרה  ֶׁשַהּׁשַ

ָעָליו ִמְלַמְעָלה.

ִלְקדֹוׁש ה' ְמכּוָּבד
ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ְוָכְך ֶזה, )ישעיה נח( ְוָקָראָת 
ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד. ִהְזִּכיר ַׁשָּבת  ַלּׁשַ
ְלחּוד ּוְקדֹוׁש ה' ְלחּוד. ָאַמר לֹו, ִאם ָּכְך, ִמי 
ה ֶׁשּיֹוֶרֶדת  ֶזה ְקדֹוׁש ה'? ָאַמר לֹו, ַהְּקֻדּׁשָ
ה  ִמְלַמְעָלה ְוׁשֹוָרה ָעָליו. ָאַמר לֹו, ִאם ַהְּקֻדּׁשָ
ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ִמְלַמְעָלה ִנְקֵראת ְמֻכָּבד, ִנְרֶאה 

ָּבת ֵאינֹו ְמֻכָּבד, ְוָכתּוב ְוִכַּבְדּתֹו. ֶׁשּׁשַ

ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה ְוַׁשָּבת ַהַּתְחּתֹוָנה
ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְלַרִּבי ַאָּבא, ַהַּנח לֹו ָלִאיׁש 
ַהֶּזה, ֶׁשָּדָבר ֶׁשל ָחְכָמה ֵיׁש ּבֹו ֶׁשֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים 
ּבֹו. ָאְמרּו לֹו, ֱאמֹר ַאָּתה. ָּפַתח ְוָאַמר, )ויקרא 
יט( ֶאת ַׁשְּבֹתַתי, ֶאת - ְלַרּבֹות ְּתחּום ַׁשָּבת 

ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ְּתלּוִיים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת )ח"א ה', ב( 
ְוָכל ֲעִביְדַּתְייהּו ְדֻכְלהּו ֵבין יֹוִמין ַקְדָמִאין 
ּוֵבין יֹוִמין ַּבְתָרִאין ֲהוֹו ַּתְלָיין ְּביֹוָמא 
ְדַׁשָּבָּתא ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ַוְיַכל ֱאֹלִהים 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ָּדא ַׁשָּבת, ְוָדא הּוא ַרְגָלא 
ְרִביָעָאה ְדֻּכְרְסָייא. ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי, 
ַמהּו ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִתְׁשמֹורּו ְתֵרין. ֶאָּלא 
ַׁשָּבת ְּדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא ְוַׁשַּבָּתא ְדיֹוָמא ַמָּמׁש 

ֵלית לֹון ִּפירּוָדא.

ִקּדּוׁש ֶׁשל ַׁשָּבת
ָאַמר ַההּוא ַטְייָעא ְדֲהָוה ָטִעין ַּבְתַרְייהּו, 
ּוַמהּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו. ָאַמר ֵליּה 
ּוַמהּו  ֵליּה  ָאַמר  ְדַׁשָּבת.  ִקּדּוָׁשא  ָּדא 
ִקּדּוָׁשא ְדַׁשָּבת. ָאַמר ֵליּה ָּדא ִקּדּוָׁשא 
ְדִאְתַמְּׁשָכא ִמְּלֵעיָלא. ָאַמר ֵליּה ִאי ָהִכי 
ֲעֵביַדת ְלַׁשָּבת ְּדָלאו ִאיהּו קֶֹדׁש, ֶאָּלא 

ִקּדּוָׁשא ְדַׁשְרָיא ֲעלֹוי ִמְּלֵעיָלא.

ִלְקדֹוׁש ה' ְמכּוָּבד
נח(  )ישעיה  ְוָהִכי הּוא  ַאָּבא  ִרִּבי  ָאַמר 
ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֹוֶנג ִלְקדֹוׁש ְיָי 
ְיָי  ְמכּוָּבד, ִאְדַּכר ַׁשָּבת ְלחּוד ּוְקדֹוׁש 
ְלחּוד. ָאַמר ֵליּה ִאי ָהִכי ָמאן ְקדֹוׁש ְיָי. 
ִמְּלֵעיָלא  ְּדַנֲחָתא  ְקדּוָׁשא  ֵליּה  ָאַמר 
ְקדּוָׁשא  ִאי  ֵליּה  ָאַמר  ֲעֵליּה.  ְוַׁשְרָיא 
ְמכּוָּבד  ִאְקֵרי  ִמְּלֵעיָלא  ְדִאְתַמְּׁשָכא 
ִאְתַחֵּזי ְדַׁשָּבת ָלאו ִאיהּו ְמכּוָּבד ּוְכִתיב 

ְוִכַּבְדּתֹו.
ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה ְוַׁשָּבת ַהַּתְחּתֹוָנה

ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְלִרִּבי ַאָּבא ַאַנח ְלַהאי 
ַגְבָרא ְדִמָּלה )ַחְדָּתא( ְדָחְכְמָתא ִאית 
ֵּביּה ְּדֲאַנן ָלא ְיַדְעָנא ָבּה. ָאְמרּו ֵליּה 
ִאיָמא ַאְנְּת. ָּפַתח ְוָאַמר, )ויקרא יט( ֶאת 
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ֶׁשהּוא ַאְלַּפִים ַאּמֹות ְלָכל ַצד, ּוִמּׁשּום ָּכְך 
ִרָּבה ֶאת. ַׁשְּבתַֹתי - ]נ"א זֹו[ ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה 
ְוַׁשָּבת ַהַּתְחּתֹוָנה, ֶׁשֵהן ְׁשַּתִים ְּכלּולֹות ַיַחד 

ְוִנְסָּתרֹות ַיַחד. 

ֲעֶטֶרת ַהַּׁשָּבת
ֲאָרה ַׁשָּבת ַאֶחֶרת ֶׁשֹּלא ִנְזְּכָרה ְוָהְיָתה  ִנׁשְ
ְּבבּוָׁשה. ָאְמָרה ְלָפָניו: ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ִמּיֹום 
ֶׁשָעִׂשיָת אֹוִתי ִנְקֵראִתי ַׁשָּבת, ְוַהּיֹום ֵאינֹו ְּבִלי 
ַלְיָלה. ָאַמר ָלּה, ִּבִּתי, ַאְּת ַׁשָּבת, ְוַׁשָּבת ָקָראִתי 
ָלְך, ֲאָבל ֲהֵריִני ְמַעֵּטר אֹוָתָך ַּבֲעָטָרה יֹוֵתר 
ֶעְליֹוָנה. ֶהֱעִביר ְּכרּוז ְוָאַמר ִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו.

ְׁשֵּתי ְקֻדּׁשֹות
ְוזֹו ַׁשָּבת ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשִהיא ִיְרָאה, ְוׁשֹוָרה 
ָּבּה ִיְרָאה. ּוִמי הּוא ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ִהְכִליל ְוָאַמר ֲאִני ה'? ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא 
ֶׁשָאַמר ָּכְך, ְוִדֵּיק ֶאת - ְלַרּבֹות ְּתחּום ַׁשָּבת. 
ַׁשְּבתַֹתי - ֶזה ָהִעּגּול ְוָהִרּבּוַע ֶׁשִּבְפִנים, ְוֵהם 
ַנִים ֵיׁש ְׁשֵּתי ְקֻדּשֹׁות  ְׁשַנִים. ּוְכֶנֶגד אֹוָתם ַהּׁשְ
ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְלַהְזִּכיר, ֶאָחד ַוְיֻכּלּו, ְוֶאָחד ָקדֹוׁש.

ֶמֶלְך ֶׁשַהָּׁשלֹום לֹו
ַוְיֻכּלּו ֵיׁש ּבֹו ְׁשֹלִׁשים ְוָחֵמׁש ֵּתבֹות, ּוַבִּקּדּוׁש 
ֶׁשָאנּו ְמַקְּדִׁשים ֵיׁש ְׁשֹלִׁשים ְוָחֵמׁש ֵּתבֹות, 
ְוַהּכֹל עֹוֶלה ְלִׁשְבִעים ֵׁשמֹות ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַעְּטִרים ָּבֶהם. ּוִמּשּׁום 
ֶׁשָהִעּגּול ְוָהִרּבּוַע ַהֶּזה ֵהם ַׁשְּבֹתַתי, ְׁשֵניֶהם 
ְּכלּוִלים ְּבָׁשמֹור, ֶׁשָּכתּוב ִּתְׁשֹמרּו. ֶׁשֲהֵרי 
ָּבת ָהֶעְליֹוָנה ָּכאן ֹלא ִנְכְלָלה ְּבָׁשמֹור,  ַהּׁשַ
ֶאָּלא ְּבָזכֹור, ֶׁשֲהֵרי ַהֶּמֶלְך ָהֶעְליֹון ִמְסַּתֵּים 
לֹום ֶׁשּלֹו.  ְּבָזכֹור, ְוַעל ֶזה ִנְקָרא ֶמֶלְך ֶׁשַהּׁשָ

ַׁשָּבת  ְתחּום  ְלַאְסָּגָאה  ֶאת  ַׁשְּבתֹוַתי. 
ְּדִאיהּו ְתֵרין ַאְלִפין ַאִּמין ְלָכל ִסְטָרא. 
ּוְבִגין ָּכְך ַאְסֵגי ֶאת. ַׁשְּבתֹוַתי )נ"א ָדא( ַׁשָּבת 
ִעָּלָאה ְוַׁשָּבת ַתָּתָאה ְדִאּנּון ְּתֵרין ְּכִליָלן 

ְּכֲחָדא ּוְסִתיִמין ְּכֲחָדא.

ֲעֶטֶרת ַהַּׁשָּבת
ִאְׁשָּתַאר ַׁשָּבת ַאֲחָרא ְדָלא ִאְדַּכר ְוֲהָוה 
ְּבִכּסּוָפא. ָאְמָרה ַקֵּמיּה ָמאֵרי 
ַׁשָּבת  ִלי  ְּדַעְבַּדת  ִמּיֹוָמא  ְדָעְלָמא 
ִאְתָקֵריָנא ְויֹוָמא ָלאו ִאיהּו ְבָלא ֵליְלָיא. 
ָאַמר ָלּה ְּבַרִּתי ַׁשָּבת ַאְנְּת ְוַׁשָּבת ָקֵריָנא 
ָלְך, ֲאָבל ָהא ֲאָנא ְמַעֵּטר ָלְך ְּבִעְטָרא 
ִעָּלָאה ַיִּתיר. ַאֲעַבר ָּכרֹוָזא ְוָאַמר ִמְקָּדִׁשי 

ִתיָראּו.
ְׁשֵּתי ְקֻדּׁשֹות

ְוָדא ַׁשָּבת ְּדַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתא ְדִאיִהי ִיְרָאה, 
ִאיהּו.  ּוָמאן  ִיְרָאה.  ָבּה  ְוַׁשְרָיא 
ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ַאְכִליל ְוָאַמר ֲאִני 
ְיָי. ְוֲאָנא ְׁשַמְעָנא ֵמַאָּבא ְדָאַמר ָהִכי. 
ְוַדֵּייק ֶאת ְלַאְסָּגָאה ְתחּום ַׁשָּבת. ַׁשְּבתֹוַתי 
ְּתֵרין.  ְוִאּנּון  ִּדְלַגו,  ְוִרּבּוַע  ִעּגּוָלא  ָדא 
ּוְלֳקֵביל ִאּנּון ְּתֵרין ִאית ְּתֵרי ְקדּוָׁשֵתי 
ְוַחד  ַוְיֻכּלּו,  ְלַאְדָּכָרא, ַחד  ָלנּו  ְדִאית 

ָקדֹוׁש.
ֶמֶלְך ֶׁשַהָּׁשלֹום לֹו

ַוְיֻכּלּו ִאית ֵּביּה ְּתָלִתין ְוֲחֵמׁש ֵּתיִבין. 
ּוִבְקדּוָׁשה )ּוְבִקיּדּוָׁשא( ְּדֲאַנן ְמַקְּדִׁשין 
ְּתָלִתין ְוֲחֵמׁש ֵּתיִבין. ְוָסִליק ּכָֹּלא ְלִׁשְבִעין 
ְׁשָמָהן ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
ִאְתַעַּטר ְּבהּו. ּוְבִגין ְּדִעּגּוָלא ְוִרּבּוָעא ָדא 
ִאּנּון ַׁשְּבתֹוַתי, ְּכִליָלן ַּתְרַוְייהּו ְבָׁשמֹור 
ִּדְכִּתיב ִּתְׁשמֹורּו. ְּדָהא ַׁשָּבת ִעָּלָאה ָהָכא 
ָלא ִאְתְּכִליל ְּבָׁשמֹור ֶאָּלא ְבָזכֹור, ְּדָהא 
ַמְלָּכא ִעָּלָאה ְּבָזכֹור ִאְסָּתָּיים. ְוַעל ָּדא 
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לֹום ֶׁשּלֹו הּוא ָזכֹור, ְוַעל ֵּכן ֵאין ַמֲחֹלֶקת  ְוַהּׁשָ
ְלַמְעָלה.

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב
ֵני ְׁשלֹומֹות ְלַמָּטה - ֶאָחד ַיֲעקֹ"ב,  ּום ֶׁשּׁשְ ִמּשׁ
ְוֶאָחד יֹוֵס"ף. ּוִמּשּׁום ָּכְך ָּכתּוב ַּפֲעַמִים )ישעיה 
נז( ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב. ָלָרחֹוק - 
ֶזה ַיֲעֹקב. ְוַלָּקרֹוב - ֶזה יֹוֵסף. ָלָרחֹוק, ְּכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה לא( ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי, )שמות ב( 
ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹתֹו ֵמָרחֹוק. ְוַלָּקרֹוב, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים לב( ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו. ֵמָרחֹוק - זֹו 

ַהְּנֻקָּדה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשעֹוֶמֶדת ְּבֵהיָכלֹו.

ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוַמת
ְּבָׁשמֹור.  ִנְכָלל  ִּתְׁשֹמרּו,  ָּכתּוב  ְוַעל  ֶזה 
ֶׁשעֹוֶמֶדת  ַהְּנֻקָּדה  זֹו   - ִּתיָראּו  ּוִמְקָּדִׁשי 
ָּבֶאְמַצע ֶׁשֵּיׁש ִליָרא ִמֶּמָּנה יֹוֵתר ִמן ַהֹּכל 
ָּכתּוב )שמות לא(  ֶׁשָעְנׁשֹו ִמיָתה. ְוַהְינּו ַמה ּׁשֶ
ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת. ִמי ֵהם ְמַחֲלֶליָה? ִמי 
ֶׁשִּנְכָנס ְלתֹוְך ֶהָחָלל ֶׁשל ָהִעּגּול ְוָהִרּבּוַע 
ַלָּמקֹום ֶׁשאֹוָתּה ַהְּנֻקָּדה ׁשֹוָרה ּופֹוֵגם ּבֹו - 
מֹות יּוָמת. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ִּתיָראּו. ְוַהְּנֻקָּדה 
אֹותֹו  ׁשֹוֶרה  ְוָעֶליָה  ֲאִני,  ִנְקֵראת  ַהִהיא 
ְוַהְינּו ה',  ִהְתַּגָּלה.  ָהֶעְליֹון ֶׁשֹּלא  ַהִּנְסָּתר 

ְוַהֹּכל ֶאָחד.

ָיְרדּו ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ַאָּבא ְוָנְׁשקּו אֹותֹו. 
ָאְמרּו, ּוַמה ָּכל ַהָחְכָמה ַהּזֹו ֵיׁש ַּתַחת ָיְדָך 
ְוַאָּתה ְמַחֵּמר ַאֲחֵרינּו? ָאְמרּו לֹו, ִמי ַאָּתה? 
ָאַמר ָלֶהם, ַאל ִּתְׁשֲאלּו ִמי ֲאִני, ֶאָּלא ֲאִני 
ְוַאֶּתם ֵנֵלְך ְוִנְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה, ְוָכל ֶאָחד יֹאַמר 

ִּדְבֵרי ָחְכָמה ְלָהִאיר ֶאת ַהֶּדֶרְך.

ִאְקֵרי ַמְלָּכא ִדְׁשָלָמא ִדיֵליּה, ּוְׁשָלָמא 
ִדיֵליּה ָזכֹור ִאיהּו. ְוַעל ָּדא ֵלית ַמְחלֹוֶקת 

ְלֵעיָּלא.

ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב 
ְּבִגין ִּדְתֵרין ְׁשלֹומֹות ְלַתָּתא ַחד ַיֲעקֹ"ב 
ְוַחד יֹוֵס"ף. ּוְבִגין ָּכְך ְּכִתיב ְּתֵרי 
ִזְמֵני )ישעיה נז( ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב. 
ְוַלָּקרֹוב ָּדא יֹוֵסף.  ַיֲעקֹב,  ָלָרחֹוק ָּדא 
ָלָרחֹוק ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, )ירמיה לא( ֵמָרחֹוק 
ְיָי ִנְרָאה ִלי )שמות ב( ַוֵּתַתַּצב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק. 
ְוַלָּקרֹוב ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, )דברים לב( ֲחָדִׁשים 
ִמָּקרֹוב ָּבאּו. ֵמָרחֹוק ָּדא ְנקּוָדה ִעָּלָאה 

ְדַקְייָמא ְּבֵהיָכֵליּה.

ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוַמת
ְוַעל ָּדא ְכִתיב ִּתְׁשמֹורּו ִאְתְּכִליל ְּבָׁשמֹור. 
ּוִמְקָּדִׁשי ִתיָראּו ָדא ְנקּוָדה ְדַקְייָמא 
ְבֶאְמָצִעיָתא ְּדִאית ְלַדֲחָלא ִמָּנּה ַיִּתיר 
ִמּכָֹּלא ְדָעְנֵׁשיּה ִמיָתה. ְוַהְיינּו ִדְכִתיב, 
)שמות לא( ְמַחֲּלֶליָה מֹות יּוָמת. ָמאן ְמַחֲּלֶליָה. 

ָמאן ְּדָעאל ְלגֹו ָחָלל ְּדִעּגּוָלא ְוִרּבּוָעא 
ְלֲאַתר ְּדַההּוא ִדְנקּוָדה ַׁשְרָיא ּוָפִגים ֵּביּה 
מֹות יּוָמת. ְוַעל ָּדא ְכִתיב ִּתיָראּו. ְוַהִהיא 
ְנקּוָדה ִאְקֵרי ֲאִני, ְוֲעָלּה ַׁשְרָיא ַההּוא 
ְדָסִתים ִעָּלָאה ְדָלא ִאְתַּגְּלָיא ְוַהְיינּו ְיָי 

ְוכָֹּלא ַחד.

ָנֲחתּו ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִרִּבי ַאָּבא ּוְנָׁשקּוהּו. 
ָאְמרּו ּוַמה ָכל ָחְכָמָּתא ָדא ִאית 
ְּתחֹות ְיָדְך ְוַאְּת ָטִעין ַאַּבְתִרין. ָאְמרּו ֵליּה 
ָמאן ַאְנְּת. ָאַמר לֹון ָלא ִתְׁשֲאלּון ָמאן 
ֲאָנא, ֶאָּלא ֲאָנא ְוַאּתּון ֵניֵזל ְוִנְתַעֵּסק 
ְּבאֹוַרְייָתא ְוָכל ַחד ֵייָמא ִמִּלין ְּדָחְכְמָתא 

ְלַאְנָהָרא אֹוְרָחא.



ָּבת     ֶבֶרק אפ    ֹזַהר ַהּׁשַ לב

ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִתְׁשמֹורּו
ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשמֹרּו. ֶזה ָׁשקּול ָלֶזה, ְוַהּכֹל 
ְּכֶאָחד ִנְׁשָקל ְּבִמְׁשָקל ֶאָחד, ֶׁשָּכתּוב )שמות 
ָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם,  לה( ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּׁשַ

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו.  ְוָכתּוב )ויקרא כו( ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ֶאָּלא ֶאָחד ָלָאב, ְוֶאָחד ָלֵאם. ָּכתּוב ָּכאן, ִאיׁש 
ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשֹמרּו. 
ְוָכתּוב ָׁשם, ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 

ִּתיָראּו. ַמהּו ִמְקָּדִׁשי? ְּכַמְׁשָמעֹו.

ִקּיּום ַהַּׁשָּבת ְּכמֹו ִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו, ֶזהּו סֹוד ֶׁשל  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ַהְּבִרית ַהָּקדֹוׁש. ּוִמּשּׁום ֶׁשִּבְבִרית זֹו עֹוְמִדים 
ָּכל ַהְּמקֹורֹות ֶׁשל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף ְוהּוא ְּכַלל 
ַהֹּכל, ְּכמֹו ֶזה ַׁשָּבת ִהיא ְּכָלל ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 
ְוָכל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּתלּוִיים ָּבּה, ְוִקּיּום ֶׁשל 
ָּבת ְּכמֹו ִקּיּום ֶׁשל ָּכל ַהּתֹוָרה. ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמר  ַהּׁשַ

ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ָׁשַמר ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה.

ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל
ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון. ַרִּבי ַאָּבא 
ַרְגֶלָך  ָּבת  ִמּׁשַ ָּתִׁשיב  ִאם  נח(  )ישעיה  ָּפַתח, 
ֲעׂשֹות ֲחָפֶצָך ְּביֹום ָקְדִׁשי. ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהְתַרָּצה ָבֶהם ְלִהָּדֵבק 
ָּבֶהם ִמָּכל ְׁשָאר ַעֵּמי ָהעֹוָלם, ּוִמּתֹוְך ַאֲהָבָתם 
ֵקַרב אֹוָתם ֵאָליו, ְוָנַתן ָלֶהם ּתֹוָרה, ְוָנַתן ָלֶהם 
ַׁשָּבת ֶׁשִהיא קֶֹדׁש ִמָּכל ְׁשָאר ַהָּיִמים, ּוְמנּוָחה 
ֵמַהּכֹל, ְוֶחְדָוה ֶׁשל ַהּכֹל, ּוְׁשקּוָלה ַׁשָּבת ְּכֶנֶגד 
ָּכל ַהּתֹוָרה, ּוִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ָׁשַמר 

ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה.

ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִתְׁשמֹורּו )ח"ג פ"ב, א(
ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִתְׁשמֹורּו, ָׁשִקיל ָּדא ְלָדא, 
ְוכָֹּלא ַכֲחָדא ִאְּתָקלּו ְּבַמְתְקָלא ַחד. 
ִּדְכִּתיב, )שמות לא( ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַׁשָּבת ִּכי 
קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם, ּוְכִתיב )שמות כ( ָזכֹור ֶאת 
יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. ֶאָּלא ַחד ְלַאָּבא, ְוַחד 
ְלִאיָּמא. ְּכִתיב ָהָכא ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו 
ִתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִתְׁשמֹורּו. ּוְכִתיב 
ִּתְׁשמֹורּו  ַׁשְּבתֹוַתי  ֶאת  כו(  )ויקרא  ָהָתם 
ּוִמְקָּדִׁשי ִתיָראּו. ַמהּו ִמְקָּדִׁשי. ְּכַמְׁשָמעֹו.

ִקּיּום ַהַּׁשָּבת ְּכמֹו ִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה )ח"ב צ"ב, א(
ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. )שמות כ( 
ָּדא ִאיהּו ָרָזא ִדְבִרית ַקִּדיָׁשא. 
ּוְבִגין ִּדְּבַהאי ְבִרית ַקְייִמין ָּכל ְמקֹוִרין 
ְּדַׁשְייֵפי ּגּוָפא, ְוִאיהּו ָכַלל ֹּכָּלא. ְּכַגְווָנא 
ָּדא, ַׁשָּבת ִאיהּו ְּכָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ְוָכל 
ְוִקּיּוָמא  ַּתְלָיין,  ֵביּה  ְּדאֹוַרְייָתא  ָרִזין 
ְדַׁשָּבת, ְּכִקּיּוָמא ְּדָכל אֹוַרְייָתא, ָמאן 
ְּדָנִטיר ַׁשָּבת, ְּכִאיּלּו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ֹּכָלא. 

ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל )ח"ב מ"ז, א(
ְיָי ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון. )שמות יד( 
ִרִּבי ַאָּבא ָפַתח )ישעיה נח( ִאם ָּתִׁשיב 
ִמַּׁשָּבת ַרְגֶליָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ְּביֹום ָקְדִׁשי. 
ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל, ְּדקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא 
ִאְתָרֵעי ְּבהֹון, ְלִאְתַּדְּבָקא ְבהּו, ִמָּכל ְׁשַאר 
ַעִּמין ְּדָעְלָמא, ּוִמּגֹו ְרִחימּוָתא ִדְלהֹון, 
ָקִריב לֹון ְלַגֵּביּה, ְוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא, 
ְוָיַהב לֹון ַׁשָּבת, ְּדִאיהּו ַקִּדיָׁשא ִמָּכל ְׁשַאר 
ְדֹכָּלא,  ְוֶחְדָוה  ִמֹּכָּלא,  ְוַנְייָחא  יֹוִמין, 
ְוָׁשִקיל ַׁשָּבת, ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ֹּכָלא, ּוַמאן 
ְּדָנִטיר ַׁשָּבת, ְּכִאיּלּו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ֹכָלא.



ֶּפֶרק ב'
ָבָרִׁשּיֹות

ֹכַח – ַתְזִריַע ְמצֹוָרע

f
ַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ְמַקֵּים ָּכל ַהיֹוָרה 
ה ּוֵמִקים  ּכּוָּלּה ּוַמְרֶּבה ַהְּקֻדּׁשָ

ִכיָכה ֶאת ַהּׁשְ



ָּבת ֶבֶרק בפ    ֹזַהר ַהּׁשַ לד

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:
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ָּבת    ֹכַח – ַתְזִריַע ְמצֹוָרע     להֹזַהר ַהּׁשַ

ִזְכרֹון ַהַּׁשָּבת
ָּבת, ְּכמֹו  ִמְצָוה כ"ד - ִלְהיֹות זֹוֵכר ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו. סֹוד  ֶׁשֶּנֱאַמר ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ֶׁשל ַׁשָּבת, ֲהֵרי ֵּבַאְרנּו ְּבָכל אֹוָתם ְמקֹומֹות, 
יֹום ִזָּכרֹון ֶׁשל ְמנּוָחה ֶׁשל ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְּכָלל 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ּוִמי ֶׁשּשֹׁוֵמר ַׁשָּבת ְּכִאּלּו ָׁשַמר ָּכל 
ַהּתֹוָרה. ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר, ִזָּכרֹון ֶׁשל ַׁשָּבת ְלַקֵּדׁש 
אֹוָתּה ְּבָכל ִמיֵני ִקּדּוִׁשים. ִמי ֶׁשַּמְזִּכיר ֶאת 
ַהֶּמֶלְך, ָצִריְך ְלָבֵרְך אֹותֹו. ִמי ֶׁשַּמְזִּכיר ַׁשָּבת, 

ָצִריְך ְלָבֵרְך אֹוָתּה, ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר.

ַׁשָּבת ִהיא ַהּכֹל
)ְוֶזה  הּוא ְלָזָכר. ָׁשמֹור הּוא ִלְנֵקָבה.  ָזכֹור 
ְּבִלי ֵפרּוד( יֹום ַׁשָּבת ַהּסֹוד ֶׁשל ָּכל ָהֱאמּוָנה, 

ָּכל  סֹוף  ַעד  ָהֶעְליֹון  ֵמָהֹראׁש  ֶׁשְּתלּוָיה 
ַהְּדָרגֹות, ַׁשָּבת ִהיא ַהֹּכל.

ְוַהּכֹל ִנְקָרא ַׁשָּבת
לֹשׁ ְּדָרגֹות ֵהן, ְוֻכָּלן ִנְקָראֹות ַׁשָּבת. ַׁשָּבת  ׁשָ
ֶעְליֹוָנה. ַׁשַּבת ֶׁשל ַהּיֹום. ַׁשָּבת ֶׁשל ַהַּלְיָלה. 
ְוֻכָּלן ַאַחת, ְוַהֹּכל ִנְקָרא ַׁשָּבת. ְוָכל ַאַחת 
ַחְברֹוֶתיָה  ֶאת  ְּכֶׁשִהיא ׁשֹוֶלֶטת, לֹוַקַחת 
ְלטֹון ֶׁשָּלּה.  ּוַמְזִמיָנה אֹוָתן ִעָּמּה ְּבאֹותֹו ַהּׁשִ
ּוְכֶׁשֶּזה ָּבא ָלעֹוָלם, ֻּכָּלם ָּבִאים ּוְמֻזָּמִנים ִעּמֹו.

ְסעּוַדת ַהַּלְיָלה ֲחמּוָרה
א ַהַּלְיָלה, ַמְזִמין ִעּמֹו ַׁשָּבת ֶׁשל ַהּיֹום,  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ּוַמְזִמין אֹותֹו ְלֵהיָכלֹו ּוִמְסַּתֵּתר ִעּמֹו. ֵּכיָון 
ֶׁשֶּזה ָּבא, ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה ִנְמֶׁשֶכת ָעֶליָה, 
ְוֻכָּלם ְּגנּוִזים ַּבֵהיָכל ֶׁשל ַהַּלְיָלה, ּוִמּשּׁום ָּכְך 

ְסעּוַדת ַהַּלְיָלה ֲחמּוָרה ִמַּבּיֹום )ְּכמֹו ֶׁשל ַהּיֹום(.

ִזְכרֹון ַהַּׁשָּבת )ח"ב צ"ב, א(
ִּפּקּוָדא כ"ד, ְלֶמֱהֵוי ָּדִכיר יֹום ַהַּׁשָּבת, 
ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר ָזכֹור ֶאת יֹום 
ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. ָרָזא ְדַׁשָּבת, ָהא אֹוִקיְמָנא 
ְבָכל ִאיּנּון ּדּוְכֵּתי, יֹוָמא דּוְכָרָנא ְּדַנְייָחא 
ְדָעְלָמא ְוִאיהּו ְכָלָלא ְּדאֹוַרְייָתא. ּוַמאן 
ְּדָנִטיר ַׁשָּבת, ְּכִאיּלּו ָנִטיר אֹוַרְייָתא ֹּכָּלא. 
ְוָהא ִאְתַמר, ּדּוְכָרָנא ְּדַׁשָּבת, ְלַקְּדָׁשא 
ְּדִאְדַּכר  ָמאן  ִקדּוִׁשין.  ִזיֵני  ְּבָכל  ֵליּה 
ֵליּה, ָמאן  ְלָבְרָכא  ִאְצְטִריְך  ְלַמְלָּכא, 
ְּדִאְדַּכר ַׁשָּבת, ָצִריְך ְלַקְּדָׁשא ֵליּה ְוָהא 

ִאְתַמר.
ַׁשָּבת ִהיא ַהּכֹל

ִאיהּו  ָׁשמֹור  ִאיהּו.  ִלְדכּוָרא  ָזכֹור 
ְלנּוְקָּבא. )ְוָדא ְבָלא ִפרּוָדא( יֹום ַׁשָּבת, 
ָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנּוָתא, ְּדַתְלָיא ֵמֵריָׁשא 
ִעָּלָאה, ַעד סֹוָפא ְדָכל ַּדְרִּגין, ַׁשָּבת ִאיהּו 

ֹכָּלא.
ְוַהּכֹל ִנְקָרא ַׁשָּבת

ְּתַלת ַּדְרִּגין ִאיּנּון, ְוֻכְּלהּו ִאְקרּון ַׁשָּבת. 
ַׁשָּבת ִעָּלָאה. ַׁשָּבת ְּדיֹוָמא. ַׁשָּבת 
ְּדֵליְלָיא. ְוֻכְּלהּו ַחד ְוִאְקֵרי כָֹּלא ַׁשָּבת. 
ְוָכל ַחד, ַּכד ִאיהּו ַׁשְלָטא, ָנִטיל ְלַחְברֹוי, 
ְוָזִמין לֹון ַּבֲהֵדיּה, ְּבַההּוא ׁשּוְלָטנּו ִדיֵליּה. 
ַאְתָיין  ֻּכְּלהּו  ְלָעְלָמא,  ָאֵתי  ַהאי  ְוַכד 

ּוְזִמיִנין ַּבֲהֵדיּה.
ְסעּוַדת ַהַּלְיָלה ֲחמּוָרה

ָאֵתי ֵליְלָיא, ַזִמין ַּבֲהֵדיּה ְלַׁשָּבת  ַּכד 
ְּבֵהיָכֵליּה,  ֵליּה  ְוַזִמין  ִּדיָמָמא, 
ְוִאְתָטַּמר ַּבֲהֵדיּה. ֵּכיַון ְדַהאי ַאְתָיא, ַׁשָּבת 
ְגִניִזין  ְוֻכְּלהּו  ָעֵליּה,  ִאְתְמָׁשְך  ִעָּלָאה 
ְּבֵהיַכָלא ְדֵליְלָיא ּוְבִגין ָּדא ְסעּוָדָתא 

ְדֵליְלָיא ָחמּור ִמְּבְיָמָמא )ס"א ִכְדִביָמָמא.(



ָּבת     ֶבֶרק בפ    ֹזַהר ַהּׁשַ לו

ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ׁשֹוֵמר ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה
א ַהּיֹום, ַמְזִמין ִעּמֹו ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאֵחרֹות  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ַהָּללּו - ַּדְרָּגה ֶעְליֹוָנה ְוַדְרָּגה ַּתְחּתֹוָנה, זֹו 
ֶׁשְּמִאיָרה ָלּה ְוזֹו ֶׁשְּנאֹוָרה ִמֶּמָּנה, ְוֻכָּלן ְּכַאַחת 
ִנְקָראֹות ַׁשָּבת, ְוׁשֹוְלטֹות ְּביֹום ַׁשָּבת. ּוְׁשֹלׁש 
ַהְּדָרגֹות ַהָּללּו ֵהן ְּכָלל ְוסֹוד ֶׁשל ָּכל ַהּתֹוָרה, 
ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְנִביִאים ּוְכתּוִבים. ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמר 

ַׁשָּבת, ׁשֹוֵמר ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה.

ְסעּוַדת ַׁשָּבת
ָרה ְדָבִרים ָצִריְך ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִּבְסעּוָדה:  ַוֲעׂשָ
ֶאָחד - ְנִטיַלת ָיַדִים. ֵׁשִני - ְלַתֵּקן ְׁשֵּתי ִּכְּכרֹות 
ְלַׁשָּבת. ְׁשִליִׁשי - ֶלֱאֹכל ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות, 
ּוְלהֹוִסיף ֵמחֹל ַעל ַהֹּקֶדׁש. ְרִביִעי - ְלָהִאיר 
ְלָחן ְּבֵנר, ְּכמֹו ֶׁשֵּבֲארּוָה, ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון  ֶאת ַהּׁשֻ
ּוְמנֹוָרה ַבָּדרֹום. ְוָצִריְך ֲהִסָּבה, ְּכמֹו ֶׁשֵּבֲארּוָה, 

ֵהֵסּבּו - ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלֻכָּלם.

הֹוָסָפה ְמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש
ת, ְּבָכל ְּדָבָריו ָצִריְך ְלהֹוִסיף ֵמֹחל ַעל  ּבָ ּוְבׁשַ
ֹקֶדׁש, ֵּבין ְּבַמֲאָכָליו ּוַמְׁשָקיו, ֵּבין ִּבְלבּוָׁשיו, 
ֵּבין ַּבֲהִסָּבתֹו, ֶׁשָּצִריְך ְלַהְתִקין לֹו ְמִסָּבה ָיָפה, 
ְּבַכָּמה ָכִרים ּוְכָסתֹות ְמֻרָּקִמים ִמָּכל ֶׁשֵּיׁש 
ָּבת  ְּבֵביתֹו, ְּכמֹו ֶׁשַּמְתִקין ֻחָּפה ַלַּכָּלה, ֶׁשּׁשַ
ִהיא ַמְלָּכה, ְוִהיא ַּכָּלה. ְוָלֵכן ָהיּו יֹוְצִאים ַּבֲעֵלי 
ַהִּמְׁשָנה ֶעֶרב ַׁשָּבת ְלַקֵּדם ֶאת ָהאֹוַרַחת, 
ְוָהיּו אֹוְמִרים: ּבִֹאי ַכָּלה, ּבִֹאי ַכָּלה. ּוְצִריִכים 

ְלָחן ֵאֶליָה. ְלעֹוֵרר ִׁשיָרה ְוֶחְדָוה ַלּׁשֻ

ִאם ְמֵלָאה זֹו ַחֵרָבה זֹו
ְולֹא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש סֹוד ַאֵחר. ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך 
ְלַקֵּבל ֶאת ְּגִבְרָּתּה ְּבַכָּמה אֹורֹות ֶׁשל ֵנרֹות 

ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ׁשֹוֵמר ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה
ַּכד ָאֵתי ְיָמָמא, ַזִמין ַּבֲהֵדיּה ִלְתֵרין ִאֵּלין 
ַאֲחָרִנין, ַּדְרָּגא ִעָּלָאה ְוַדְרָּגא ַתָּתָאה, 
ָּדא ְדַאְנִהיר ֵליּה, ְוָדא ְדִאְתְנִהיר ִמֵניּה. 
ְוכָֹּלא ַּכֲחָדא ִאְקֵרי ַׁשָּבת, ְוַׁשְלִטין ְּביֹוָמא 
ְדַׁשָּבת. ְוִאֵּלין ְּתַלת ַּדְרִּגין, ִאיּנּון ְּכָלָלא 
ְוָרָזא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, 
ְנִביִאים ּוְכתּוִבים. ָמאן ְּדָנִטיר ַׁשָּבת, ָנִטיר 

אֹוַרְייָתא כָֹלא.
ְסעּוַדת ַׁשָּבת )ח"ג ער"ב, ב ר"מ(

ְלֶמְעַּבד  ָאָדם  ָצִריְך  ְּדָבִרים  ַוֲעָׂשָרה 
ִּבְסעּוָדָתא. ַחד, ְנִּטיַלת ָיַדִים. 
ְלַׁשָּבת.  ִכָּכרֹות  ְׁשֵּתי  ְלַתְּקָנא  ִּתְנָייָנא 
ְסעּוָדִתין,  ְּתַלת  ְלֵמיַכל  ְּתִליָתָאה, 
ּוְלאֹוָסָפא ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש. ְרִביָעָאה, 
ְלַאְנָהָרא ָפתֹוָרא ִבְׁשָרָגא. ְּכָמה ְּדאּוְקמּוָה, 
ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, ּוְמנֹוָרה ַבָדרֹום. ְוָצִריְך 
ֲהֵסָּבה, ְּכָמה ְדאֹוְקמּוָה ֵהֵסּבּו ֶאָחד ְמָבֵרְך 

ְלֻכָּלם.
הֹוָסָפה ְמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש

ּוְבַׁשָּבת, ְּבָכל ִמּלֹוי, ָצִריְך ְלִאּתֹוְסָפא 
ן  י ֵּב ֶדׁש,  ַהּקֹ ַעל  ֵמחֹול 
ְּבַמֲאָכָליו, ּוִמְׁשָּתיו, ֵּבין ִּבְלבּוׁשֹוי, ֵּבין 
ַּבֲהֵסַּבֵתיּה. ְּדָצִריְך ְלַתְּקָנא ֵליּה ֵמִסָּבּה 
ַׁשִּפיָרא, ְּבַכָּמה ָּכִרים ּוְכָסתֹות ְמֻרְּקָמן, 
ִמָּכל ְּדִאית ְּבֵביֵתיּה, ְּכַמאן ְּדַתִּקין חּוָּפה 
ְלַכָּלה. ְּדַׁשְּבָתא ִאיִהי ַמְלְּכָתא, ְוִאיִהי 
ַכָּלה. ּוְבִגין ָּדא ֲהוֹו ַנְפֵקי ָמאֵרי ַמְתִניִתין 
ֶעֶרב ַׁשָּבת ְלַאְקְּדמּוֵתי ְלָאְרָחא, ַוֲהוּו 
ּוְצִריִכין  ַכָּלה.  ֹבִאי  ַכָּלה  בִֹאי  ַאְמֵרי 
ְלַאְּתָעָרא ִׁשיָרה ְוֶחְדָוה ְלָפתֹוָרה ְלַגָּבּה.

ִאם ְמֵלָאה זֹו ַחֵרָבה זֹו
ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ְדִאית ָרָזא ַאֲחָרא. ְּכַגְווָנא 
ְגִביְרָּתּה, ְּבַכָּמה  ְדָצִריְך ְלַקְּבָלא 
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ַׁשָּבת, ּוְבַכָּמה ִעּנּוִגים ּוְלבּוִׁשים ָיִפים, ּוַבִית 
ְמֻתָּקן ְּבַכָּמה ֵכִלים ֶׁשל ִּתּקּון, ַּבֲהִסָּבה ָיָפה 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּוְבֹזאת ַהֶחְדָוה ְוַהִּתּקּון 
ַּבֹחֶׁשְך,  ָרָעה  ִׁשְפָחה  ֶׁשִּנְׁשֶאֶרת  ּגֹוְרִמים 
ִּבְרָעבֹון, ִּבְבִכָּיה, ְּבֶהְסֵּפד, ִּבְלבּוִׁשים ְׁשחִֹרים 

ְּכַאְלָמָנה. ֶׁשִאם ְמֵלָאה זֹו - ֲחֵרָבה זֹו.

ְּגִביָרה ְקדֹוָׁשה
ַמְלכּות ַהֹּקֶדׁש  ְּגִביָרה ְקדֹוָׁשה,  טֹוב  ֵיֶצר 
ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְּבַׁשָּבת, ְּכלּוָלה ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות, 
ְמֻעָּטרֹות ְּבִׁשְבָעה ֵׁשמֹות ֶׁשֵאיָנם ִנְמָחִקים, 
ְּבַכָּמה ֶמְרָּכבֹות ֶׁשל ַחּיֹות ּוְבַכָּמה ֲחָילֹות 
ּוַמֲחנֹות. ְוַהֶּמֶלְך יֹוֵצא ְלַקְּבָלּה ְּבַכָּמה ַמֲחנֹות, 
ְפָחה ָהָרָעה ַּבֹחֶׁשְך,  ְוִנְׁשָאר ֵיֶצר ָהָרע, ַהּׁשִ

ְּכַאְלָמָנה ְּבִלי ַבְעָלּה, ְּבִלי ֶמְרָּכבֹות.

ַהִּׁשְפָחה ָהָרָעה
ה ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעֵליֶהם, ַלְמַזְּבִחים ְוַלְמַקְּטִרים  ְוֵאּלֶ
ַמִים ְוַלַּמָּזלֹות ֲאֶׁשר ֹלא ִצּוִיִתי,  ִלְמֶלאֶכת ַהּׁשָ
ְפָחה ָהָרָעה, ֶׁשּשֹׁוֶלֶטת  ִהיא ֲעבֹוָדה ֶׁשל ַהּׁשִ
ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות ְוַעְרֵבי ֵלילֹות ְרִביִעי, ֶמה ָהיּו 
עֹוִׂשים ֵאֶּלה? ָהיּו לֹוְקִחים ְלבּוִׁשים ְׁשחִֹרים, 
ּוַמֲחִׁשיִכים ֶאת ָהאֹורֹות, ְועֹוִׂשים ֶהְסֵּפד 
ְּבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעָּמּה ְּכמֹו ֶׁשִהיא 
ְׁשרּוָיה, ִּכי )קהלת ז( ַּגם ]ֶאת[ ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה 

ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים.

ַצַער ַהְּׁשִכיָנה
ַאַחר ֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ְוֶנֱחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ִכיָנה ָהֵאם ַהְּקדֹוָׁשה, )איכה א( ֵאיָכה  ֶנֱאַמר ַּבּׁשְ
ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהְיָתה ְּכַאְלָמָנה, 
ּוְמַכִּבים ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְּבָאב אֹורֹות ְוֵנרֹות, 
ֲאֵבִלים,  ְּכמֹו  ְויֹוְׁשִבים  ֶהְסֵּפד  ְועֹוִׂשים 

ְנהֹוִרין ִּדְׁשָרִּגין ְּבַׁשָּבת, ּוְבַכָּמה ִעּנּוִגין, 
ּוְלבּוִׁשין ַׁשִּפיִרין, ּוֵביָתא ְמֻתְּקָנא, ְּבַכָּמה 
ָמאֵני ְדִתּקּוָנא, ַּבֲהֵסָּבּה ָיָפה ְלָכל ַחד 
ַּגְרִמין  ְוִתּקּוָנא,  ֶחְדָוה  ּוְבַהאי  ְוַחד. 
ַבֲחׁשֹוָכא,  ִביָׁשא  ִׁשְפָחה  ְּדִאְׁשְּתָאַרת 
ְּבַרֲעבֹון, ְּבִבְכָיה, ְּבֶהְסֵּפד. ִּבְלבּוִׁשין אּוָכִמין 

ְּכַאְרַמְלָּתא. ְּדִאי ְמֵלָאה זֹו, ַחֵרָבה זֹו.

ְּגִביָרה ְקדֹוָׁשה
ֵיֶצר טֹוב, ַמְטרֹוִניָתא ַקִּדיָׁשא. ַמְלכּות 
ְּכִליָלא  ְּבַׁשָּבת.  ְּדַנְחָּתא  ַהּקֶֹדׁש 
ֵמֶעֶׂשר ְסִפיָרן. ְמַעְּטָרא ְבֶׁשַבע ְׁשָמָהן 
ֶׁשֵאיָנן ִנְמָחִקין. ְּבַכָּמה ַמְרְּכבֹות ְּדֵחיָוון. 
ּוְבַכָּמה ַחָּייִלין ּוַמְׁשְרָיין. ּוַמְלָּכא ָנִפיק 
ָלֳקְבָלא ְבַכָּמה ַמִׁשְרָיין. ְוִאְׁשָּתֲאַרת ֵיֶצר 
ָהָרע ִׁשְפָחה ִביָׁשא ַבֲחׁשֹוָכא, ְּכַאְרַמְלָּתא 

ְבֹלא ַבְעָלּה ְּבָלא ֶמְרָּכבֹות.
ַהִּׁשְפָחה ָהָרָעה

ַלְמַזְּבִחין  ָעַלְייהּו,  ְּדִאְּתַמר  ְוִאֵּלין 
ַהָּׁשַמִים  ִלְמֶלֶכת  ְוַלְמַקְטִרין 
ְוַלַמָּזלֹות ֲאֶׁשר ֹלא ִצִּויִתי, הּוא פּוְלָחָנא 
ְּדִׁשְפָחה ִביָׁשא, ְּדַׁשְלָטא ְבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות 
ְוַעְרֵבי ֵליֵלי ְרִביִעּיֹות. ַמה ֲהוֹו ִאֵּלין ַעְבִּדין. 
ְוַחְׁשָכאן  אּוָכִמין,  ְלבּוִׁשין  ַנְטִלין  ֲהוֹו 
ְנהֹוִרין, ְוַעְבִדין ֶהְסְּפָדא ְבֵליֵלי ַׁשָּבתֹות 
ְדִאיִהי  ְלִאְׁשַּתְּתָפא ַבֲהָדּה ְּכָמה  ְּכֵדי 
ַׁשְרָיא, ִּכי )קהלת ז( ַּגם ֶזה ְלעּוַּמת ֶזה ָעָׂשה 

ָהֱאֹלִהים.
ַצַער ַהְּׁשִכיָנה

ֵּבי  ְוִאְתָחַרב  ִיְׂשָרֵאל,  ְּדָחאבּו  ָּבַתר 
ַמְקְּדָׁשא, ִאְתַמר ִּבְׁשִכיְנָּתא ִאיָּמא 
ַקִּדיָׁשא, )איכה א( ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר 
ַרָּבִתי ָעם ָהְיָתה ְכַאְלָמָנה, ּוְמַכִּבין ְּבֵליל 
ְוַעְבִדין  ּוְׁשָרִגין,  ְנהֹוִרין  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה 
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ִכיָנה, ִמּׁשּום ֶׁשֵהם  ַהּׁשְ ְּבַצַער  ְלִהְׁשַּתֵּתף 
ֶבר. ָּגְרמּו ָלּה ָּכל אֹותֹו ַהּׁשֶ

ְלִאְׁשַּתְּתָפא  ַּכֲאֵבִלים  ְוַיְתִבין  ֶהְסֵּפד, 
ְבדֹוֲחָקא ִדְׁשִכיְנָּתא. ְּבִגין ְּדִאיּנּון ַּגְרמּו 

ָלּה ָּכל ַההּוא ְתִבירּו.

עה  ל  אער 

ֵֶספר

עה ל  אער ְֶֶָָָ

תשע"א דה י מדרה נבחרי ְְֲִִִִַָָָָָחלקי
ליט"א מהאלמי אדמ"ר ְְְְְִִִֵַָָמ"ק
האלמי יעיה עטרת דרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָבית

מ ֵֶֶית

א

771 = תשע"א רי ד ְִֵֶח

771"רימא ביט יח "יחיה = "מיי אבינ" = מיח" "יאת = [הלגימטרא ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.[דה ההר לד ידי על ְִֵַַַַַָֹרק

771ועת = ליעקבצרה יעהיא נ!!!מה לי הל . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

 אצל,ס זה זמ מריא אמריקה זככית. ה חב א הר ,מייהל לילמת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
מה וה אמת ה ידע לא אחד א אבל !יח זה זמ מריא דיהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאצלנ

הה, להע מגי רק וזה נה, מלי ממנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !בדמ) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(ל למחה יעה לתז אלקי ראתה לא עי נצח, חי י  הא להעל וה ה ל דע עכו , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
וחצי ילימ יד.נה,יתר הג עירת זרק עה, חסר מע מי רגע, א בזז ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

חלה,א ה היה א אג ממחה רפא ?אלי צמד מצליח מפרס י רע רצה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
מל ?אצאימה ונחת ,יקיצ לבני מבטחת רכה היממה? עת כל אלי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻתלה
?העניני כל והצלחה רכה פע ?נימת ביט יאר יח ?יח ימי ל מצלח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻטב

לזת!!! לזת יכל יהדי ל ְְְִִֵַַָָָמעה

עלןא. הזהר"נדס  רי"אר 33 מס' ְְְִִֵַַַַֹ
בספר  רגע"תשע"א , ל על בספר "חבל "זהרי, ְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ינת,ההר" וגם  חדת הספת הרה לאר יצא (וזה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפלאים) ח ים  .ועד ְְִִִִָ

עה  ל  אער 

ֵֶספר

עה ל  אער ְֶֶָָָ

תשע"א דה י מדרה נבחרי ְְֲִִִִַָָָָָחלקי
ליט"א מהאלמי אדמ"ר ְְְְְִִִֵַָָמ"ק
האלמי יעיה עטרת דרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָבית

מ ֵֶֶית

א

771 = תשע"א רי ד ְִֵֶח

771"רימא ביט יח "יחיה = "מיי אבינ" = מיח" "יאת = [הלגימטרא ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.[דה ההר לד ידי על ְִֵַַַַַָֹרק

771ועת = ליעקבצרה יעהיא נ!!!מה לי הל . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

 אצל,ס זה זמ מריא אמריקה זככית. ה חב א הר ,מייהל לילמת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
מה וה אמת ה ידע לא אחד א אבל !יח זה זמ מריא דיהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאצלנ

הה, להע מגי רק וזה נה, מלי ממנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !בדמ) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(ל למחה יעה לתז אלקי ראתה לא עי נצח, חי י  הא להעל וה ה ל דע עכו , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
וחצי ילימ יד.נה,יתר הג עירת זרק עה, חסר מע מי רגע, א בזז ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

חלה,א ה היה א אג ממחה רפא ?אלי צמד מצליח מפרס י רע רצה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
מל ?אצאימה ונחת ,יקיצ לבני מבטחת רכה היממה? עת כל אלי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻתלה
?העניני כל והצלחה רכה פע ?נימת ביט יאר יח ?יח ימי ל מצלח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻטב

לזת!!! לזת יכל יהדי ל ְְְִִֵַַָָָמעה

עלןא. הזהר"נדס  רי"אר 33 מס' ְְְִִֵַַַַֹ
בספר  רגע"תשע"א , ל על בספר "חבל "זהרי, ְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ינת,ההר" וגם  חדת הספת הרה לאר יצא (וזה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפלאים) ח ים  .ועד המשך בעמוד מד ְְִִִִָ



ֶּפֶרק ג'
ָבָרִׁשּיֹות

ֶלְך ְלָך  - ַאֲחֵרי ְקדֹוִׁשים

f
ְּכבֹוד ַׁשָּבת, ְרִחיָצה, ַמְלּבּוִׁשים 

ְוַהְדָלַקת ֵכרֹות

עה  ל  אער 

ֵֶספר

עה ל  אער ְֶֶָָָ

תשע"א דה י מדרה נבחרי ְְֲִִִִַָָָָָחלקי
ליט"א מהאלמי אדמ"ר ְְְְְִִִֵַָָמ"ק
האלמי יעיה עטרת דרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָבית

מ ֵֶֶית

א

771 = תשע"א רי ד ְִֵֶח

771"רימא ביט יח "יחיה = "מיי אבינ" = מיח" "יאת = [הלגימטרא ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.[דה ההר לד ידי על ְִֵַַַַַָֹרק

771ועת = ליעקבצרה יעהיא נ!!!מה לי הל . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

 אצל,ס זה זמ מריא אמריקה זככית. ה חב א הר ,מייהל לילמת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
מה וה אמת ה ידע לא אחד א אבל !יח זה זמ מריא דיהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאצלנ

הה, להע מגי רק וזה נה, מלי ממנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !בדמ) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(ל למחה יעה לתז אלקי ראתה לא עי נצח, חי י  הא להעל וה ה ל דע עכו , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
וחצי ילימ יד.נה,יתר הג עירת זרק עה, חסר מע מי רגע, א בזז ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

חלה,א ה היה א אג ממחה רפא ?אלי צמד מצליח מפרס י רע רצה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
מל ?אצאימה ונחת ,יקיצ לבני מבטחת רכה היממה? עת כל אלי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻתלה
?העניני כל והצלחה רכה פע ?נימת ביט יאר יח ?יח ימי ל מצלח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻטב

לזת!!! לזת יכל יהדי ל ְְְִִֵַַָָָמעה

עלןא. הזהר"נדס  רי"אר 33 מס' ְְְִִֵַַַַֹ
בספר  רגע"תשע"א , ל על בספר "חבל "זהרי, ְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ינת,ההר" וגם  חדת הספת הרה לאר יצא (וזה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפלאים) ח ים  .ועד ְְִִִִָ



ָּבת ֶבֶרק גפ    ֹזַהר ַהּׁשַ מ

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת.................................................................................... מא

ָּבת ................................................................................ מא ְּכבֹוד ַהּׁשַ

ָּבת ............................................ מא ְרִחיָצה ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַהּׁשַ

ָּבת.................................................................................. מא ְּכבֹוד ַהּׁשַ

ִׁשְבחֹו ֶׁשל ְׁשֹלֹמה ................................................................... מב

..................................................... מב ָּבת  ְׁשִמיָרה ְוִקּדּוׁש ַהּׁשַ

ֵנרֹות ַׁשָּבת ...................................................................................... מב

ִׁשְבחֹו ֶׁשל ְׁשֹלֹמה ................................................................... מב

ֻסַּכת ָׁשלֹום ..................................................................................... מג

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו............................................................ מג

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.......................................................................  מד

ֶרק ג' ּפֶ



ָּבת    ֶלְך ְלָך  - ַאֲחֵרי ְקדֹוִׁשים     מאֹזַהר ַהּׁשַ

ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת
י - ִלְהיֹות ַעל  י - ּכֹוס ֶׁשל ַוְיֻכּלּו. ִׁשּׁשִ ֲחִמיׁשִ
ְלָחן ִּדְבֵרי תֹוָרה. ְׁשִביִעי - ְלַהֲאִריְך ַעל  ַהּׁשֻ
ְלָחן ְּכֵדי ֶׁשֲעִנִּיים ָיֹבאּו ְלֻׁשְלָחנֹו. ְׁשִמיִני  ַהּׁשֻ
- ְנִטיַלת ָיַדִים ְּבַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְּתִׁשיִעי - 
ְּבָרָכה.  ֶׁשל  ֲעִׂשיִרי - ּכֹוס  ַהָּמזֹון.  ִּבְרַּכת 
ְוָצִריְך ְלַחֵּזר ֲעֵליֶהם ּוְלַתְּקָנם ְּבסֹוד ָקדֹוׁש, 
ְלָחן  ֶׁשִהיא ְּכלּוָלה ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות, ְוהּוא ַהּׁשֻ
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמַּצד ַהְּגבּוָרה, ְוָלֵכן 

ֵּפְרׁשּוָה ַרּבֹוֵתינּו ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון.

ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת
ַעל ַהְּטחֹול ֶנֱאַמר ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך, 
ַנַעל ְמֻטָּנף ֶׁשל ִטָּפה ְסרּוָחה, ִּכי ַהָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא, 
ִכיָנה ָּפַׁשְטִּתי  ֶזה ַׁשָּבת, ְוָעָליו אֹוֶמֶרת ַהּׁשְ
ֶאת ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה, ָרַחְצִּתי ֶאת 
ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם, ּוִמּשּׁום ֶזה ָצִריְך ָאָדם 
ְּבַׁשָּבת ְלַׁשּנֹות ַּבְּלבּוִׁשים, ַּבֵּנר ּוַבַּמֲאָכִלים, 
ְוָצִריְך ִלְהיֹות מֹוִסיף ֵמחֹל ַעל ַהֹּקֶדׁש, ְוָכל 
ַהּמֹוִסיף, מֹוִסיִפים לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ְּבַׁשָּבת, 
ְוָכל ַהּגֹוֵרַע, ּגֹוְרִעים לֹו אֹוָתּה ֶנֶפׁש ְיֵתָרה 

ַחס ְוָׁשלֹום.

ְרִחיָצה ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַהַּׁשָּבת
ְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ְצִריִכים אֹותֹו ַעם ָקדֹוׁש  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ּמּוׁש ַהֹחל. ָמה ַהַּטַעם?  ִלְרֹחץ ַעְצָמם ִמּׁשִ
ִמּשּׁום ֶׁשַּבחֹל רּוַח ַאֶחֶרת הֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת 
ְוׁשֹוָרה ַעל ָהָעם, ּוְכֶׁשרֹוֶצה ָאָדם ָלֵצאת 
ֵמאֹוָתּה רּוַח ּוְלִהָּכֵנס ְּברּוַח ַאֶחֶרת ְקדֹוָׁשה 
ֶעְליֹוָנה, ָצִריְך ִלְרֹחץ ַעְצמֹו ְּכֵדי ְלַהְׁשרֹות 

ָעָליו אֹוָתּה רּוַח ֶעְליֹוָנה ְקדֹוָׁשה.

ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת
ֲחִמָׁשָאה, ּכֹוס ְּדַוְיֻכּלּו. ְׁשִּתיָתָאה, ְלֶמֱהֵוי 
ַעל ָּפתֹוָרא ִמֵּלי ְּדאֹוַרְייָתא. 
ְׁשִביָעָאה, ְלַאְרָכָאה ַעל ָּפתֹוָרא, ְּבִגין 
ְּתִמיָנָאה,  ָּפתֹוֵריּה.  ַעל  ֵייתּון  ַּדֲעִנִּיים 
ְנִטיַלת ָיַדִים ְּבַמִים ַאֲחרֹוִנים. ְּתִׁשיָעָאה, 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. ֲעִׁשיָרָאה, ּכֹוס ִּדְבָרָכה. 
ְוָצִריְך ְלַאְחְזָרא ָעַלְייהּו, ּוְלַתְּקָנא לֹון 
ְּבָרָזא ַקִּדיָׁשא, ְּדִאיִהי ְכלּוָלה ֵמֶעֶׂשר 
ְסִפיָראן, ְוִאיהּו ָפתֹוָרא ְּדקּוְדָׁשא ְבִריְך 
הּוא, ִמִּסְטָרא ִדְגבּוָרה. ּוְבִגין ַּכְך אֹוְקמּוָה 

ַרָּבָנן, ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון.
ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת )תקוני זהר פ"ה, א(

ְטחֹול ֲעָלּה ִאְּתַמר )שמות ג ה( ַׁשל ְנָעֶליָך 
ֵמַעל ַרְגֶליָך, ַנַעל ְמטּוָנף ְּדִטָּפה 
ְסרּוָחה, ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד 
ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא, ָדא ַׁשָּבת, ַוֲעֵליּה 
ֻּכָּתְנִּתי  ָּפַׁשְטִּתי ֶאת  ְׁשִכיְנָּתא  ָאְמַרת 
ַרְגַלי  ֶאת  ָרַחְצִּתי  ֶאְלָּבֶׁשָּנה,  ֵאיָכָכה 
ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם )שיר ה ג(, ּוְבִגין ָּדא ָצִריְך 
ַּבר ַנׁש ְּבַׁשָּבת ְלַׁשּנּוֵיי ִּבְלבּוִׁשין ִּבְׁשַרָּגא 
ְּבַמֲאָכִלין, ְוָצִריְך ְלֶמֱהֵוי מֹוִסיף ֵמחֹול 
ַעל ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפין ֵליּה 
ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ְּבַׁשָּבת, ְוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין 

ֵליּה ַהִהיא ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ַחס ְוָׁשלֹום.
ְרִחיָצה ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַהַּׁשָּבת )ח"ב ר"ד, א(

ַּכד ָעאל ַׁשְּבָתא, ִאְצְטִריכּו ִאיּנּון ַעָּמא 
ַקִּדיָׁשא ְלַאְסָחָאה ַּגְרַמְייהּו ִמִּׁשמּוָׁשא 
ְדחֹול, ָמאי ַטֲעָמא. ְּבִגין ִּדְבחֹול, רּוָחא 
ַאֲחָרא ַאְזָלא ְוַׁשְטָיא ְוָׁשָרא ַעל ַעָּמא. 
ְוַכד ָּבֵעי ַבר ָנׁש ְלָנְפָקא ִמן ַההּוא רּוָחא, 
ּוְלַאֲעָלא ְברּוָחא ַאֲחָרא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה, 
ְלִמְׁשֵרי ָעֵליּה  ַגְרֵמיּה,  ָּבֵעי ְלַאְסָחָאה 

ַההּוא רּוָחא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא.



ָּבת     ֶבֶרק גפ    ֹזַהר ַהּׁשַ מב

ִׁשְבחֹו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה 
יָון ֶׁשִהְסַּתֵּכל ְׁשֹלֹמה ָּבּה, ִׁשַּבח ְוִהְכִריז  ּכֵ
ְוָאַמר, )קהלת ג( ַהֹּכל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוגֹו'. ְוַעל 
ֶזה ְׁשֹלֹמה ֹלא ִהְצָטֵרְך ְלַנֵּגן ְּכמֹו ָדִוד, ֶאָּלא 
ִׁשיָרה ֶׁשִהיא ַאֲהָבה ֶׁשל ֹעֶׁשר, ֶׁשִהיא אֹור 
ְוַאֲהָבה ֶׁשָּכל ַהִּתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהיּו 
ַבח ֶׁשל ַהְּגִביָרה ְּכֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ַּבִּכֵּסא  ָבּה, ַהּׁשֶ

ְּכֶנֶגד ַהֶּמֶלְך הּוא ָאַמר.

ְׁשִמיָרה ְוִקּדּוׁש ַהַּׁשָּבת 
ָּבת,  ִמְצָוה ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה - ִלְׁשמֹר ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ֶׁשהּוא יֹום ַהְּמנּוָחה ִמָּכל ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. 
ָּכאן ְּכלּולֹות ְׁשֵּתי ִמְצוֹות - ַאַחת ְׁשִמיַרת יֹום 
ָּבת, ְוַאַחת ְלַקֵּדׁש אֹותֹו ַהּיֹום ְּבִקּדּוׁשֹו.  ַהּׁשַ
ָּבת, ְּכמֹו ֶׁשִהְזַּכְרנּו ְוֵהַעְרנּו  ִלְׁשמֹר ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ָעָליו, ֶׁשהּוא יֹום ֶׁשל ְמנּוָחה ָלעֹוָלמֹות, ְוָכל 
ַהַּמֲעִׂשים ִנְׁשַּתְכְללּו בֹו ְוַנֲעׂשּו ַעד ֶׁשִהְתַקֵּדׁש 
ַהּיֹום. ֵּכיָון ֶׁשִהְתַקֵּדׁש ַהּיֹום, ִנְׁשֲאָרה ְּבִריָאה 
ֶׁשל רּוחֹות ֶׁשֹּלא ִנְבְראּו ָלֶהם ּגּופֹות. ְוִכי ֹלא 
ָיַדע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַעֵּכב ְלַקֵּדׁש ֶאת 
ַהּיֹום ַעד ֶׁשִּיָּבְראּו גּופֹות ָלרּוחֹות ַהָּללּו? 
ֶאָּלא ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע עֹוֵרר ֶאת אֹותֹו 
ַהַּצד ָהַאֵחר ֶׁשל ָהָרע ְוָרָצה ְלִהְתַחֵּזק ָּבעֹוָלם, 
ְוִנְפְרדּו ַּכָּמה רּוחֹות ְּבַכָּמה ִמיִנים ְלִהְתַחֵּזק 

ָּבעֹוָלם ְּבגּופֹות.

ֵנרֹות ַׁשָּבת
ל ַלֲאחֹוָריו ְוָרָאה ֶאת ַּבת ַהְמָאֵרַח  ּכֵ ִהְסּתַ
עֹוֶמֶדת ֵמַאֲחֵריֶהם. ָאַמר, ִּכי ֵנר ִמְצָוה, ַמה 
ֶּזה ֵנר? ֶזה ַהֵּנר ֶׁשִהיא ִמְצָוה ֶׁשָּנִׁשים זֹוכֹות 
ָּבּה, ְוִהיא ֵנר ַׁשָּבת. ֶׁשַאף ַעל ַּגב ֶׁשָּנִׁשים ֹלא 
זֹוכֹות ַּבּתֹוָרה, ֲהֵרי ַהְּגָבִרים זֹוִכים ַּבּתֹוָרה 
ּוְמִאיִרים ֶאת ַהֵּנר ַהֶּזה ֶׁשַהָּנִׁשים ְמַתְּקנֹות 

ִׁשְבחֹו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה )ח"א ר"ן, א(
ֵּכיַון ְּדִאְסַּתַּכל ְׁשֹלמֹה ָבּה, ַׁשַּבח ְוַאְכִריז 
ְוָאַמר, )קהלת ג( ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר 
ְוגו'. ְוַעל ָּדא ְׁשֹלמֹה ָלא ִאְצְטִריְך ְלַנְגָנא 
ְרִחיֵמי  ְּדִאיהּו  ִׁשיָרָתא  ֶאָּלא  ְכָדִוד, 
ְדָכל  ּוְרִחימּו  ְנִהירּו  ְּדהּוא  ְדעּוְתָרא, 
ֻּתְׁשְּבָחן ְּדַעְלָמא ֵביּה ֲהוֹו, ּתּוְׁשַּבְחָּתא 
ְדַמְטרֹוִניָתא ַכד ָיְתָבא ְבֻּכְרְסָייא ְלֳקְבֵליּה 

ְּדַמְלָּכא ָקֲאַמר.
ְׁשִמיָרה ְוִקּדּוׁש ַהַּׁשָּבת )ח"א י"ד, א(

ִּפּקּוָדא ַאְרֵּביַסר ְלַנְטָרא יֹוָמא ְדַׁשַּבָּתא, 
ְּדִאיהּו יֹוָמא ְדַנְייָחא ִמָּכל עֹוָבֵדי 
ְבֵראִׁשית. ָהָכא ְכִליָלן ְּתֵרין ִּפּקּוִדין. ַחד 
ְנִטיָרא ְדיֹום ַהַּׁשָּבת. ְוַחד ְלַקְדָׁשא ַההּוא 
יֹוָמא ְּבִקּדּוֵׁשיּה. ְלַנְטָרא יֹוָמא ְדַׁשַּבָּתא 
ְכָמא ְדַאְדַּכְרָנא ְוַאְתַעְרָנא ֲעַלְייּהּו ְדִאיהּו 
יֹוָמא ְדַנְייָחא ְלָעְלִמין. ְוָכל ֲעִביָדן ֵּביּה 
ְּדִאְתַקַּדׁש  ַעד  ְוִאְתֲעִבידּו  ִאְׁשַּתְכְללּו 
ְּדִאְתַקַּדׁש יֹוָמא ִאְׁשָּתַאר  ֵּכיַון  יֹוָמא. 
ְּבִריָאה ְדרּוִחין ְּדָלא ִאְתְּבֵרי לֹון ּגּוָפא. 
ְבִריְך הּוא  ֻקְדָׁשא  ָיַדע  ָהָוה  ָלא  ְוִכי 
ְלַאְעָּכָבא ְלַקְּדָׁשא יֹוָמא ַעד ְּדִיְתְּברּון 
ּגּוִפין ְלָהֵני רּוִחין. ֶאָלא ִאיָלָנא ְדַדַעת 
טֹוב ְוָרע ַאְתַער ַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא 
ְדַרע ּוָבָעא ְלִאְתַּתְּקָפא ְבָעְלָמא ְוִאְתָּפְרׁשּו 
ְלִאְתַּתְּקָפא  ַזְייִנין  ְּבַכָּמה  ַכָּמה רּוִחין 

ְבָעְלָמא ְבגּוִפין.
ֵנרֹות ַׁשָּבת )ח"ב קס"ו, א(

ְבָרֵתיּה  ְוָחָמא  ֲאַבְתֵריּה,  ַאְׁשַּגח 
ְּדאּוְׁשִּפיָזא ַקְּייָמת ֲאַבְתַרְייהּו, 
ָאַמר ִּכי ֵנר ִמְצָוה, ָמאי ֵנר. ָּדא ֵנר ְּדִאיִהי 
ִמְצָוה ְדָנִׁשין ַזְכָיין ֵּביּה, ְוִאיִהי ֵנר ְּדַׁשָּבת, 
ְּדַאף ַעל ַּגב ְּדָנִׁשין ָלא ָזָּכאן ְּבאֹוַרְייָתא, 
ָהא גּוְבִרין ַזְכָיין ְּבאֹוַרְייָתא, ְוָנֲהִרין ְלַהאי 



ָּבת    ֶלְך ְלָך  - ַאֲחֵרי ְקדֹוִׁשים     מגֹזַהר ַהּׁשַ

ַּבִּמְצָוה ַהּזֹו. ַהָּנִׁשים ַּבִּתּקּון ֶׁשל ַהֵּנר ַהֶּזה 
- ְוַהְּגָבִרים ַּבּתֹוָרה ְלָהִאיר ַלֵּנר ַהֶּזה, ִּתּקּון 

ַהִּמְצָוה ֶׁשַהָּנִׁשים ִהְתַחְּיבּו ָבֶהם.

ה ּוָבְכָתה. ֵּבין ָּכְך ָקם ֲאִבי  ְמָעה אֹוָתּה ִאּׁשָ ׁשָ
ה ֶׁשָהָיה ָׁשם ְוִנְכַנס ֵּביֵניֶהם, ְוָרָאה ֶאת  ָהִאּׁשָ
ִּבּתֹו עֹוֶמֶדת ֵמַאֲחֵריֶהם ּובֹוָכה. ָׁשַאל אֹוָתּה 
ָאִביָה, ְוִהיא ָסָחה לֹו )ַרִּבי ַאָּבא( ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה. 
ה ַאף הּוא ִלְבּכֹות. ָאַמר  ִהְתִחיל ֲאִבי ָהִאּׁשָ
לֹו ַרִּבי יֹוֵסי, אּוַלי ֲחָתְנָך ַּבְעָלּה ֶׁשל ִּבְּתָך 

ֹלא ָזָכה ַּבּתֹוָרה?

ֻסַּכת ָׁשלֹום
ְלַהְדָלָקה ִלְנׁשֹות ָהָעם  ִנָּתן  ֶׁשל ַׁשָּבת  ֵנר 
ַהָּקדֹוׁש. ַוֲהֵרי ָאְמרּו ַהֲחֵבִרים, ֶׁשִהיא ִכְּבָתה 
ֵנרֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֶהְחִׁשיָכה אֹותֹו ְוכּו', ְוָיֶפה. 
ֲאָבל סֹוד ַהָּדָבר - ֻסַּכת ָׁשלֹום זֹו ִהיא ְּגִביַרת 
ָהעֹוָלם, ּוְנָׁשמֹות ֶׁשֵהם ֵנרֹות ֶעְליֹוִנים ָּבּה ֵהם 
ׁשֹורֹות. ְוַעל ֶזה ַהְּגִביָרה ְצִריָכה ְלַהְדִליק, 

ֶׁשֲהֵרי ִּבְמקֹוָמּה ֶנֱאֶחֶזת ְועֹוָׂשה ַמֲעֶׂשה.

ה ְצִריָכה ְּבֶחְדַות ַהֵּלב ְוָרצֹון ְלַהְדִליק  ָ ְוִאּשׁ
ֵנר ַׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי ָּכבֹוד ֶעְליֹון הּוא ָלּה, ּוְזכּות 
ְּגדֹוָלה ְלַעְצָמּה ִלְזּכֹות ְלָבִנים ְקדֹוִׁשים ֶׁשִּיְהיּו 
ְוַיְרּבּו ָׁשלֹום  ֵנר ָהעֹוָלם ְּבתֹוָרה ּוְבִיְרָאה 
ָּבָאֶרץ, ְונֹוֶתֶנת ְלַבְעָלּה ַחִּיים ֲאֻרִּכים. ָלֵכן 

ְצִריָכה ְלִהָּזֵהר ָּבּה.

ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו
ּבֹא ְרֵאה, ַׁשָּבת ַלְיָלה ָויֹום, ָזכֹור ְוָׁשמֹור הּוא 
ָּבת  ְּכֶאָחד, ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ָּבת. ָזכֹור  ְלַקְּדׁשֹו, ְוָכתּוב ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ְלָזָכר, ָׁשמֹור ִלְנֵקָבה, ְוַהּכֹל ֶאָחד. ַאְׁשֵריֶהם 

ַׁשְרָּגא, ְּדָנִׁשין ְמַּתְתְקָנן ְּבַהאי ִמְצָוה. ָנִׁשין 
ְּבִתּקּוָנא ְדַהאי ֵנר. ּגּוְבִרין ְּבאֹוַרְייָתא, 
ְלַאְנָהָרא ְלַהאי ֵנר, ִּתּקּוָנא ְדִמְצָוה ְדָנִׁשין 

ִאְתַחָּייבּו ְבהּו.
ַׁשְמָעת ַהִהיא ִאְּתָתא ּוָבָכאת, ַאְּדָהִכי 
ָקם ֲאבּוָה ְּדִאְּתָתא, ַּדֲהָות ַּתָּמן, 
ַקְּייַמת  ְבָרֵתיּה  ְוָחָמא  ֵּביַנְייהּו,  ְוָעאל 
ֲאַבְתַרְייהּו ּוָבָכאת, ָׁשִאיל ָלּה ֲאבּוָה. 
ָסַחת ֵליּה )ִרִּבי ַאָּבא( עֹוָבָדא. ָׁשֲאִרי ֲאבּוָה 
ְּדִאְּתָתא אֹוף ִאיהּו ּוָבָכה. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי 
יֹוִסי, ִּדיְלָמא ֲחָתָנְך ַּבְעָלּה ִּדְּבָרִתיְך, ָלא 

ָזָכה ְּבאֹוַרְייָתא.
ֻסַּכת ָׁשלֹום )ח"א מ"ח, ב(

ַקִּדיָׁשא  ַעָּמא  ִלְנֵׁשי  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ֵנר 
ִאְתְייִהיַבת ְלַאְדָלָקא, ְוַחְבַרָייא ָהא 
ָאְמרּו ְדִאיִהי ִכְּבָתה בֹוִציָנא ְדָעְלָמא 
ְוַאֲחִׁשיַכת ֵליּה כו' ְוַׁשִּפיר. ֲאָבל ָרָזא 
ַמְטרֹוִניָתא  ָׁשלֹום  ֻסַּכת  ַהאי  ְדִמָּלה. 
ְדָעְלָמא ִהיא ְוִנְׁשָמִתין ְּדִאּנּון ּבֹוִציָנא 
ִעָּלָאה ָבּה ַׁשְרָיין. ְוַעל ָּדא ַמְטרֹוִניָתא 
ְבדּוְכָּתָהא  ְּדָהא  ְלַאְדָלָקא,  ַבֲעָיא 

ִאְתַאְחַדת ַוֲעָבַדת עֹוָבָדא.
ְוִאְּתָתא ַּבֲעָיא ְבֶחְדָוה ְדִלָּבא ּוְרעּוָתא 
ְלַאְדָלָקא בֹוִציָנא ְדַׁשָּבת, ְּדָהא 
ְיָקָרא ִעָּלָאה ִהיא ָלּה ּוְזכּו ַרב ְלַגְרָמּה 
ּבֹוִציָנא  ִּדְיהֹון  ַקִּדיִׁשין  ִלְבִנין  ְלִמְזֵּכי 
ְדָעְלָמא ְּבאֹוַרְייָתא ּוְבַדַחְלָּתא, ְוִיְסגֹון 
ְׁשָלָמא ְבַאְרָעא, ִויֵהיַבת ְלַבֲעָלּה אֹוְרָּכא 

ְדַחִּיין, ְּבִגין ָּכְך ַּבֲעָיא ְלִאְזַּדֲהָרא ָבּה.
ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה לֹו

ָּתא ָחֵזי, ַׁשָּבת ֵליְלָיא ְויֹוָמא ָזכֹור ְוָׁשמֹור 
ִאיהּו ְכֲחָדא, ְוַעל ָּדא ְכִתיב ָזכֹור 
ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְדׁשֹו ּוְכִתיב ָׁשמֹור ֶאת 
יֹום ַהַּׁשָּבת, ָזכֹור ִלְדכּוָרא ָׁשמֹור ְלנּוְקָבא 



ָּבת     ֶבֶרק גפ    ֹזַהר ַהּׁשַ מד

ִיְׂשָרֵאל ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּגֹוָרלֹו 
תֹו, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב )תהלים קמד( ַאְׁשֵרי ָהָעם  ִויֻרּׁשָ

ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשה' ֱאֹלָהיו.

ְוכָֹּלא ַחד. ַזָּכִאין ִאּנּון ִיְׂשָרֵאל חּוָלֵקיּה 
ְּדֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ַעְדֵביּה ְוַאֲחַסְנֵּתיּה 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )תהלים קמד(  ְכִתיב,  ֲעַלְייהּו 

ֶׁשָּכָכה לֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיָי ֱאֹלָקיו.

עה ב ל   ער

ב 

 פיצ ונפת במ  קימת רב  מז מהב  חמדי ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
רה,לא ל ע מני אא יראל, אר חרבה ולא רה, ל פעה אא ,להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר רה, ל ע מני אא אינ יראל על האת הרת סקוכל א' רק (מיכה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

זאת..."ה') ל יעקב "פע זטא(: הרכהפ"א,אל ה')מחזיק להלאת האד צרי  ועל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,ל אפר מה כל רה,  ולעסק הה, להע מהבלי מה לצד ,ח מאמי כל ְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמאד

תב כמ ,י ל טמז מרלת טבת אבני היל מ(י"א י"ט, רק הילי)חמדיה" ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
"פיצ ונפת במ קימת רב מז החי(מהב (סקי"א קנ"ו סימ. ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ג 

עה ל  ְֶֶָָָער
אל ידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!!חבי החל ימת י ההר ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ְֶַָֹת

 תינהחל,ר ימת הלמדת ז ני על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
דה ההר ל("ל "לח רת ס)לימ אינ כל לקיהח זאה , ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

."מיי מאר א ימא ְְְְְִִַַָָָָאריתא,

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי "(הנ נה מת הקלי)רת תב :נל וזה תב, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
מעסקז"ל, הנעה מ יתר עמי אל ת י הרה מעסק הנעה על גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

החל ימי ל אמרהרה ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י על רבא עכל"ק. , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מי אמרת, זאת הא, לע מעי היא דק ות ,'וג אתמל" י עיני ני אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ"י

 על אר ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ת  א ה"ה. לל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
החל ימי לער ידת אל עלה דק ת קדה דר(עה ח .)מצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ד 

זי"ע  יחאי ר   מע לר י   רוהתח אְְְְְִִִַַַָ
נר ואמר:רעימרכי מקרביו אזני ע התא רזי"ע, על רה לד ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וקלה זהר לד ל אחת ועה חל. י למה נה ללד וה הת, י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהט
חל. י ט לד ל נה מ היא חל, יעה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החל" ימת נה וחמ בעי ללד הבוה הגה"ק פסק ."יהח "(סקי"ב לד(קנ"ה , ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ה וכתב הלה. ללד יחב יעההר קאמר,לא מאי ידע לא אי ואפיל :נל וזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ימצאב . נ ר לדברי והבנה רש "ר: מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערה 
ה נה לד  את המדה ההר  מן  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה רא 
פרת  וכזר הרה , סד ת אצל כתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר 

מהימנא רעיא עה :)וצא אכלין(ף לאינ ן "ווי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ועד  אריתא". סתרי  ידעין ולא אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבן
ל"ער מתהק ויטאל  חים הרב רנ מ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהביא 

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד לח

המשך בעמוד נב
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f
ָּבת ִיחּוד ָהֶעְליֹוי, ַמְיַכת ַהּׁשַ

עה ב ל   ער

ב 

 פיצ ונפת במ  קימת רב  מז מהב  חמדי ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
רה,לא ל ע מני אא יראל, אר חרבה ולא רה, ל פעה אא ,להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר רה, ל ע מני אא אינ יראל על האת הרת סקוכל א' רק (מיכה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

זאת..."ה') ל יעקב "פע זטא(: הרכהפ"א,אל ה')מחזיק להלאת האד צרי  ועל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,ל אפר מה כל רה,  ולעסק הה, להע מהבלי מה לצד ,ח מאמי כל ְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמאד

תב כמ ,י ל טמז מרלת טבת אבני היל מ(י"א י"ט, רק הילי)חמדיה" ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
"פיצ ונפת במ קימת רב מז החי(מהב (סקי"א קנ"ו סימ. ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ג 

עה ל  ְֶֶָָָער
אל ידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!!חבי החל ימת י ההר ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ְֶַָֹת

 תינהחל,ר ימת הלמדת ז ני על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
דה ההר ל("ל "לח רת ס)לימ אינ כל לקיהח זאה , ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

."מיי מאר א ימא ְְְְְִִַַָָָָאריתא,

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי "(הנ נה מת הקלי)רת תב :נל וזה תב, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
מעסקז"ל, הנעה מ יתר עמי אל ת י הרה מעסק הנעה על גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

החל ימי ל אמרהרה ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י על רבא עכל"ק. , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מי אמרת, זאת הא, לע מעי היא דק ות ,'וג אתמל" י עיני ני אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ"י

 על אר ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ת  א ה"ה. לל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
החל ימי לער ידת אל עלה דק ת קדה דר(עה ח .)מצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ד 

זי"ע  יחאי ר   מע לר י   רוהתח אְְְְְִִִַַַָ
נר ואמר:רעימרכי מקרביו אזני ע התא רזי"ע, על רה לד ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וקלה זהר לד ל אחת ועה חל. י למה נה ללד וה הת, י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהט
חל. י ט לד ל נה מ היא חל, יעה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החל" ימת נה וחמ בעי ללד הבוה הגה"ק פסק ."יהח "(סקי"ב לד(קנ"ה , ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ה וכתב הלה. ללד יחב יעההר קאמר,לא מאי ידע לא אי ואפיל :נל וזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ימצאב . נ ר לדברי והבנה רש "ר: מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערה 
ה נה לד  את המדה ההר  מן  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה רא 
פרת  וכזר הרה , סד ת אצל כתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר 

מהימנא רעיא עה :)וצא אכלין(ף לאינ ן "ווי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ועד  אריתא". סתרי  ידעין ולא אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבן
ל"ער מתהק ויטאל  חים הרב רנ מ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהביא 



ָּבת ֶבֶרק דפ    ֹזַהר ַהּׁשַ מו

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ֶרק ד' ּפֶ

ָּבת .......................................................... מז ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַהּׁשַ

.............................................................................. מז ְלָחן ֶהָאַרת ַהּׁשֻ

ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.................................................................... מז

סֹוד ֶׁשל ֶאָחד............................................................................... מח

ָּבת................................................................................. מח ִיחּוד ַהּׁשַ

ָּבת ִנְפְרָדה ִמַּצד ָהַאֵחר.................................................. מח ַהּׁשַ

 ַהִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ַמְעָלה ְּתלּוָיה ְּבִהְתעֹוְררּות ִיְׂשָרֵאל
ְלָמָּטה............................................................................................. מט

ָּבת ִמְתַּגֶּדֶלת ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ּוִמְתַעֶּטֶרת  ְּביֹום ַהּׁשַ
ְּבַעְטרֹוֶתיָה.................................................................................... מט

............................................................................... מט ַמָּתָנה טֹוָבה 

ָּבת ................................................................................. נ ִּבְרּכֹות ַהּׁשַ

ָּבת ......................................... נ ִהְתעֹוְררּות ַהְּקדֹוָׁשה ְּביֹום ַהּׁשַ

ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום........................................................................ נ

ִּבְרַּכת ִיְׂשָרֵאל................................................................................ נא

ה ַעל ִיְׂשָרֵאל ................................................. נא ְּפִריַסת ַהְּקֻדּׁשָ

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.........................................................................  לח



ָּבת    ַוֵּיָרא - ֱאֹמר     מזֹזַהר ַהּׁשַ

ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת 
י - ֶלֱאכֹל ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות ְּבַׁשָּבת, ְּכִפי  ִליׁשִ ׁשְ
ֶׁשֵּבֲארּוָה ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשל ַהִּמְׁשָנה, ֶׁשָאַמר ֶאָחד 
ֵמֶהם: ְיֵהא ֶחְלִקי ִעם ּגֹוְמֵרי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות 
ְּבַׁשָּבת. ֶׁשֵהן ְׁשֵלמּות ֶׁשל ֶׁשַבע ְּבָרכֹות ֶׁשל 
ַהְּתִפָּלה, ְלַהְׁשִלים ָּבֶהן ְלֶעֶׂשר. ְוַהּסֹוד ֶׁשל 
ֹעֶנג - )בראשית ב( ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות 
ֶאת ַהָּגן. ּוִמי ֶׁשֹּלא ְמַקֵּים אֹוָתן ְוֵיׁש לֹו ְרׁשּות 
ְלַקְּיָמן, הֹוֵפְך לֹו ְלֶנַגע ָצַרַעת. ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹא 
ָלֶזה, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני 

ּפֹוֵרַע, )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה'.

ֶהָאַרת ַהֻּׁשְלָחן
ְּכמֹו  ִּבְמנֹוָרה,  ֻׁשְלָחן  ְלָהִאיר   - ְרִביִעי 
ֶׁשֵּבֲארּוָה ַהַּקְדמֹוִנים, ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, ְמנֹוָרה 
ְלָחנֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ַּבָּדרֹום. ֶׁשּׁשֻ

ָּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות. 
ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְקדֹוִׁשים  ִהְתעֹוְררּו  יֹוֵצא:  ַהָּכרֹוז  קֹול 
ֶעְליֹוִנים, ִהְתעֹוְררּו ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְבָחר 
ְּכֶנֶגד  ִׂשְמָחה  עֹוְררּו  ּוְלַמָּטה,  ְלַמְעָלה 
ִרּבֹוְנֶכם, ִהְתעֹוְררּו ְבִׂשְמָחה ְׁשֵלָמה, ִהְזַּדְּמנּו 
ְלָׁשֹלׁש ְׂשָמחֹות ֶׁשל ְׁשֹלֶׁשת ָהָאבֹות, ִהְזַּדְּמנּו 
ָמחֹות.  ִלְקַראת ָהֱאמּוָנה ֶׁשל ִׂשְמַחת ָּכל ַהּׂשְ
ַאְׁשֵרי ֶחְלְקֶכם, ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים, ָּבעֹוָלם 
ה ָלֶכם ִמָּכל  ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא! זֹוִהי ְיֻרּׁשָ
ָהַעִּמים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. ְוַעל 

ֶזה ָּכתּוב ֵּביֵני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּכְך הּוא ַוַּדאי. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב 
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו, ְוָכתּוב )ויקרא יט(  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה'. ְוָכתּוב )ישעיה 

ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד. נח( ְוָקָראָת ַלּׁשַ

ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַהַּׁשָּבת )ח"ג רע"ג, א ר"מ(
ְסעּוָדִתין  ְׁשֹלָׁשה  ְלֵמיַכל  ְּתִליָתָאה 
ְּבַׁשָּבת, ְּכָמה ְדאֹוְקמּוָה ַרָּבָנן 
ְּדַמְתִניִתין, ְּדָאַמר ַחד ִמיַנְייהּו, ְיֵהא ֶחְלִקי 
ִעם ּגֹוְמֵרי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות ְּבַׁשָּבת, ְּדִאיּנּון 
ְׁשִלימּו ִדְׁשַבע ִּבְרָכאן ִּדְצלֹוָתא, ְלַאְׁשְלָמא 
ְבהֹון ְלֶעֶׂשר. ְוָרָזא ְדעֶֹנג, )בראשית ב( ְוָנָהר 
יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן. ּוַמאן ְּדָלא 
ְלַקְּייָמן,  ְרׁשּו  ֵליּה  ְוִאית  לֹון,  ְמַקֵּיים 
ִאְתַהָּפְך ֵליּה ְלֶנַגע ָצַרַעת. ּוְבִגין ְּדָלא ֵייֵתי 
ְלַהאי, ָאַמר ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ְלּוּו ָעַלי 

ַוֲאִני פֹוֵרַע, )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ְיָי'.

ֶהָאַרת ַהֻּׁשְלָחן
ְרִביָעָאה, ְלַאְנָהָרא ָפתֹוָרא ִבְמַנְרָּתא. 
ַקְדָמִאין,  ְדאֹוְקמּוָה  ְּכָמה 
ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, ְמנֹוָרה ַבָדרֹום, ְּדָפתֹוָרא 
ְדקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָהִכי ְצִריָכא ְלֶמֱהֵוי.

ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )ח"ב פ"ט, א(
ָקל ָּכרֹוָזא ָנִפיק, ִאְּתֲערּו ַקִּדיֵׁשי ֶעְליֹוִנין, 
ְּדִאְתַּבֲחר  ַקִּדיָׁשא,  ַעָּמא  ִאְּתֲערּו 
ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא. ִאְּתֲערּו ֶחְדָווָתא ְלַקְדמּות 
ָמאֵריכֹון. ִאְּתֲערּו ְבֶחְדָווָתא ְׁשֵליָמָתא. 
ֲאָבָהן.  ִּדְתַלת  ֶחְדָוון,  ִּבְתַלת  ִאְזְּדָמנּו 
ִאְזְּדָמנּו ְלַקְדמּות ְמֵהיְמנּוָתא, ְּדֶחְדָווה 
ְדָכל ֶחְדָווָתא. ַזָּכָאה חּוְלֵקכֹון, ִיְׂשָרֵאל 
ַקִּדיִׁשין, ְּבָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ָּדא 
ַעִּמים עֹוְבֵדי  ִמָּכל  ְלכֹון,  ָירּוָתא  הּוא 
ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. ְוַעל ָּדא ְכִתיב, 

ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.
ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ָהִכי הּוא ַוָּדאי. ְוַעל ָּדא 
ְכִתיב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו 
ּוְכִתיב )ויקרא יט( ְקדֹוִׁשים ִּתְהיּו ִכי ָקדֹוׁש 
ֲאִני ְיָי'. ּוְכִתיב, )ישעיה נח( ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת 

עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיָי' ְמכּוָּבד.



ָּבת     ֶבֶרק דפ    ֹזַהר ַהּׁשַ מח

סֹוד ֶׁשל ֶאָחד 
ָּבת, ִהיא ַׁשָּבת ֶׁשֶּנֱאֶחֶזת ְּבסֹוד ֶׁשל  סֹוד ַהּׁשַ
ֶאָח"ד, ְלַהְׁשרֹות ָעֶליָה ַהּסֹוד ֶׁשל ֶאָחד. ְּתִפַּלת 
ֶעֶרב ַׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי ָאז ִמְתַיֵחד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד 
ַהָּקדֹוׁש ְּבסֹוד ֶׁשל ֶאָחד, ּוִמְתַּתֶּקֶנת ֶׁשִּיְׁשֶרה 

ָעֶליָה ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש ָהֶעְליֹון.

ִיחּוד ַהַּׁשָּבת
ָּבת, ִהיא ִמְתַיֶחֶדת ְוִנְפֶרֶדת  ְכֶנֶסת ַהּשַׁ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ָמֳעָבִרים  ַהִּדיִנים  ְוָכל  ָהַאֵחר,  ֵמַהַּצד 
אֹור  ֶׁשל  ְּבִיחּוד  ִנְׁשֶאֶרת  ְוִהיא  ִמֶּמָּנה, 
ַלֶּמֶלְך  ֲעָטרֹות  ְּבַכָּמה  ּוִמְתַעֶּטֶרת  ָקדֹוׁש, 
ַהִּדין  ּוַבֲעֵלי  ָהֹרֶגז  ַׁשִּליֵטי  ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש, 
)ּוָמֳעָבִרים ִמֶּמָּנה( ְוֵאין ִׁשְלטֹון  ֻּכָּלם ּבֹוְרִחים, 
ַאֵחר ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות. ּוָפֶניָה ְמִאיִרים ְּבאֹור 
ֶעְליֹון, ּוִמְתַעֶּטֶרת ְלַמָּטה ָּבָעם ַהָּקדֹוׁש, ְוֻכָּלם 
ִמְתַעְּטִרים ִּבְנָׁשמֹות ֲחָדׁשֹות. ָאז ֵראִׁשית 
ְּבָפִנים  ְּבִׂשְמָחה,  אֹוָתּה  ְלָבֵרְך  ַהְּתִפָּלה, 
ְמִאירֹות, ְולֹוַמר ָּבְרכּו ֶאת ה' ַהְמֹבָרְך. ֶאת 

ה' ַּדְוָקא, ְּכֵדי ִלְפֹּתַח ָלּה ִּבְבָרָכה.

ַהַּׁשָּבת ִנְפְרָדה ִמַּצד ָהַאֵחר
ְוָאסּור ָלָעם ַהָּקדֹוׁש ִלְפּתַֹח ֵאֶליָה ְּבָפסּוק ֶׁשל 
ִּדין, ְּכמֹו ְוהּוא ַרחּום ְוגֹו', ִמּשּׁום ֶׁשֲהֵרי ִנְפְרָדה 
ִנְפְרדּו  ְוָכל ַּבֲעֵלי ַהִּדיִנים  ֵמַהַּצד ָהַאֵחר, 
ְוָהָעְברּו ִמֶּמָּנה. ּוִמי ֶׁשְּמעֹוֵרר ֶאת ֶזה ְלַמָּטה, 
ּגֹוֵרם ְלעֹוֵרר ָּכְך ְלַמְעָלה, ְוַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש 
ה. ֶׁשָּכל  ֹלא ָיכֹול ְלִהְתַעֵּטר ַּבֲעֶטֶרת ְקֻדּׁשָ
ְזַמן ֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ְלַמָּטה אֹוָתם ַּבֲעֵלי ַהִּדין 
ֶׁשָהיּו ָמֳעָבִרים ְוָהיּו הֹוְלִכים ְלִהְתַחֵּבא ְּבתֹוְך 
ַהֶּנֶקב ֶׁשל ֶהָעָפר ֶׁשל ַהְּתהֹום ַהָּגדֹול, ֻּכָּלם 

סֹוד ֶׁשל ֶאָחד )ח"ב קל"ה, ב(
ָרָזא ְּדַׁשָּבת, ִאיִהי ַׁשָּבת, ְּדִאְתַאֲחָדא 
ְבָרָזא ְּדֶאָח"ד, ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ָרָזא 
ְדֶאָחד. ְצלֹוָתא ְדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא, ְּדָהא 
ִאְתַאֲחַדת ּכּוְרְסָייא ַיִּקיָרא ַקִּדיָׁשא, ְּבָרָזא 
ְּדֶאָח"ד, ְוִאְתַּתָּקַנת ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ַמְלָּכא 

ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה.

ִיחּוד ַהַּׁשָּבת
ִאְתַיֲחַדת  ִאיִהי  ַׁשְּבָתא,  ַעֵייל  ַּכד 
ְוִאְתַּפְרַׁשת ִמִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָכל 
ִּדיִנין ִמְתַעְּבִרין ִמיָנּה, ְוִאיִהי ִאְׁשְּתָאַרת 
ְוִאְתַעְּטַרת  ִדְנִהירּו ַקִּדיָׁשא,  ְּבִיחּוָדא 
ְּבַכָּמה ִעְטִרין ְלַגֵּבי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ְוָכל 
ׁשּוְלָטֵני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ְדִדיָנא ֻכְּלהּו ַעְרִקין, 
ַאֲחָרא  ׁשּוְלָטנּו  ְוֵלית  ִמיָנּה(  ְוִאְתַעְּברּו  )נ"א 

ְבֻכְּלהּו ָעְלִמין. ְוַאְנָּפָהא ְנִהיִרין ִּבְנִהירּו 
ִעָּלָאה, ְוִאְתַעְּטַרת ְלַתָּתא ְבַעָּמא ַקִּדיָׁשא, 
ְוֻכְּלהּו ִמְתַעְּטִרן ְּבִנְׁשָמִתין ַחְדִּתין. ְּכֵדין 
ֵׁשירּוָתא ִּדְצלֹוָתא, ְלָבְרָכא ָלּה ְּבֶחְדָוה, 
ְיָי'  ִּבְנִהירּו ְדַאְנִּפין, ְולֹוַמר ָּבְרכּו ֶאת 
ַהְמבֹוָרְך. ֶאת ְיָי' ַּדְייָקא, ְּבִגין ְלִמְפַּתח 

ְלַגָּבּה ִּבְבָרָכה.

ַהַּׁשָּבת ִנְפְרָדה ִמַּצד ָהַאֵחר
ְוָאִסיר ְלַעָּמא ַקִדיָׁשא ְלִמְפַּתח ְלַגָּבּה 
ְוהּוא  ְּכגֹון  ְּדִדיָנא,  ִּבְפסּוָקא 
ַרחּום ְוגֹו', ְּבִגין ְּדָהא ִאְתַּפְרַׁשת ֵמָרָזא 
ְדִדיִנין  ָמאֵרי  ְוָכל  ַאֲחָרא,  ְּדִסְטָרא 
ִאְתָּפְרׁשּו ְוִאְתַעְּברּו ִמיָנּה. ּוַמאן ְּדִאְּתַער 
ַהאי ְלַתָּתא, ָּגִרים ְלַאְתֲעָרא ָהִכי ְלֵעיָּלא. 
ְוֻכְרְסָייא ַקִדיָׁשא ָלא ָיְכָלא ְלִאְתַעְּטָרא 
ַבֲעָטָרא ִּדְקדּוָּׁשה, ְּדָכל ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי 
ַּדַהוֹו  ְּדִדיָנא,  ָמאֵריהֹון  ִאיּנּון  ְלַתָּתא 
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ָׁשִבים ִלְׁשרֹות ִּבְמקֹוָמם, ְוַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש 
מִתְרַחֵק )ְוִנְדָחק( ָּבֶהם ִמִּלְהיֹות ִּבְמנּוָחה.

ְּבִהְתעֹוְררּות  ְּתלּוָיה  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִהְתעֹוְררּות 
ִיְׂשָרֵאל ְלָמָּטה

ֶׁשֵאין  ֶאָּלא  ְלַבּדֹו,  ֶׁשֶּזהּו  ֹּתאַמר  ְוַאל 
ִהְתעֹוְררּות ְלַמְעָלה ְלִהְתעֹוֵרר ַעד ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְמעֹוְרִרים ְלַמָּטה, ְּכִפי ֶׁשֵּבַאְרנּו, ֶׁשָּכתּוב 
)תהלים פא( ַּבֶּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו. ֹלא ָכתּוב ְליֹום 

ַחג, ֶאָּלא ְליֹום ַחֵּגנּו. ְוָלֵכן ָאסּור ָלָעם ַהָּקדֹוׁש, 
ֶׁשִּמְתַעְּטִרים ַּבֲעָטרֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשל ְנָׁשמֹות 
ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְמנּוָחה, ֶׁשֵהם ְיעֹוְררּו ִדין, ֶאָּלא 
ֻּכָּלם ְּבָרצֹון ְוַאֲהָבה ַרָּבה, ֶׁשְּיעֹוְררּו ְבָרכֹות 

ַמְעָלה ּוַמָּטה ְּכֶאָחד.

ַהְּקדֹוָׁשה  ָהָאֶרץ  ִמְתַּגֶּדֶלת  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום 
ּוִמְתַעֶּטֶרת ְּבַעְטרֹוֶתיָה

ָּבת ְלַקְּדׁשֹו, ְוָכתּוב  תּוב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ ּכָ
ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב. 
ָמַתי ִמְתַּגֶּדֶלת ָהָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ּוִמְתַעֶּטֶרת 
ָּבת, ֶׁשֲהֵרי  ְּבַעְטרֹוֶתיָה? ֱהֵוי אֹוֵמר, ְּביֹום ַהּׁשַ
ַהֶּמֶלְך  ִעם  )ַהְּגִביָרה(  ַהַּכָּלה  ִמְתַחֶּבֶרת  ָאז 

ְלהֹוִציא ְדָׁשִאים ּוְבָרכֹות ָלעֹוָלם.

ַמָּתָנה טֹוָבה
א ַוַּדאי ַעל ְּדמּות זֹו ֶׁשל אֹות ה' ֵּפְרׁשּוָה,  ֶאּלָ
ַמָּתָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְּבֵבית ְּגָנַזי ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה. 
ּוְכֶׁשִהיא ׁשֹוָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֵאין ָלֶהם ְיִגיָעה 
ְוֹלא ִׁשְעּבּוד, ּוָבּה ֶנֶפׁש ֲעֵמָלה ִויֵגָעה )שמות 

לב( ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש.

ִמְתַעְּבִרן ַוֲהוּו ַאְזֵלי ֻכְּלהּו ְלִאְתַטְּמָרא גֹו 
נּוְקָּבא ְדַעְפָרא ִדְתהֹוָמא ַרָּבא, ֻּכְּלהּו 
ַתְייִבין ְלַאְׁשָרָאה ְּבדּוְכַתְייהּו ְוִאְתָרֲחַקת 
ְדָבָעאת  ַקִדיָׁשא  ֲאָתר  ְּבהּו  )ְוִאְתַדֲחָקת( 

ַנְייָחא.
ְּבִהְתעֹוְררּות  ְּתלּוָיה  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִהְתעֹוְררּות 

ִיְׂשָרֵאל ְלָמָּטה
ְוָלא ֵּתיָמא ְדָדא ִאיהּו ִבְלחֹודֹוי, ֶאָּלא 
ֵלית ִאְתָערּוָתא ְלֵעיָּלא ְלַאְתֲעָרא, 
ְּכָמה  ְלַתָּתא,  ִמְתֲעֵרי  ְּדִיְׂשָרֵאל  ַעד 
ְדאּוִקיְמָנא, ִּדְכִּתיב, )תהלים פא( ַּבֶּכֶסה ְליֹום 
ַחֵּגנּו. ְליֹום ַחג ָלא ְכִתיב, ֶאָּלא ְליֹום ַחֵּגנּו. 
ְּדָקא  ַקִדיָׁשא,  ְלַעָּמא  ָאִסיר  ָּדא  ְוַעל 
ִמְתַעְּטִרן ְּבִעְטִרין ַקִּדיִׁשין ְּדִנְׁשָמִתין, ְּבִגין 
ְלַאְתֲעָרא ַנְייָחא, ְּדִאיּנּון ִיְתָערּון ִּדיָנא, 
ֶאָּלא ֻכְּלהּו ִבְרעּו ּוְרִחימּו ַסִגי, ְּדִיְתָערּון 

ִּבְרָּכאן ֵעיָּלא ְוַתָּתא ַכֲחָדא.
ַהְּקדֹוָׁשה  ָהָאֶרץ  ִמְתַּגֶּדֶלת  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום 

ּוִמְתַעֶּטֶרת ְּבַעְטרֹוֶתיָה )חלק ג י"ב, א(
ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ָזכֹור  כ(  )שמות  ְּכִתיב 
ֲעֵׂשה  ַמ ְּב ִתיב  ְכ ּו  , ַקְּדׁשֹו ְל
ְבֵראִׁשית, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב. 
ַקִּדיָׁשא  ַאְרָעא  ִאְתְרִביַאת  ֵאיָמַתי 
ְוִאְתַעְּטָרת ְּבִעְטָרָהא, ֲהֵוי אֹוֵמר ְּביֹום 
ַהַּׁשָּבת, ְּדָהא ְכֵדין ִאְתַחְּבַרת ַּכָּלה )נ"א 
ַמְטרֹוִניָתא( ְּבַמְלָּכא, ְלַאָּפָקא ְדָׁשִאין ּוִבְרָּכאן 

ְלָעְלָמא.
ַמָּתָנה טֹוָבה )חלק ג קכ"ג, ב(

ֶאָּלא ַוָּדאי ַעל ַהאי ִדּיּוְקָנא ְּדָאת ה' 
אּוְקמּוָה, ַמָּתָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְבֵבית 
ְּגָנַזי ְוַׁשָּבת ְׁשָמּה. ְוַכד ַהאי ַׁשְרָיא ַעל 
ִיְׂשָרֵאל, ֵלית לֹון ְיִגיָעה ְוָלא ִׁשְעּבּוד. ּוָבה 
ֶנֶפׁש ֲעֵמָלה ִויֵגיָעה )שמות לא( ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש.
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ִּבְרּכֹות ַהַּׁשָּבת
ָּבת  ְיָי' ֶאת יֹום ַהּׁשַ ֵּכן ֵּבַרְך  סֹוד ַעל  ְוֶזהּו 
ַוְיַקְּדֵׁשהּו. ֶׁשֲהֵרי ַהָּכל ִנְמָצא ְּבגּוף ֶאָחד ָׁשֵלם. 
ֶׁשֲהִרי ַהַּמְלָּכה ְנְדֶּבֶקת ַּבֶּמֶלְך, ְוִנְמָצא ּגּוף 
ֶאָחד. ְוַעל ֵּכן ַהְּבָרכֹות ִניְמָצאֹות ַּבּיֹום ַהֶּזה.

ִהְתעֹוְררּות ַהְּקדֹוָׁשה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ּבֹא ְרֵאה, ְּכֶׁשִּמְתַקֵּדׁש ַהּיֹום ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, 
ֻסַּכת ָׁשלֹום ׁשֹוָרה ְוִנְפֶרֶסת ָּבעֹוָלם. ִמי זֹו 
ֻסַּכת ָׁשלֹום? זֹו ַׁשָּבת. ְוָכל רּוחֹות ּוְסָערֹות 
ְוֵׁשִדים ְוָכל רּוחֹות ַהֻּטְמָאה, ֻּכָּלם ִנְטָמִנים 
ְוִנְכָנִסים ְּבֵעין ָהֵרַחִים ֶׁשל ֶנֶקב ְּתהֹום ַרָּבה. 
ה ַעל ָהעֹוָלם,  ֶׁשֲהֵרי ֵּכיָון ֶׁשִּמְתעֹוֶרֶרת ְקֻדּׁשָ
רּוַח ַהֻּטְמָאה ֹלא ִמְתעֹוֶרֶרת ִאּתֹו, ְוֶזה ּבֹוֵרַח 

ִמִּלְפֵני ֶזה.

ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום
ְוָאז ָהעֹוָלם ִּבְׁשִמיָרה ֶעְליֹוָנה, ְוֹלא ָצִריְך 
ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְׁשִמיָרה ְּכמֹו ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו 
ִיְׂשָרֵאל ָלַעד ָאֵמן, ֶׁשֲהֵרי ֶזה ֻהְתַקן ְליֹום חֹל 
ְּכֶׁשָהעֹוָלם ָצִריְך ְׁשִמיָרה. ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ִנְפֶרֶסת 
ֻסַּכת ָׁשלֹום ַעל ָהעֹוָלם, ְוִנְׁשָמר ְּבָכל ָהרּוחֹות, 
ַוֲאִפּלּו ִרְׁשֵעי ַהֵּגיִהֹּנם ְׁשמּוִרים ֵהם, ְוַהֹּכל 
ִנְמָצִאים ְּבָׁשלֹום - ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים. 
ְוָלֵכן ְּבִקּדּוׁש ַהּיֹום ְמָבְרִכים ַהּפֹוֵרס ֻסַּכת 
ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ָׁשלֹום 
ְירּוָׁשַלִים. ָלָּמה ַעל ְירּוָׁשַלִים? ֶאָּלא ֶזהּו 
ָמדֹור ֶׁשל אֹוָתּה ֻסָּכה, ְוָצִריְך ְלַזֵּמן ֶאת אֹוָתּה 
ֻסָּכה ֶׁשִּנְפְרָסה ָעֵלינּו ְוִלְׁשרֹות ִעָּמנּו, ִלְהיֹות 
]ְמִגָּנה[ ָעֵלינּו ְּכמֹו ֵאם ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ַהָּבִנים, 
ְוָלֵכן ֹלא פֹוֲחִדים ִמָּכל ָהרּוחֹות, ְוָלֵכן ַהּפֹוֵרס 

ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלינּו.

ִּבְרּכֹות ַהַּׁשָּבת )חלק ג רצ"ו, א(
ְוַהְיינּו ָרָזא, )שמות כ( ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיָי' ֶאת 
ְּדָהא  ַוְיַקְּדֵׁשהּו.  ַהַּׁשָּבת  יֹום 
ִאְׁשְּתַכח ּכָֹּלא ְבַחד ּגּוָפא ְׁשִלים, ְּדָהא 
ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַדְּבַקת ְּבַמְלָּכא, ְוִאְׁשְּתַכח 
ּגּוָפא ַחד. ְוַעל ֵּכן ִּבְרָכָאן ִמְׁשַּתְּכִחין ְּבַהאי 

יֹוָמא.
ִהְתעֹוְררּות ַהְּקדֹוָׁשה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת )ח"א מ"ח, א(

ְבַמֲעֵלי  יֹוָמא  ִאְתַקַּדׁש  ַּכד  ָחֵזי,  ָּתא 
ָיא  ַׁשְר ָׁשלֹום  ֻסַּכת  ַׁשַּבָּתא 
ְוִאְתְּפִריַסת ְּבָעְלָמא. ָמאן ֻסַּכת ָׁשלֹום, 
ָּדא ַׁשַּבָּתא, ְוָכל רּוִחין ְוִעְלעּוִלין ְוֵׁשִדין 
ְוָכל ִסְטָרא ִדְמָסֲאֵבי ֻּכְלהּו ְטִמיִרין ְוָעאִלין 
ְּבֵעיָנא ְדֵריַחָּייא ְדנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרָּבא. 
ְּדָהא ֵכיַון ְּדִאְתַער ְקדּוָׁשָתא ַעל ָעְלָמא, 
רּוַח ְמָסֲאָבא ָלא ִאְתַער ַּבֲהֵדיּה. ְוָדא 

ָעִריק ִמַּקֵּמיּה ְּדָדא.
ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום

ּוְכֵדין ָעְלָמא ִבְנִטירּו ִעָּלָאה ְוָלא ָבֵעיָנן 
ְלַצָּלָאה ַעל ְנִטירּו ְכגֹון ׁשֹוֵמר ֶאת 
ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ָלַעד ָאֵמן. ְּדָהא ָדא ְביֹוָמא 
ְדחֹול ִאְתַּתַּקן ְּדָעְלָמא ָבְעָיא ְנִטירּו. ֲאָבל 
ְּבַׁשָּבת ֻסַּכת ָׁשלֹום ִאְתְּפִריָסא ַעל ָעְלָמא 
ְוִאְתְנִטיר ְּבָכל ִסְטִרין. ְוֲאִפיּלּו ַחָּייֵבי 
ִבְׁשָלָמא  ְוֹכָּלא  ִאּנּון,  ְנִטיִרין  ֵגיִהֹּנם 
ּוְבִגין ָּכְך  ְוַתָּתִאין,  ִעָּלִאין  ִאְׁשַּתְּכָחא 
ְּבִקּדּוָׁשא ְדיֹוָמא ְמָבְרִכיָנן ַהּפֹוֵרס ֻסַּכת 
ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל 
ם, ֶאָּלא ָדא  ם. ַאַּמאי ַעל ְירּוָׁשָלִ ְירּוָׁשָלִ
ִהיא ְמדֹוָרא ְדַהִהיא ֻסָּכה. ּוָבֵעיָנא ְלַזְּמָנא 
ְלַהִהיא ֻסָּכה ְדִאְתְּפָרַסת ֲעָלָנא ּוְלֵמְׁשָרא 
ִעָּמָנא ּוְלֶמֱהֵוי )ד"א ְמִּגיָנא( ֲעָלָנא ְכִאָּמא 
ְּדַׁשְרָייא ַעל ְּבִנין, ּוְבִגין ָדא ָלא ָדֲחִלין 
ִמָּכל ִסְטִרין, ְוַעל ָּדא ַהּפֹוֵרס ֻסַּכת ָׁשלֹום 

ָעֵלינּו.
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)ְמֹבָרְך, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית מט( ֵּבן ּפָֹרת( ְוָלֵכן 
ַהְּבָרָכה ַהּזֹו ְצִריִכים ָּכל ָהָעם ְלָבֵרְך, ּוְבֶעֶרב 
ַׁשָּבת, ִּבְרצֹון ַהֵּלב ּוְבִׂשְמָחה ָצִריְך ְלַהְתִחיל 
ָּבת ַהּזֹו  ַּבְּתִחָּלה ַּבְּבָרָכה ַהּזֹו, ֶׁשִּתְתָּבֵרְך ַהּׁשַ
ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת )ַּבַּלְיָלה( ֵמָהָעם ַהָּקדֹוׁש ָּכָראּוי 

ַּבְּבָרָכה ַהּזֹו.

ִּבְרַּכת ִיְׂשָרֵאל
ְרכּו( ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ִיְׂשָרֵאל ְלָבֵרְך, קֹול  )ּבָ
ת  הֹוֵלְך ְּבָכל ָהְרִקיִעים, ֶׁשִּמְתַקְּדִׁשים ִּבְקֻדּׁשַ
ָּבת: ַאְׁשֵריֶכם ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַאֶּתם  ֶעֶרב ַהּׁשַ
ְמָבְרִכים ּוְמַקְּדִׁשים ְלַמָּטה ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָּבְרכּו 
ְוִיְתַקְּדׁשּו ְלַמְעָלה ַּכָּמה ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִנים 
ְקדֹוִׁשים. ַאְׁשֵריֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַאְׁשֵריֶהם 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְמָבְרִכים  ְוֹלא  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם 
ַהְּבָרָכה ַהּזֹו, ַעד ֶׁשִּמְתַעְּטִרים ַּבֲעָטרֹות ֶׁשל 
ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות, ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו. ַאְׁשֵרי ָהָעם 
ֶׁשָּזכּו ָלֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְלַזּכֹוָתם ָלעֹוָלם 

ַהָּבא.
ְּפִריַסת ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ִיְׂשָרֵאל

ְמָבְרִכים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּבָׁשָעה  ְרֵאה,  א  ּבֹ
לֹום ַהֹּזאת אֹוַרַחת  ּוַמְזִמיִנים ֶאת ֻסַּכת ַהּׁשָ
ְקדֹוָׁשה, ְואֹוְמִרים ַהּפֹוֵרס ֻסַּכת ָׁשלֹום, ָאז 
ה ֶעְליֹוָנה יֹוֶרֶדת ּופֹוֶרֶסת ְּכָנֶפיָה ַעל  ְקֻדּׁשָ
ִיְׂשָרֵאל, ּוְמַכָּסה אֹוָתם ְּכמֹו ֵאם ַעל ַהָּבִנים. 
ְוָכל ַהִּמיִנים ָהָרִעים ִמְתַּכְּנִסים ֵמָהעֹוָלם, 
ת ִרּבֹוָנם. ְוָאז  ְוִיְׂשָרֵאל יֹוְׁשִבים ַּתַחת ְקֻדּׁשַ
לֹום ַהּזֹו נֹוֶתֶנת ְנָׁשמֹות ֲחָדׁשֹות  ֻסַּכת ַהּׁשָ
ְלָבֶניָה. ָמה ַהַּטַעם? ִמּׁשּום ֶׁשָּבּה ְׁשרּויֹות 
ַהְּנָׁשמֹות ]ס"א ֶׁשָאז ְזַמן ַהִּזּוּוג, ְונֹוֶטֶלת 
ְנָׁשמֹות ְוֵהן ׁשֹורֹות ָּבּה[ ּוִמֶּמָּנה יֹוְצאֹות. ְוֵכיָון 
ֶׁשּׁשֹוָרה ּופֹוֶרֶסת ְּכָנֶפיָה ַעל ָּבֶניָה, מֹוִריָקה 

ְנָׁשמֹות ֲחָדׁשֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

)ח"ב קל"ה, ב(

ְמבֹוַרְך ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר )ְּבֵראִׁשית מט( ֵבן 
ָדא,  ְּבָרָכה  ָּדא,  ְוַעל  ּפֹוָרת 
ּוְבַמֲעֵלי  ְלָבְרָכא,  ַעָּמא  ָכל  ִאְצְטִריכּו 
ַׁשַּבָּתא, ִּבְרעּו ְּדִלָבא, ּוְבֶחְדָוה ָבעּו ְלִמְׁשֵרי 
ְבֵׁשרּוָתא ִבְבָרָכה ָדא, ְלִאְתָּבְרָכא ַהאי 
ַׁשָּבת ְּדַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתא, )ֵליְלָיא( ֵמַעָּמא ַקִדיָׁשא 

ְכְדָקא ֵיאֹות. ְּבַהאי ְבָרָכה.
ִּבְרַּכת ִיְׂשָרֵאל

)ס"א ָבְרכּו( ַּכד ָׁשָראן ִיְׂשָרֵאל ְלָבְרָכא, 
ָקָלא ָאְזָלא ְבֻכְּלהּו ְרִקיִעין, 
ְּדִמְתַקְּדֵׁשי ִּבְקדּוָּׁשא ְדַמֲעֵלי ַׁשַּבָּתא. 
ַזָּכִאין ַאּתּון ַעָּמא ַקִדיָׁשא, ְּדַאּתּון ְמָבְרֵכי 
ּוְמַקְּדֵׁשי ְלַתָּתא, ְּבִגין ְּדִיְתָּבְרכּון ְוִיְתַקְּדׁשּון 
ְלֵעיָּלא, ַּכָּמה ַמִׁשְרָיין ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין, 
ַזָּכִאין ִאיּנּון ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוַזָּכִאין ִאיּנּון 
ְּבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָלא ְמָבְרֵכי ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה 
ָדא, ַעד ְּדִמְתַעְּטָרן ְּבִעְטִרין ְּדִנְׁשָמִתין 
ַקִּדיִׁשין ִּכְדַקאְמָרן. ַזָּכָאה ַעָּמא ְדַזֵּכי לֹון 

ְּבָעְלָמא ֵדין, ְלִמְזֵּכי לֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי.
ְּפִריַסת ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ִיְׂשָרֵאל )ח"א מ"ח, א(

ְמָבְרִכין  ְדִיְׂשָרֵאל  ְּבַׁשֲעָתא  ָחֵזי,  ָּתא 
ּוְמַזְּמִנין ְלַהאי ֻסַּכת ָׁשלֹום אּוְׁשִּפיָזא 
ַקִדיָׁשא ְוָאְמֵרי ַהּפֹוֵרס ֻסַּכת ָׁשלֹום, ְּכֵדין 
ְקדּוָׁשָתא ִעָלָאה ָנֲחָתא ּוְפִריַסת ַּגְדָפָהא 
ֲעַלְייהּו ְדִיְׂשָרֵאל ּוְמַכְסָיא לֹון ְּכִאָּמא ַעל 
ְּבִנין, ְוָכל ִזיִנין ִּביִׁשין ִאְתַּכִּניׁשּו ֵמָעְלָמא, 
ְוַיְתֵבי ִיְׂשָרֵאל ְּתחֹות ְקדּוָׁשָתא ְדָמאֵריהֹון, 
ּוְכֵדין ָּדא ֻסַּכת ָׁשלֹום ָיִהיב ִנְׁשָמִתין ַחְדִּתין 
ִלְבָנָהא, ָמאי ַטֲעָמא ְבִגין ְדֵּביּה ִנְׁשָמִתין 
ַׁשְרָיין )ס"א ִדְכֵדין ְזַמן ִזּוּוָגא ְוַנְטַלת ִנְׁשָמִתין ּוָבּה ַׁשְרָיין( 
ּוְפִריַסת  ְּדַׁשְרָיא  ְוֵכיָון  ָנְפִקין.  ּוִמיָּנּה 
ַּגְדָפָהא ַעל ְּבָנָהא. ֲאִריַקת ִנְׁשָמִתין ַחְדִּתין 

ְלָכל ַחד ְוַחד.



ָּבת     ֶבֶרק דפ    ֹזַהר ַהּׁשַ כב
עה  ל   ג ער 

ד 

זי"ע  יחאי ר   מע לר י   רוהתח אְְְְְִִִַַַָ
נר ואמר:רעימרכי מקרביו אזני ע התא רזי"ע, על רה לד ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וקלה זהר לד ל אחת ועה חל. י למה נה ללד וה הת, י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהט
חל. י ט לד ל נה מ היא חל, יעה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החל" ימת נה וחמ בעי ללד הבוה הגה"ק פסק ."יהח "(סקי"ב לד(קנ"ה , ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ה וכתב הלה. ללד יחב יעההר קאמר,לא מאי ידע לא אי ואפיל :נל וזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חז"ל, פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב: ה"ה, לפני חב הא הרה, גיאת  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוגה
עכ"ל. אהבה, עלי גְֲִַַָָוד

קדכבר זגלר "זי"עמהרעינינ המאר מל"על הד",א ההר לד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
הט, לד ל נה לער אחת עה עלה סק החיוהבא סקי"ב)כ קנ"ה סימ), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה מל"וז"ל מ"ג)"סא ),א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דה ההר לד י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
יעה א מה אחת עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיזה
מראי ויהיה מלא, היכלא מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלד

 מלכתא ראנה ביה לה רקיעא.ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

 'ל תבת(מל לנ:(הא וזה קלה., ללמד חכ למיד על חב דל וענה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

י ,רה,ליצלה פטי ימי חד לד נעה א מה הלה לד אחת עה יעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האה. לקרב ח דל ְְִֵַָָָָֹֻי

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח "מל תזי"ע,"א דה זהר עה הלמד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
חל. י ט נה אל למד ,דזהרק עת  ללמד יזה א זה, לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

על מתעה להע [וכל הריאה ימי אלפי הית ל לת כה הרי ,דק ת דְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָה
על ל ח  על סבנ .[יד,יקיצ המחה)ארחת לד(ער מצוה)הבאר, (וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

.אל פל ער מחה, רתהנעה במחה דק ת למד יהדי אר יצא ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נה, מלי ל לער אחת עה עלה "דה "ההר החל)הר"י ימי ט ואיתא(לד . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נת רי ו')אבת מנה ג' הרוח(רק עת רה למד א אמר... יסי רי ימעאל רי : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
החק, עת ל ב רוחאל מאה צער אחד בר לאד ל ב )לפי ע) על , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מלי מאה וה ת עה דה זהר לד הל ס מאה, פל הל ריי למד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאר
אחת נה רה! רה.נה נה כל28.000 ת, דה ההר לד וחב צא ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ה'". ח נא יגל "ועה הסק את מק הא ר דה את מח אה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנה

ימצאב . נ ר לדברי והבנה רש "ר: מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערה 
ה נה לד  את המדה ההר  מן  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה רא 
פרת  וכזר הרה , סד ת אצל כתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר 

מהימנא רעיא עה :)וצא אכלין(ף לאינ ן "ווי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ועד  אריתא". סתרי  ידעין ולא אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבן
ל"ער מתהק ויטאל  חים הרב רנ מ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהביא 
ראים נים מקרת לנת ְְְְִִֶַַָההקמ ת",
הלה. רת לעת קליין  פחה  הגלה  ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֻללד

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד מד

המשך בעמוד סח



ֶּפֶרק ה'
ָבָרִׁשּיֹות

ַחֵּיי ָׂשָרה – ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי

f
ָּבת ִּבְתִפָּלה ת ַהּשַׁ  ְקֻדּׁשַ

  ְוִדְבֵרי יֹוָרה
 ְוסֹוד ַקָּבַלת ַהְיִפָּלה

עה  ל   ג ער 

ד 

זי"ע  יחאי ר   מע לר י   רוהתח אְְְְְִִִַַַָ
נר ואמר:רעימרכי מקרביו אזני ע התא רזי"ע, על רה לד ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וקלה זהר לד ל אחת ועה חל. י למה נה ללד וה הת, י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהט
חל. י ט לד ל נה מ היא חל, יעה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החל" ימת נה וחמ בעי ללד הבוה הגה"ק פסק ."יהח "(סקי"ב לד(קנ"ה , ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ה וכתב הלה. ללד יחב יעההר קאמר,לא מאי ידע לא אי ואפיל :נל וזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חז"ל, פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב: ה"ה, לפני חב הא הרה, גיאת  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוגה
עכ"ל. אהבה, עלי גְֲִַַָָוד

קדכבר זגלר "זי"עמהרעינינ המאר מל"על הד",א ההר לד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
הט, לד ל נה לער אחת עה עלה סק החיוהבא סקי"ב)כ קנ"ה סימ), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה מל"וז"ל מ"ג)"סא ),א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דה ההר לד י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
יעה א מה אחת עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיזה
מראי ויהיה מלא, היכלא מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלד

 מלכתא ראנה ביה לה רקיעא.ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

 'ל תבת(מל לנ:(הא וזה קלה., ללמד חכ למיד על חב דל וענה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

י ,רה,ליצלה פטי ימי חד לד נעה א מה הלה לד אחת עה יעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האה. לקרב ח דל ְְִֵַָָָָֹֻי

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח "מל תזי"ע,"א דה זהר עה הלמד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
חל. י ט נה אל למד ,דזהרק עת  ללמד יזה א זה, לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

על מתעה להע [וכל הריאה ימי אלפי הית ל לת כה הרי ,דק ת דְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָה
על ל ח  על סבנ .[יד,יקיצ המחה)ארחת לד(ער מצוה)הבאר, (וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

.אל פל ער מחה, רתהנעה במחה דק ת למד יהדי אר יצא ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נה, מלי ל לער אחת עה עלה "דה "ההר החל)הר"י ימי ט ואיתא(לד . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נת רי ו')אבת מנה ג' הרוח(רק עת רה למד א אמר... יסי רי ימעאל רי : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
החק, עת ל ב רוחאל מאה צער אחד בר לאד ל ב )לפי ע) על , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מלי מאה וה ת עה דה זהר לד הל ס מאה, פל הל ריי למד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאר
אחת נה רה! רה.נה נה כל28.000 ת, דה ההר לד וחב צא ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ה'". ח נא יגל "ועה הסק את מק הא ר דה את מח אה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנה

ימצאב . נ ר לדברי והבנה רש "ר: מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערה 
ה נה לד  את המדה ההר  מן  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה רא 
פרת  וכזר הרה , סד ת אצל כתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר 

מהימנא רעיא עה :)וצא אכלין(ף לאינ ן "ווי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ועד  אריתא". סתרי  ידעין ולא אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבן
ל"ער מתהק ויטאל  חים הרב רנ מ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהביא 
ראים נים מקרת לנת ְְְְִִֶַַָההקמ ת",
הלה. רת לעת קליין  פחה  הגלה  ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֻללד



ָּבת ֶבֶרק הפ     ֹזַהר ַהּׁשַ כד

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ָּבת ................................................................................. נה ֲהָגַנת ַהּׁשַ

ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה............................................................................... נה

ָּבת........................................................................ נה ִּתְׁשָּבחֹות ַהּׁשַ

ֻכָּלם ִמְתַעְּטִרים ְכֶאָחד ........................................................ נו

ָּבת................................................................................ נו ְּתִפּלֹות ַהּׁשַ

 ְּבַׁשָּבת ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות
ְותֹוָרה......................................................................................................... נו

ְּבַׁשָּבת ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה................................................. נז

ַהּיֹוֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ............................................................... נז

ְּבַׁשָּבת ְמִביִאים ָלּה ָמזֹון ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב"ה.......... נח

ֶרק ה'  ּפֶ



ָּבת    ַחֵּיי ָׂשָרה – ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי     כהֹזַהר ַהּׁשַ

ֲהָגַנת ַהַּׁשָּבת
ָּבת )תהלים צב(. ַהִּתְׁשַּבַחת  ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהּׁשַ
ַהּזֹו ָאָדם ָהִראׁשֹון ָאַמר אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשּגַֹרׁש 
ִמַּגן ֵעֶדן, ּוָבָאה ַׁשָּבת ְוֵהֵגָּנה ָעָליו. ּוֵבֲארּוָה 
ַהֲחֵבִרים, ֶאת ַהִּתְׁשַּבַחת ַהּזֹו ְמַׁשֵּבַח ָהעֹוָלם 
ַהַּתְחּתֹון ֶאת ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, יֹום )ֶׁשַהֹּכל ּבֹו( 
לֹום ֶׁשּלֹו.  ֶׁשהּוא ֻּכּלֹו ַׁשָּבת, ַהֶּמֶלְך ֶׁשַהּׁשָ
ְוֶזהּו ִמְזמֹור ִׁשיר, ְוֹלא ָכתּוב ִמי ָאַמר אֹותֹו, 

ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו.

ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה
ָּבת  ַהּׁשַ ָהֶעְליֹון,  ַהּיֹום   - ָּבת  ַהּׁשַ ְליֹום 
ְוזֹו ַׁשָּבת. ַמה ֵּבין ֶזה  ָהֶעְליֹוָנה. זֹו ַׁשָּבת 
ָלֶזה? ֶאָּלא ַׁשָּבת ְסָתם זֹו ַׁשָּבת ֶׁשל ֶעֶרב 
ָּבת זֹו ַׁשָּבת ֶׁשְּלַמְעָלה. ֶזה  ַׁשָּבת. יֹום ַהּׁשַ
יֹום ְוֶזה ַלְיָלה. )שמות לא( ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּבת - ֲהֵרי ַלְיָלה, סֹוד ֶׁשל ְנֵקָבה. )שם  ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת - ֲהֵרי יֹום, סֹוד ֶׁשל  כ( ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ָּבת. ָזָכר. ְוָלֵכן ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהּׁשַ

ִּתְׁשָּבחֹות ַהַּׁשָּבת
ּוָמָצאנּו ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות, ֶׁשָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון 
ם ּוָבא ְסָתם, ְּכמֹו ֶזה - ַוִּיְקָרא ֶאל  עֹוֶלה ַבּׁשֵ
מֶֹׁשה, ּוְכמֹו )שמות כד( ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל 
ה'. ֻּכָּלם ֵׁשם ִנְסָּתר ְוֹלא עֹוֶלה ּבֹו, )ֶאָּלא( )ְוַהּכֹל( 
ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּדְרָּגה ֶעְליֹוָנה, ְוֶאל ַהַּדְרָּגה 
ם. אֹור ַהְּמנֹוָרה  ָהֶעְליֹוָנה הּוא ֹלא עֹוֶלה ַבּׁשֵ
ֶמׁש, ְוַעל ֶזה ֹלא  ֹלא עֹוֶלה ַּבּיֹום ְּבאֹור ַהּׁשֶ
ָּבת,  ם. ְוָכל ֵאֶּלה ִּתְׁשְּבחֹות ַהּׁשַ עֹוֶלה ַבּׁשֵ
ָּבת, ֶׁשִהיא ִּתְׁשַּבַחת( ַהּיֹום, ִהיא  ֶׁשִהיא ְּכבֹוד )יֹום ַהּׁשַ
 ִּתְׁשַּבַחת ֶעְליֹוָנה ַעל ָּכל ְׁשָאר ַהָּיִמים. )ְוָכל ֵאּלּו

ֲהָגַנת ַהַּׁשָּבת )ח"ב קל"ח, א(
צב(  )תהלים  ַהַּׁשָּבת,  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור 
ּתּוְׁשַּבְחָּתא ָדא, ָאָדם ָהִראׁשֹון 
ָקָאַמר ָלּה, ְּבַׁשֲעָתא ְדִאְתָּתַרְך ִמִּגְנָּתא 
ְּדֵעֶדן, ְוָאָתא ַׁשָּבת ְוָאִגין ָעֵליּה. ְואּוְקמּוָה 
ַחְבַרָּייא, ּתּוְׁשַּבְחָּתא ָדא, ָעְלָמא ַתָּתָאה 
ָקא ְמַׁשַּבח ְלַגֵּבי ָעְלָמא ִעָּלָאה, יֹוָמא 
ַמְלָּכא,  ַׁשָּבת,  כּוּלֹו  ְּדִאיהּו  ֵביּה(  )ְּדֹכָּלא 

ִּדְׁשָלָמא ִדיֵליּה. ְוָדא ִאיהּו ִמְזמֹור ִׁשיר, 
ְּכָמה  ֵליּה,  ָקָאַמר  ָמאן  ְכִתיב  ְוָלא 

ְדאֹוִקיְמָנא.

ַׁשָּבת ָהֶעְליֹוָנה
ְליֹום ַהַּׁשָּבת, יֹוָמא ִעָּלָאה, ַׁשָּבת ִעָּלָאה. 
ָּדא ַׁשָּבת ְוָדא ַׁשָּבת, ַמה ֵבין ַהאי 
ְלַהאי. ֶאָּלא, ַׁשָּבת ְסָתם, ָּדא ַׁשָּבת ְּדַמֲעֵלי 
ַׁשַּבָּתא. יֹום ַהַּׁשָּבת, ָּדא ַׁשָּבת ִּדְלֵעיָּלא. 
ָּדא יֹום, ְוָדא ַלְיָלה. )שמות לא( ְוָׁשְמרּו ְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ָהא ֵליְלָיא, ָרָזא 
ְדנּוְקָּבא. )שמות כ( ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת, 
ָהא יֹום, ָרָזא ִדְדכּוָרא. ּוְבִגין ַּכְך ִמְזמֹור 

ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת.

ִּתְׁשָּבחֹות ַהַּׁשָּבת
ְוַאְׁשְּכָחן ְּבַכָּמה ֲאָתר, ְּדָעְלָמא ַתָּתָאה 
ְוַאְתָיא  ִּבְׁשָמא,  ָסִליק  ָלא 
ְסָתם, ְּכגֹון ַהאי, ּוְכגֹון ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה, 
ּוְכגֹון )שמות כד( ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלּה ֶאל 
ְיָי'. ֻּכְּלהּו ָסִתים ְׁשָמא, ְוָלא ָסִליק ֵּביּה. 
)ֶאָּלא( )ס"א ְוכָֹּלא( ְּבִגין ְּדִאית ֵּביּה ַּדְרָּגא ִעָּלָאה, 

ָסִליק  ָלא  ִאיהּו  ִעָּלָאה  ַדְרָּגא  ּוְלַגֵּבי 
ִּבְׁשָמא. ְנהֹוָרא ִדְׁשָרָּגא, ָלא ָסִליק ִּביָמָמא, 
ִּבְנהֹוָרא ְּדִׁשְמָׁשא, ְוַעל ָּדא ָלא ָסִליק 
ִּבְׁשָמא. ְוָכל ִאֵּלין ֻּתְׁשְּבָחן, ְּדַׁשָּבת, ְּדִאיִהי 



ָּבת     ֶבֶרק הפ    ֹזַהר ַהּׁשַ כו

ַהִּתְׁשָּבחֹות ִהְתִקינּו ְּבִתּקּון ֶׁשל ַׁשָּבת, ֶׁשִהיא עֹוָלה ְלִהְתַעֵּטר 

ַּבֲעָטרֹות ֶעְליֹונֹות, ְמקֹומֹות ְקדֹוִׁשים ַעל ָּכל ְׁשָאר ַהָּיִמים(.

ֻכָּלם ִמְתַעְּטִרים ְכֶאָחד
ָאז ְּכֶׁשעֹוֶלה ָהאֹור, ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ַמְקִּדיִמים 
ְּבִׂשְמָחה,  ָּכבֹוד  ִּבְלבּוׁש  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ְקדֹוָׁשה  ַּבֲעָטָרה  ִמְתַעְּטִרים 
ְלַמָּטה,  ֲעֵליֶהם  ֶׁשעֹוֶמֶדת  רּוַח  ְּבאֹוָתּה 
ְמַׁשְּבִחים ְּבִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות, ְוַהִּתְׁשָּבחֹות 
עֹולֹות ְלַמְעָלה, ְוָכל ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחתֹוִנים 
ְּבִׂשְמָחה, ְוֻכָּלם ִמְתַעְּטִרים ְּכֶאָחד. ּפֹוְתִחים 
ָהֶעְליֹוִנים ְואֹוְמִרים: ַאְׁשֵריֶכם ָהָעם ַהָּקדֹוׁש 
ְוָכל  ֲעֵליֶכם,  ִהְתַעֵּטר  ֶׁשִרּבֹוְנֶכם  ָּבָאֶרץ, 
ַהֲחָילֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִמְתַעְּטִרים ִּבְׁשִביְלֶכם.

ַהּיֹום ַהֶּזה הּוא יֹום ַהְּנָׁשמֹות, ְוֹלא יֹום ַהּגּוף, 
ְלטֹון ְצרֹור ַהְּנָׁשמֹות הּוא, ְוָכל  ִמּׁשּום ֶׁשּׁשִ
ָהֶעְליֹוִנים ְוַהְּתּתֹוִנים עֹוְמִדים ְּבִזּוּוג ֶאָחד, 

ַּבֲעָטָרה ֶׁשל רּוַח ְיֵתָרה ֶעְליֹוָנה ְקדֹוָׁשה.

ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת
ָׁשֹלׁש  ַהָּקדֹוׁש,  ָהָעם  ֶׁשל  ָּבת  ַהּׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ
ְּכֶנֶגד ָׁשֹלׁש  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ִנְמָצאֹות  ְּתִפּלֹות 
ַׁשָּבתֹות, ּוֵפְרׁשּוָה, ְוַהּכֹל ֶאָחד. ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו 
ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ְּבִדְבֵרי  ֶאָּלא  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבֹצֶרְך  ֲאִפּלּו 

ִתְׁשָּבחֹות ּוְתִפָּלה ְותֹוָרה ְוָכָראּוי ָלֶהם.

ְוִתְׁשָּבחֹות  ְּבִׁשירֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ְּבַׁשָּבת 
ְותֹוָרה

ּוְבִדְבֵרי  ֲאֵחִרים  ִּבְדָבִרים  ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל  ּוִמי 
ָהעֹוָלם, ֶזהּו ָאָדם ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת, ְוֵאין לֹו 

ָּבת ְּדִאיהּו תּוְׁשַּבְחָּתא( יֹום, ִאיהּו  ְכבֹוד )נ"א יֹום ַהּׁשַ
ּתּוְׁשַּבְחָּתא ִעָּלָאה, ַעל ָּכל ְׁשַאר יֹוִמין. 
)ס"א ְוָכל ִאֵּלין ֻּתְׁשְּבָחן ַאְתִקינּו ְבִּתיקּוָנא ְדַׁשַּבָּתא ְדִאיהּו 

ָסִליק ְלִאְתֲעָטר ְּבִעְטִרין ִעָּלִאין ַאְתִרין ַקִּדיִׁשין ַעל ָּכל ְׁשַאר 

יֹוִמין(.

ֻכָּלם ִמְתַעְּטִרים ְכֶאָחד )ח"ב ר"ה, ב(
ְּכֵדין ַּכד ָסִליק ְנהֹוָרא, ַעָּמא ַקִּדיָׁשא 
ְמַקְּדֵמי ְלֵבי ְּכִניְׁשָּתא ִבְלבּוׁש ְיָקר 
ַקִּדיָׁשא  ְּבִעְטָרא  ִמְתַעְּטָרן  ְּבֶחְדָוה, 
ִדְלֵעיָּלא, ְּבַההּוא רּוָחא ְדַקְּייָמא ָעַלְייהּו 
ְלַתָּתא, ְמַׁשְּבָחן ְּבִׁשיִרין ְותּוְׁשְּבָחן, ְוַסְּלִקין 
ֻּתְׁשְּבָחן ְלֵעיָּלא, ְוִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ֻּכְּלהּו 
ְבֶחְדָוה, ּוִמְתַעְּטָרן ֻּכְּלהּו ַכֲחָדא. ַּפְתֵחי 
ִעָּלֵאי ְוַאְמֵרי, ַזָּכִאין ַאּתּון ַעָּמא ַקִּדיָׁשא 
ְבַאְרָעא, ְּדָמאֵריכֹון ִאְתֲעָּטר ָעַלְייכּו, ְוָכל 

ֵחיִלין ַקִּדיִׁשין, ִמְתַעְּטִרין ְּבִגיֵניכֹון.

ַהאי יֹוָמא, יֹוָמא ְדִנְׁשָמִתין ִאיהּו, ְוָלאו 
יֹוָמא ְדגּוָפא, ְּבִגין ְּדֻׁשְלָטנּו ִדְצרֹוָרא 
ְדִנְׁשָמִתין ִאיהּו, ְוַקְייָמן ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין 
ְּבִעְטָרא ְּדרּוָחא  ְבִזּוּוָגא ָחָדא,  ֻּכְּלהּו 

ְיֵתיָרא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא.
ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת

ְצלֹוָתא ְּדַׁשְּבָתא, ְּדַעָּמא ַקִּדיָׁשא, ְּתַלת 
ְצלֹוִתין ִאְׁשְּתָכחּו ְּבַהאי יֹוָמא, 
ָלֳקֵבל ְּתַלת ַׁשָּבֵתי, ְואּוְקמּוָה, ְוֻכְּלהּו ַחד. 
ֵּכיַון ְּדָעאלּו ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְלֵבי ְכִניְׁשָּתא, 
ֵּבי  ְבצֹוֶרְך  ֲאִפיּלּו  ְלִאְׁשַּתְּדָלא  ָאִסיר 
ְכִניְׁשָּתא, ֶאָּלא ְבִמֵּלי ֻּתְׁשְּבָחן ּוְצלֹוָתא, 

ְואֹוַרְייָתא, ְוַכְדָקא ָחֵזי לֹון.
ְוִתְׁשָּבחֹות  ְּבִׁשירֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ְּבַׁשָּבת 

ְותֹוָרה
ּוַמאן ְּדִאְׁשָּתַּדל ְּבִמִּלין ַאֲחָרִנין, ּוְבִמִּלין 
ְּדָעְלָמא, ָּדא ִאיהּו ַבר ָנׁש ְּדָקא 
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ֵחֶלק ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל. ְׁשֵני ַמְלָאִכים ְמֻמִּנים 
ָּבת, ְוֵהם ָׂשִמים ְיֵדיֶהם ַעל  ַעל ֶזה ְּביֹום ַהּׁשַ
ֹראׁשֹו ְואֹוְמִרים: אֹוי ִלְפלֹוִני ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק 
ַּבָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוַעל ֶזה ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ִּבְתִפָּלה ּוְבִׁשיִרים ּוְבִתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ֲאדֹוָנם, 

ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה.

ָבר ַאֵחר ִאם ִּתְׁשְּכבּון, זֹו ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה,  ּדָ
ָּבת, ֶׁשְּצִריִכים ְׂשָפַתִים  ֶׁשִהיא ְתִפַּלת ַהּׁשַ
ְלַקֵּבל אֹוָתּה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ֶׁשִהיא ִנְׁשַמת 
ָּכל ַחי, ִהיא יֹוֶרֶדת ַעל ֹראׁש ַצִּדיק ֶׁשהּוא 
ִביִעי, ְלׁשֹון ִלּמּוִדים קֹוְרִאים אֹותֹו,  יֹום ַהּׁשְ
ְוִהיא ׁשֹוָרה ָעָליו ֵּבין ְׁשֵּתי ְׂשָפַתִים, ֶׁשֵהם 

ֵנַצח ְוהֹוד.

ְּבַׁשָּבת ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה
ת הּוא ֶּפה, )ָּפַתח( ֶׁשִּנְפָּתח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת  ּבָ ְוׁשַ
ָּבת ַהּזֹו, ֶׁשֲהֵרי  ְלַקֵּבל אֹוָתּה ִּבְתִפַּלת ַהּׁשַ
ּוִמֶּמָּנה  ַקָּבָלה,  ִנְקֵראת  ָּבת  ַהּׁשַ ְּתִפַּלת 
ְמַקְּבלֹות ָּכל ַהְּסִפירֹות ֶזה ִמֶּזה, ּוָבּה ְּתִפָּלתֹו 
ֶׁשל ָאָדם ְמֻקֶּבֶלת ִלְפֵני יהו"ה, ְוִהיא ְתִפַּלת 
ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ְוִהיא ה' ֶעְליֹוָנה ֶׁשִּתְּקנּו 

ָבּה ָחֵמׁש ְּתִפּלֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.

ַהּיֹוֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ
ֲאָבל ַׁשָּבת ִהיא ְׁשִכיָנה ַתְחּתֹוָנה, ְּכלּוָלה 
ֹלָׁשה ָאבֹות, ֶׁשֵהם ְׁשֹלֶׁשת ָהֲעָנִפים ֶׁשל  ִמּׁשְ
ש' ֶׁשל ַׁשָּבת, ַּב"ת ְיִחיָדה ִהיא ְנֻקָּדה ֶבָחָלל 
ֶׁשָּלּה, ְוִהיא ַחג ֶׁשל ָּכל )ֶׁשּכֹוֵלל ָּכל( ָיִמים טֹוִבים, 

ָעֶליָה ֶנֱאַמר ַהּיֹוֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ.

ְמַחֵּלל ַׁשְּבָתא, ֵלית ֵליּה חּוָלָקא ְבַעָּמא 
ְדִיְׂשָרֵאל. ְּתֵרין ַמְלֲאִכין ְמָמָנן ַעל ָּדא, 
ְּביֹוָמא ְדַׁשְּבָתא, ְוִאיּנּון ַׁשוּו ְיֵדיהֹון ַעל 
ֵריֵׁשיּה, ְוַאְמֵרי, ַווי ִלְפַלְנָּיא, ְּדֵלית ֵליּה 
חּוָלָקא ְבקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא. ְוַעל ָּדא, 
ּוְבִׁשיִרין  ִבְצלֹוָתא  ְלִאְׁשַּתְּדָלא  ָּבֵעי 
ּוְלִאְׁשַּתְּדָלא  ְּדָמאֵריהֹון,  ּוְבתּוְׁשְּבָחן 

ְבאֹוַרְייָתא. 
)תיקוני זהר מ"ה, ב(

ִאיָּמא  ָּדא  ִּתְׁשְּכבּון,  ִאם  ַאֵחר,  ָּדָבר 
ִעָּלָאה, ְדִאיִהי ְצלֹוָתא ְדַׁשָּבת, 
ִּדְצִריִכין ִׂשְפָוון ְלַקְּבָלא ָלּה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, 
ְּדִאיִהי ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ִאיִהי ָנְחָתא ַעל 
רֹאׁש ַצִּדיק ְּדִאיהּו יֹום ַהְּׁשִביִעי, ְלׁשֹון 
ִלּמּוִדים ָקֵריָנן ֵליּה, ְוִאיִהי ַׁשְרָיא ֲעֵליּה 

ֵּבין ְּתֵרין ִׂשְפָוון ְּדִאינּון ֶנַצח ָוהֹוד.

ְּבַׁשָּבת ִמְתַקֶּבֶלת ַהְּתִפָּלה
ְוַׁשָּבת ִאיִהי ֶפה, )נ"א ַּפַתח( ְּדִאְתַּפְּתָחא 
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְלַקְּבָלא ָלּה ְּבַהאי ְצלֹוָתא 
ְדַׁשָּבת, ְּדָהא ְצלֹוָתא ְדַׁשָּבת ִאְתְקִריַאת 
ַקָּבָלה, ּוִמיָנּה ְמַקְּבִלין ָּכל ְסִפיָראן ֵּדין 
ִמן ֵּדין, ּוָבּה ְצלֹוָתא ְדַבר ַנׁש ְמקּוֶּבֶלת 
ֳקָדם יהו"ה, ְוִאיִהי ְצלֹוָתא ַדֲעֶׂשֶרת ְיֵמי 
ְּתׁשּוָבה, ְוִאיִהי ה' ִעָּלָאה, ְדַתִּקינּו ָּבּה 

ָחֵמׁש ְצלֹוִתין ְּביֹוָמא ְדִכּפּוֵרי.

ַהּיֹוֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ
ַּתָּתָאה,  ְׁשִכיְנָּתא  ִאיִהי  ַׁשָּבת  ֲאָבל 
ְּכִליָלא ִמְּתַלת ֲאָבָהן, ְּדִאינּון ְּתַלת 
ַעְנִפין ְּדש' ְּדַׁשָּב"ת, ַּב"ת ְיִחיָדה ִאיִהי 
ְנקּוָדה ֶּבָחָלל ִּדיָלּה, ְוִאיִהי ַחג ְּדָכל )נ"א 
ְדָּכִליל ָּכל( יֹוִמין ָטִבין, ֲעָלּה ִאְּתַמר )ישעיהו מ 

כב( ַהּיֹוֵׁשב ַעל חּוג ָהָאֶרץ.
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ְּבַׁשָּבת ְמִביִאים ָלּה ָמזֹון ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב"ה
ֲאָבל ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְּבַׁשָּבת ּוְבָיִמים טֹוִבים 
ּוְבָכל ַהּמּוָסִפים, ִהיא ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ּתֹוֶסֶפת 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְּתִפָּלה ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהחֹל, ָׁשֹלׁש 
ִכיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה,  ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום, ִהיא ַהּׁשְ
ַהְּכָלל ֶׁשל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְתִפּלֹות, ָׁשֹלׁש 
ה ָיִמים ְׁשמֹוֶנה  ְּפָעִמים ְּביֹום, עֹוִלים ְּבִׁשּׁשָ
ֶעְׂשֵרה, ְוַעל ְׁשמֹו ִנְקֵראת ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפ"ה. 
ִּביֵמי ַהֹחל ְמִביִאים ָלּה ָמזֹון ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, 
ָלּה  ְמִביִאים  טֹוִבים  ְוָיִמים  ְּבַׁשָּבת  ֲאָבל 
ה  ָמזֹון ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. אֹוי ְלִאּׁשָ
ֶׁשִּמְתַּפְרֶנֶסת ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהּו 
ַבּיֹוָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה, 
ְוָלָּמה ֲעֵלה ַזִית? ֶאָּלא ָאְמָרה ַהּיֹוָנה, ִרּבֹון 
ָהעֹוָלִמים, ִיְהֶיה ְמזֹוִני ָמסּור ְּבָיְדָך ְוִיְהֶיה 
ָמרֹור ְּכַזִית, ְוֹלא ִיְהֶיה ָמתֹוק ּוָמסּור ְּבַיד 
ִליַח ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ֶזה מטטרו"ן.  ָׁשִליַח, ְוַהּׁשָ
ְועֹוד, ְׁשִכיָנה ִנְקֵראת ְּתִפָּלה ֶׁשל ֶּפַסח ִמַּצד 
ֹמאל,  ָנה ִמַּצד ַהּׂשְ ַהָּיִמין, ְּתִפַּלת ֹראׁש ַהּׁשָ
ָהֶאְמָצִעי,  ְּתִפַּלת ָׁשבּועֹות ִמַּצד ָהַעּמּוד 
יהו"ה הּוא ְבָכל ָמקֹום ְלַקֵּבל אֹוָתּה )ּוְלַתֵּקן 

ֶאת ְּכֵלי ַהְּקָרב(.

ְּבַׁשָּבת ְמִביִאים ָלּה ָמזֹון ַעל ְיֵדי ַהָּקָּב"ה
ֲאָבל ִנְׁשָמָתא ְיֵתיָרא ְּבַׁשָּבת ּוְביֹוִמין ָטִבין 
ּוְבָכל מּוָסִפין, ִאיִהי ִאיָּמא ִעָּלָאה, 
ּתֹוֶסֶפת רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְצלֹוָתא ְדִׁשית יֹוִמין 
ְּדחֹול ְּתַלת ִזְמִנין ְּבָכל יֹוָמא, ִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא 
ַּתָּתָאה, ְּכָלָלא ְדַתְמֵני ְסֵרי ְצלֹוִתין, ְּתַלת 
ִזְמִנין ְּביֹוָמא, ָסְלִקין ְּבִׁשית יֹוִמין ַח"י, ְוַעל 
ְׁשֵמיּה ִאְתְקֵרי ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפ"ה, ְּביֹוִמין 
ְּדחֹול ַאְייֵתי ָלּה ְמזֹוָנא ַעל ְיֵדי ְׁשִליַח, 
ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ְויֹוִמין ָטִבין ַאְייֵתי ָלּה ְמזֹוָנא 
ַעל ְיָדא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ַווי ְלִאְּתָתא 
ְוָהא  ְׁשִליָחא,  ְיֵדי  ַעל  ְדִאְתַּפְרְנַסת 
אּוְקמּוהּו ְביֹוָנה, ְדִאְּתַמר )בראשית ח יא( ְוִהֵּנה 
ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה, ְוַאַּמאי ֲעֵלה ַזִית, 
ֶאָּלא ָאְמַרת יֹוָנה, ִרּבֹון ָעְלִמין, ְּתֵהא ְמזֹוָנא 
ִדיִלי ְמסּוָרה ִּביָדְך ּוְתֵהא ְמִריָרא ַּכַּזִית, 
ְוָלא ְּתֵהא ְמתּוָקה ּוְמסּוָרה ְבַיד ְׁשִליַח, 
ּוְׁשִליַח ְּבַהאי ֲאַתר ָּדא מטטרו"ן, ְועֹוד 
ְׁשִכיְנָּתא ִאְתְקִריַאת ְצלֹוָתא ְדִפְסָחא 
ִמִּסְטָרא ִדיִמיָנא, ְצלֹוָתא ְדרֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ִמִּסְטָרא ִדְׂשָמאָלא, ְצלֹוָתא ְדָׁשבּועֹות 
ִמִּסְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא, יהו"ה ִאיִהי ְבָכל 

ֲאַתר ְלַקְּבָלא ָלּה, )ּוְלַתּקּוֵני ָמאֵני ְקָרָבא(.
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ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 
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יֹוֵצר אֹור................................................................................ סו
................................................. סו ִּתְׁשָּבחֹות ָהעֹוָלם ַהָּבא 
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ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה
ָּכְך  ַאף  ְּבָרָכה  ִּתְּקנּו ּכֹוס ֶׁשל  ְלִחָּנם  ְולֹא 
ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה, ֲהָדָחה ִמִּבְפִנים ּוְׁשִטיָפה 
ִמַּבחּוץ, ִלְהיֹות ּתֹוכֹו ְּכָברֹו, ְוסֹוד ַהָּדָבר - 
ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו, ְוַכֲאֶׁשר ַהַּקְנַקן, ֶׁשהּוא ֵלב ַזְך 
ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ, ׁשֹוָרה ָׁשם ָחְכָמה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּבּה יהו"ה ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו, ָקָנִני הּוא ַקְנַקן 
ַוַּדאי, ְוִאם ַהַּקְנַקן ַהֶּזה הּוא ַזְך, ֶנֱאַמר ּבֹו 

ְוַנֵּקה, ְוִאם ָלאו, ֹלא ִיָּנֶקה ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבּה.

ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביְתָך
ה, ְוהּוא כֹוס, ָּכְך  ְוַקְנַקן ֶׁשל ָאָדם זֹו ָהִאּׁשָ
ְצִריָכה ְׁשִטיָפה ַוֲהָדָחה, ִאם ִהיא כֹוס ֶׁשל 
ְּבָרָכה, ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר, ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתָך, 
ְוִאם ָלאו, ִנְקֵראת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה, ְוַעל ַהַּיִין 
ֶׁשָּלּה ֶנֱאַמר ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש 
ַדִים ֶׁשָּלּה ֵהן ַאְׁשּכֹולֹות ְמרֹורֹות,  ְוכּו'. ַהּׁשָ
ֲאָבל ַהַּיִין ֶׁשל ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ָעָליו ֶנֱאַמר 
ם ִּפּקּוֵדי יהו"ה  ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש, ֶׁשּׁשָ
ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב, ֶׁשֵהם ָהֶאְׁשּכֹולֹות ֶׁשָּלּה.

ֲעָׂשָרה ְּדָבִרים ַהְּצִריִכים ְלכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה

ְוִהיא ּכֹוס ֶׁשל ַיִין, ֶׁשהּוא ַיִי"ן ֶחְׁשּבֹון סֹו"ד 
ְּכמֹו  ְדָבִרים,  ֲעָׂשָרה  ּבֹו  ְוָצִריְך  ְיסֹוד,  ִמן 
ֶׁשֵּבֲארּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ְוֵהן ְּכֶחְׁשּבֹון י' 
ִמן ְיסֹוד, ְוֵהם ִעּטּור ְוִעּטּוף, ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה, 
ַח"י ּוָמֵלא, ְמַקְּבלֹו ִבְׁשֵּתי ָיָדיו ְונֹוְתנֹו ְבָיִמין, 
ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו, ּוְמַסְּלקֹו ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח, 
ּוְמַׁשְּגרֹו ְבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו, ָעטּור ִמַּצד 
ֶׁשל ֲעָטָרה ֶׁשל ְּבִרית ִמיָלה, ִעּטּוף, ֹעֶטה 
ְלָמה, ְוִאם הּוא ָעִני ֶׁשֵאין לֹו ֶאָּלא  אֹור ַּכּׂשַ

ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה )תקוני זהר, ב, ב(
ְוַלאו ְלַמָּגָנא ַּתִּקינּו ְּבכֹוס ִּדְּבָרָכה אּוף 
ֲהָדָחה  ּוְׁשִטיָפה,  ֲהָדָחה  ָהִכי 
ִמִּבְפִנים ְׁשִטיָפה ִמַּבחּוץ, ְלֶמֱהֵוי ּתֹוכֹו 
ְּכַברֹו, ְוָרָזא ְדִמָּלה ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו )ויקרא 
טז יט(, ְוַכד ִאיהּו ַקְנַקן ְּדִאיהּו ִלָּבא ַּדְכָיא 

ִמְּלָגאו ּוִמְּלָבר, ַׁשְרָיא ַתָּמן ָחְכָמה, ְּדִאְּתַמר 
ָּבּה )משלי ח כב( יהו"ה ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו 
ָקָנִני ִאיהּו ַקְנַקן ַוַּדאי, ְוִאם ַהאי ַקְנַקן 
ִאיהּו ַדְכָיא, ִאְּתַמר ֵּביּה ְוַנֵּקה, ְוִאם ַלאו 

ֹלא ְיַנֵּקה ָּכל ַהּנֹוֵגַע ָּבּה )שם ו כט(.
ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביְתָך

ְוַקְנַקן ְּדַבר ַנׁש ָּדא ִאְּתָתא, ְוִאיהּו ּכֹוס, 
ָהִכי ְצִריָכה ְׁשִטיָפה ַוֲהָדָחה, ִאם 
ִהיא כֹוס ִּדְבָרָכה, ַוֲעָלּה ִאְּתַמר )יחזקאל מד 
ל( ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתָך, ְוִאם ַלאו 
ִאְתְקִריַאת ּכֹוס ַהַּתְרֵעָלה, ְוַיִין ִּדיָלּה ֲעֵליּה 
ִאְּתַמר )משלי לא ו( ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין 
ִאינּון  ִּדיָלּה  ָׁשַדִים  וכו',  ָנֶפׁש  ְלָמֵרי 
ַאְׁשּכֹולֹות ְמרֹורֹות, ֲאָבל ַיִין ְּדכֹוס ִּדְבָרָכה 
ֲעֵליּה ִאְּתַמר )תהלים קד טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 
ֱאנֹוׁש ְּדַתָּמן ִּפּקּוֵדי יהו"ה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי 

ֵלב )שם יט טו(, ְּדִאינּון ֶאְׁשּכֹולֹות ִּדיָלּה.
ֲעָׂשָרה ְּדָבִרים ַהְּצִריִכים ְלכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה )תוק"ז 

פ"ד, ב(

ְוִאיִהי ּכֹוס ְּדַיִין, ְּדִאיהּו ַיִי"ן חּוְׁשַּבן סֹו"ד 
ֲעָׂשָרה  ֵּביּה  ְוָצִריְך  ְיסֹוד,  ִמן 
ְדָבִרים ְּכָמה ְדאּוְקמּוהּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, 
ְוִאינּון ְּכֻחְׁשַּבן י' ִמן ְיסֹוד, ְוִאינּון ִעּטּור 
ְוִעּטּוף ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה ַח"י ּוָמֵלא, ְמַקְּבלֹו 
ִּבְתֵרי ְידֹוי ְונֹוְתנֹו ְּבָיִמין, ְוָיֵהיב ֵעינֹוי ֵּביּה, 
ּוְמַׁשְּגֵריּה  ֶטַפח,  ַהַּקְרַקע  ִמן  ּוְמַסְּלקֹו 
ְּבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵביֵתיּה, ִעּטּור ִמִּסְטָרא 
ַדֲעָטָרה ִדְּבִרית ִמיָלה, ִעּטּוף עֹוֶטה אֹור 
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עּור ֶׁשל ָהאֹות ד',  ְרִביִעית לֹוג, ֶׁשִהיא ַהּׁשִ
ֶנֱאַמר ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף, ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה, 
ֲהָדָחה ִמִּבְפִנים ּוְׁשִטיָפה ִמַּבחּוץ, ְוסֹוד ַהָּדָבר 

- ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו.

ַמֲעַלת ַהּיֹום
ם  ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְתַעֵּטר ְּבִׁשְבִעים ֲעָטרֹות, ְוַהּׁשֵ
ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוׁש ִנְׁשַּתֵּלם ְּבָכל ַהְּצָדִדים, ְוָכל 
ַהְּדָרגֹות מּוָארֹות, ְוַהֹּכל ְּבִׂשְמַחת ַהְּבָרכֹות 

ה. ה ְותֹוֶסֶפת ֶׁשל ְקֻדּׁשָ ה ַעל ְקֻדּׁשָ ּוִבְקֻדּׁשָ

ְקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת
ֶׁשל  ה  ְקֻדּׁשָ זֹוִהי  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ֶׁשל  ה  ָ ְקֻדּשׁ
ֹלִׁשים  ַׁשַּבת ְּבֵראִׁשית. ֶׁשֲהֵרי ִמְתַקֵּדׁש ִמּׁשְ
ּוְׁשַנִים ְׁשִביִלים, ְוָׁשֹלׁש ְּדָרגֹות ֶׁשל ַּתּפּוִחים 
ה ַהּזֹו  ַהְּקדֹוִׁשים. ּוְצִריִכים ְלַהְזִּכיר ַעל ַהְּקֻדּׁשָ
ֶאת ְּכַלל ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, ּוְמנּוָחה ְּבסֹוד ֶׁשל 
ִביִלים ּוְׁשֹלׁש ַהְּדָרגֹות  ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַנִים ַהּׁשְ
ֶׁשִּנְכָללֹות ָּבֶהם, סֹוד ָהֵעדּות ֶׁשל ַמֲעֵׂשה 
ַמִים  ְבֵראִׁשית, ְּדַהְינּו )בראשית ב( ַוְיֻכּלּו ַהּׁשָ
ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ְוגֹו'. ַוְיַכל ֱאֹלִהים, ֶׁשֵּיׁש 
ָּבֵעדּות ַהּזֹו ְׁשֹלִׁשים ְוָחֵמׁש ֵּתבֹות, ְׁשֹלִׁשים 
ֶׁשל  ַהְּדָרגֹות  ְׁשֹלׁש  ִעם  ְׁשִביִלים  ּוְׁשַנִים 

ַהַּתּפּוִחים ַהְּקדֹוִׁשים.
לֹשׁ ְּדָרגֹות, ֶׁשֵהן: ְׁשִביִעי. ְׁשִביִעי. ְׁשִביִעי.  ׁשָ
ְוֵיׁש ּבֹו סֹוד ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ְוסֹוד ֶׁשל 
ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון, ְוסֹוד ָּכל ָהֱאמּוָנה. ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ֱאֹלִהים: ֶאָחד ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון. ֶאָחד 
ַּפַחד ִיְצָחק. ְוֶאָחד ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוׁש, 
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים. ָצִריְך ָאָדם ְלָהִעיר ֶאת ָהֵעדּות 
ַהּזֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְרצֹון ַהֵּלב, ְלָהִעיד ִלְפֵני ַבְעָלּה 
ֶׁשל ָהֱאמּוָנה. ְוָכל ִמי ֶׁשֵּמִעיד ֶאת ֶזה ְוָיִׂשים 

ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו ָלֶזה, ְמַכֵּפר ַעל ָּכל ֲחָטָאיו. 

ַּכַּׁשְלָמה )תהלים קד ב(, ְוִאם הּוא ָעִני ְדֵלית 
ֵּביּה ֶאָּלא ְרִביִעית לֹוג ְּדִאיִהי ִׁשעּוָרא 
ְדָאת ד', ִאְּתַמר )שם קב א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי 
ַיֲעטֹוף, ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה, ֲהָדָחה ִמְּלָגאו 
ְוִטֲהרֹו  ְדִמָּלה  ְוָרָזא  ִמְּלָבר,  ּוְׁשִטיָפה 

ְוִקְּדׁשֹו )ויקרא טז יט(.
ַמֲעַלת ַהּיֹום )ח"ב ר"ז, ב(

יֹוָמא ָּדא, ִמְתַעְּטָרא ְבִׁשְבִעין ִעְטִרין, 
ּוְׁשָמא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא, ִאְׁשְּתִלים 
ְבָכל ִסְטִרין, ְוִאְתְנִהירּו ֻּכְּלהּו ַדְרִּגין, ְוֹכָּלא 
ְבֶחְדָוה ְדִבְרָּכאן, ּוִבְקדּוָּׁשה ַעל ְקדּוָׁשה, 

ְותֹוֶסֶפת ִּדְקדּוָּׁשה.
ְקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת

ִקדּוָׁשה ְּדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא, ָּדא ִאיִהי ְקֻדָּׁשה 
ְדַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית. ְּדָהא ִאְתַקָּדׁש 
ַּדְרִּגין  ּוְתַלת  ְׁשִביִלין,  ּוְתֵרין  ִמְּתָלִתין 
ְּדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. ּוָבֵעיָנן ְלַאְדְּכָרא ַעל 
ַהאי ִקדּוָׁשה, ְּכָלָלא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראִׁשית, 
ְוַנְייָחא ְבָרָזא ִדְתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין, 
ָרָזא  ְּבהּו,  ְּדִאְתְּכִליָלן  ַּדְרִּגין  ּוְתַלת 
ְדַסֲהדּוָתא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראִׁשית, ְּדַהְיינּו 
)בראשית ב( ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם 

ְוגֹו'. ַוְיַכל ֱאֹלִהים, ְּדִאית ְּבַסֲהדּוָתא ָדא, 
ְּתָלִתין ַוֲחֵמׁש ֵּתיִבין. ְּתָלִתין ּוְתֵרין ְׁשִביִלין, 

ּוְתַלת ַּדְרִּגין ְּדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין.
ְׁשִביִעי.  ְׁשִביִעי.  ְּדִאיּנּון:  ַּדְרִּגין,  ְּתַלת 
ְׁשִביִעי. ְוִאית ֵּביּה ָרָזא ְדָעְלָמא 
ִעָּלָאה, ְוָרָזא ְדָעְלָמא ַתָּתָאה, ְוָרָזא ְּדָכל 
ְמֵהיְמנּוָתא. ְּתַלת ִזְמִנין ֱאֹלִהים, ַחד, ָעְלָמא 
ַתָּתָאה. ְוַחד, ַּפַחד ִיְצָחק. ְוַחד, ָעְלָמא 
ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא, קֶֹדׁש קּוְדִׁשין. ָּבֵעי ַבר 
ְּבֶחְדָוה,  ָדא,  ַסֲהדּוָתא  ְלִמְסַהד  ָנׁש 
ִּבְרעּוָתא ְדִלָּבא, ְלַאְסֲהָדא ַקֵּמי ָמאֵריּה 
ִּדְמֵהיְמנּוָתא. ְוָכל ָמאן ְּדַיְסִהיד ָּדא, ְוִיָׁשֵוי 
ִלֵּביּה ּוְרעּוֵתיּה ְלָדא, ְמַכֵּפר ַעל ָּכל חֹובֹוי. 
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ֻנַּסח ַהִּקּדּוׁש 
רּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר  ּבָ
ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו ְוכּו', ִקּדּוׁש ֶזה 
הּוא ְּבִמְׁשָקל ֶאָחד ְּכֶנֶגד ֵעדּות ָהֱאמּוָנה, 
ְוֵהם ְׁשֹלִׁשים ְוָחֵמׁש ֵּתבֹות ֲאֵחרֹות, ְּכמֹו 
ֶׁשֵּיׁש ְּבַוְיֻכּלֹו. ַהֹּכל עֹוֶלה ְלִׁשְבִעים ֵּתבֹות 
ְלִהְתַעֵּטר ָּבֶהם ַׁשָּבת ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת. ַאְׁשֵרי 
ֶחְלקֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשְּיַכּוֵן ְרצֹונֹו ַלְּדָבִרים ַהָּללּו 

ִלְכבֹוד ִרּבֹונֹו.

ִקּדּוׁש ַהּיֹום
ִקּדּוׁש ַהּיֹום, ֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהּו ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן, 
ְוֹלא יֹוֵתר. ֶׁשֲהֵרי ַהּיֹום עֹוֵמד ְלַקֵּדׁש אֹותֹו. ַמה 
ֵאין ֵּכן ַּבַּלְיָלה, ֶׁשָאנּו ְצִריִכים ְלַקֵּדׁש אֹותֹו  ּׁשֶ
ַּבְּדָבִרים ַהָּללּו, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְוֹלא ִמְתַקֵּדׁש 
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה, ֶאָּלא ַרק ָּבָעם ַהָּקדֹוׁש ְלַמָּטה, 
ְּכֶׁשּׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם אֹוָתּה רּוַח ֶעְליֹוָנה. ְוָאנּו 
ְצִריִכים ְלַקְּדׁשֹו ִּבְרצֹון ַהֵּלב, ּוְלַכֵּון ַהַּדַעת 

ָלֶזה.

ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום
ְמַקְּדִׁשים  ְוִיְׂשָרֵאל  אֹותֹו,  ְמַקֵּדׁש  ְוַהּיֹום 
תֹו  ִּבְתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ּוִמְתַקְּדִׁשים ִּבְקֻדּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש  ָהָעם  ִיְׂשָרֵאל  ַאְׁשֵרי  ַהֶּזה.  ַּבּיֹום 

ה ְלעֹוָלִמים.  ֶׁשָּיְרׁשּו יֹום ַהֶּזה ַנֲחַלת ְיֻרּׁשָ

ֵעדּות ַעל ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית
ַוְיֻכּלּו. ּכֹו"ס ְּבֶחְׁשּבֹון  - ּכֹוס ֶׁשל  י  ֲחִמיׁשִ
ֱאֹלִהים. ַוְיֻכּלּו - ע"ב, ֶׁשּכֹוֶלֶלת אֹוָתם ַהַּכָּלה 
ַהְּקדֹוָׁשה. ֶׁשַהּכֹוס ַהֹּזאת ַהְּמֵלָאה ַיִין ֶׁשל 
ּתֹוָרה, ְצִריָכה ְלָהִעיד ַעל ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית.

ֻנַּסח ַהִּקּדּוׁש
ָּברּוְך ַאָּתה ָיְי ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר 
ִקְּדָׁשנּו ְבִמְצוָֹתיו ְוָרָצה ָבנּו ְוכּו', 
ַהאי ִקיּדּוָׁשא ִאיהּו ְּבַחד ַמְתְקָלא, ָלֳקֵבל 
ַסֲהדּוָתא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְוִאיּנּון ְּתָלִתין 
ַוֲחֵמׁש ֵּתיִבין ַאֲחָרִנין, ְּכָמה ְדִאית ְּבַוְיֻכּלּו. 
ּכָֹּלא ַסְּלִקין ְלִׁשְבִעין ֵּתיִבין, ְלִאְתַעְּטָרא 
ְבהּו ַׁשָּבת, ְּדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא. ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה 
ְּדַבר ָנׁש, ִּדְּיַכֵּוון ְרעּוֵתיּה ְלִמִּלין ִאֵּלין, 

ִליָקָרא ְּדָמאֵריּה.

ִקּדּוׁש ַהּיֹום
ִקיּדּוָׁשא ְּדיֹוָמא, ָהא אּוְקמּוָה ּבֹוֵרא 
ְפִרי ַהֶּגֶפן, ְוָלא ַיִּתיר. ְּדָהא 
יֹוָמא ָקִאים ְלַקְּדָׁשא ֵליּה, ַמה ְּדֵלית ָהִכי 
ְבֵליְלָיא, ְּדֲאָנן ְצִריִכין ְלַקְּדָׁשא ֵליּה, ְּבָהֵני 
ִמִּלין, ְּכָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ְוָלא ִאְתַקָּדׁש 
ַהאי ֵליְלָיא, ֶאָּלא ְּבַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְלַתָּתא, 
ַּכד ַׁשְרָיא ָעַלְייהּו ַההּוא רּוָחא ִעָּלָאה. 
ַוֲאָנן ָּבֵעיָנן ְלַקְּדָׁשא ֵליּה ִּבְרעּוָתא ְדִלָּבא, 

ְלַכְּווָנא ַּדְעָּתא ְלַהאי. 

ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום
ְויֹוָמא ִאיהּו ָקא ְמַקְּדָׁשא ֵליּה. ְוִיְׂשָרֵאל 
ּוָבעּוִתין,  ִבְצלֹוִתין  ְמַקְּדֵׁשי 
ּוִמְתַקְדִׁשין ִּבְקדּוָׁשֵתיּה, ְּבַהאי יֹוָמא. 
ַזָּכִאין ִיְׂשָרֵאל, ַעָּמא ַקִּדיָׁשא, ְּדַאֲחִסינּו 

יֹוָמא ָדא, ַאֲחָסַנת ְירּוָתא ְלָעְלִמין.

ֵעדּות ַעל ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית )חלק ג רע"ג, א ר"מ(
ֲחִמיָׁשָאה, ּכֹוס ְּדַוְיֻכּלּו. ּכֹו"ס, ְּבֶחְׁשּבֹון 
ֱאֹלִהים. ַוְיֻכּלּו, ב, ְּדָכִליל לֹון 
ֵייָנא  ָמֵּלא  כֹוס  ְּדַהאי  ַקִּדיָׁשא,  ַּכָּלה 
ְדאֹוַרְייָתא, ָצִריְך ְלַאְסֲהָדא ַעל עֹוָבָדא 

ִּדְבֵראִׁשית.
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ְטִעיַמת ַהַּמֲאָכִלים
ּוְבֵליל ַׁשָּבת ָצִריְך ָאָדם ִלְטֹעם ֵמַהֹּכל ְּכֵדי 
ְלַהְראֹות ֶׁשֻּסַּכת ָׁשלֹום ַהּזֹאת ִנְכְלָלה ֵמַהּכֹל, 
ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְפֹּגם ַמֲאָכל ֶאָחד ְליֹום, ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים ְׁשַנִים, ִלְׁשֵּתי ַהְּסעּודֹות ָהֲאֵחרֹות 
ֶׁשל ַהּיֹום, ְוָיֶפה. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ַמֲעֶלה יֹוֵתר 
ֲאֵחִרים.  ִמַּמֲאָכִלים  ִלְטֹעם  ְוָיכֹול  ַלּיֹום 
ְוִלְקַטִּנים ִּבְׁשֵני ַתְבִׁשיִלים ַמְסִּפיק. ּוֵבֲארּוָה 

ַהֲחֵבִרים.

ַהָּכרֹוז ֶׁשִּבְכִניַסת ַהַּׁשָּבת
ְּבָכל  קֹוֵרא  ָּכרֹוז  ַׁשָּבת,  ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת  א  ֶאּלָ
ִהְתַּתְּקנּו  ֶמְרָּכבֹות,  ִהְתַּתְּקנּו  ָהְרִקיִעים: 
רּוַח  יֹוֵצאת  ָאז  ִרּבֹוְנֶכם.  ְּכֶנֶגד  ַמֲחנֹות 
ִנְפֶרֶׁשת  ְואֹוָתּה רּוַח  ַהָּדרֹום,  ַאַחת ִמַּצד 
ַעל ָּכל אֹוָתם ֲחָילֹות ּוַמֲחנֹות ֶׁשל ַצד ָיִמין, 
ּוִמְתַלְּבׁשֹות ּבֹו, ְואֹוָתּה רּוַח ִנְקֵראת ְלבּוׁש 
ְלָחנֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם  ָּכבֹוד ֶׁשל ַׁשָּבת. ָאז ַהּׁשֻ
ַהֶּזה ְמֻתָּקנֹות ְּבֵהיָכל ֶאָחד. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשל 
אֹותֹו ָאָדם ֶׁשִּסּדּור ֻׁשְלָחנֹו ִנְרֶאה ָׁשם ָּכָראּוי, 
ְוַהּכֹל עֹוֵמד ְמֻתָּקן ְּבִלי בּוָׁשה, ִאיׁש ְּכִפי כֹחֹו.

ְרׁשּות ַהְּנָׁשָמה ְלָבֵרְך
ַמת ָּכל ַחי, ֲהֵרי ַהֲחֵבִרים עֹוְררּו בֹו ִּדְבֵרי  ִנׁשְ
ֱאֶמת. ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ְלַהְזִּכיר, ַהְּנָׁשָמה ַהּזֹו 
ּוִמּׁשּום  ָהעֹוָלִמים.  ַחי  ֵמאֹותֹו  ֶׁשּפֹוַרַחת 
ֶׁשִהיא ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצאֹות ָּכל ַהְּבָרכֹות 
ְוׁשֹורֹות ּבֹו, ְוהּוא ַמְׁשֶקה ּוְמָבֵרְך ְלַמָּטה, 
ַהְּנָׁשָמה ַהּזֹו ֶׁשּיֹוֵצאת ִמֶּמּנּו ֵיׁש ְרׁשּות ְלָבֵרְך 

ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה.
ְוָלֵכן ּפֹוְרחֹות ַהְּנָׁשמֹות ֵמאֹותֹו ַחי ְּבֶעֶרב 
ַמָּמׁש  ֶׁשּפֹוְרחֹות,  ְנָׁשמֹות  אֹוָתן  ַׁשָּבת, 
ְמָבְרכֹות ָמקֹום ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵׁשם ִמְּלַמָּטה. 

ְטִעיַמת ַהַּמֲאָכִלים )ח"א מ"ח, ב(
ּוְבֵליְלָיא ְדַׁשַּבָּתא ָבֵעי ַבר ָנׁש ְלַאְטָעָמא 
ִמּכָֹּלא, ְּבִגין ְלַאֲחָזָאה ְדַהאי 
ֻסַּכת ָׁשלֹום ִמּכָֹּלא ִאְתְּכִליַלת, ּוִבְלָבד 
ְּדָלא ַיְפִּגים ֵמיְכָלא ָחָדא ְליֹוָמא, ְוִאית 
ְּדָאְמֵרי ְּתֵרין, ִלְתֵרין ְסעּוָדֵתי ַאֲחַרִּנין 
ְּדיֹוָמא, ְוַׁשִּפיר. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאי ָסִליק ַיִּתיר 
ְליֹוָמא ְוָיִכיל ְלִמְטַעם ִמֵּמיְכִלין ַאֲחַרִּנין 
ְוִלְזִעיֵרי ִבְתֵרי ַתְבִׁשיִלין ַסְגָיא, ְואּוְקמּוָה 

ַחְבַרָיא.
ַהָּכרֹוז ֶׁשִּבְכִניַסת ַהַּׁשָּבת )ח"ב ר"ד, א(

ָקֵרי  ָּכרֹוָזא  ַׁשְּבָתא,  ָעאל  ַּכד  ֶאָּלא 
ְבכּוְּלהּו ְרִקיִעין, ִאְתְּתָקנּו ְרִתיִכין, 
ִאְתְּתָקנּו ַמִׁשְרָיין, ְלַקְדמּות ָמאֵריכֹון. ְּכֵדין 
ָנִפיק ַחד רּוָחא ִמִּסְטָרא ְדָדרֹום, ְוַההּוא 
ֵחיִלין  ִאיּנּון  ָּכל  ַעל  ִאְתְּפַרׁש  רּוָחא 
ּוַמִׁשְרָיין ְּדִלְסַטר ְיִמיָנא, ְוִאְתַלְּבָׁשן ֵּביּה, 
ִדיָקר  ְלבּוָׁשא  ִאְקֵרי  רּוָחא  ְוַההּוא 
ָעְלָמא,  ְדַהאי  ָּפתֹוֵרי  ְּכֵדין  ְּדַׁשְּבָתא. 
ִמְתַּתְּקָנן ְּבַחד ֵהיָכָלא. ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה 
ְּדַההּוא ַבר ָנׁש, ְּדִסּדּוָרא ְדָפתֹוֵריּה ִאְתֲחֵזי 
ַּתָּמן ְּכְדָקא ָיאּות, ְוַקְּייָמא כָֹּלא ִמְתַּתְּקָנא, 

ְּבָלא ִכּסּוָפא, ִאיִנׁש ְּכפּום ֵחיֵליּה.
ְרׁשּות ַהְּנָׁשָמה ְלָבֵרְך )ח"ב קל"ח, א(

ִנְׁשַמת ָּכל ָחי, ָהא ַחְבַרָּייא ִאְּתָערּו ֵּביּה 
ָלן  ִאית  ֲאָבל  ִּדְקׁשֹוט.  ִמִּלין 
ְלַאְדְּכָרא, ַהאי ִנְׁשָמָתא ְּדַפְרָחא ֵמַההּוא 
ָחי ָהעֹוָלִמים. ּוְבִגין ְּדִאיִהי ִדיֵליּה, ְּדִמֵניּה 
ַנְפָקן ָּכל ִּבְרָּכאן, ְוַׁשְרָיין ֵּביּה, ְוהּוא ַאְׁשֵקי 
ּוְמָבַרְך ְלַתָּתא, ַהאי ִנְׁשָמָתא ְדָנְפָקא 
ִמֵּניּה, ִאית ָלּה ְרׁשּו ְלָבְרָכא ְלַהאי ֲאָתר.
ָחי,  ִנְׁשָמִתין ֵמַההּוא  ָפְרִחין  ָּדא  ְוַעל 
ִנְׁשָמִתין  ִאיּנּון  ַׁשַּבָּתא.  ְּבַמֲעֵלי 
ְּדִאיּנּון ַּפְרָחאן, ַמָּמׁש ְמָבְרִכין ְלַהאי ֲאָתר 
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ְואֹותֹו ָמקֹום ֶׁשּיֹוְצאֹות ִמֶּמּנּו, ְמָבֵרְך אֹותֹו 
ִמַּמָּטה  ְּבָרכֹות  ְמַקֵּבל  ֶזה  ְוֵׁשם  ְלַמְעָלה, 

ּוִמַּמְעָלה, ְוִנְכֶלֶלת ִמָּכל ַהְּצָדִדים.

ָאר  ִמּׁשְ ְּבָרכֹות  ְמַקֶּבֶלת  ִהיא  ַהֹחל  יֵמי  ּבִ
ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּמָבְרכֹות אֹוָתּה ִמְּלַמָּטה, ְּביֹום 
ָּבת ִהיא ְמַקֶּבֶלת ְּבָרכֹות ֵמאֹוָתן ְנָׁשמֹות  ַהּׁשַ
ֶעְליֹונֹות ֶׁשְּמָבְרכֹות אֹוָתּה ְּבַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש 
ֵּתבֹות ְּכֶחְׁשּבֹון מ"ה. )ִמִּנְׁשַמת ָּכל ַחי ַעד ְוָהַאֲחרֹוִנים( 
ים ֵּתבֹות, ְּכֶחְׁשּבֹון מ"י( ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו  )ּוַבּסֹוד ֶׁשל ֲחִמּׁשִ

ְּבסֹוד מ"ה ּוְבסֹוד מ"י. ֶזה ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון, 
)ַעד  ַחי  ָּכל  ִנְׁשַמת  ַהַּתְחּתֹון.  ָהעֹוָלם  ְוֶזה 
ְוָהַאֲחרֹוִנים( - מ"ה. ּוִמן ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה 

ַעד ּוִמְּלָפִנים - עֹוָלה ַהִּתְׁשַּבַחת ָהַאֶחֶרת 
ַּגב ֶׁשֹּלא עֹוֵמד  ַעל  ְוַאף  ֵּתבֹות.  ים  ֲחִמּׁשִ
ַהָּדָבר ַּבֶחְׁשּבֹון, עֹוֶלה ַהֶחְׁשּבֹון סֹוד מ"י, 
ם ָוָהְלָאה עֹוָלה ַהִּתְׁשַּבַחת ָהַאֶחֶרת  ּוִמּׁשָ
ְלֶחְׁשּבֹון )מ"ה( ֵמָאה ֵתבֹות, ַּתְׁשלּוִמים ֶׁשל 
ּׁשֹוֶרה ֶׁשהּוא  ַהֹּכל, ּוֶמְרָּכָבה ַאַחת ַעל ַמה ּׁשֶ

ַּתְׁשלּום )אֹותֹו ָׁשֵלם ֶעְליֹון(.

ַבח ַהֶּזה ְוָכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ֻּכָּלם  ְוָכל ַהּׁשֶ
ֵאיָבִרים ְידּוִעים ְּבֶחְׁשּבֹון ְלַתְׁשלּום ַׁשָּבת 
ּוְלִהְׁשַּתֵּלם ֵמֶהם ָּכָראּוי. ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשּיֹוְדִעים 
ְלַסֵּדר ֶאת ֶׁשַבח ִרּבֹוָנם ָּכָראּוי. ִמָּכאן ָוָהְלָאה 

ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ְּכמֹו ֶׁשֻּתַּקן.

יֹום ַהְנַׁשּמֹות
ַהּיֹום ַהֶּזה הּוא יֹום ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשִּמְתַעֵּטר אֹותֹו 
ְצרֹור ַהְּנָׁשמֹות )ַּבִּתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ֲאדֹוָנם(. ִמּשּׁום ָּכְך 
ְמַׁשְּבִחים ְּבִתְׁשָּבחֹות ִּתְׁשַּבַחת ַהְּנָׁשָמה, ְוַהְינּו 
ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ה' ֱאֹלֵהינּו ְורּוַח 
ָּכל ָּבָׂשר ְוכּו'. ְוֵאין ַהִּתְׁשַּבַחת ֶאָּלא ְּבַצד ֶׁשל 

ְּדִאְקֵרי ֵׁשם ִמַּתָּתא. ְוַההּוא ֲאָתר ְּדַנְפֵקי 
ֵׁשם  ְוַהאי  ְלֵעיָּלא,  ֵליּה  ְמָבַרְך  ִמֵּניּה 
ּוֵמֵעיָּלא,  ִמַּתָּתא  ִבְרָכאן,  ְמַקְּבָלא 

ְוִאְתְּכִליַלת ִמָּכל ִסְטִרין.
ְּדחֹול, ִאיִהי ְמַקְּבָלא ִבְרָכאן,  ְּביֹוֵמי 
ִמְּׁשַאר ִנְׁשָמִתין, ְּדָקא ְמָבְרִכין 
ָלּה ִמַּתָּתא. ְּביֹוָמא ְדַׁשָּבת, ִאיִהי ְמַקְּבָלא 
ִבְרָכאן ֵמִאיּנּון ִנְׁשָמִתין ִעָּלִאין, ְּדָקא 
ְמָבְרָכאן ָלּה ְּבַאְרְּבִעין ַוֲחֵמׁש ֵּתיִבין, 
ְּכחּוְׁשָּבן מ"ה. )ִּמִנְׁשַמת ָּכל ָחי ַעד ְוַהֲאַחרֹוִנים( )ס"א 
ּוְבָרָזא ְדַחְמִׁשין ֵּתיִבין, ְּכחּוְׁשָּבן מ"י( ְּכָמה ְּדאֹוִקיְמָנא, 

ְּבָרָזא מ"ה, ּוְבָרָזא מ"י. ָּדא ָעְלָמא ִעָּלָאה, 
ְוָדא ָעְלָמא ַתָּתָאה. ִנְׁשַמת ָּכל ָחי )ס"א ַעד 
ְוָהַאֲחרֹוִנים( מ"ה. ּוִמן ְוִאיּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה 

ַעד ּוִמְּלָפִנים, ַסְּלָקא תּוְׁשַּבְחָּתא ַאֲחָרא 
ַחְמִׁשין ֵּתיִבין. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ַקְּייָמא 
ַּתָּמן ִמָּלה ְבחּוְׁשָּבָנא, ַסְּלָקא ֻחְׁשָּבָנא ָרָזא 
מ"י. ּוִמַּתָּמן ּוְלָהְלָאה ַסְּלָקא ּתּוְׁשַּבְחָּתא 
ַאֲחָרא ְלֶחְׁשּבֹון )מ"ה( ְמָאה ֵתיִבין, ַּתְׁשלּוִמין 
ְּדכָֹּלא, ְוַחד ְרִתיָכא ַעל ַמה ְדַׁשְרָיא ְדִאיהּו 

ַּתְׁשלּוָמא )ס"א ַההּוא ְׁשֵליָמא ִעָּלָאה(.
ְוָכל ְׁשָבָחא ָדא, ְוָכל ִמִּלין ִאֵּלין, ֻּכְּלהּו 
ַׁשְייִפין ְיִדיָען, ְּבחּוְׁשָּבָנא ְלַתְׁשלּוָמא 
ְדַׁשָּבת, ּוְלִאְׁשַּתְּלָמא ִמַּנְייהּו, ַּכְדָקא ֲחֵזי. 
ְׁשָבָחא  ְלַסְּדָרא  ְּדַיְדֵעי  ַעָּמא,  ַזָּכָאה 
ְדָמֵריהֹון, ַּכְדָקא ֵיאֹות. ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה 

ִסּדּוָרא ִדְצלֹוָתא ְכָמה ְּדִאְתַּתְקַנת.
יֹום ַהְנַׁשּמֹות )ח"ב ר"ה, ב(

ְדִנְׁשָמִתין,  יֹוָמא  ִאיהּו  יֹוָמא,  ַהאי 
ְצרֹוָרא  ַההּוא  ְּדִאְתַעְּטָרא 
ְדִנְׁשָמִתין. )ְּבתּוְׁשְּבָחן ְּדָמאֵריהֹון( ְּבִגין ָּכְך ְמַׁשְּבֵחי 
ְּבתּוְׁשְּבָחן ֻּתְׁשַּבְחָּתא ְדִנְׁשְמָתא, ְוַהְיינּו 
ִנְׁשַמת ָּכל ָחי ְתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיָי' ֱאֹלֵהינּו 
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ְנָׁשָמה ְורּוַח, ְוַהּיֹום ַהֶּזה עֹוֵמד ְּברּוַח ּוְנָׁשָמה, 
ְוֹלא ֶׁשל ּגּוף.

יֹוֵצר אֹור
ַחת ֶׁשל ַּדְרָּגה ַאֶחֶרת ֶעְליֹוָנה, סֹוד  ּבַ ׁשְ ַהּתִ
ַהּיֹום, ֶׁשֶמׁש ְקדֹוָׁשה ֶׁשִהיא אֹור ַהּיֹום, ַהְינּו 
יֹוֵצר אֹור. סֹוד ָהאֹור ַהֵּמִאיר, ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנּזֹוִנים 
ּוְמִאיִרים ָּכל אֹוָתן ַהְּצָבאֹות, ַהֶּמְרָּכבֹות, 
ְוַהּכֹוָכִבים ְוַהַּמָּזלֹות, ְוָכל אֹוָתם ֶׁשּשֹׁוְלִטים 

ַעל ָהעֹוָלם.
ִּתְׁשָּבחֹות ָהעֹוָלם ַהָּבא

ַהֶּזה,  ַּבּיֹום  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ְחּתֹו  ּבַ ׁשְ ּתִ
ַהְינּו ֵאל ָאדֹון. ְוַהִּתְׁשַּבַחת ַהּזֹו ִהיא ְּבסֹוד 
ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ֶעְליֹונֹות ְקדֹוׁשֹות 
ֶׁשִּמְתַעְּטרֹות ָּבָאבֹות ּוַבֶּמְרָּכָבה ָהֶעְליֹוָנה 

ַהְּקדֹוָׁשה.
ִתְׁשַּבַחת ַעל ִּתְׁשַּבַחת

ּוְׁשַּתִים  ֶעְׂשִרים  ֵהן  ַהְּקַטּנֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
אֹוִתּיֹות, ֶׁשֵהן ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון, ֶׁשֵהן ֵאל 
ָּברּוְך ְּגדֹול ֵּדָעה ְוכּו', ְוֵאין ֵּבין ֵּתָבה ְלֵתָבה 
ֵּתָבה  ְּבָכל  ֶאָּלא אֹות ְרׁשּוָמה  ַאֵחר,  ֶרַוח 
ְוֵתָבה. ּוָבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ֵיׁש ֶרַוח, ְוַהְּצָדִדים 
ַהְּקדֹוִׁשים ֵּבין אֹות ְלאֹות. ְוזֹוִהי ִתְׁשַּבַחת 
ַעל ִּתְׁשַּבַחת, ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל 
ִביִעי ְמַׁשְּבחֹות ְואֹוְמרֹות ַלֶּמֶלְך  ַהּיֹום ַהּׁשְ

ָהֶעְליֹון יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית.

ֲעִלַּית ַהִּתְׁשַּבַחת ְלַמְעָלה
ים  ַחת ַהּזֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה, ִׁשּׁשִ ּבַ ׁשְ ַהּתִ ׁשֶ ּכְ
ִמְזַּדְּמנֹות  ֶׁשָאַמְרנּו,  ֶעְליֹונֹות  ֶמְרָּכבֹות 
ְולֹוְקחֹות ֶאת ַהִּתְׁשַּבַחת ַהּזֹו ֵמָהָעם ַהָּקדֹוׁש, 
ּוַמֲעִלים אֹוָתּה ְלִהְתַעֵּטר ָּבּה ְּבַכָּמה ֶמְרָּכבֹות 
ֶעְליֹונֹות ֶׁשְּמֻמּנֹות. ְוָכל אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים 
ַּבִּתְׁשַּבַחת  ִמְתַעְּטִרים  ֻּכָּלם  ֵעֶדן,  ֶׁשְּבַגן 

ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְוכּו'. ְוֵלית ּתּוְׁשַּבְחָּתא ֶאָּלא 
ְבִסְטָרא ְדִנְׁשְמָתא ְורּוָחא, ְוַהאי יֹוָמא, 

ַקְּייָמא ְברּוָחא ְוִנְׁשְמָתא, ְוָלאו ְדגּוָפא.
יֹוֵצר אֹור

ּתּוְׁשְּבָחָתא ְּדַדְרָגא ַאֲחָרא ִעָּלָאה, ָרָזא 
ַקִּדיָׁשא  ִׁשְמָׁשא  ְּדיֹוָמא, 
ְדִאיהּו ְנהֹוָרא ִדיָמָמא, ַהְיינּו יֹוֵצר אֹור. 
ָרָזא ִדְנהֹוָרא ְדָנִהיר, ְּדִמֵּניּה ִאְתְזָנן ְוָנֲהִרין 
ָּכל ִאיּנּון ַחָּייִלין, ְרִתיִכין, ְוכָֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי, 

ְוָכל ִאיּנּון ְּדַׁשְלִטין ַעל ָעְלָמא.
ִּתְׁשָּבחֹות ָהעֹוָלם ַהָּבא )ח"ב ר"ה, ב(

ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ְביֹוָמא ָדא, 
ַהְיינּו ֵאל ָאדֹון. ְותּוְׁשַּבְחָּתא 
ָדא, ִאיהּו ְבָרָזא ְדֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון 
ַּבֲאָבָהן  ְּדִמְתַעְּטָרן  ַקִּדיִׁשין,  ִעָּלִאין 

ּוִבְרִתיָכא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא.
ִתְׁשַּבַחת ַעל ִּתְׁשַּבַחת

ַאְתָוון ְזִעיִרין, ִאיּנּון ֶעְׂשִרין ּוְתֵרין ַאְתָוון, 
ְּדִאיּנּון ְּבָעְלָמא ַתָּתָאה, ְּדִאיּנּון 
ֵאל ָּברּוְך ְּגדֹול ֵּדָעה ְוכּו', ְוָלא ִאית ֵּבין 
ֵּתיָבה ַלֵּתיָבה, ְרָווָחא ַאֲחָרא, ֶאָּלא ָאת 
ְוֵתיָבה. ּוְבָעְלָמא  ְרִׁשיָמא ְבָכל ֵּתיָבה 
ִעָּלָאה, ִאית ְרָווָחא, ְוִסְטִרין ַקִּדיִׁשין, ֵּבין 
ָאת ְלָאת. ְוָדא ִאיהּו, ּתּוְׁשַּבְחָּתא ַעל 
ְּדיֹוָמא  ִעָּלִאין  ְּדַאְתָוון  ּתּוְׁשַּבְחָּתא, 
ְלַמְלָּכא  ְוָאַמר  ְמַׁשַּבח  ָקא  ְׁשִביָעָאה, 

ִעָּלָאה יֹוֵצר ְּבֵראִׁשית.
ֲעִלַּית ַהִּתְׁשַּבַחת ְלַמְעָלה

ַּכד ּתּוְׁשַּבְחָּתא ָדא ַסְּלָקא ְלֵעיָּלא, ִׁשִתין 
ִמְזַּדְּמִנין  ְּדָקָאַמָרן,  ִעָּלִאין  ְרִתיִכין 
ְוַנְטֵלי ְלַהאי תּוְׁשַּבְחָּתא ֵמַעָּמא ַקִּדיָׁשא, 
ְוַסְלֵקי ָלּה ְלִאְתַעְּטָרא ָבה, ְּבַכָּמה ְרִתיִכין 
ְוָכל ִאיּנּון ַצִּדיַקָּייא  ִעָּלִאין, ִּדי ְמָמָנן, 
ן  ְּטִר ִמְתַע ֻּכְּלהּו   , ן ֶד ֵע ְד ְנָּתא  ִג ִדְב
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ַהּזֹאת, ְוָכל אֹוָתן ֶמְרָּכבֹות ְוָכל אֹוָתן ִנְׁשמֹות 
ַהַּצִּדיִקים, ֻּכָּלם עֹוִלים ַּבִּתְׁשַּבַחת ַהּזֹו ַעד 

סֹוד ַהִּכֵּסא.

ַהִּתְׁשַּבַחת ֶׁשעֹוָלה ַעל ָּכל ַהִּתְׁשָּבחֹות
יָעה ַלִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש ַהִּתְׁשַּבַחת ַהּזֹו ֶׁשל  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ
ָּכל ִיְׂשָרֵאל, עֹוֶמֶדת ָׁשם ַעד ַהְּזַמן ֶׁשאֹוְמִרים 
ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל מּוָסף. ְוָאז ָהֲעִלָּיה  ַהְּקֻדּׁשָ
ְלַמְעָלה  ַהֹּכל  ְלֵהָאֵחז  ְלַמְעָלה,  ֶׁשְּלַמָּטה 
ְלַמְעָלה ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד. זֹוִהי ַהִּתְׁשַּבַחת 

ֶׁשעֹוָלה ַעל ָּכל ַהִּתְׁשָּבחֹות.

ְּבתּוְׁשַּבְחָּתא ָדא, ְוָכל ִאיּנּון ְרִתיִכין, ְוָכל 
ִאיּנּון ִנְׁשָמִתין ְּדַצִּדיַקָּייא, ֻּכְּלהּו ַסְּלִקין 

ְּבתּוְׁשַּבְחָּתא ָדא, ַעד ָרָזא ְדכּוְרְסָּייא.

ַהִּתְׁשַּבַחת ֶׁשעֹוָלה ַעל ָּכל ַהִּתְׁשָּבחֹות
ַּכד ָמָטא ְלכּוְרְסָייא ַקִּדיָׁשא, ּתּוְׁשַּבְחָּתא 
ָדא ְדָכל ִיְׂשָרֵאל, ַקְּייָמא ַּתָּמן, ַעד 
ִזְמָנא ְדַקאְמֵרי ְקֻדָּׁשה ִעָּלָאה ְדמּוָסף. 
ּוְכֵדין ִסּלּוָקא ִדְלַתָּתא ְלֵעיָּלא, ְלִאְתַאֲחָדא 
ֹּכָּלא ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא, ְלֶמֱהֵוי כָֹּלא ַחד. 
ָּדא ִאיִהי ּתּוְׁשַּבְחָּתא, ְּדַסְּלָקא ַעל ֻּכְּלהּו 

ֻתְׁשְּבָחן.

יהּודים חושּו 
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

 )ירמיה פרק ל”ז(

האם הנך חפץ להנצל מפצצת אטום?
מהקרינות?

האם הנך יודע מה יסוכך עליך?

האם שמעת היכן ניתן להּשיג בימינּו
תיבת נח כדי להינצל?

הּזמן אוזל אל 
תתמהמה!



ָּבת     ֶבֶרק ופ    ֹזַהר ַהּׁשַ סח
עה ד  ל   ער

החיה תב (סקי"ב קנ"ה ואמר(סי' מליד, אינ כל עקר יהא א רבה ריה מצוה : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
,יסי סימ דלא יחז"ל כל ח גוצרייאיר בזה נא, מדמת ח א מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא ללע י"ג)ימיו את יקיצ אר )ה מרנא וכתב חי, אי זי"עטימ רת יר (חלק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ל י אדניו א וז"ל:ד"ה חלק, רה וחי ,ני נקראי הסר, חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נת, נקראי רבההגלה ריה חבת ידי לצאת די ידה בריה לפי ויצא עכ"ל. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נסר, וג גלה  לח חב חבתי.רה, ידי ויצאתי זכיתי יאמר מי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ע"א)דהדבזהר קע"ג  ל לח קד,תב,(רת ת יח לח חב יהדי ל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
דלה. בה נמצאת חה, לא וא חה, מה למה אל הא ר דְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹוה

ר"סספרוכתב חלקי כל ,ליכ פי ת רה לח חב אחד כל חי", "זהר ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
חז"ל. ברת למ"ובשו"תהרה צ"ח)"רה סימ א"ח – יח סי נתב:(לרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב הבע מ רה, ח איזה ח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי
ת. חְְִֶַָ

הרתבג . ל "ה)קב ל(רק הארצייט  ב ם , ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
י לא  ,תוחמ חמיו  ל ם וכן , א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
הין, מ קצת להצל עיל ותענית יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
ויראה ה ה, ם  טב לעת להמציא יראה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָא א
דל עלת י אז  רה, בר  איזה  ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלח
הן ה נה ימ ת אר וכן , לא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלאביו 
מח הן  אז ,מ ל רה ח איזה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמח
עיטרין, כה  וא לאביו מעטרין , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

 ת וחמ לחמיו ם)וכן .(עיין ְְְִֵֵַַָָ

ב')ז הרד. עד קע"ג ף  ל לח יון(רת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל.  עלייה אר נמתין  ה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻסקין
קיא, מלא ק י דקנא וקיימין  ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
הוה חא מאי  ,הלכ איל הא  רי ְְְְְִִִָָָָָָֻוק דא 
מאן  איה זאה  בא רייתא. עלמא ההא ְְְְְִַַַָָָָָָלכ
חדוה ה  .י ק אמרת ארייתא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָחדא 
,דילי לפמליא ני ה א ,  ברי קדא ְְְְִִִִֵַָָָָָֻעביד
נ מתא אמרת ארייתא , ח א מע ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָואמר,
בתרי מה ההיא מקמי  הוכ דפלני, ְְְְְִִִִִֵֵַָָֻדא
לעיא, ה א   ברי וק דא לתא, אין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָמתיבי.

 מ ה . לההיא ל חתים ע לת יון [אר: ְִִִֵֵֶַָָָָ
ועמדת עלת יראל, על ר ְְְְִֵֶַַָָָה מת
הא  ר ד וה ,דה ל ה לפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָדמת
ע לם תא לכם היה ח איזה  ם: את ְִֵֵֶֶֶָָָָָֻאל
הרה. על ח לפניו אמר מי  א רי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָרה?
מליה מכס  ה א.  ר דה ע ה חדוה ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָה

נמת אמרת רה   ח  מע ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
י דבר  תא מעמידים וכ ם  זה. ְְְֲִִִִֵֶַָָָֻלני
למעלה הא ר דוה למה, הם ְְְְְִֵַַַָָָָי יבת.

דבר] תלא .ח תם  ְֵָָ

ונ מתאא ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חד ין, מ ין אי ן אתעקת תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנחא
להה א צייתין  לעילא, ליא ל לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָוסלקי 
מתלן גד ין, מתרבין דה וח ת  ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
תבין ולא הא, ברי קדא לן איל  וכד  ְְְְְְִִִִַַָָָָֻגדין.

כתיב, מה   דה חית  דין א )ותקין, (יחזקאל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

אמר א מה כנפיהן, רינה לב)עמדם  (אב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עד.  ענ לא  עמד ח)י כל(נחמיה עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָֹ
 רההעם.  מתח בר ראה , א [אר: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ברים אתם התע קה  ת רדת ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָנ מה
מעלה ל הליה ל למעלה , ועלה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָחדים
מתרים ד ה וחת דבר, תלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹמקיבה
אתם כאל  כנפים. מתלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָכנפים 
ח ת אז  ו תקין, מיבין , ולא ה א ר ד ְְְְִִִַַָָָֹה

תב? מה דא )ה רי:(יחזקאל נה"עמדם  ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 ענ לא עמד "י לב): (אב אמר מ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹכנפיהן",

ח)עד". העם":(נחמיה כל  עמד כפתח"[.ם (עיין ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ע "ב) קע"ד בדף אר.ר ת" ל  ר סיד" (וען ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹ

רה, ננה ת הל ודברי וז"ל : ח ', א ת ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹהחמיי

הת, ים לח אדם  צרי אריתא ורזין הרה אר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָאף

ם) .(עיין ֵַָ

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד נב

המשך בעמוד פג



ֶּפֶרק ז'
ָבָרִׁשּיֹות

ַוֵּיֵצא - ָכֹׂשא

f
ת  ִׂשְמַחת ַהיֹוָרה ְּבַׁשָּבת ּוְקֻדּׁשַ

ְקִריַאת ֵסֶפר יֹוָרה ְּבַׁשָּבת

עה ד  ל   ער

החיה תב (סקי"ב קנ"ה ואמר(סי' מליד, אינ כל עקר יהא א רבה ריה מצוה : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
,יסי סימ דלא יחז"ל כל ח גוצרייאיר בזה נא, מדמת ח א מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא ללע י"ג)ימיו את יקיצ אר )ה מרנא וכתב חי, אי זי"עטימ רת יר (חלק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ל י אדניו א וז"ל:ד"ה חלק, רה וחי ,ני נקראי הסר, חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נת, נקראי רבההגלה ריה חבת ידי לצאת די ידה בריה לפי ויצא עכ"ל. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נסר, וג גלה  לח חב חבתי.רה, ידי ויצאתי זכיתי יאמר מי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ע"א)דהדבזהר קע"ג  ל לח קד,תב,(רת ת יח לח חב יהדי ל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
דלה. בה נמצאת חה, לא וא חה, מה למה אל הא ר דְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹוה

ר"סספרוכתב חלקי כל ,ליכ פי ת רה לח חב אחד כל חי", "זהר ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
חז"ל. ברת למ"ובשו"תהרה צ"ח)"רה סימ א"ח – יח סי נתב:(לרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב הבע מ רה, ח איזה ח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי
ת. חְְִֶַָ

הרתבג . ל "ה)קב ל(רק הארצייט  ב ם , ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
י לא  ,תוחמ חמיו  ל ם וכן , א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
הין, מ קצת להצל עיל ותענית יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
ויראה ה ה, ם  טב לעת להמציא יראה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָא א
דל עלת י אז  רה, בר  איזה  ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלח
הן ה נה ימ ת אר וכן , לא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלאביו 
מח הן  אז ,מ ל רה ח איזה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמח
עיטרין, כה  וא לאביו מעטרין , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

 ת וחמ לחמיו ם)וכן .(עיין ְְְִֵֵַַָָ

ב')ז הרד. עד קע"ג ף  ל לח יון(רת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל.  עלייה אר נמתין  ה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻסקין
קיא, מלא ק י דקנא וקיימין  ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
הוה חא מאי  ,הלכ איל הא  רי ְְְְְִִִָָָָָָֻוק דא 
מאן  איה זאה  בא רייתא. עלמא ההא ְְְְְִַַַָָָָָָלכ
חדוה ה  .י ק אמרת ארייתא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָחדא 
,דילי לפמליא ני ה א ,  ברי קדא ְְְְִִִִֵַָָָָָֻעביד
נ מתא אמרת ארייתא , ח א מע ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָואמר,
בתרי מה ההיא מקמי  הוכ דפלני, ְְְְְִִִִִֵֵַָָֻדא
לעיא, ה א   ברי וק דא לתא, אין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָמתיבי.

 מ ה . לההיא ל חתים ע לת יון [אר: ְִִִֵֵֶַָָָָ
ועמדת עלת יראל, על ר ְְְְִֵֶַַָָָה מת
הא  ר ד וה ,דה ל ה לפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָדמת
ע לם תא לכם היה ח איזה  ם: את ְִֵֵֶֶֶָָָָָֻאל
הרה. על ח לפניו אמר מי  א רי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָרה?
מליה מכס  ה א.  ר דה ע ה חדוה ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָה

נמת אמרת רה   ח  מע ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
י דבר  תא מעמידים וכ ם  זה. ְְְֲִִִִֵֶַָָָֻלני
למעלה הא ר דוה למה, הם ְְְְְִֵַַַָָָָי יבת.

דבר] תלא .ח תם  ְֵָָ

ונ מתאא ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
חד ין, מ ין אי ן אתעקת תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנחא
להה א צייתין  לעילא, ליא ל לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָוסלקי 
מתלן גד ין, מתרבין דה וח ת  ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
תבין ולא הא, ברי קדא לן איל  וכד  ְְְְְְִִִִַַָָָָֻגדין.

כתיב, מה   דה חית  דין א )ותקין, (יחזקאל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

אמר א מה כנפיהן, רינה לב)עמדם  (אב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עד.  ענ לא  עמד ח)י כל(נחמיה עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָֹ
 רההעם.  מתח בר ראה , א [אר: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ברים אתם התע קה  ת רדת ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָנ מה
מעלה ל הליה ל למעלה , ועלה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָחדים
מתרים ד ה וחת דבר, תלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹמקיבה
אתם כאל  כנפים. מתלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָכנפים 
ח ת אז  ו תקין, מיבין , ולא ה א ר ד ְְְְִִִַַָָָֹה

תב? מה דא )ה רי:(יחזקאל נה"עמדם  ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 ענ לא עמד "י לב): (אב אמר מ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹכנפיהן",

ח)עד". העם":(נחמיה כל  עמד כפתח"[.ם (עיין ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ע "ב) קע"ד בדף אר.ר ת" ל  ר סיד" (וען ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹ

רה, ננה ת הל ודברי וז"ל : ח ', א ת ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹהחמיי

הת, ים לח אדם  צרי אריתא ורזין הרה אר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָאף

ם) .(עיין ֵַָ



ָּבת ֶבֶרק זפ    ֹזַהר ַהּׁשַ ע

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

.................................................................... עא ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה 
ְלַהְכִליל ְּבאֹוָתּה ִׂשְמָחה ֶאת ָהָעם ַהָּקדֹוׁש.................................. עא
סֹוד ֵסֶפר ּתֹוָרה ....................................................................................... עא
ָהעֹוִלים ַוֲחֵמֶׁשת  ְּבַׁשָּבת  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוִלים  ִׁשְבַעת   ִעְנַין 
ְּביֹום טֹוב...................................................................................................... עב
ַהֹּכל סֹוד ֶאָחד........................................................................................... עב
ֲעִלַּית ָהְרִביִעי ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש................................................................. עב
ִּתּקּון ַּבִּכֵּסא................................................................................................ עב
ְׁשִמיַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵאיָמה....................................................... עג
...................... עג ֲאִמיַרת ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ִּבְׁשַעת הֹוָצַאת ֵסֶפר ּתֹוָרה
ֻנַּסח ְּתִפַּלת ְּבִריְך ְׁשֵמיּה...................................................................... עג
ַרק ֶאָחד קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה.......................................................................... עד
כּוָּלם ׁשֹוְתִקים.......................................................................................... עד
ֲהָכָנה ְוַכָּוַנת ַהּקֹוֵרא................................................................................ עה
ָמקֹום ַהְפָסַקת ַּבָּפָרָׁשה....................................................................... עה
ַהָּפָרִׁשּיֹות ִמְתַעְטרות ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ............................................... עה
................... עו ִמּנּוי ַהֶּמְרָּכבֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַעל ָּכל ָּפָרָׁשה ּוָפָרָׁשה
ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהָּפָרִׁשּיֹות עֹולֹות ְלַמְעָלה........................................... עו
ֻּכָּלן ִמְתַעְטּרֹות ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש............................................. עו
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת................................................... עז
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי......................................................... עז
ִּתְׁשַעת ָהעֹוִלים........................................................................................ עז

ֶרק ז' ּפֶ



ָּבת    ַוֵּיֵצא - ָכֹׂשא     עאֹזַהר ַהּׁשַ

ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה
אן ָוָהְלָאה ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ְׁשָאר ַהָּיִמים,  ִמּכָ
ְמָחה ֶׁשל ַהַּדְרָּגה  ַעד ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה ְוכּו', ַהּׂשִ
ְּבאֹותֹו  ֵמַח  ֶׁשּׂשָ ָהָאבֹות,  ִעַּקר  ָהֶעְליֹוָנה, 
ְונֹוֵטל  ֵאָליו  עֹוֶלה  ְּכֶׁשַהִּכֵּסא  ֶׁשּלֹו  ֵחֶלק 
אֹוָתּה, ּוִמְתַחְּבִרים ְּכֶאָחד. ְוזֹוִהי ִׂשְמַחת 
ַהּתֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשְּלַמְעָלה, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב. 
ֵמַח ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּלַמָּטה, ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,  ֶׁשּׂשָ

ּוִמְתַחְּבִרים ֶזה ִעם זֹו.

ְלַהְכִליל ְּבאֹוָתּה ִׂשְמָחה ֶאת ָהָעם ַהָּקדֹוׁש
יָון ֶׁשִהְתַחְּברּו ְּכֶאָחד, ָצִריְך ָאָדם ְלַהְכִליל  ּכֵ
ְּבאֹוָתּה ִׂשְמָחה ֶאת ָהָעם ַהָּקדֹוׁש, ִיְׂשְמחּו 
ְבַמְלכּוְתָך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ְוכּו', ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי 

ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה ָנא ִבְמנּוָחֵתנּו.

סֹוד ֵסֶפר ּתֹוָרה
סֹוד ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַּבּיֹום ַהֶּזה ֲהֵרי ֵּפְרׁשּוהּו, 
ִנינּו ָּכתּוב )נחמיה ח( ַוִּיְקְראּו ַבֵסֶפר ְּבתֹוַרת  ֶׁשּׁשָ
ָהֱאֹלִהים ְמפָֹרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא, 
ַוֲהֵרי ֵּבֲארּו ֶאת ַהּסֹוד, ֶׁשֵהם ִּפּסּוִקים, ְטָעִמים 
ּוָמֹסֶרת, ְוָכל אֹוָתם ִּדּיּוִקים )ִּתּקּוִנים( ְוסֹודֹות 
ֶעְליֹוִנים, ַהּכֹל ִנְמַסר ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני. ִאם ְּבָכל 
ַהִּדּיּוִקים ַהָּללּו ִנְמְסָרה תֹוָרה ְלֹמֶׁשה, ָאז 
ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשהּוא ְּבָכל אֹוָתן ְקֻדּׁשֹות, ָלָּמה 
הּוא ָחֵסר ִמָּכל ַהִּתּקּוִנים ָהֵאּלּו ְוַהּסֹודֹות 

ֶׁשִּנְמְסרּו לֹו ְלֹמֶׁשה ַּבּתֹוָרה?

א סֹוד ֶזה, ְּכֶׁשַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש ִמְתַעֵּטר,  ֶאּלָ
ְוִנְכֶלֶלת ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ָּכל אֹוָתן ְּדֻמּיֹות, 
ְוָכל אֹוָתם ְטָעִמים ּוָמסֹורֹות, ֻּכָּלם ִנְכָנִסים 
ִּבְגִניָזה ְוִנְרְׁשמּו ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש, ְואֹוָתן 
ְּדיֹוְקָנאֹות ֶׁשִהְכִניָסה תֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ַּבּתֹוָרה 
ה  ִאּׁשָ ְּכמֹו  ִהְתַעְּבָרה  ּוָבֶהם  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל 

ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ָהֶעְליֹוָנה )ח"ב ר"ה, ב(
ִמָּכאן ּוְלָהְלָאה, ִסּדּוָרא ִדְצלֹוָתא ִדְׁשַאר 
יֹוֵמי, ַעד ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְוכּו', ֶחְדָווָתא 
ְדַדְרָגא ִעָּלָאה, ִעָּקָרא ַדֲאָבָהן, ְּדַחֵּדי 
ְבַההּוא ַעְדָבא ִדיֵליּה, ַּכד ָסִליק ּכּוְרְסָּייא 
ְלַגֵּביּה, ְוָנִטיל ָלּה, ּוִמְתַחְּבָראן ַּכֲחָדא. 
ִעָּלָאה  ְדאֹוַרְייָתא  ֶחְדָוה  ִאיהּו  ְוָדא 
ִדְלֵעיָּלא, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָּתב. ְּדַחֵּדי ְבאֹוַרְייָתא 
ִּדְלַתָּתא, ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוִאְתַחָּברּו 

ָדא ְבָדא.
ְלַהְכִליל ְּבאֹוָתּה ִׂשְמָחה ֶאת ָהָעם ַהָּקדֹוׁש

ָנׁש  ַבר  ָּבֵעי  ַכֲחָדא,  ְּדִאְתַחָּברּו  ֵּכיַון 
ְלַאְכְלָלא ְבַההּוא ֶחְדָוה ְלַעָּמא 
ַקִּדיָׁשא, ִיְׂשְמחּו ְבַמְלכּוָתְך ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת 
ְוכּו', ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְרֵצה ָנא 

ִבְמנּוָחֵתנּו.
סֹוד ֵסֶפר ּתֹוָרה )ח"ב ר"ה, ב(

ָהא  ָדא,  ְביֹוָמא  ּתֹוָרה  ְּדֵסֶפר  ָרָזא 
ח(  )נחמיה  ְּכִתיב,  ָּתֵניָנן  אּוְקמּוָה 
ְוִיְקְראּו ְבֵסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱאֹלִהים ְמפֹוָרׁש 
ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָּיִבינּו ַבִּמְקָרא ְוָהא אּוְקמּוָה 
ָרָזא, ְּדִאיּנּון ִּפּסּוֵקי ַטֲעֵמי, ּוַמּסֹוֶרת, ְוָכל 
ִאיּנּון ִּדיּוִקין, )נ"א ִתּקּוִנין( ְוָרִזין ִעָּלִאין, ּכָֹּלא 
ִאְתְמָסר ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני. ִאי ְבָכל ֲהֵני ִדיּוִקין 
ִאְתְמָסר אֹוַרְייָתא ְלמֶֹׁשה, ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ְדִאיהּו ְבָכל ִאיּנּון ְקדּוָׁשאן, ֲאַמאי ִאיהּו 
ָחֵסר ִמָּכל ֲהֵני ִתּקּוִנין ְוָרִזין ְּדִאְתְמָסרּו 

ֵליּה ְלמֶֹׁשה ְבאֹוַרְייָתא.
ֶאָּלא ָרָזא ָדא, ַּכד ּכּוְרְסָּייא ַקִּדיָׁשא 
ְוִאְתְּכִליַלת ַּבּתֹוָרה  ִמְתַעְּטָרא, 
ֶׁשִּבְכָּתב, ָּכל ִאיּנּון ִּדיּוְקִנין, ְוָכל ִאיּנּון 
ַטֲעִמין ּוַמּסֹורֹות, ֻּכְּלהּו ָעאִלין ִּבְגִניזּו, 
ְוִאְתְרִׁשימּו ְּבגֹו ּכּוְרְסָּייא ַקִּדיָׁשא, ְוִאיּנּון 
ְדִבְכָתב,  אֹוַרְייָתא  ְּדָאִעיל  ִּדיּוְקִנין, 



ָּבת     ֶבֶרק זפ    ֹזַהר ַהּׁשַ עב

ָהאֹוִתּיֹות  ְוִנְׁשֲארּו  ֵמַהָּזָכר,  ֶׁשִהְתַעְּבָרה 
ָתן ָּכָראּוי. ּוְלֵהָראֹות  ָהֶעְליֹונֹות ְלַבָּדן ִּבְקֻדּׁשָ
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשֲהֵרי ִמְתָּבֶרֶכת ּוִמְתַעֶּטֶרת 
ַהִּכֵּסא ִמּסֹוד ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוָׁשם ַמְכִניָסה 
ָּכל אֹוָתן ְּדֻמּיֹות ּוִמְתַקֶּדֶׁשת ִמֶּמּנּו, ָצִריְך 

ְלֵהָראֹות ָּבאֹוִתּיֹות ְלַבָּדן ָּכָראּוי.

ַוֲחֵמֶׁשת  ְּבַׁשָּבת  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוִלים  ִׁשְבַעת  ִעְנַין 
ָהעֹוִלים ְּביֹום טֹוב

ה ֶעְליֹוָנה ָּכָראּוי,  ְוָאז ַהּכֹל ִמְתַקֵּדׁש ִּבְקֻדּׁשָ
ָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ַּבּיֹום ַהֶּזה. ַּבּיֹום ַהֶּזה ָצִריְך 
ְלַהֲעלֹות ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ְּכֶנֶגד ִׁשְבָעה קֹולֹות, 
ֶׁשֵהם סֹוד ַהּתֹוָרה, ּוִבְזַמִּנים ּוְבמֹוֲעִדים ָחֵמׁש 
ּתֹוְך סֹוד ֶזה. ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֵׁשׁש ּתֹוְך ַהּסֹוד 

ָהֶעְליֹון ַהֶּזה.

ַהּכֹל סֹוד ֶאָחד
ְוַהּכֹל סֹוד ֶאָחד. ָחֵמׁש, ֶׁשֵהם ָחֵמׁש ְּדָרגֹות 
ְלַמָּטה ִמַּדְרַּגת ָהאֹור ָהִראׁשֹון ְלַמָּטה, ְוֵהם 
ה ְצָדִדים, ְוַהּכֹל  סֹוד ַהּתֹוָרה. ֵׁשׁש, ֶׁשֵהם ִׁשּׁשָ
סֹוד ֶאָחד. ֶׁשַבע ֵהם ִׁשְבָעה קֹולֹות, ְוֻכָּלם 

סֹוד ֶאָחד ֵאֶּלה ְוֵאֶּלה.

ֲעִלַּית ָהְרִביִעי ְּברֹאׁש חֶֹדׁש
רֹאׁש ֹחֶדׁש נֹוָסף ֶאָחד ַעל ְׁשֹלָׁשה ִּבְׁשִביל  ּבְ
ֶמׁש ֶׁשֵּמִאיר ְּבאֹותֹו ְזַמן ַלְּלָבָנה, ְונֹוָסף  ַהּׁשֶ
אֹור ַעל ַהְּלָבָנה, ְוֶזהּו סֹוד מּוָסף. ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה 

ַמע קֹול ֶאָחד ְוִדּבּור. ָצִריְך ְלִהּׁשָ

ִּתּקּון ַּבִּכֵּסא
ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ַהָּקדֹוׁש  ָהָעם  ְלַסֵּדר  ּדּור  ַהּסִ
ּוִבְׁשָאר ַהָּיִמים ֶׁשַּלֵּסֶפר ּתֹוָרה ָצִריְך ְלַסֵּדר 

ְּבאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶּפה, ּוְבהּו ִאְתַעְּבַרת, 
ְּדכּוָרא,  ִמן  ְדִאְתַעְּבָרת  ְּכִאְּתָתא 
ְלחֹוַדְייהּו  ִעָּלִאין  ַאְתָוון  ְוִאְׁשָּתָארּו 
ִבְקדּוָׁשְייהּו ַכְדָקא ָחֵזי. ּוְלִאְתֲחָזָאה ְבֵבי 
ְוִאְתַעְּטַרת  ְכִניְׁשָּתא, ְּדָהא ִאְתָּבְרַכת 
ּכּוְרְסָּייא ֵמָרָזא ְדתֹוָרה ֶׁשִּבְכָּתב, ְוַתָּמן 
ָאִעיל ָּכל ִאיּנּון ִּדיּוְקִנין, ְוִאיִהי ִאְתַקְדַׁשת 
ִמֵּניּה, ָּבֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ְבַאְתָוון ְלחֹוַדְייהּו 

ַכְדָקא ֵיאֹות.
ַוֲחֵמֶׁשת  ְּבַׁשָּבת  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוִלים  ִׁשְבַעת  ִעְנַין 

ָהעֹוִלים ְּביֹום טֹוב
ּוְכֵדין, ּכָֹּלא ִאְתַקָּדׁש ִּבְקדּוָּׁשה ִעָּלָאה 
ַכְדָקא ָחֵזי, ָּכל ֶׁשֵּכן ְוָּכל ֶׁשֵּכן 
ְּבַהאי יֹוָמא. ְּבַהאי יֹוָמא ָבֵעי ְלַסְּלָקא 
ִׁשְבָעה גּוְבִרין, ָלֳקֵבל ִׁשְבָעה ָקִלין, ְּדִאיּנּון 
ָרָזא ְּדאֹוַרְייָתא. ּוִבְזָמִנין ּוְבמֹוֲעִדין ָחֵמׁש, 
ּגֹו ָרָזא ָדא. ְּביֹוָמא ְּדִכּפּוֵרי ִׁשית. ּגֹו ָרָזא 

ִעָּלָאה ָדא.
ַהּכֹל סֹוד ֶאָחד

ְוֹכָּלא ָרָזא ָחָדא. ָחֵמׁש, ְּדִאיּנּון ָחֵמׁש 
ְדאֹור  ִמַּדְרָּגא  ְלַתָּתא,  ַּדְרִּגין 
ַקְדָמָאה ְלַתָּתא, ְוִאיּנּון ָרָזא ְּדאֹוַרְייָתא. 
ִׁשית, ְּדִאיּנּון ִׁשית ִסְטִרין ְוכָֹּלא ָרָזא ָחָדא. 
ֶׁשַבע ִאיּנּון ֶׁשַבע ַקִלין. ְוֻכְּלהּו ָרָזא ָחָדא, 

ִאֵּלין ְוִאֵּלין.
ֲעִלַּית ָהְרִביִעי ְּברֹאׁש חֶֹדׁש

ְּברֹאׁש חֶֹדׁש ִאּתֹוָסף ַחד ַעל ְּתָלָתא, 
ְּבִגין ִׁשְמָׁשא, ְּדָנִהיר ְּבַההּוא 
ַעל  ְנהֹוָרא  ְוִאּתֹוַסף  ְלִסיֲהָרא,  ִזְמָנא, 
ִסיֲהָרא, ְוַהְיינּו ָרָזא ְּדמּוָסף. ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה, 

ָּבֵעי ִלְׁשְּתַמע ַחד ָקָלא ְוִדּבּור.
ִּתּקּון ַּבִּכֵּסא

ִסּדּוָרא ְלִסְדָרא ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ְביֹוָמא 
ָדא, ּוִבְׁשַאר יֹוִמין ְּדֵסֶפר ּתֹוָרה 
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ֵּתָבה,  ֶׁשִּנְקָרא  ֶאָחד  ְּבִכֵּסא  ּוְלַתֵּקן ִּתּקּון 
ְואֹותֹו ִּכֵּסא ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֵׁשׁש ְּדָרגֹות ַלֲעלֹות 
ָּבֶהם, ְוֹלא יֹוֵתר, ֶׁשָּכתּוב ְוֵׁשׁש ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסא. 
ְוַדְרָּגה ַאַחת ְלַמְעָלה ָלִׂשים ָעָליו ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ּוְלַהְראֹותֹו ַלֹּכל.

ְׁשִמיַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵאיָמה
עֹוֶלה ְלָׁשם ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָאז ְצִריִכים ָּכל  ׁשֶ ּכְ
ָהָעם ְלַסֵּדר ַעְצָמם ְלַמָּטה ְּבֵאיָמה ָוַפַחד, 
ֶׁשָּכֵעת  ְּכִאּלּו  ִלָּבם,  ּוְלַכֵּון  ּוְבִזיַע  ְּבֶרֶתת 
עֹוְמִדים ַעל ַהר ִסיַני ְלַקֵּבל ּתֹוָרה, ְוִיְהיּו 
ַמְקִׁשיִבים ּוַמִּטים ָאְזֵניֶהם. ְוֵאין ְרׁשּות ָלָעם 
ִלְפֹּתַח ִּפיֶהם ֲאִפּלּו ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ָּכל ֶׁשֵּכן 
ְּבָדָבר ַאֵחר, ֶאָּלא ֻּכָּלם ְּבֵאיָמה, ְּכִמי ֶׁשֵאין לֹו 
ֶּפה, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה, ֶׁשָּכתּוב )נחמיה ח( ּוְכִפְתחֹו 
ָעְמדּו ָכל ָהָעם. )שם( ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר 

ַהּתֹוָרה.

ֲאִמיַרת ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ִּבְׁשַעת הֹוָצַאת ֵסֶפר ּתֹוָרה
ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּכֶׁשּמֹוִציִאים ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ְּבִצּבּור ִלְקֹרא בֹו, ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים 
ַמִים, ּוְמעֹוְרִרים ֶאת ָהַאֲהָבה ְלַמְעָלה,  ַּבּׁשָ

ְוָצִריְך ָאָדם לֹוַמר ָּכְך.

ֻנַּסח ְּתִפַּלת ְּבִריְך ְׁשֵמיּה
רּוְך ְׁשמֹו ֶׁשל ִרּבֹון ָהעֹוָלם, ָּברּוְך ִּכְתְרָך  ּבָ
ִיְׂשָרֵאל  ַעְּמָך  ִעם  ְרצֹוְנָך  ִיְהֶיה  ּוְמקֹוְמָך, 
ְלעֹוָלם, ּוְפדּות ְיִמיְנָך ַהְרֵאה ְלַעְּמָך ְּבֵבית 
ִמְקָּדְׁשָך, ּוְלַהִּגיַע ָלנּו ִמּטּוב אֹוְרָך ּוְלַקֵּבל 
ִמְּלָפֶניָך,  ָרצֹון  ְיִהי  ְּבַרֲחִמים.  ְּתִפּלֹוֵתינּו 
ֶׁשַּתֲאִריְך ָלנּו ַחִּיים ְּבטֹוב, ְוִלְהיֹוִתי ִנְפָקד 
ְוִלְׁשֹמר אֹוִתי,  ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ְלַרֵחם ָעַלי 

ְּבַחד  ִתּקּוָנא,  ּוְלַתְּקָנא  ְלַסְּדָרא  ָבֵעי 
ֻּכְרְסָּייא ְּדִאְקֵרי ֵתיָבה, ְוַההּוא ֻכְרְסָּייא 
ְדִלֱהֵוי ְבִׁשית ַּדְרִּגין, ְלַסְּלָקא ְבהּו ְוָלא 
ַיִּתיר, ִּדְכִּתיב, )דברי הימים ב ט( ְוֵׁשׁש ַמֲעלֹות 
ַלִּכֵּסא. ְוַדְרָּגא ַחד ְלֵעיָּלא, ְלַׁשָּוָאה ָעֵליּה 

ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּוְלַאֲחָזָאה ֵליּה ְלכָֹּלא.
ְׁשִמיַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵאיָמה

ַּכד ָסִליק ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַתָּמן, ְּכֵדין ָּבָעאן 
ָּכל ַעָּמא ְלַסְּדָרא ַּגְרַמְייהּו ְלַתָּתא, 
ְּבֵאיָמָתא ִבְדִחילּו ְבֶרֶתת ְּבִזיַע, ּוְלַכְווָנא 
ִלַּבְייהּו, ְּכָּמה ְדַהְׁשָּתא ַקָּייִמין ַעל טּוָרא 
ְדִסיַני ְלַקְּבָלא אֹוַרְייָתא, ְוֵיהֹון ַצְייִתין 
ְלַעָּמא  ְרׁשּו  ְוֵלית  אּוְדַנְייהּו.  ְוִיְרכּון 
ְבִמיֵּלי  ֲאִפיּלּו  ּפּוֵמיהֹון,  ְלִמְפַּתח 
ְדאֹוַרְייָתא, ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּבִמָּלה ַאֲחָרא, ֶאָּלא 
ֻכְּלהּו ְבֵאיָמָתא, ְּכַמאן ְּדֵלית ֵליּה ּפּוָמא 
ְוָהא אּוְקמּוָה, ִּדְכִּתיב, )נחמיה ח( ּוְכִפְתחֹו 
ָעְמדּו ָכל ָהָעם. )נחמיה ח( ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם 

ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.
ֲאִמיַרת ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ִּבְׁשַעת הֹוָצַאת ֵסֶפר ּתֹוָרה

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַּכד ַמְפִקין ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ְבִצּבּוָרא, ְלִמְקֵרא ֵביּה, ִמְתַּפְּתָחן 
ַּתְרֵעי ְׁשַמָייא ְדַרֲחִמין, ּוְמעֹוְרִרין ֶאת 
ָהַאֲהָבה ְלֵעיָּלא, ְוִאְבֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש 

ְלֵמיַמר ָהִכי.

ֻנַּסח ְּתִפַּלת ְּבִריְך ְׁשֵמיּה
ְּבִריְך ְׁשֵמיּה ְּדָמאֵרי ָעְלָמא, ְּבִריְך ִּכְתָרְך 
ַעָּמְך  ִעם  ְרעּוָתְך  ְיֵהא  ְוַאְתָרְך, 
ִיְׂשָרֵאל ְלָעַלם, ּופּוְרַקן ְיִמיָנְך, ַאְחֵזי ְלַעְּמָך 
ְּבֵבית ִמְקָּדְׁשָך, ּוְלַאְמטֹוֵיי ָלָנא ִמּטֹוב 
ְנהֹוָרְך, ּוְלַקְּבָלא ְצלֹוָתָנא ְבַרֲחִמין. ְיֵהא 
ַרֲעָוא ֳקָדָמְך, ְּדתֹוִריְך ָלן ַחִּיים ְּבִטיבּו, 
ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא ְפִקיָדא ְבגֹו ַצִּדיַקָּיא, ְלִמְרַחם 
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ְוֶאת ָּכל ֶׁשִּלי ְוֶׁשל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל. ַאָּתה 
הּוא ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל, ַאָּתה הּוא ַהּׁשֹוֵלט ַעל 
הּוא  ַאָּתה  ַהֹּכל.  ֶאת  ּוְמַפְרֵנס  ַהְּמָלִכים 
ַהּׁשֹוֵלט ַעל ַהֹּכל, ְוַהַּמְלכּות ֶׁשְּלָך ִהיא. ֲאִני 
ַעְבּדֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּמְׁשַּתֲחֶוה 
ְלָפָניו ּוִמִּלְפֵני ְּכבֹוד ּתֹוָרֵתנּו ְּבָכל ְזַמן ּוְזַמן. 
ֹלא ַעל ִאיׁש ֲאִני ּבֹוֵטַח ְוֹלא ַעל ְּבֵני ֱאֹלִהים 
ַמִים, ֶׁשהּוא ֱאֹלֵהי  ֲאִני סֹוֵמְך, ֶאָּלא ֵּבאֹלֵהי ַהּׁשָ
ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ּוְנִביָאיו ֱאֶמת, ּוַמְרֶּבה 
ַלֲעׂשֹות טֹובֹות ֶוֱאֶמת. ּבֹו ֲאִני ּבֹוֵטַח, ְוִלְׁשמֹו 
ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּנְכָּבד ֲאִני אֹוֵמר ִּתְׁשָּבחֹות. ְיִהי 
ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך, ֶׁשִּתְפַּתח ִלִּבי ְּבתֹוָרְתָך, ְוִתֵּתן 
ִלי ָּבִנים ְזָכִרים ֶׁשעֹוִׂשים ְרצֹוְנָך, ְוַתְׁשִלים 
ִמְׁשֲאלֹות ִלִּבי ְוֵלב ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלטֹוב 

ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום, ָאֵמן.

ַרק ֶאָחד קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה
ְוָאסּור ִלְקרֹא ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה, ַרק ֶאָחד ְלַבּדֹו, 
ְוֻכָּלם ַמְקִׁשיִבים ְוׁשֹוְתִקים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו 
ַהְּדָבִרים ִמִּפיו ְּכִאּלּו ִקְּבלּו אֹוָתּה ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ֵמַהר ִסיַני. ּוִמי ֶׁשּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה, ֶׁשִּיְהֶיה 
ַמע - ַרק  ֶאָחד עֹוֵמד ָעָליו ְוׁשֹוֵתק, ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ
ִּדּבּור ֶאָחד ְלַבּדֹו ְוֹלא ְׁשֵני ִדּבּוִרים. ְלׁשֹון 
ֹקֶדׁש ַאַחת, ְוֶאָחד הּוא, ְוֹלא ְׁשֵני ִדּבּוִרים. 
ְוִאם ִנְמָצִאים ְׁשַנִים ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה, ֶזהּו ִחָּסרֹון 
ֶׁשל סֹוד ָהֱאמּוָנה, ְוֶחְסרֹון ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה 
ִנְמָצא ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה. ְוָצִריְך קֹול ֶאָחד, ְמַתְרֵּגם 
ֶאָחד, ְוסֹוד ֶזה - ְקִלָּפה ּוֹמַח. )סֹוד ָהעֹוָלם ְוסֹוד 

ָהעֹוָלם ַהָּבא(.

ּכֹֹּוָּלם ׁשֹוְתִקים
ם ׁשֹוְתִקים ְוֶאָחד קֹוֵרא, ֶׁשָּכתּוב )שמות כ(  ּלָ ּכֻ
ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר. 

ָעַלי, ּוְלִמְנַטר ָיִתי, ְוַית ָּכל ִּדיִלי, ְוִדי ְלַעָּמָך 
ּוְמַפְרֵנס  ְלכָֹּלא,  ָזן  ַאְּת הּוא  ִיְׂשָרֵאל. 
ְלכָֹּלא, ַאְּת הּוא ַׁשִּליט ַעל ּכָֹּלא, ַאְּת הּוא 
ְדַׁשִּליט ַעל ַמְלַכָּיא, ּוַמְלכּוָתא ִדיָלְך הּוא. 
הּוא,  ְבִריְך  ְדקּוְדָׁשא  ַעְבָּדא  ֲאָנא 
ְּדָסִגיְדָנא ַקֵּמיּה, ּוִמַּקֵּמי ִדיָקר אֹוַרְייֵתיּה, 
ְבָכל ִעיָּדן ְוִעיָּדן. ָלא ַעל ֱאיַנׁש ָרִחיְצָנא, 
ְוָלא ַעל ַּבר ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא, ֶאָּלא ֶבֱאָלָהא 
ִדְׁשַמָּיא, ְּדהּוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט, ְואֹוַרְייֵתיּה 
ְקׁשֹוט, ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט, ּוַמְסֵּגי ְלֶמְעַּבד 
ַטְבָוון ּוְקׁשֹוט. ֵּביּה ֲאָנא ָרִחיץ, ְוִלְׁשֵמיּה 
ַקִּדיָׁשא ַיִּקיָרא ֲאָנא ֵאיַמר ֻּתְׁשְּבָחן. ְיֵהא 
ַרֲעָוא ֳקָדָמְך, ְּדִתְפַּתח ִלָּבאי ְבאֹוַרְייָתְך 
ְוֵתיַהב ִלי ְבִנין ִּדְכִרין ְּדַעְבִדין ְרעּוָתְך. 
ְוַתְׁשִלים ִמְׁשֲאִלין ְּדִלָּבאי, ְוִלָּבא ְדָכל 

ַעָּמְך ִיְׂשָרֵאל ְלָטב ּוְלַחִּיין ְוִלְׁשָלם ָאֵמן.
ַרק ֶאָחד קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה

ְוָאִסיר ְלִמְקֵרי ְבִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ַּבר 
ַצְייִתין  ְוכָֹּלא  ִּבְלחֹודֹוי,  ַחד 
ְוַׁשְתִקין, ְּבִגין ְּדִיְׁשְמעּון ִמִּלין ִמּפּוֵמיּה, 
ְּכִאיּלּו ַקִּבילּו ָלּה ַהִהיא ַׁשֲעָתא ִמּטּוָרא 
ְדִסיַני. ּוַמאן ְּדָקֵרי ְבאֹוַרְייָתא, ֶלֱהֵוי ַחד 
ָקִאים ָעֵליּה, ְוָׁשִתיק. ְּדָלא ִיְׁשַּתָמע ַּבר 
ִּדּבּור ַחד ִּבְלחֹודֹוי, ָלא ְתֵרין ִּדּבּוִרין, 
ְתֵרין  ְוָלא  ְוַחד הּוא,  ְלׁשֹון קֶֹדׁש ַחד, 
ִּדּבּוִרין, ְוִאי ְתֵרין ִמְׁשַּתְּכִחין ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה, 
ִאיהּו  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ְדָרָזא  ְּגִריעּוָתא 
ּוְגִריעּוָתא ִדְיָקָרא ְדאֹוַרְייָתא ִאְׁשְּתַכח 
ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה, ּוָבֵעי ַחד ָקָלא. ְמַתְרֵגם ַחד. 
ְוָרָזא ָדא ְקִליָפה ּומֹוָחא. )ָרָזא ְדָעְלָמא ָּדא ְוָרָזא 

ְדָעְלָמא ְדָאֵתי(.

ּכּוָּלם ׁשֹוְתִקים
ֹּכָּלא ַׁשְתִקין, ְוַחד ָקאֵרי, ִּדְכִּתיב, )שמות 
כ( ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
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הּוא ְלַמְעָלה, ְוָכל ָהָעם ְלַמָּטה, ֶׁשָּכתּוב )שמות 
יט( ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר. ְוָכתּוב ּוֹמֶׁשה 

ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהים.

ֲהָכָנה ְוַכָּוַנת ַהּקֹוֵרא
ְואֹותֹו ֶׁשּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה, ָיִׂשים ִלּבֹו ּוְרצֹונֹו 
ִרּבֹונֹו  ְׁשִליַח  הּוא  ְוִכי  ְּדָבִרים,  ְלאֹוָתם 
ְּבִסּדּוָרם ֶׁשל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ְלַהְׁשִמיַע ְלָכל 
ָהָעם, ֶׁשֲהֵרי הּוא עֹוֵמד ְּכֻדְגָמה ֶעְליֹוָנה. 
ִמּשּׁום ָּכְך, ִמי ֶׁשעֹוֶלה ִלְקרֹא ַבּתֹוָרה, ְיַסֵּדר 
אֹוָתם ְּדָבִרים ָּבִראׁשֹוָנה ְּבֵביתֹו, ְוִאם ֹלא, ֹלא 
ִיְקָרא ַבּתֹוָרה. ִמַּנִין ָלנּו? ֵמאֹותֹו ִּדּבּור, ֶׁשֶּטֶרם 
ַיְׁשִמיַע ּתֹוָרה ָלָעם ַהָּקדֹוׁש, ַמה ָּכתּוב? )איוב 
כח( ָאז ָרָאּה ַוְיַסְּפָרּה ֱהִכיָנּה ְוַגם ֲחָקָרּה. ְוַאַחר 

ָּכְך, ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה ְוגֹו'.

ָמקֹום ַהְפָסַקת ַּבָּפָרָׁשה
ְלַהְפִסיק  ַבּתֹוָרה  ֶׁשּקֹוֵרא  ְלִמי  לֹו  ָאסּור 
ַּבָּפָרָׁשה אֹו ֲאִפּלּו ָּדָבר ֶאָחד, ֶאָּלא ַרק ְּבָמקֹום 
ֶׁשִהְפִסיק ֹמֶׁשה ֶאת ַהָּפָרָׁשה ָלָעם ַהָּקדֹוׁש 
- ַיְפִסיק, ְוֹלא ַיְפִסיק ִּדְבֵרי ָּפָרַׁשת ַׁשָּבת זֹו 

ְּבָפָרַׁשת ַׁשָּבת ַאֶחֶרת.

ַהָּפָרִׁשּיֹות ִמְתַעְטרות ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה 
ַהּסֹוד ַהֶּזה, ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְפִסיקּו ָפָרִׁשּיֹות, ָּכל 
ַאַחת ְוַאַחת ִמְתַעֶּטֶרת ְועֹוֶמֶדת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא. ֵּכיָון ֶׁשִהְׁשִלימּו ְלַהְפִסיק ְלָכל 
ָנה ֶאת ַהָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו, ִהְתַעְּטרּו ִלְפֵני  ַהּׁשָ
ָּבת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְואֹוְמרֹות: ֲאִני ִמּׁשַ
ָּבת ְּפלֹוִני )ִמִּצּבּור ְּפלֹוִני(. ְּפלֹוִני )ִמִּצּבּור ְּפלֹוִני(, ַוֲאִני ִמּׁשַ

ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר ִאיהּו ְלֵעיָּלא, ְוָכל ַעָּמא 
ְלַתָּתא, ִּדְכִּתיב, )שמות יט( ַוִיְתַיְּצבּו ְבַתְחִּתית 
ָהָהר. ּוְכִתיב )שמות יט( ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל 

ָהֱאֹלִהים.

ֲהָכָנה ְוַכָּוַנת ַהּקֹוֵרא
ְוַההּוא ְּדָקאֵרי ְּבאֹוָרְייָתא, ְיַׁשֵּוי ִלֵּביּה 
ּוְרעּוֵתיּה ְלִאיּנּון ִמִּלין, ְוִכי ִאיהּו 
ְׁשִליָחא ְדָמאֵריּה, ְּבִסדּוָרא ְדָהֵני ִמִּלין, 
ְלִמְׁשַמע ְלָכל ַעָּמא, ְּדָהא ִאיהּו ָקִאים 
ְּכדּוְגָמא ִעָּלָאה. ְּבִגין ַּכְך, ָמאן ְּדָסִליק 
ִמִּלין  ְיַסֵדר ִאיּנּון  ְלִמְקֵרי ְבאֹוַרְייָתא, 
ְּבַקְדִמיָתא ְבֵביֵתיּה, ְוִאי ָלאו, ָלא ִיְקֵרי 
ְּבאֹוַרְייָתא, ְמָנָלן ֵמַההּוא ִדּבּור, ַעד ָלא 
ָיְׁשַמע אֹוַרְייָתא ְלַעָּמא ַקִּדיָׁשא ַמה ְכִתיב, 
ְוַגם  ֱהִכיָנּה  ַוְיַסְּפָרּה  ָרָאה  ָאז  )איוב כח( 

ֲחָקָרּה, ּוְלָבַתר, ַוּיֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת 
ְיָי' ִהיא ָחְכָמה ְוגֹו'.

ָמקֹום ַהְפָסַקת ַּבָּפָרָׁשה
ָאִסיר ֵליּה ְלַמאן ְּדָקאֵרי ְבאֹוַרְייָתא 
ְלִמְפַסק ַּפְרְׁשָּתא, אֹו ֲאִפיּלּו ִמָּלה 
ָחָדא, ֶאָּלא ַבֲאָתר ְּדָפַסק מֶֹׁשה ַּפְרְׁשָּתא 
ְלַעָּמא ַקִּדיָׁשא, ַיְפִסיק. ְוָלא ַיְפִסיק ִמִּלין 
ְּבַפְרְׁשָּתא  ָדא,  ְדַׁשְּבָתא  ְּדַפְרְׁשָּתא 

ְדַׁשְּבָתא ַאֲחָרא.

ַהָּפָרִׁשּיֹות ִמְתַעְטרות ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה 
ָרָזא ָּדא, ְּבַׁשֲעָתא ְדִאיְפִסיקּו ַפְרִׁשָיין, 
ָּכל ַחד ְוַחד ִאְתַעְּטָרא ְוַקְּייָמא ַקֵּמי 
ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא. ֵּכיַון ְּדַאְׁשִלימּו ְלִמְפַסק 
ֲהֵני ַפְרִׁשָיין ְּדָכל ַׁשָּתא, ִאְתַעָּטרּו ַקֵּמיּה 
ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ְוַאְמֵרי ֲאָנא ִמַּׁשָּבת 
ְּפלֹוִני, )ס"א ִמִצּבּוָרא ְּפלֹוִני( ַוֲאָנא ִמַּׁשָּבת ְּפלֹוִני. 

)ִמִצּבּוָרא ְפלֹוִני(.



ָּבת     ֶבֶרק זפ    ֹזַהר ַהּׁשַ עו

ָּפָרָׁשה  ָּכל  ַעל  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהֶּמְרָּכבֹות  ִמּנּוי 
ּוָפָרָׁשה

אֹוָתּה ָׁשָעה קֹוֵרא ְליּוִפיֵא"ל ְמֻמֶּנה ַהָּגדֹול,  ּבְ
ים ְוָׁשֹלׁש ֶמְרָּכבֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשַּתַחת  ְוַלֲחִמּׁשִ
ְוָכל  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ְלִׁשּמּוָׁשּה  ֶׁשִהְתַמּנּו  ָידֹו 
ֶמְרָּכָבה ּוֶמְרָּכָבה ִמָּנה אֹוָתּה ֶאת ַהֶּמְרָּכָבה 
ַהּזֹו ַעל ָּפָרָׁשה ְּפלֹוִנית ֶׁשְּבַׁשָּבת ְּפלֹוִנית, 
ּוֶמְרָּכָבה ְּפלֹוִנית ַעל ָּפָרָׁשה ְּפלֹוִנית ֶׁשל 
ַׁשָּבת ְּפלֹוִנית. ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל אֹוָתּה ַׁשָּבת ֶׁשָּלּה, ְוָאסּור 
ָלנּו ְלָעֵרב ֵאֶּלה ְּבֵאֶּלה, ְוֹלא ְלַהְכִניס ֶמְרָּכָבה 
ְלֶמְרֶּכֶבת ֲחֶבְרָּתּה ֲאִפּלּו ִּכְמֹלא ִניָמה, ַוֲאִפּלּו 
ְּבֵתָבה ַאַחת אֹו ֲאִפּלּו ְּבאֹות ַאַחת. ֶאָּלא ָּכל 
ַאַחת ְוַאַחת ְּכִפי ֶׁשָּפַסק ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ּוְכמֹו ֶׁשִּמָּנה אֹוָתן ְּבאֹוָתן ָּפָרִׁשּיֹות, ָּכל 

ַאַחת ְוַאַחת ַעל ִמְׁשַמְרָּתּה.

ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהָּפָרִׁשּיֹות עֹולֹות ְלַמְעָלה
ְוָלֵכן ְּכֶׁשִּמְתַעֶּטֶרת ָּפָרָׁשה זֹו, עֹולֹות אֹוָתן 
ַהִּמִּלים ֶׁשל אֹוָתּה ַהָּפָרָׁשה ֶׁשִּנְׁשְלָמה ַּבִּצּבּור, 
ְואֹוָתּה ֶמְרָּכָבה לֹוַקַחת אֹוָתם, זֹו ֶׁשְּמֻמָּנה ַעל 
אֹוָתּה ָּפָרָׁשה, ּוַמֲעָלה אֹוָתם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ְואֹוָתם ִמִּלים ַמָּמׁש עֹוְמדֹות ְלָפָניו 
ְואֹוְמרֹות: ֲאִני ָּפָרָׁשה ְּפלֹוִנית ֶׁשִהְׁשִלימּוִני 

ִצּבּור ְּפלֹוִני ָּכְך ְוָכְך. 

רֹות ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש ֻּכָּלן ִמְתַעטְּ
ִאם ִהְׁשַּתְּלָמה ָּכָראּוי ָלּה, ַמֲעִלים ֶאת אֹוָתן 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהִּכֵּסא  ַעל  ּוִמְתַעְּטרֹות  ִמִּלים, 
ְואֹוָתּה ֶמְרָּכָבה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלָפָניו, ָּכל ֶמְרָּכָבה 
ּוֶמְרָּכָבה, ַהָּפָרָׁשה ֶׁשל ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת, ְוֻכָּלן 
ִמְתַעְּטרֹות ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש, ּוָבֶהן ִהיא 
ְוַהֹּכל  ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה  ְלִהְתַיֵחד  עֹוָלה 
ַנֲעֶׂשה ְּכָלל ֶאָחד. ִמּׁשּום ָּכְך, ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו 

ָּפָרָׁשה  ָּכל  ַעל  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהֶּמְרָּכבֹות  ִמּנּוי 
ּוָפָרָׁשה

ַׁשֲעָתא, ְקָרא ְליּוִפיֵא"ל ַרב  ְּבַהִהיא 
ְמָמָנא, ּוְלַחְמִׁשין ּוְתַלת ְרִתיִכין 
ַקִּדיִׁשין ִּדְתחֹות ְיֵדיּה, ְּדִאְתָמנּון ְּבִׁשמּוָׁשא 
ְדאֹוַרְייָתא, ְוָכל ְרִתיָכא ּוְרִתיָכא ָמֵני 
ֵליּה, ְלַהאי ְרִתיָכא ַעל ַּפְרְׁשָּתא ְּפַלְנָיא, 
ַעל  ְפלֹוִני,  ּוְרִתיָכא  ְּפלֹוִני.  ִּדְבַׁשָּבת 
ַּפְרְׁשָּתא ְּפַלְנָיא, ְּדַׁשָּבת ְּפלֹוִני. ְוָכל ַחד 
ְוַחד, ְמַׁשְּמָׁשא ְלאֹוַרְייָתא, ְּדַההּוא ַׁשָּבת 
ִדיֵליּה. ְוָאִסיר ָלן ְלָעְרָבא ִאֵּלין ְּבִאֵּלין, 
ְוָלא ְלַאֲעָלא ְרִתיָכא ִבְרִּתיָכא ְּדַחְבֵריּה, 
ֲאִפיּלּו ִכְמֹלא ִניָמא. ַוֲאִפיּלּו ְּבַחד ֵּתיָבה, 
אֹו ֲאִפיּלּו ְבָאת ַחד, ֶאָּלא ָכל ַחד ְוַחד, 
ְּכָּמה ְדָפִסיק לֹון ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ּוְכָּמה 
ְדָמֵני לֹון ְּבִאיּנּון ַּפְרְׁשָיין, ָּכל ַחד ְוַחד ַעל 

ַמְטֵריּה.
ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהָּפָרִׁשּיֹות עֹולֹות ְלַמְעָלה

ְוַעל ָּדא, ַּכד ִמְתַעְּטָרא ַפְרְׁשָּתא ָדא, 
ַסְלָקן ִאיּנּון ִמִּלין ְּדַהִהיא ַפְרְׁשָּתא, 
ְּדִאְׁשְּתִלים ְּבִצּבּוָרא, ְוָנִטיל לֹון ַההּוא 
ְרִתיָכא, ִּדְמָמָנא ְבַהִהיא ַפְרְׁשָּתא, ְוָסִליק 
לֹון ַקֵמי ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ְוִאֵּלין ִמִּלין 
ֲאָנא  ְוָאְמִרין,  ַקֵּמיּה  ַקְייִמין  ַמָּמׁש, 
ַפְרְׁשָּתא ְּפַלְנָיא, ְּדַאְׁשִלימּו ִלי ִצּבּוָרא 

ְּפלֹוִני, ָהִכי ְוָהִכי.
רֹות ְּבתֹוְך ַהִּכֵּסא ַהָּקדֹוׁש ֻּכָּלן ִמְתַעטְּ

ִאי ִאְׁשְּתִלים ַּכְדָקא ָחֵזי ֵליּה, ַסְּלִקין ִאיּנּון 
ִמִּלין, ּוִמְתַעְּטָרן ַעל ּכּוְרְסָייא ַקִּדיָׁשא, 
ָּכל  ַקֵּמיּה,  ְמַׁשְּמָׁשא  ְרִתיָכא  ְוַההּוא 
ְרִתיָכא ּוְרִתיָכא, ַּפְרְׁשָּתא ְדָכל ַׁשְּבָתא 
ְוַׁשְּבָתא, ְוֻכְּלהּו ִמְתַעְּטָרן ְּבגֹו ּכּוְרְסָּייא 
ַקִּדיָׁשא, ּוְבהּו ִאיִהי ַסְּלָקא ְלִאְתַיֲחָדא 
ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא, ְוִאְתָעִביד ּכָֹּלא ְכָלָלא 



ָּבת    ַוֵּיֵצא - ָכֹׂשא     עזֹזַהר ַהּׁשַ

ִמי ֶׁשַּמְׁשִלים ָּפָרַׁשת ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ָּכָראּוי 
ְּכמֹו ֶׁשִּפְּסקּו אֹוָתּה ְלַמְעָלה. 

ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת
ְּבַׁשָּבת;  ּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  קֹוְרִאים  ֲעַמִים  ּפַ
ַּבִּמְנָחה, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּדין ָּתלּוי ְלֵעת ֶעֶרב, 
ְצִריִכים ְלַהְכִליל ְׂשמֹאל ְּבָיִמין, ֶׁשֲהֵרי ּתֹוָרה 
ֵני ְצָדִדים, ֶׁשָּכתּוב )דברים לג( ִמיִמינֹו  ִנְּתָנה ִמּׁשְ
ֵאׁש ָּדת ָלמֹו, ִמָּיִמין ּוְׂשמֹאל. ִמּשּׁום ָּכְך ְלֵסֶפר 
ַהּתֹוָרה ְּבִמְנָחה ַּדי ַּבֲעָׂשָרה ְפסּוִקים אֹו יֹוֵתר, 
ֲאָבל ֹלא ְׁשֵלמּות ַהָּפָרָׁשה, ֶׁשֲהֵרי ְׁשֵלמּות 
ַהָּפָרָׁשה ֵאיָנּה ֶאָּלא ְּבָיִמין, ְוַהָּיִמין ָּתלּוי ַעד 

ְׁשַעת ַהִּמְנָחה, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה.

ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי
ִמּׁשּום  ְּבַׁשָּבת,  ּוַבֲחִמיִׁשי  ְּבַׁשָּבת  ִני  ֵ ּשׁ ּבַ
ֶׁשּיֹוְרדֹות ַהְּדָרגֹות ְלַמָּטה, ֶׁשֵהם ְּכַלל ַהּתֹוָרה. 
ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ְנִביִאים ִהְתָּפְרׁשּו ְלַמָּטה - 
ֶאָּלא ָּכְך ֶזה ַוַּדאי. ֲאָבל ֵאֶּלה ֶׁשְּלַמָּטה, ֻּכָּלם 
ְּכָלל ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכֹוֵלל ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד.

ִּתְׁשַעת ָהעֹוִלים
ְוסֹוד ַהָּדָבר - ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ַהָּללּו ֵהן 
ִנְקָראֹות ָּפָרָׁשה ַאַחת, ְוַאַחר ָּכְך יֹוְצאֹות 
ֵמֶהן ֵּתַׁשע ְּדָרגֹות ֶׁשֶּנֱאָחזֹות ְּכאָחד, ּוִמּשּׁום 
ָּכְך ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים; ְׁשֹלָׁשה ְּבִמְנָחה ְּבַׁשָּבת, 
ּוְׁשֹלָׁשה ְּביֹום ֵׁשִני, ּוְׁשֹלָׁשה ְּביֹום ֲחִמיִׁשי. 

ֲהֵרי ִּתְׁשָעה.

ֶפר ֶׁשל ַרב ֵייָבא ָסָבא, ְּבִמְנָחה ְּבַׁשָּבת ֲהֵרי  ּוַבּסֵ
ִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ְׂשמֹאל, ְוַהְּנֻקָּדה ַהַּתְחּתֹוָנה 
מֹאל ְמַקֶּבֶלת סֹוד ַהּתֹוָרה. ָאז  ְּבאֹותֹו ַצד ַהּׂשְ

ָמאן  חּוָלֵקיּה  ַזָּכָאה  ַּכְך,  ְּבִגין  ָחָדא. 
ְּדַאְׁשִלים ַּפְרְׁשָּתא ְדָכל ַׁשְּבָתא ְוַׁשְּבָתא, 

ַּכְדָקא ָיאּות, ְּכָמה ְדַאְפִסיקּו ְלֵעיָּלא.
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת

ְּתֵרי ִזְמֵני, ָקֵריָנן ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ְבַׁשְּבָתא, 
ַּבִּמְנָחה, ְּבַׁשֲעָתא ְּדִדיָנא ַתְלָיא, 
ְלִעיַדן ֶעֶרב. ְצִריִכין ְלַאְכְלָלא ְׂשָמאָלא 
ִביִמיָנא, ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמְּתֵרין ִסְטִרין 
ִאְתְייִהיַבת, ִּדְכִּתיב, )דברים לג( ִמיִמינֹו ֵאׁש 
ָּדת ָלמֹו, ְיִמיָנא ּוְׂשָמאָלא. ְּבִגין ָּכְך ֵסֶפר 
ּתֹוָרה ַבִּמְנָחה ַדי ַבֲעָׂשָרה ְפסּוִקין, אֹו 
ַיִּתיר, ֲאָבל ָלא ְׁשִלימּו ְדַפְרְׁשָּתא, ְּדָהא 
ְׁשִלימּו ְּדַפְרְׁשָּתא ָלא ֱהֵוי, ֶאָּלא ִביִמיָנא, 
ִויִמיָנא ַתְלָייא ַעד ַׁשֲעָתא ְדִמְנָחה, ְוָהא 

אּוְקמּוָה.
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְּבֵׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי

ַּבֵּׁשִני ְּבַׁשְּבָתא, ּוַבֲחִמיִׁשי ְבַׁשְּבָתא, ְּבִגין 
ְּדָקא ַנְחִּתין ַּדְרִּגין ְלַתָּתא, ְּדִאיּנּון 
ְּכָלָלא ְדאֹוַרְייָתא. ְוִאי ֵּתיָמא, ָהא ְנִביִאין 
ִמְתָּפְרָׁשן ְלַתָּתא. ֶאָּלא ָהִכי הּוא ַוָּדאי, 
ְכָלָלא  ֻּכְּלהּו  ִדְלַתָּתא,  ֲהֵני  ֲאָבל 
ְדאֹוַרְייָתא, ְוָכל ַחד ְוַחד ָּכִליל ְלָכל ַחד 

ְוַחד.
ִּתְׁשַעת ָהעֹוִלים

ְוָרָזא ְּדִמָּלה, ִאֵּלין ַּדְרִּגין ִעָּלִאין, ִאיּנּון 
ּוְלָבַתר  ָחָדא,  ַּפְרְׁשָּתא  ִאְקרּון 
ָנְפִקין ִמַּנְייהּו ְתַׁשע ַּדְרִּגין, ְּדִאְתַאֲחָדן 
ַּכֲחָדא, ּוְבִגין ַּכְך ִּתְׁשָעה גּוְבִרין, ְּתַלת 
ְּבַׁשְּבָתא ַּבִּמְנָחה, ּוְתַלת ְּביֹוָמא ִתְנָייָנא, 

ּוְתַלת ְּביֹוָמא ֲחִמָׁשָאה, ָהא ִּתְׁשָעה.

ַּבִּמְנָחה  ָסָבא,  ֵייָבא  ְּדַרב  ּוְבִסְפָרא 
ְבַׁשְּבָתא, ָהא ִאְתַער ָרָזא 
ִדְׂשָמאָלא, ּוְנקּוָדה ַתָּתָאה, ְּבַההּוא ִסְטָרא 



ָּבת     ֶבֶרק זפ    ֹזַהר ַהּׁשַ עח

ָּלּה  ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה נֹוַסַעת ִמַּצד ְׂשֹמאל, ּוִמּׁשֶ
ָאנּו קֹוְרִאים.

ֲהֵרי ִהיא עֹוֶמֶדת ַּבּסֹוד ֶׁשל ֵּתַׁשע )ְסִפירֹות(,  ׁשֶ
ה ֶׁשל חֹל ּוְׁשֹלָׁשה  ְוקֹוְרִאים ִּתְׁשָעה, ְוֵהם ִׁשּׁשָ
מֹאל ִמְתעֹוֵרר ְּבַׁשָּבת, ּוְלַהְכִליל  ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּׂשְ
ַהֹּכל ְּכֶאָחד. ְוִהיא ִמְתַעֶּטֶרת ָּבֶהם ִּבְׁשֹלָׁשה 
ְצָדִדים, ְּכמֹו ְׁשֹלֶׁשת ַהְּצָדִדים ָהֶעְליֹוִנים 
ָּבת. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו  ֶׁשֵהם ְּכָלל ֶׁשל ָּפָרַׁשת ַהּׁשַ
ָּבת. ַאְׁשָריו ִּבְׁשֵני  ֶׁשל ִמי ֶׁשּזֹוכה ִלְכבֹוד ַהּׁשַ

ָהעֹוָלמֹות, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 

ִדְׂשָמאָלא, ְמַקְּבָלא ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ְּכֵדין 
ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא, ַנְטָלא ִמִּסְטָרא ִדְׂשָמאָלא, 

ּוִמִּדיֵליּה ָקֵריָנן.
ְּדָהא ִאיִהי ַקְּייָמא ְבָרָזא ְּדֵתַׁשע, )נ"א 
ְסִפיָראן( ְוָקֵריָנן ֵּתַׁשע, ְוִאיּנּון ִׁשית 

ְּדחֹול, ּוְתַלת ְּבַׁשֲעָתא ְדִאְּתַער ְׂשָמאָלא 
ְבַׁשְּבָתא, ּוְלִאְתַּכְלָלא כָֹּלא ַכֲחָדא. ְוִאיִהי 
ִמְתַעְּטָרא ְבהּו, ִּבְתַלת ִסְטִרין, ְּכַגְווָנא 
ְּכָלָלא  ְּדִאיּנּון  ִעָּלִאין,  ִסְטִרין  ִדְתַלת 
ְדַפְרְׁשָּתא ְדַׁשְּבָתא. ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה ָמאן 
ְּדָזֵכי ִליָקָרא ְדַׁשְּבָתא, ַזָּכָאה ִאיהּו ִבְתֵרין 

ָעְלִמין, ְּבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ



ֶּפֶרק ח'
ָבָרִׁשּיֹות

ַוִּיְׁשַלח - ְּבַהֲעלֹוְתָך

f
ָּבת ְוֹעֶכג ַׁשָּבת ְיִפּלֹות ַהּׁשַ



ָּבת ֶבֶרק חפ    ֹזַהר ַהּׁשַ פ

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ............................................................................... פא

ָּבת............................................................................ פא ְּתִפּלֹות ַהּׁשַ

ִׂשְמַחת ָהֱאמּוָנה......................................................................... פב

ְסעּודֹות ַׁשָּבת .............................................................................. פב

ֲחִׁשיבּות ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַׁשָּבת................................ פב

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.........................................................................  פג

קֹול ָהַרְׁשִּב"י.................................................................................... פד

ֶרק ח' ּפֶ



ָּבת    ַוִּיְׁשַלח - ְּבַהֲעלֹוְתָך     פאֹזַהר ַהּׁשַ

ֶּכֶתר ִיְתנּו
ִאים ְוָאמֹוָרִאים, ָּכל מּוָסִפים ֶׁשל ַׁשָּבתֹות  ְוַתּנָ
ְוָיִמים טֹוִבים, ָּכל מּוָסף ֶׁשאֹוְמִרים ּבֹו ֶּכֶתר 
- ִמָּכאן נֹוָדִעים. ְוָכל ְּתִפּלֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
ֵריָחן ְּכֵריַח ֶׁשל )שיר השירים ג( מֹור ּוְלבֹוָנה ְוכֹל 
ַאְבַקת רֹוֵכל, ִּבְׁשָאר ָיִמים. ֲאָבל ְּבַׁשָּבתֹות 

ְוָיִמים טֹוִבים ָחׁשּוב ָעָליו ִמיֵני ְבָׂשִמים. 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל
ָאָדם ִמְתַּפֵּלל, ָצִריְך ַּבַהְתָחָלה ְלהֹוִריד  ּוְכׁשֶ
יהו"ה,  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ְוֵאין אֹוְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָכל ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ִמּשּׁום ֶׁשְּבָיִמים 
ֶׁשל חֹל, ַׁשַער ַהֵהיָכל ַהְּפִניִמי הּוא ָסתּום. ֶזהּו 
ֶׁשָּכתּוב ּכֹה ָאַמר אדנ"י ֱאֹלִהי"ם ַׁשַער ֶהָחֵצר 
ַהְּפִניִמית ַהּפֶֹנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגּור ֵׁשֶׁשת ְיֵמי 
ַהַּמֲעֶׂשה, ְוָלָּמה? ִמּשּׁום ֶׁשמטטרו"ן ׁשֹוֵלט 
ָּבת ֶׁשָּיבֹא ַבְעָלּה ִיָּפֵתַח,  ֲעֵליֶהם, ּוְביֹום ַהּׁשַ
ְוֵכן ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ִיָּפֵתַח, ּוִמּשּׁום ֶזה, ְּכֶׁשּמֹוִריד 
ָאָדם יהו"ה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ָצִריְך ְלהֹוִריד 
אֹותֹו ַּבאדנ"י, ֶׁשהּוא ְבִפיו, ּוִמּשּׁום ֶזה אדנ"י 

ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך.

ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת
לֹשׁ ְּתִפּלֹות ֵהן ְּבַׁשָּבת, ּוְרִביִעית ְּתִפַּלת  ָ ּשׁ ׁשֶ
מּוָסף, ְּתִפַּלת ַעְרִבית ַאָּתה ִקַּדְׁשָּת, ְוזֹו ְׁשִכיָנה 
ם ַהְלִוִּים,  מֹאל, ֶׁשּׁשָ ַתְחּתֹוָנה ֶׁשִהיא ִמַּצד ַהּׂשְ
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַהְלִוִּים. ְּתִפַּלת 
ַׁשֲחִרית, ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו, ְוֶזה 
ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ֶׁשִהיא ָהֵאם ָהֶעְליֹוָנה, ָעֶליָה 
ֶנֱאַמר ִאם ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין ְׁשַפָּתִים, ַאל ִּתְקֵרי 
ִאם ֶאָּלא ֵאם, ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום 
ַההּוא, ְּבָמקֹום ֶׁשֵּיׁש כ"ב אֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה, 

ֶּכֶתר ִיְתנּו )חלק ג רמ"ב, א ר"מ(
ְוַּתָּנִאין ְוָאמֹוָרִאין, ָּכל מּוָסִפין ְּדַׁשָּבתֹות 
ְוָיִמים טֹוִבים, ָּכל מּוָסף ְּדַאְמִריָנן 
ְוָכל  ִאְׁשְּתמֹוְדִעין.  ֵמָהָכא  ֶּכֶתר,  ֵּביּה 
ְצלֹוִתין ְּדִיְׂשָרֵאל, ֵריָחא ִדְלהֹון, ְּכֵריָחא 
)שיר השירים ג( ְּדמֹור ּוְלבֹוָנה ְוכֹל ַאְבַקת 

רֹוֵכל, ִּבְׁשַאר יֹוִמין. ֲאָבל ְּבַׁשָּבתֹות ְוָיִמים 
טֹוִבים, ָחִׁשיב ָעֵליּה ִמָּכל ִמיֵני ְּבָׂשִמים.

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל )ִּתּקּוֵני זהר ל"ד, א(
ַּבר ַנׁש ְמַצֵּלי, ָצִריְך ְּבַקְדֵמיָתא  ְוַכד 
ְלַנְחָתא קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְדִאיהּו 
יהו"ה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ְוֵליּה ָאְמִרין ְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל, ְּבָכל ַׁשָּבתֹות ְויִֹמין ָטִבין, ְּבִגין 
ְּדיֹוִמין ְּדחֹול ַּתְרָעא ְדֵהיָכָלא ְּפִניָמָאה 
ִאיִהי ְסִתיָמא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )יחזקאל 
מו א( ּכֹה ָאַמר אדנ"י אלהי"ם ַׁשַער ֶהָחֵצר 

ַהְּפִניִמית ַהֹּפֶנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגּור ֵׁשֶׁשת 
ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ְוַאַּמאי ְּבִגין ְדמטטרון ַׁשִּליט 
ֲעַלְייהּו, ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְּדֵייֵתי ַבְעָלּה ִיָּפֵתַח, 
ְוֵכן ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ִיָּפֵתַח, ּוְבִגין ָּדא, ַּכד 
ָנִחית ַּבר ַנׁש יהו"ה ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ָצִריְך 
ְלַנְחָתא ֵליּה ְּבאדנ"י, ְּדִאיהּו ְּבפּוֵמיּה, 
ּוְבִגין ָּדא אדנ"י ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד 

ְּתִהָּלֶתָך.
ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת

ִּדְתַלת ְצלֹוִתין ִאינּון ְּבַׁשָּבת, ּוְרִביָעָאה 
ְצלֹוָתא ְדמּוָסף, ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית 
ַּתָּתָאה,  ְׁשִכיְנָּתא  ְוָדא  ִקַּדְׁשָּת,  ַאָּתה 
ְדִאיִהי ִמִּסְטָרא ִדְׂשָמאָלא, ְדַתָּמן ֵליָוֵאי, 
ְדִאְּתַמר ְּבהֹון ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת ַהְלִוִּים, ְצלֹוָתא 
ְדַׁשֲחִרית ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו, 
ְוָדא ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ְדִאיִהי ִאיָּמא ִעָּלָאה, 
ֲעָלּה ִאְּתַמר )תהלים סח יד( ִאם ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין 
ְׁשַפָּתִים, ַאל ִּתְקֵרי ִאם ֶאָּלא ֵאם, ַּדֲעָלּה 



ָּבת     ֶבֶרק חפ    ֹזַהר ַהּׁשַ פב

ׁשֹוֶכֶבת ָׁשם. ַאְׁשֵרי הּוא ַהֶּפה ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשל 
אֹוָתּה ָׁשָעה ׁשֹוֶכֶבת ָׁשם.

ִׂשְמַחת ָהֱאמּוָנה
ִליִׁשית, ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך ֶאָחד,  ה ַהּׁשְ ִפּלָ ַהּתְ
ֶזה יהו"ה ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ֶׁשאֹוֵחז ִּבְׁשֵניֶהם, 
ְוֵהן ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְורּוַח ְיֵתָרה ְוֶנֶפׁש ְיֵתָרה. 
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת - ַאָּתה ִקַּדְׁשָּת.  ְיֵתָרה  ֶנֶפׁש 
ְנָׁשָמה ְיֵתָרה - ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה 
ְיֵתָרה  רּוַח  ֶחְלקֹו.  ְּבַמְּתַנת  ֹמֶׁשה  ִיְׂשַמח 
- ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך ֶאָחד. ַאְׁשֵרי הּוא ִמי 
ֶׁשּפֹוֵתַח ֶאת ִּפיו ְּבָׁשֹלׁש ְּתִפּלֹות ְלַקֵּבל אֹוָתם 
ְּבַׁשָּבת. ְּתִפַּלת מּוָסף ֶזה ַצִּדיק, ֶׁשּכֹוֵלל ֶאת 
ָּכל ַהְּתִפּלֹות, ּובֹו אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת מּוָסף 
ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְלָך יהו"ה ֱאֹלֵהינ"ּו, ְוַהֶּכֶתר הּוא 
ֶּכֶתר ֶעְליֹון, יהו"ה ֱאֹלֵהינ"ּו - ַאָּבא ְוִאָּמא, 
ְוָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש - ְׁשֹלֶׁשת ָהָאבֹות, יהו"ה 
ְצָבאֹו"ת - ְּבִרית ִמיָלה ּוְׁשֵּתי ְיֵרַכִים ֶׁשל 

ֱאֶמת, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו זֹו ְׁשִכיָנה.

ְסעּודֹות ַׁשָּבת
ְוַעל ֵּכן ִנְתָוְסָפה ִנְׁשָמה ֶׁשל ִׂשְמָחה ְּבַׁשָּבת. 
ְסעּוּדֹות  ְּבָׁשֹלׁש  ְלְׂשמֹוַח  ָהָאָדם  ְוָצִריְך 
ֶׁשל ַׁשָּבת, ֶׁשֲהֵרי ָכל ָהֱאמּוָנה, ְוָכל ְּכָללּות 
ְוָצִריְך ָהָאָדם ַלֲערֹוְך  ָהֱאמּוָנה, בֹו ִנְמָצא, 
ַהּשּׁוְלָחן, ְוֶלֱאכֹול ָׁשֹלׁש ְסעּוּדֹות ֶׁשל ָהֱאמּוָנה, 

ְוִלְׂשמֹוַח ָּבֶהם.
ֲחִׁשיבּות ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַׁשָּבת

ֵאּלּו  ְלָכל  ָעָלי  ֵמִעיר  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר 
ֹלׁש  ֶׁשָּכאן ֶׁשֲהֵרי ִמָּיָמי ֹלא ִּביַּטְלִּתי ֵאלּו ָהּׁשָ
ְסעּוּדֹות, ּוִבְזכּוָתם ֹלא הּוְצַרְכִּתי ְלַתֲעִנית 
ְּבַׁשָּבת, ַוֲאִפּלּו ְּבָיִמים ֲאֵחִרים ֹלא הּוְצַרְכִּתי 

ִאְּתַמר )בראשית כח יא( ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא, 
ַּבֲאַתר ְּדֵיׁש כ"ב ַאְתָוון ְּדאֹוַרְייָתא ְׁשִכיַבת 
ְדאֹוַרְייָתא  פּוָמא,  ִאיִהי  ַזָּכָאה  ַּתָּמן, 

ְדַהִהיא ַׁשְעָּתא ְׁשִכיַבת ַּתָּמן.
ִׂשְמַחת ָהֱאמּוָנה

ְצלֹוָתא ְּתִליָתָאה ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך 
ַעּמּוָדא  יהו"ה  ָּדא  ֶאָחד, 
ְדֶאְמָצִעיָתא ַדֲאִחיד ְּבַתְרַוְייהּו, ְוִאינּון 
ְנָׁשָמה ְיֵתיָרה ְורּוַח ְיֵתיָרה ְוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, 
ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ַאָּתה ִקַּדְׁשָּת, 
ְנָׁשָמה ְיֵתיָרה ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ְּדִאְּתַמר ָּבּה 
ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו, רּוַח ְיֵתיָרה 
ַאָּתה ֶאָחד ְוִׁשְמָך ֶאָחד, ַזָּכָאה ִאיהּו ָמאן 
ְּדַאְפַּתח ּפּומֹוי ִּבְתַלת ְצלֹוִתין, ְלַקְּבָלא 
ַצִּדיק,  ָּדא  ְּתִפַּלת מּוָסף  ְּבַׁשָּבת,  לֹון 
ָאְמִרין  ּוֵביּה  ְצלֹוִתין,  ֻּכְּלהּו  ְּדָכִליל 
ְיָי'  ְלָך  ִיְּתנּו  ֶּכֶתר  ְדמּוָסף  ִּבְצלֹוָתא 
ְיָי'  ֶעְליֹון,  ֶכֶתר  ִאיהּו  ְוֶכֶתר  אלהינ"ו 
אלהינ"ו ַאָּבא ְוִאיָּמא, ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 
ְּתַלת ֲאָבָהן, ְיָי' צבאו"ת ְּבִרית ִמיָלה ּוְתֵרין 
ַיְרֵכי ְקׁשֹוט, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ָדא 

ְׁשִכיְנָּתא.
ְסעּודֹות ַׁשָּבת )חלק ג רפ"ח, ב(

ְוַעל ָּדא ִאּתֹוַסף ִנְׁשָמָתא ְדֵחדּו ְּבַׁשְּבָתא. 
ּוָבֵעי ַּבר ָנׁש ְלֶמְחֵּדי ִבְתַלת ְסעּוָדֵתי 
ְדַׁשְּבָתא, ְּדָהא ָכל ְמֵהיְמנּוָתא, ְוָכל ְּכָלָלא 
ִדְמֵהיְמנּוָתא, ֵּביּה ִאְׁשְּתַכח, ּוָבֵעי ַבר ָנׁש 
ְלַסְּדָרא ָפתֹוָרא, ּוְלֵמיַכל ְּתַלת ְסעּוָדֵתי 

ִדְמֵהיְמנּוָתא, ּוְלֵמֱחֵדי ְבהּו. 
ֲחִׁשיבּות ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַׁשָּבת

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְלָכל 
ִאֵּלין ְּדָהָכא, ְּדָהא ִמן יֹוָמאי ָלא 
ָבִטיְלָנא ִאֵּלין ְּתָלת ְסעּוָדֵתי, ּוְבִגיֵניהֹון 
ְבַׁשְּבָתא.  ְלַתֲעִניָתא  ִאְצְטִריְכָנא  ָלא 

עה  ל  ה ער 

אפהגה "ק  אליעזר רי יעזי"ע ח(לא י(ערח לח חכ כל עמל רק תב: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ו"ס. "נ על פר"ס יר לפר א ב"ס, "נ לתר להקת הינ ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָרה

תב:  חי,ואחר ח איל ל חב מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
הרד"ס,עכ"ל. כל  רה חי חבת ידי יצא ,דה זהר דהלמד לדעת וזההראת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ב ,מל ורה יאמ יח הדואי ע"א)ההקמהזהר ה' וד ע"ב ד' ),תבהכ ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אמת, רת רת הא ליהר צרי,דה זהר הפלא הלימד ידי על והועה עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

מל,"נה, ה"א נה,דברי אל לער עלה זי"ע,בת חי אי ה במחהדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הז הרתבה. ע"א )הקמת ה' ודף ע "ב, ד' :(ף ְְְַַַַַַָָ

תח מען ר י נא )ראית. "וא ים(יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא נ לבר  לי אית ה ."בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
ה א  ברי קדא גין וליליא , יממא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא 
בכל בארייתא, מתע קי אן  לקלהן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצ ית
דהה א ידא  על ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה

 חדא . רקיעא  עביד אריתא, [אר:דאל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
תח, מען רי נא )רא ית. "ואם:(יעיה ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ימם רה לה ל  לאדם   י ה ."פי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָברי
לקלת מקיב הא ר דה מם  ְְְִִֶַַַָָָָולילה,
 תח בר בכל רה . תעקים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאתם
עה רה, ל תא ידי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָרה

אחד  אר)]רקיע  ם  .(וען ְְִֵֶֶַַָָָ

( בהמ)כתיב א ה)ועל הע ן(יעיה מ כי "הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה "וכעבת דכרא. א  'הען' הוא". ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי
חאה. דאקרי נקבא א 'חאה', מאן  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָח אה ".

ע ן  דאקרי  הה א  י מ  וא'.איהה 'חבלי א ן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
נקבא לההיא חאה", העגלה  "עבת ְְְֲֲִַַַַָָָָָָָלבתר
טס  למהוי אתקפת תן 'חאה', ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָדאקרי 

א ועל נא. בני ז')לקטלא ר ים(מלי "י  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
'ח אה ' ההיא א 'הילה', מאן הילה", ֲִִִִִִַַָָָָָָָחללים 
חכם למיד א, רים  מאן נא. ני ְְְְִִִֵַָָָָָָָָדקטלית 
לזבן. רחמנא מרה , לה ראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא 

בת זה ועל  ה)[אר: הען:(יעיה מכי "הי  ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
העגלה "וכעב ת ה כר. זה הען ה וא". ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָחבלי 
חאה. קראת הקבה ז הח אה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח אה ",
חבלי אתם  ע ן קרא תא את מ ְְְִֵֵֶֶַָָָה א
תא את חאה, העגלה  עבת  ואחר ְְֲֲֶַַַַַָָָָָָָָה וא.
להית התרה ם ח אה , קראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה קבה 

זה ועל אדם . ני להרג ז )טסה  רים:(מ לי "י ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הח אה תא ז הילה? מי הילה". ֲִִִִִִַַָָָָָָחללים
החכם למיד זה ? את  גרם  מי אדם. ני ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה רגת

 ילני הרחמן מ רה . לה ראה היע  .]א ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לא   ייכמ במטתא לחבריא, מע ן רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע ן דלא דארייתא מה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפקן
גין יאת, כדקא רברבא מאילנא מען ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
לקטלא  ח אה להה א רמין  תהו ן ְְְְְֱִֶַַַָָָָָלא

עה  ל  ה ער 
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חכם למיד א, רים  מאן נא. ני ְְְְִִִֵַָָָָָָָָדקטלית 
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ידע ן דלא דארייתא מה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפקן
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ָּבת    ַוִּיְׁשַלח - ְּבַהֲעלֹוְתָך     פגֹזַהר ַהּׁשַ

ָכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשָּבת. ֶׁשִּמי ֶׁשּזֹוֶכה ָּבֶהם זֹוֶכה 
ֶלֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה. ְסעּוָּדה ַאַחת ֶׁשל ַהַּמְלָּכה. 
ּוְסעּוָּדה ַאַחת ֶׁשל ָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ָסתּום 
ִמָּכל ַהְּסתּוִמים. ּוְבאֹותֹו עֹוָלם ִיְזֶּכה ָּבֶהם 
ְלֵאלּו. ָהָרצֹון ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִמְתַּגֶּלה ָכל ַהִּדיִנים 

ְלְׁשָלאֹוֵתיֶהם. ִנְכָנִעים ִמּׁשַ

ַוֲאִפיּלּו ְביֹוֵמי ַאֲחִריֵני ָלא ִאְצְטִריְכָנא, 
ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשְּבָתא. ְּדַמאן ְּדָזֵכי ְבהּו, ָזֵכי 
ִלְמֵהיְמנּוָתא ְׁשֵליָמָתא. ַחד, ְסעּוָדָתא 
ְדַמְלָּכא  ְסעּוָדָתא  ְוַחד,  ְדַמְטרֹוִניָתא. 
ַקִּדיָׁשא. ְוַחד, ְסעּוָדָתא ְדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, 
ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. ּוְבַההּוא ָעְלָמא 
ִיְזֵּכי ְבהּו ְלִאֵּלין. ַהאי ָרצֹון ַּכד ִאְתַגְלָייא, 

ָּכל ִּדיִנין ִאְתַּכְפָיין ִמּׁשּוְלְׁשֵליהֹון.

עה  ל  ה ער 
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אמת, רת רת הא ליהר צרי,דה זהר הפלא הלימד ידי על והועה עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

מל,"נה, ה"א נה,דברי אל לער עלה זי"ע,בת חי אי ה במחהדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הז הרתבה. ע"א )הקמת ה' ודף ע "ב, ד' :(ף ְְְַַַַַַָָ

תח מען ר י נא )ראית. "וא ים(יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא נ לבר  לי אית ה ."בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
ה א  ברי קדא גין וליליא , יממא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא 
בכל בארייתא, מתע קי אן  לקלהן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצ ית
דהה א ידא  על ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה

 חדא . רקיעא  עביד אריתא, [אר:דאל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
תח, מען רי נא )רא ית. "ואם:(יעיה ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ימם רה לה ל  לאדם   י ה ."פי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָברי
לקלת מקיב הא ר דה מם  ְְְִִֶַַַָָָָולילה,
 תח בר בכל רה . תעקים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאתם
עה רה, ל תא ידי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָרה

אחד  אר)]רקיע  ם  .(וען ְְִֵֶֶַַָָָ

( בהמ)כתיב א ה)ועל הע ן(יעיה מ כי "הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה "וכעבת דכרא. א  'הען' הוא". ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי
חאה. דאקרי נקבא א 'חאה', מאן  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָח אה ".

ע ן  דאקרי  הה א  י מ  וא'.איהה 'חבלי א ן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
נקבא לההיא חאה", העגלה  "עבת ְְְֲֲִַַַַָָָָָָָלבתר
טס  למהוי אתקפת תן 'חאה', ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָדאקרי 

א ועל נא. בני ז')לקטלא ר ים(מלי "י  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
'ח אה ' ההיא א 'הילה', מאן הילה", ֲִִִִִִַַָָָָָָָחללים 
חכם למיד א, רים  מאן נא. ני ְְְְִִִֵַָָָָָָָָדקטלית 
לזבן. רחמנא מרה , לה ראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא 

בת זה ועל  ה)[אר: הען:(יעיה מכי "הי  ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
העגלה "וכעב ת ה כר. זה הען ה וא". ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָחבלי 
חאה. קראת הקבה ז הח אה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח אה ",
חבלי אתם  ע ן קרא תא את מ ְְְִֵֵֶֶַָָָה א
תא את חאה, העגלה  עבת  ואחר ְְֲֲֶַַַַַָָָָָָָָה וא.
להית התרה ם ח אה , קראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה קבה 

זה ועל אדם . ני להרג ז )טסה  רים:(מ לי "י ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הח אה תא ז הילה? מי הילה". ֲִִִִִִַַָָָָָָחללים
החכם למיד זה ? את  גרם  מי אדם. ני ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה רגת

 ילני הרחמן מ רה . לה ראה היע  .]א ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לא   ייכמ במטתא לחבריא, מע ן רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע ן דלא דארייתא מה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפקן
גין יאת, כדקא רברבא מאילנא מען ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
לקטלא  ח אה להה א רמין  תהו ן ְְְְְֱִֶַַַָָָָָלא

עה  ל  ה ער 

אפהגה "ק  אליעזר רי יעזי"ע ח(לא י(ערח לח חכ כל עמל רק תב: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ו"ס. "נ על פר"ס יר לפר א ב"ס, "נ לתר להקת הינ ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָרה

תב:  חי,ואחר ח איל ל חב מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
הרד"ס,עכ"ל. כל  רה חי חבת ידי יצא ,דה זהר דהלמד לדעת וזההראת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ב ,מל ורה יאמ יח הדואי ע"א)ההקמהזהר ה' וד ע"ב ד' ),תבהכ ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אמת, רת רת הא ליהר צרי,דה זהר הפלא הלימד ידי על והועה עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

מל,"נה, ה"א נה,דברי אל לער עלה זי"ע,בת חי אי ה במחהדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הז הרתבה. ע"א )הקמת ה' ודף ע "ב, ד' :(ף ְְְַַַַַַָָ

תח מען ר י נא )ראית. "וא ים(יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא נ לבר  לי אית ה ."בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
ה א  ברי קדא גין וליליא , יממא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא 
בכל בארייתא, מתע קי אן  לקלהן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצ ית
דהה א ידא  על ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה

 חדא . רקיעא  עביד אריתא, [אר:דאל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
תח, מען רי נא )רא ית. "ואם:(יעיה ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ימם רה לה ל  לאדם   י ה ."פי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָברי
לקלת מקיב הא ר דה מם  ְְְִִֶַַַָָָָולילה,
 תח בר בכל רה . תעקים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאתם
עה רה, ל תא ידי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָרה

אחד  אר)]רקיע  ם  .(וען ְְִֵֶֶַַָָָ

( בהמ)כתיב א ה)ועל הע ן(יעיה מ כי "הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה "וכעבת דכרא. א  'הען' הוא". ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי
חאה. דאקרי נקבא א 'חאה', מאן  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָח אה ".

ע ן  דאקרי  הה א  י מ  וא'.איהה 'חבלי א ן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
נקבא לההיא חאה", העגלה  "עבת ְְְֲֲִַַַַָָָָָָָלבתר
טס  למהוי אתקפת תן 'חאה', ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָדאקרי 

א ועל נא. בני ז')לקטלא ר ים(מלי "י  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
'ח אה ' ההיא א 'הילה', מאן הילה", ֲִִִִִִַַָָָָָָָחללים 
חכם למיד א, רים  מאן נא. ני ְְְְִִִֵַָָָָָָָָדקטלית 
לזבן. רחמנא מרה , לה ראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא 

בת זה ועל  ה)[אר: הען:(יעיה מכי "הי  ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
העגלה "וכעב ת ה כר. זה הען ה וא". ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָחבלי 
חאה. קראת הקבה ז הח אה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח אה ",
חבלי אתם  ע ן קרא תא את מ ְְְִֵֵֶֶַָָָה א
תא את חאה, העגלה  עבת  ואחר ְְֲֲֶַַַַַָָָָָָָָה וא.
להית התרה ם ח אה , קראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה קבה 

זה ועל אדם . ני להרג ז )טסה  רים:(מ לי "י ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הח אה תא ז הילה? מי הילה". ֲִִִִִִַַָָָָָָחללים
החכם למיד זה ? את  גרם  מי אדם. ני ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה רגת

 ילני הרחמן מ רה . לה ראה היע  .]א ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לא   ייכמ במטתא לחבריא, מע ן רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע ן דלא דארייתא מה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפקן
גין יאת, כדקא רברבא מאילנא מען ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
לקטלא  ח אה להה א רמין  תהו ן ְְְְְֱִֶַַַָָָָָלא

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד סח



ָּבת     ֶבֶרק חפ    ֹזַהר ַהּׁשַ פד
עה ו ל   ער

נה, למלי,יקיצ הארחת מאה,דברי פל ריבינת רי אבת ג'דאיתא (רק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ו') ריוחמנה מאה צער אחד בר לאד ל ב לפי נחבו, הצר בית צער וג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
מעני ילקט ואיתא [ידה פרי [תב ,ריתתקסח)לי רמז  ב רק אמר(קהלת : ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

:רא א לי. נתקיימה א מדי רה א ר חנינא הדרי זהר יד אחת עה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
תרה, יח יח מ נחב ועד, רה, נה מלי מאה וה ,דק בכת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ימצא אחד ְְְְִִִֶַַָָָָל

, ואמר כלה ן תח למנא. נ ר ְְְְְְְִַַָָָָָֻֻאכלסין
 לזבן. רחמנא לזבן , אמר רחמנא [אר: ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ציא א  מם בה לחברים, מען  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹרי
מעץ  מע ם ולא ידע ם  א רה  בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמיכם
תלא רמים הי א די ראי, ְְְְִִֵֶָָָָֹד ל 
כם  תח לח ם . אדם ני המני  להרג  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהחאה

[ ילני הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
הו. חיםתב  ליעה"ספרחפץ  (רק "צית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחת א') פעם נתן  רי אבת איתא  ויד ע :ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ
ועבדת  צער, א עמים מ אה ק ל  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹצער 
 אין  נק ה טהרה  היא עת רית ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה ם

א לכבד  נתקםמ רה  אר א י נת, אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

על מלל מרע וסר  הר ים תיננ עו  נְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
העלםה רת, ל ע"ב ע"א צ"ז סנהדרין ר"י ר) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

טת ) לן מ לל היינ הא, טה עליו ויראיאמרין , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
אנים  וי אנים . סגי ה אצל  אסי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָה '
רים יה דים  ניהם את לעת ביל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַא ר
עני חי לחית עליהם מק לים הרה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹדת
כר  יפרי עמלם  מארית ימיהם, ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָודחק
ה'. תרת ניהם יחזק מ רים ְְְְְְְִִִֵֶַַַלמלדים
ודחקם ענים למר ת מקמם מהרים  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָואינם
י תר מציה  הרנסה  הרחקים ְְְְִִֵֶַַָָָָלמק מ ת
נכל ואי ויראה , לתרה ניהם ח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָביל

.ונפ לב  כל  לה ' בה  זה  נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר

עה ו ל   ער

נה, למלי,יקיצ הארחת מאה,דברי פל ריבינת רי אבת ג'דאיתא (רק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ו') ריוחמנה מאה צער אחד בר לאד ל ב לפי נחבו, הצר בית צער וג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
מעני ילקט ואיתא [ידה פרי [תב ,ריתתקסח)לי רמז  ב רק אמר(קהלת : ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

:רא א לי. נתקיימה א מדי רה א ר חנינא הדרי זהר יד אחת עה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
תרה, יח יח מ נחב ועד, רה, נה מלי מאה וה ,דק בכת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ימצא אחד ְְְְִִִֶַַָָָָל

, ואמר כלה ן תח למנא. נ ר ְְְְְְְִַַָָָָָֻֻאכלסין
 לזבן. רחמנא לזבן , אמר רחמנא [אר: ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ציא א  מם בה לחברים, מען  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹרי
מעץ  מע ם ולא ידע ם  א רה  בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמיכם
תלא רמים הי א די ראי, ְְְְִִֵֶָָָָֹד ל 
כם  תח לח ם . אדם ני המני  להרג  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהחאה

[ ילני הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
הו. חיםתב  ליעה"ספרחפץ  (רק "צית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחת א') פעם נתן  רי אבת איתא  ויד ע :ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ
ועבדת  צער, א עמים מ אה ק ל  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹצער 
 אין  נק ה טהרה  היא עת רית ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה ם

א לכבד  נתקםמ רה  אר א י נת, אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

על מלל מרע וסר  הר ים תיננ עו  נְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
העלםה רת, ל ע"ב ע"א צ"ז סנהדרין ר"י ר) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

טת ) לן מ לל היינ הא, טה עליו ויראיאמרין , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
אנים  וי אנים . סגי ה אצל  אסי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָה '
רים יה דים  ניהם את לעת ביל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַא ר
עני חי לחית עליהם מק לים הרה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹדת
כר  יפרי עמלם  מארית ימיהם, ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָודחק
ה'. תרת ניהם יחזק מ רים ְְְְְְְִִִֵֶַַַלמלדים
ודחקם ענים למר ת מקמם מהרים  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָואינם
י תר מציה  הרנסה  הרחקים ְְְְִִֵֶַַָָָָלמק מ ת
נכל ואי ויראה , לתרה ניהם ח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָביל

.ונפ לב  כל  לה ' בה  זה  נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר
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ֶּפֶרק ט'
ָבָרִׁשּיֹות

ַוֵּיֶׁשב  - ְׁשַלח

f
ָּבת  ֻׁשְלָחי ַהּׁשַ

ּוִבְרַּכת ַהַּמְלָאִכים

עה ו ל   ער

נה, למלי,יקיצ הארחת מאה,דברי פל ריבינת רי אבת ג'דאיתא (רק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ו') ריוחמנה מאה צער אחד בר לאד ל ב לפי נחבו, הצר בית צער וג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
מעני ילקט ואיתא [ידה פרי [תב ,ריתתקסח)לי רמז  ב רק אמר(קהלת : ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

:רא א לי. נתקיימה א מדי רה א ר חנינא הדרי זהר יד אחת עה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
תרה, יח יח מ נחב ועד, רה, נה מלי מאה וה ,דק בכת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ימצא אחד ְְְְִִִֶַַָָָָל

, ואמר כלה ן תח למנא. נ ר ְְְְְְְִַַָָָָָֻֻאכלסין
 לזבן. רחמנא לזבן , אמר רחמנא [אר: ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ציא א  מם בה לחברים, מען  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹרי
מעץ  מע ם ולא ידע ם  א רה  בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמיכם
תלא רמים הי א די ראי, ְְְְִִֵֶָָָָֹד ל 
כם  תח לח ם . אדם ני המני  להרג  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהחאה

[ ילני הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
הו. חיםתב  ליעה"ספרחפץ  (רק "צית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחת א') פעם נתן  רי אבת איתא  ויד ע :ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ
ועבדת  צער, א עמים מ אה ק ל  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹצער 
 אין  נק ה טהרה  היא עת רית ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה ם

א לכבד  נתקםמ רה  אר א י נת, אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

על מלל מרע וסר  הר ים תיננ עו  נְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
העלםה רת, ל ע"ב ע"א צ"ז סנהדרין ר"י ר) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

טת ) לן מ לל היינ הא, טה עליו ויראיאמרין , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
אנים  וי אנים . סגי ה אצל  אסי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָה '
רים יה דים  ניהם את לעת ביל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַא ר
עני חי לחית עליהם מק לים הרה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹדת
כר  יפרי עמלם  מארית ימיהם, ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָודחק
ה'. תרת ניהם יחזק מ רים ְְְְְְְִִִֵֶַַַלמלדים
ודחקם ענים למר ת מקמם מהרים  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָואינם
י תר מציה  הרנסה  הרחקים ְְְְִִֵֶַַָָָָלמק מ ת
נכל ואי ויראה , לתרה ניהם ח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָביל

.ונפ לב  כל  לה ' בה  זה  נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר

עה ו ל   ער

נה, למלי,יקיצ הארחת מאה,דברי פל ריבינת רי אבת ג'דאיתא (רק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ו') ריוחמנה מאה צער אחד בר לאד ל ב לפי נחבו, הצר בית צער וג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
מעני ילקט ואיתא [ידה פרי [תב ,ריתתקסח)לי רמז  ב רק אמר(קהלת : ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

:רא א לי. נתקיימה א מדי רה א ר חנינא הדרי זהר יד אחת עה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
תרה, יח יח מ נחב ועד, רה, נה מלי מאה וה ,דק בכת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ימצא אחד ְְְְִִִֶַַָָָָל

, ואמר כלה ן תח למנא. נ ר ְְְְְְְִַַָָָָָֻֻאכלסין
 לזבן. רחמנא לזבן , אמר רחמנא [אר: ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ציא א  מם בה לחברים, מען  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹרי
מעץ  מע ם ולא ידע ם  א רה  בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמיכם
תלא רמים הי א די ראי, ְְְְִִֵֶָָָָֹד ל 
כם  תח לח ם . אדם ני המני  להרג  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהחאה

[ ילני הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
הו. חיםתב  ליעה"ספרחפץ  (רק "צית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחת א') פעם נתן  רי אבת איתא  ויד ע :ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ
ועבדת  צער, א עמים מ אה ק ל  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹצער 
 אין  נק ה טהרה  היא עת רית ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה ם

א לכבד  נתקםמ רה  אר א י נת, אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

על מלל מרע וסר  הר ים תיננ עו  נְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
העלםה רת, ל ע"ב ע"א צ"ז סנהדרין ר"י ר) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

טת ) לן מ לל היינ הא, טה עליו ויראיאמרין , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
אנים  וי אנים . סגי ה אצל  אסי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָה '
רים יה דים  ניהם את לעת ביל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַא ר
עני חי לחית עליהם מק לים הרה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹדת
כר  יפרי עמלם  מארית ימיהם, ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָודחק
ה'. תרת ניהם יחזק מ רים ְְְְְְְִִִֵֶַַַלמלדים
ודחקם ענים למר ת מקמם מהרים  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָואינם
י תר מציה  הרנסה  הרחקים ְְְְִִֵֶַַָָָָלמק מ ת
נכל ואי ויראה , לתרה ניהם ח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָביל

.ונפ לב  כל  לה ' בה  זה  נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר



ָּבת ֶבֶרק טפ    ֹזַהר ַהּׁשַ פו
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ָּבת    ַוֵּיֶׁשב  - ְׁשַלח     פזֹזַהר ַהּׁשַ

ְׂשַכר ַהְּצָדָקה
י - ֵּפְרׁשּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ֶׁשָּצִריְך  ֲחִמיׁשִ
ֲעִנִּיים. ְוסֹוד  ִּבְגַלל  ְלָחן  ַהּׁשֻ ְלַהֲאִריְך ַעל 
ַהָּדָבר - ִּבְגַלל ַהְּצָדָקה ַיֲאִריְך ָיָמיו, ֶׁשֹּלא 
ִיְתַקְּצרּו. ְּכמֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ֲאִריכּות ָיִמים 
ִּבְׁשֵני עֹוָלמֹות, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא 
ַלְּנָׁשמֹות - ַאף ָּכְך ַהְּצָדָקה ִהיא ֲאִריכּות ָיִמים 
ַלּגּוף ִּבְׁשֵני עֹוָלמֹות. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )דברים ל( ִּכי 
הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך. ִּכי הּוא ַחֶּייָך - ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה. ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך - ָּבעֹוָלם ַהָּבא. ֶׁשעֹוָלם 
ַהָּבא ַלּגּוף ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ֶׁשַאַחר ֶׁשָּיקּום 
ֹלא ָימּות. ּוְכמֹו ֶׁשָהעֹוָלם ַהָּבא ִיְהֶיה עֹוֵמד, 

ָּכְך ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִיְהֶיה עֹוֵמד.

ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת
ַאְרַּבע  ִעם  ֻׁשְלָחן  ְלַתֵּקן  ָצִריְך  ת  ּבָ ּוְבׁשַ
ְלָחן ֶׁשְּלַמְעָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו  ַרְגַלִים, ְּכמֹו ַהּשֻׁ
ְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני יהו"ה, ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר  ֶזה ַהּׁשֻ
ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן, ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִכיָנה, ִהיא ִמַּצד ַהָּצפֹון ֶׁשהּוא  הּוא זֹו ַהּׁשְ
ְגבּוָרה, ּוִמּשּׁום ֶזה ִּתְּקנּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה ֻׁשְלָחן 
ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְלָיִמין ְּכמֹו  ְוֵנר ּדֹוֵלק  ַּבָּצפֹון, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ְמנֹוָרה ַבָּדרֹום, ִמָּטה ָבֶאְמַצע 

ִמַּצד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי.

ִאם זֹוֶכה - יֹוֵצאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו, ּוִמְתַּגְלֶּגֶלת 
ַהַּבָּקָׁשה ַהּזֹו, ְויֹוְצִאים ִעָּמּה ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ְמֻמִּנים, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּתֹוְבִעים ֵמִעם אֹוָתּה 
ָהרּוַח ִקּיּום ַּבַּבָּקָׁשה ַהּזֹו, ּוִמְתַקֶּיֶמת ָּבֶהם.

ְׂשַכר ַהְּצָדָקה )חלק ג רמ"ה, ב ר"מ(
ֲחִמיָׁשָאה, אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, 
ַעל  ַהֲאִריְך  ְל ְּדָצִריְך 
ָּפתֹוֵריּה, ְּבִגין ֲעִנִּיים. ְוָרָזא ְדִמָּלה, ְּבִגין 
ִּדְצָדָקה ַיֲאִריָך יֹומֹוי, ְּדָלא ִיְתַקְצרּון. 
ְּכַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאיהּו ֲאִריכּות יֹוִמין, 
ִּבְתֵרין ָעְלִמין, ְּבָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי 
ְלִנְׁשְמָתא. אֹוף ָהִכי ְצָדָקה, ִאיִהי ֲאִריכּות 
יֹוִמין ְלגּוָפא, ִּבְתֵרין ָעְלִמין, ָהָדא הּוא 
ִדְכִתיב, )דברים ל( ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך. 
ִּכי הּוא ַחֶּייָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך 
ְלגּוָפא  ְדָאֵתי  ְּדָעְלָמא  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם 
ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים, ִּדְלָבַתר ְּדֵייקּום ָלא ָימּות. 
ּוְכַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ְיֵהא ַקָּיים, ָהִכי 

ָעְלָמא ֵדין ְיֵהא ַקָּיים.
ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת )תקוני זהר פ"ד, א(

ָּפתֹוָרא  ֵּביּה  ְלַתְקָנא  ָצִריְך  ְוַׁשָּבת 
ְּבַאְרַּבע ַרְגִלין, ְּכַגְווָנא ְדָפתֹוָרא 
ִדְלֵעיָלא ְדִאְּתַמר ֵּביּה )יחזקאל מא כב( ֶזה 
ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני יהו"ה, ַוֲעָלּה ִאְּתַמר 
)תהלים כג ה( ַּתֲערֹוְך ְלָפַני ֻׁשְלָחן, ָּפתֹוָרא 

ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָדא ְׁשִכיְנָּתא, ִאיִהי 
ִמִּסְטָרא ְדָצפֹון ְּדִאיהּו ְגבּוָרה, ּוְבִגין ָּדא 
ַּתִּקינּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, ְוֵנר 
ָּדִליק ִליִמיָנא ְּכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְדִאְּתַמר 
ֵּביּה ְמנֹוָרה ַּבָּדרֹום, ִמָּטה ְּבֶאְמָצִעיָתא 

ִמִּסְטָרא ְדַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא.
)ח"ב רנ"ב, ב(

ִאי ָזֵכי, ָנְפָקא ַהאי ְצלֹוָתא, ּוִמְתַּגְלְּגָלא 
ַהאי ְׁשֶאְלָּתא, ְוָנְפָקן ִעָּמּה ְּתֵריָסר 
ְמָמָנן, ְוָכל ַחד ְוַחד ַּתְבִעין ֵמִעם ַההּוא 
רּוָחא, ִקיּוָמא ְבַהאי ְׁשֶאְלָּתא, ְוִאְתַקְּייָמא 

ְבהּו.



ָּבת     ֶבֶרק טפ    ֹזַהר ַהּׁשַ פח

ַהְׁשָּגָחה ַעל ׁשֹוְמֵרי ּוְמַעְּנֵגי ַׁשָּבת ָּכָראּוי
ַחת ַהַחָּיה ַהּזֹו ַאְרָּבָעה ְׂשָרִפים לֹוֲהִטים:  ּתַ
ְׂשַרְפֵא"ל, ַּבְרִקיֵא"ל, ְקִריִׁשיֵא"ל, ְקדּוִמָּי"ה. 
ְוַאְרָּבָעה ַהָּללּו ֶׁשַּתַחת ַהַחָּיה ַהּזֹו עֹוְמִדים 
ָהַאְרָּבָעה  ֵאּלּו  ָהעֹוָלם.  ִצְדֵדי  ְלַאְרַּבַעת 
ְוֵהם  ָהעֹוָלם,  ִצְדֵדי  ְלַאְרַּבַעת  עֹוְמִדים 
ְמֻמִּנים ְלַהְׁשִּגיַח ְּבָכל אֹוָתם ֶׁשּׁשֹוְמִרים ֶאת 

ָּבת ָּכָראּוי. ָּבת ּוְמַעְּנִגים ֶאת ַהּׁשַ יֹום ַהּׁשַ

ָעה ַהָּללּו, ְּכֶׁשּנֹוְסִעים, יֹוְצִאים ְׁשִביֵבי  ֵמָהַאְרּבָ
ִביִבים ַהָּללּו ַנֲעִׂשים ִׁשְבִעים  ֵאׁש, ּוֵמַהּׁשְ
ּוְׁשַנִים ַּגְלַּגִּלים לֹוֲהִטים ְּבֵאׁש. ִמָּכאן ַנֲעֶׂשה 
ְנַהר ִּדינּור. ֶאֶלף ֲאָלִפים ְיַׁשְּמׁשּו ֶאת אֹותֹו 
ַהָּנָהר. ָּכל אֹוָתם ֶׁשְּמַעְּנִגים ַׁשָּבת, ַאְרַּבַעת 
אֹוָתם  ְּבָכל  ַמְׁשִּגיִחים  ַהָּללּו  ַהְמֻמִּנים 
ָּבת, ְוַהַחָּיה ַהּזֹו עֹוֶמֶדת  ֶׁשְּמַעְנִּגים ֶאת ַהּׁשַ

ֲעֵליֶהם, ְונֹוְסִעים ִּבְׁשִביָלּה ַּתְחֶּתיָה.
ָנָהר ִּדינּור

ָכל יֹום ָויֹום זֹוֵרם אֹותֹו ְנַהר ִּדינּור ְוׂשֹוֵרף  ּבְ
ַּכָּמה רּוחֹות ְוַכָּמה ַׁשִּליִטים. ּוְכֶׁשִּנְכֶנֶסת 
ַׁשָּבת, יֹוֵצא ָכרֹוז, ְוׁשֹוֵכְך אֹותֹו ְנַהר ִּדינּור, 
ִביִבים ׁשֹוְכִכים.  ְוַהּׁשְ ְוַהִּזיִקים  ְוַהְּסָערֹות 
ַאְרַּבַעת  ַעל  ְועֹוָלה  הֹוֶלֶכת  ַהּזֹו  ְוַהַחָּיה 
ְוִנְכֶנֶסת ְלתֹוְך  ָרִפים ַהָּללּו ֶׁשָאַמְרנּו,  ַהּׂשְ
ֶאְמַצע ַהֵהיָכל ַהֶּזה ְלאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא 

ֹעֶנג.
ִּבְרַּכת ַהֻּׁשְלָחן

ַׁשָּבת,  ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת  ַהֶּזה,  ֶׁשַּבָּמקֹום  ּום  ִמּשׁ
ִמְסַּתְּדִרים ָׁשם ָּכל ֻׁשְלֲחנֹות ְּבֵני ָהעֹוָלם, 
ֶׁשִּנְקָרִאים ְּבֵני ֵהיַכל ַהֶּמֶלְך. ְוֶאֶלף ֲאָלִפים 
ְלָחנֹות.  ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות עֹוְמִדים ַעל אֹוָתם ַהּׁשֻ
ָרִפים  ְוַהַחָּיה ָהֶעְליֹוָנה ַהּזֹו ַעל ַאְרַּבַעת ַהּׂשְ
ַהָּללּו, ְוִנְכֶנֶסת ְלאֹותֹו ָמקֹום, ְורֹוָאה ָׁשם ֶאת 
ְלָחנֹות )ְוָכל אֹוָתם ֶׁשעֹוְמִדים ֲעֵליֶהם(,  ָּכל אֹוָתם ַהּׁשֻ

ַהְׁשָּגָחה ַעל ׁשֹוְמֵרי ּוְמַעְּנֵגי ַׁשָּבת ָּכָראּוי 
ְׂשָרִפין  ַאְרָּבָעה  ֵחיָוָתא,  ַהאי  ְּתחֹות 
ְמַלֲהָטן, ְׂשַרְפֵא"ל, ַּבְרִקיֵא"ל, 
ְקִריִׁשיֵא"ל ְקדּוְמָּי"ּה. ְוִאֵּלין ַאְרַּבע ְּתחֹות 
ַהאי ֵחיָוָתא ַקְייִמין ְלַאְרַּבע ִסְטֵרי ָעְלָמא, 
ִאֵּלין ַאְרַּבע ַקְייֵמי ְלַאְרַּבע ִסְטֵרי ָעְלָמא, 
ְוִאיּנּון ְמָמָנן ְלַאְׁשָּגָחא ְּבָכל ִאיּנּון ְּדַנְטֵרי 
יֹוָמא ְדַׁשְּבָתא, ּוְמַעְּנֵגי ַׁשְּבָתא ְכְדָקא 

ֵיאֹות.
ֵמִאֵּלין ַאְרַּבע ַּכד ָנְטֵלי, ַנְפֵקי ְׁשִביִבין 
ן  י יִב ְׁשִב ן  י ֵּל ִא ּוֵמ ְּדֶאָּׁשא, 
ִאְתֲעִבידּו ִׁשְבִעין ּוְתֵרין ַּגְלַּגִּלין, ְמַלֲהָטן 
ְּבֶאָּׁשא. ֵמָהָכא ִאְתָעִביד ְנַהר ִּדינּור. ֶאֶלף 
ַאְלִפין ְיַׁשְּמׁשּוֵניּה ְלַההּוא ַנֲהָרא. ָּכל ִאיּנּון 
ִּדְמַעְּנֵגי ַׁשְּבָתא, ִאֵּלין ַאְרַּבע ְמָמָנן ַמְׁשְּגָחן 
ְּבָכל ִאיּנּון ִּדְמַעְּנֵגי ַׁשְּבָתא, ְוַהאי ֵחיָוָתא 

ַקְּייָמא ָעַלְייהּו, ְוַנְטֵלי ְבִגיָנּה ְּתחֹוָתּה.
ָנָהר ִּדינּור

ְּבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ָנִגיד ַההּוא ְנַהר ִּדינּור, 
ּוְלַכָמה  רּוִחין,  ְלַכָּמה  ְואֹוִקיד 
ַׁשִּליִטין. ְוַכד ָעֵייל ַׁשְּבָתא, ָּכרֹוָזא ָנְפָקא, 
ְוָׁשִכיְך ַההּוא ְנַהר ִּדינּור, ְוַזְעִּפין ְוִזיִקין 
ּוְׁשִביִבין ִאְׁשְּתָככּו. ְוַהאי ֵחיָוָתא ַאְזָלא 
ְוַסְּלָקא ַעל ַאְרָּבָעה ִאֵּלין ְׂשָרִפים ְּדָקָאַמָרן. 
ְוָעאל ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא, ְּבַההּוא 

ֲאַתר ְּדִאְקֵרי עֶֹנג.
ִּבְרַּכת ַהֻּׁשְלָחן

ְּבִגין ִּדְבַהאי ֲאָתר, ַּכד ָעֵייל ַׁשְּבָתא, 
ִמְתַסְּדָראן ַּתָּמן ָּכל ָּפתֹוֵרי ִדְבֵני 
ָעְלָמא, ְּדִאְקרּו ְבֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלָּכא, ְוֶאֶלף 
ַאְלִפין, ְוִרּבֹו ִרְּבָוון ְמָמָנן, ַקְייֵמי ַעל ִאיּנּון 
ָּפתֹוֵרי. ְוַהאי ֵחיָוָתא ִעָּלָאה ַעל ִאֵּלין 
ַאְרָּבָעה ְׂשָרִפים, ְוָעאל ְּבַההּוא ֲאָתר, 
ְוָחָמא ָכל ִאיּנּון ָּפתֹוֵרי, )ְוָכל ִאיּנּון ְּדַקְּייָמא ָעַלְייהּו( 



ָּבת    ַוֵּיֶׁשב  - ְׁשַלח     פטֹזַהר ַהּׁשַ

ּוַמְׁשִּגיָחה ְּבָכל ֻׁשְלָחן ְוֻׁשְלָחן, ְוֵאיְך ְמַעְּנִגים 
ֶאת ָּכל ֻׁשְלָחן ְוֻׁשְלָחן, ְועֹוֶמֶדת ּוְמָבֶרֶכת ֶאת 
ְלָחן. ְוָכל אֹוָתם ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא  אֹותֹו ַהּׁשֻ

ְרָבבֹות, ֻּכָּלם ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים ָאֵמן.

ַהֶּזה  ְלָחן  ַהּׁשֻ ַעל  ֶׁשְּמָבֵרְך  ַהְּבָרָכה  ּוָמה 
ֶׁשֶּנֱעַרְך ְוֶנֱעַנג ָּכָראּוי? )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג 
ַעל ה' ְוגֹו' ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר. ְוֻכָּלם אֹוְמִרים: ָאז 
ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה ְוגֹו'. רּוַח ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשִּנְקֵראת 
ְלָחן ִמְתַעֵּנג ְּבָכל  ְזכּו"ת ֵאל, ְּכֶׁשאֹותֹו ַהּׁשֻ
ִליִׁשית  ַהְּסעּודֹות, ַּבְּסעּוָדה ָהַאֲחרֹוָנה ַהּׁשְ
ְמַסֵּים ְואֹוֵמר ַעל ָּכל אֹוָתם ָהִראׁשֹוִנים, 
ַחר אֹוֶרָך ְוגֹו', ְּכבֹוד  ְואֹוֵמר: ָאז ִיָּבַקע ַּכּׁשַ
ה' ַיַאְסֶפָך. ָּכל אֹוָתם ִׁשְבִעים אֹורֹות ֲאֵחִרים 
ְּבָכל ַהְּצָדִדים ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים: )תהלים קכח( 

ִהֵּנה ִּכי ֵכן ְיֹבַרְך ָּגֶבר ְיֵרא ה'.

עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ֻׁשְלַחן ֶׁשֵאינֹו ָּכָראּוי
ְלַחן ָהָאָדם ֵאינֹו עֹוֵמד ְּבאֹותֹו ָמקֹום  ֻ ּשׁ ּוְכׁשֶ
ַּבֲעִריַכת ָהֹעֶנג ָּכָראּוי, ָאז ַהַחָּיה ַהּזֹו, ְואֹוָתן 
ַאְרַּבע ֶׁשַּתְחֶּתיָה, ְוָכל אֹוָתם ֶאֶלף ֲאָלִפים 
ְוִרּבֹוא ְרָבבֹות, ֻּכָּלם ּדֹוִחים אֹותֹו ַהחּוָצה 
ְלאֹותֹו ַצד ָהַאֵחר, ְוַכָּמה ׁשֹוְמֵרי ַהֻחִּקים, ֻּכָּלם 
נֹוְטִלים אֹותֹו ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ְלאֹותֹו ָמקֹום, 
ֶׁשהּוא ְּבֵהֶפְך ִמֶּזה, ְוִנְקָרא ֶנַגע. ּוְכֶׁשַּמְכִניִסים 
אֹותֹו ְלָׁשם, )ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים( )שם קט( ַוֶּיֱאַהב 
ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְוֹלא ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק 
ִמֶּמּנּו. ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ְוגֹו', ַאל ְיִהי 

לֹו ֹמֵׁשְך ָחֶסד ְוגֹו'. ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו.

ְׂשַכר ְמַעְּנֵגי ַהַּׁשָּבת
ּום ֶׁשֹעֶנג ַׁשָּבת, ֶוֱאמּוַנת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ִמּשׁ
הּוא )ֶזה ֵאּלּו אֹוָתם ֻׁשְלָחנֹות ֶׁשל עֶֹנג ַׁשָּבת ּומֹוֲעִדים ְוַחִּגים, 
ֻּכָּלם ִׂשְמָחה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוִמּׁשּום ָּכְך( הּוא. 

ְוַאְׁשַּגח ְּבָכל ָּפתֹוָרא ּוָפתֹוָרא, ְוֵהיְך ְמַעְּנֵגי 
ֵליּה ְלָכל ָּפתֹוָרא ּוָפתֹוָרא, ְוַקְּייָמא ּוָבִריְך 
ֵליּה ְלַההּוא ָפתֹוָרא. ְוָכל ִאיּנּון ֶאֶלף 
ַאְלִפין, ְוִרּבֹוא ִרְּבָבן, ֻּכְּלהּו ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי 

ָאֵמן.
ּוַמה ְּבָרָכה ִהיא ְדָבִריְך ַעל ַהאי ָפתֹוָרא 
ְדִמְתָסָדר ְוִאְתַעְּנָגא ְכְדָקא ֵיאֹות. 
)ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ְיָי' ְוגֹו' ִּכי ִפי ְיָי' 

ִּדֵּבר. ְוֻכְּלהּו ַאְמֵרי, )ישעיה נח( ָאז ִּתְקָרא 
ַוְיָי' ַיֲעֶנה ְוגֹו'. רּוָחא ִעָּלָאה ְדִאְקֵרי ְזכּו"ת 
ֵאל, ַּכד ַההּוא ָּפתֹוָרא ִאְתַעָּנג ְּבֻכְּלהּו 
ְסעּוָדֵתי, ִּבְסעּוָדָתא ַבְתָרָאה ְּתִליָתָאה 
ְמַסֵּיים ְוָאַמר, ַעל ָּכל ִאיּנּון ַקְדָמֵאי, ְוָאַמר 
)ישעיה נח( ָאז ִיָּבַקע ַּכַׁשַחר אֹוֶרָך ְוגֹו', ְּכבֹוד 

ְיָי' ַיַאְסֶפָך. ָּכל ִאיּנּון ִׁשְבִעין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין 
ְּבָכל ִסְטִרין, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, )תהלים קכח( ִהֵּנה 

ִכי ֵכן ְיבֹוַרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיָי'.
עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ֻׁשְלַחן ֶׁשֵאינֹו ָּכָראּוי

ְוַכד ָּפתֹוָרא ְדַבר ָנׁש ָלא ַקְּייָמא ְבַההּוא 
ֲאָתר ְּבִסּדּוָרא ְּדִעּנּוָגא ְכְדָקא ֵיאֹות, 
ְּכֵדין ַהאי ֵחיָוָתא, ְוִאיּנּון ַאְרַּבע ִּדְתחֹוָתּה, 
ְוָכל ִאיּנּון ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹו ִרְּבָבן, ֻּכְּלהּו 
ַּדְחָיין ֵליּה ְלַבר, ְלַההּוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, 
ּוְכָּמה ַגְרִּדיֵני ִנימּוִסין, ֻּכְּלהּו ָנְטֵלי ֵליּה 
ְוַעְייֵלי ֵליּה ְלַההּוא ֲאָתר, ְּדִאיהּו ְּבִהּפּוָכא 
ִמן ָּדא, ְוִאְקֵרי ֶנַגע. ְוַכד ַעֵייל ָלּה ַּתָּמן, 
ְקָלָלה  ַוֶיֱאַהב  )תהלים קט(  ְוַאְמֵרי(  ַפְתֵחי  )ס"א 

ַוְּתבֹוֵאהּו ְוֹלא ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו. 
)תהלים קט( ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו ְוגֹו', 

ַאל ְיִהי לֹו מֹוֵׁשְך ָחֶסד ְוגֹו'. ַרֲחָמָנא ִלֵׁשְזָבן.
ְׂשַכר ְמַעְּנֵגי ַהַּׁשָּבת

ּוְמֵהיְמנּוָתא  ְּדַׁשְּבָתא,  ְּדִעּנּוָגא  ְּבִגין 
ְדקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא )ס"א ַהאי ִאיהּו 
ִאֵּלין ַּפתֹוֵרי ְדִעינּוָגא ְדַׁשַּבָּתא ְוִזְמִנין ְוַחִּגין ּכּוְלהּו ֶחְדָווָתא 
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ָּבת  ּוִמּׁשּום ֶזה, ָּכל אֹוָתם ֶׁשְּמַעְּנִגים ֹעֶנג ַהּׁשַ
ּוְזַמִּנים ּומֹוֲעִדים, ַאְרַּבַעת ַהָּללּו ֶׁשעֹוְמִדים 
ַּתַחת ַהַחָּיה ַהּזֹו עֹוְמִדים ְּכֶנֶגד אֹותֹו ְנַהר 
ֵרף ָׁשם ֶאת ָּכל ֵאּלּו  ִּדינּור, ְוֹלא נֹוְתִנים ְלִהּׂשָ

ֶׁשְּמַעְּנִגים ִעּנּוֵגיֶהם ָּכָראּוי.

ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְבִגין ָּדא( ִאיהּו. ּוְבִגין ָּדא, ָּכל 

ְוִזְמֵני  ְּדַׁשְּבָתא  ִעּנּוָגא  ִּדְמַעְנֵגי  ִאיּנּון 
ּומֹוֲעֵדי, ִאֵּלין ַאְרַּבע ְּדַקְייֵמי ְתחֹות ַהאי 
ֵחיָוָתא, ַקְּייָמא ָלֳקֵבל ַההּוא ְנַהר ִּדינּור, 
ְוָלא ַׁשְבֵקי ְלִאּתֹוְקָדא ֵביּה, ְלָכל ִאיּנּון 

ְּדִמְתַעְּנֵגי ִעּנּוַגְייהּו ְכְדָקא ֵיאֹות. 
המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד פד

עה  ל   ז ער 

ה 

אני ר יאמר  ִִַַַָָֹהח

יהדיה ע  וכאר רה, נה מלי לנ י ,י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
רק מד קט ילד אפיל א מליט וה   ,דה זהר ת אחת עה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

נה מלי למאה זכית אז ללמד ל קה וא רה. 10נה מדי אברכי 10,000 מ] ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ימי מאה מ י יאלזעת הביא ברי נ יייק וכ י')], אני"(ד' ר יאמר הח" ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

.רחמי היח את להביא לזה לזת יכל יהדי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוכל

האמר מר:"יח א"חפה ההדת וענ,סד כר י:להאמיה את סרנובאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
,לנ ווה ולא ביה טימ תיצמח ינע אתוהחבנא אמת ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

,ווי אמת ה והצות, מניניהרה היא "יקרה הרה יד על חז"ל אמר כבר ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
" וי לא חפצי ט"ו)וכל סק ג' רק א')הריתבמכת(מלי י"ג ),חנינא רי אחא א"ר : ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

.ולפני לפני כנס דל המ ,"נינימ היא "יקרה קרא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאמר

א.דה ההר ד לזת לייכ דל כר איזה :הח ק וכיח חפעצמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עב וד צמח "את ברת בפה ,"ל אחה י כל היח... ביאת מאמי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ"אני

"מר תב ,"ה ל ינק עתלי י תצמיח... הח"ימהרה תלהאר"י ע כל רי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
,רית ה ליעת לצת לכוע את למע היח יאת למע יע אנחנ מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָֻ

ה'. ליעת ימצ אנ בה ְְִִִֵֶַַַָָיראל,

התב הגלה,ז"ל,אריכתבי רת לנ מתה הד רת יד ידי לנעל רנבד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
,טי דייה ואפיל ,לליה אברכי מעידי כבר ,עי עי זה את לראת כיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹז

ל נפח ,דה הזהר דב מ עמ נפלאימתרחבאחרי יח לח ,מח ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
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ל נפח ,דה הזהר דב מ עמ נפלאימתרחבאחרי יח לח ,מח ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
יינימצ ריחי לחר וזכ הדה, .חרה ְְְְִִִֵַַַָָָָ

חז"לז. ברי  את  זה על להמליץ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפר
אל אלקי ה ' "מה  הסק: על  ְֱִֵֶַַַָָֹֹה דים 
אא 'מה ' קרי אל ליראה ...", אם י ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמע
ת  זה "ק אחת  עה  לד  ְְִֵֶַַַַָָָָ'מאה',
רה לד ל ימים  למאה ל ְְִִֵֵֵֶָָָָיחב 
ע ר המדים  אברכים אלפים  ערת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָל

מים ליראת זה ם  בכ ים, ְְְְְִִִֶַַַָָָעת
ְָטהרה.

טמ ןח . ה נז" ה"א ר  הרי  זה  לכל זכ ְְֲֵֶֶַַַָָָָבו אי 
דה ההר לד מתה  ,כרי הני (דברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הזהר) אר ראה ציקים , המה ,ועד  את מאיר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
רה. נפלאת לח זכים ְְְִִֵַַָָָוכ



ָּבת ֶבֶרק יפ    ֹזַהר ַהּׁשַ צב

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ִעְנַין ְּבִציַעת ְׁשֵני ַהִּכָּכרֹות ............................................... צג

ָּבת....................................... צג ָטן ַמִּזיק ְּביֹום ַהּׁשַ ֵאין ַהּׂשָ

ְּבִציָעה ּוְבָרָכה ַעל ַהַּפת .................................................... צג

ְּבִציַעת ַהַּפת ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד.......................................... צד

ַמֲעַלת ַהַּמֲאִריְך ַעל ֻׁשְלָחנֹו ......................................... צד

.................................................... צה ְלָחן  ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַהּׁשֻ

ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה .............................................................................. צו

ִעְנַין ּכֹוס ְּבָרָכה ַעל ֶּדֶרְך סֹוד.......................................... צו

ַמִים ַאֲחרֹוִנים .................................................................................. ק

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה......................................................................  קא

ֶרק י' ּפֶ
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ִעְנַין ְּבִציַעת ְׁשֵני ַהִּכָּכרֹות
ִני - ִלְבֹצַע ַעל ְׁשֵּתי ִּכָּכרֹות ְּבַׁשָּבת, ֶׁשֵהן  ׁשֵ
ְרמּוזֹות ִּבְׁשֵני לּוחֹות ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּנְּתנּו ְבַׁשָּבת 
ִליִׁשי ָיְרדּו, ֶׁשּבֹו ַּפֲעַמִים  זּוגֹות. ֶׁשַּבּיֹום ַהּׁשְ
טֹוב, ּוְבַׁשָּבת ִנְּתָנה, ְׁשֵּתי ְנֵקבֹות ִלְׁשַנִים 
ִדים  ֶׁשַהּׁשֵ ֶׁשֵּבֲארּוָה  ַּגב  ַעל  ְוַאף  טֹוִבים. 
ְמֻמִּנים ַעל זּוגֹות, ְּכמֹו ֶׁשֵּבֲארּוָה ְׁשֵּתי ֵביִצים, 
ְׁשֵני ֱאגֹוִזים - ֲהָלָכה ְלֹמֶׁשה ִמִּסיַני: ְׁשלּוֵחי 

ִמְצָוה ֵאיָנן ִנּזֹוִקין.

ִני  ְוִאם ּתֹאַמר, ַוֲהֵרי ָׁשִנינּו, ֵאין ַמְתִחיִלין ַּבּׁשֵ
ְוֵאין ְמַסְּיִמים ָּבְרִביִעי, ְּדַהְינּו ְּבב' ד' ִעם ֵעֶרב 
ַרב, ֶׁשֹּלא ָהיּו ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה, ֶׁשֹּלא ִהְתַּגְּירּו 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ּוְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ִמן ָהעֹוָלם, 
ִצָּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלּטֹל )שמות לד( ְׁשֵני 
ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים, ְוָאַמר, ְוָכַתְבִּתי ַעל 
ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ְוגֹו'.

ֵאין ַהָּׂשָטן ַמִּזיק ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
י ִּכָּכרֹות ְּבַׁשָּבת רֹוְמזֹות ִלְׁשֵני יֹוִדי"ם  ּתֵ ּוׁשְ
ִמַּבְעָלּה  ְיִחיָדה  ִהיא  ֶׁשֲאֹדָני  ְיֲאהֹדָוָנִהי. 
ֵאֶליָה.  ְּבֵׁשֶׁשת ְימֹות ַהֹחל, ּוְבַׁשָּבת יֹוֵרד 
ּוִמּׁשּום ֶזה ְּבַׁשָּבת ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ְוָהרּוחֹות 
ְוַהְּנָפׁשֹות יֹוְצאֹות ְויֹוְרדֹות זּוגֹות, ְוֵאין ָׂשָטן 
ָּבת. ַוֲאִפּלּו ֵגיִהּנֹם  ְוֵאין ַמִּזיק ׁשֹוֵלט ְּביֹום ַהּׁשַ
ֹלא ׁשֹוֵלט ְוֹלא בֹוֵער ְּבַׁשָּבת. ּוִמּשּׁום ֶזה, )שמות 
לה( ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום 

ָּבת. ְוזֹו ֵאׁש ָנְכִרָּיה, ֶאָּלא ֵאׁש ַהָּקְרָּבן, ֵאׁש  ַהּׁשַ
ה. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ַּבְּבִציָעה ֶׁשָּלֶהן,  ֶׁשל ְקֻדּׁשָ

ֶׁשֲהֵרי ִנְתָּבֵאר ְלַמְעָלה.

ְּבִציָעה ּוְבָרָכה ַעל ַהַּפת
ַתח ְוָאַמר, ֲהֵרי ֵּבֲארּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ַּבַעל  ּפָ
ַהַּבִית ּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח ְמָבֵרְך. ְועֹוד ֵּבֲארּוהּו, 

ִעְנַין ְּבִציַעת ְׁשֵני ַהִּכָּכרֹות )חלק ג רע"ג, א ר"מ(
ִּתְנָייָנא, ְלִמְבַצע ַעל ְׁשֵני ִכָּכרֹות ְּבַׁשָּבת, 
לּוֵחי  ִּבְתֵרי  ְרִמיִזין  ְּדִאיּנּון 
זּוגֹות.  ְבַׁשָּבת  ְּדִאְתְייִהיבּו  אֹוַרְייָתא, 
ִּדְביֹוָמא ְתִליָתָאה ַנְחּתּו, ְּדֵביּה ְּתֵרי ִזְמֵני 
טֹוב, ּוְבַׁשָּבת ִאְתְייִהיַבת, ְּתֵרין נּוְקִבין 
ִלְתֵרין ָטִבין. ְוַאף ַעל ַּגב ְּדאֹוְקמּוָה ְּדֵׁשִדים 
ְמֻמִנין ַעל זּוגֹות, ְּכָמה ְדאֹוְקמּוָה ְׁשֵני 
ֵּביִצים, ְׁשֵני ֱאגֹוִזים. ֲהָלָכה ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני 

ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנזֹוִקין.
ְוִאי ֵּתיָמא, ְוָהא ָתֵניָנן, ֵאין ַמְתִחיִלין 
ַּבֵּׁשִני, ְוֵאין ְמַסְּייִמין ְּבד', ְּדַהְיינּו 
ְבב' ד' ִעם ֶעֶרב ַרב, ְּדָלא ֲהוֹו ְׁשלּוֵחי 
ִמְצָוה, ְּדָלא ִאְתָּגְּיירּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ּוְלָבַתר 
ְּדִאְתַעָּברּו ֵמָעְלָמא, ָמֵּני ֻקְדָׁשא ְבִריְך 
הּוא ְלַנְטָלא )שמות לד( ְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים 
ַעל  ְוָכַתְבִּתי  )שם(  ְוָאַמר,  ָּכִראׁשֹוִנים, 
ַעל  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ַהּלּוחֹות 

ַהּלּוחֹות ְוגֹו'.
ֵאין ַהָּׂשָטן ַמִּזיק ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

ּוְתֵרין ִּכָּכרֹות ְּבַׁשָּבת, ְרִמיִזין ִלְתֵרין יֹוִדין 
יאהדונהי. ַּדֲאדָֹני ִאיִהי ְיִחיָדה 
ִמַּבְעָלּה ְּבִׁשית יֹוִמין ְּדחֹול, ּוְבַׁשָּבת ָנִחית 
ְלַגָּבּה. ּוְבִגין ָּדא ְבַׁשָּבת, ָּכל ִנְׁשָמִתין 
ְורּוִחין ְוַנְפִׁשין ָנְפִקין ְוַנְחִּתין זּוגֹות, ְוֵאין 
ָׂשָטן ְוֵאין ַמִּזיק ַׁשִּליט ְּביֹוָמא ְדַׁשְּבָתא. 
ַוֲאִפיּלּו ֵגיִהָּנם ָלא ַׁשִּליט, ְוָלא אֹוִקיד 
ְּבַׁשָּבת. ּוְבִגין ָּדא, )שמות לה( ֹלא ְתַבֲערּו 
ֵאׁש ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת. ְוָדא 
ֵאׁש נּוְכָרָאה, ֶאָּלא ֵאׁש ְּדָקְרְּבָנא, ֵאׁש 
ִּדְקדּוָּׁשה. ְוֵלית ְלַאְרָכָאה ִבְבִציָעא ִדְלהֹון, 

ְּדָהא ִאְתַמר ְלֵעיל.
ְּבִציָעה ּוְבָרָכה ַעל ַהַּפת )חלק ג רמ"ד, ב ר"מ(

ָּפַתח ְוָאַמר, ָהא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, 
ַּבַעל ַהַּבִית ּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח ְמָבֵרְך. 



ָּבת     ֶבֶרק יפ    ֹזַהר ַהּׁשַ צד

ָצִריְך ְלַדְקֵּדק ְּבה' ִמן ַהּמֹוִציא. ּוְׁשֵּתי ה' ֵהן 
ָּבת.  ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם. ְׁשֵּתי ִכָּכרֹות ֶׁשל ַהּׁשַ
אֹות י' ִהיא ַּכֵּביָצה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּוִמיהּו 

ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשּבֹוֵצַע? זֹו אֹות ו'.

ִנית, ַּבַעל ַהַּבִית ּבֹוֵצַע, ְּכֵדי ֶׁשִּיְבַצע ְּבַעִין  ׁשֵ
ָּכְך ּבֹוֵצַע.  ְוַאַחר  ַהְּבָרָכה,  ּוַמְׁשִלים  ָיָפה, 
ֶׁשֵאין  ַהִּמְׁשָנה,  ֶׁשל  ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּוָה 
ִאים ִלְטעֹם ַעד ֶׁשִּיְטעֹם ַהְמָבֵרְך,  ַהְּמֻסִּבים ַרּׁשָ
אי ִלְטֹעם ַעד ֶׁשִּיְכֶלה ָאֵמן  ְוֵאין ַהּבֹוֵצַע ַרּשַׁ
ָּכבֹוד,  ְלַחֵּלק  ְרצֹונֹו  ְוִאם  ַהְּמֻסִּבים.  ִמִּפי 
ָהְרׁשּות ְּבָידֹו. ְועֹוד ֵּפְרׁשּוָה ֶׁשָהאֹוֵרַח ְמָבֵרְך, 

ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיָבֵרְך ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית.

ְּבִציַעת ַהַּפת ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד
ְוֶדֶרְך סֹוד, ַּבַעל ַהַּבִית ּבֹוֵצַע - ֶזה ָהַעּמּוד 
ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשהּוא ַקו ָהֶאְמָצִעי. ּוְבַׁשָּבת ָצִריְך 
ֵּתי ִּכָּכרֹות, ֶׁשֵהן ה' ה'. ַּבַעל ַהַּבִית  ִלְבצַֹע ִמּׁשְ
- ֶזה ו' ֶׁשל ָהֶאְמַצע. )ּוְבצּוָרה זֹו. ּוִמּׁשּום ֶזה( ּוְכֵדי 
ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ְכַרַעְבָתנּות, ָיכֹול ִלְבצַֹע ָּבּה ְלָכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ַּכֵּביָצה. ַמה ֶּזה ַּכֵּביָצה? י' ְוי'. 
ם ַהָּקדֹוׁש, ִנְקָרִאים  ְוֵהן ַהְּנֻקּדֹות ֶׁשל ַהּׁשֵ
ֵּפרּוִרים ֶׁשְּבַכַּזִית. ְוֵאּלּו ְּכֶנֶגד ִטּפֹות ַהֶּזַרע. 
ֶׁשֹּלא  ְּבָמקֹום  ְוזֹוְרָקן  ָּבֶהן  ֶׁשְּמַזְלֵזל  ּוִמי 
ָצִריְך, ָהֲעִנּיּות רֹוֶדֶפת ַאֲחָריו, ְוהֹוֵלְך ָנע ָוָנד. 
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )איוב טז( נֹוֵדד הּוא ַלֶּלֶחם ַאֵּיה. 
ְוֵאין ֶלֶחם ֶאָּלא ּתֹוָרה, ְוהּוא צֹוֵוַח: ַאֵּיה ִמי 

ֶׁשְּמַרֵחם ָעָליו? ְוֹלא מֹוֵצא.

ַמֲעַלת ַהַּמֲאִריְך ַעל ֻׁשְלָחנֹו
ְלָחן ִמּשּׁום ָהֲעִנִּיים.  ִביִעי - ְלַהֲאִריְך ַעל ַהּׁשֻ ׁשְ
ּוִמּשּׁום ֶזה, ָּכל ַהַּמֲאִריְך ַעל ֻׁשְלָחנֹו ַמֲאִריִכים 

ְועֹוד אֹוְקמּוָה, ָצִריְך ְלַדְקֵּדק ְּבה' ִמן 
ַהּמֹוִציא. ּוְתֵרין ֵהִהין ִאיּנּון, ָלֳקֵבל ְׁשֵּתי 
י', ִאיִהי  ַהֶּלֶחם. ְׁשֵּתי ִכָּכרֹות ְּדַׁשָּבת. 
ַּכֵּביָצה ְלָכל ַחד ְוַחד. ּוַמאן ִאיהּו ַבַעל 

ַהַּבִית ְּדבֹוֵצַע. ָּדא ו'.
)חלק ג ער"ב, א ר"מ(

ִּתְנָייָנא, ַּבַעל ַהַּבִית ּבֹוֵצַע, ְּכֵדי ֶׁשִיְבַצע 
ְּבַעִין ָיָפה. ּוַמְׁשִלים ִּבְרָכָתא, 
ּוְלָבַתר ּבֹוֵצַע. ְואֹוְקמּוָה ַרָּבָנן ְּדַמְתִניִתין, 
ְּדֵאין ַהְמסּוִּבין ַרָׁשִאין ִלְטעֹום, ַעד ֶׁשִיְטעֹום 
ַהְּמָבֵרְך. ְוֵלית ַהּבֹוֵצַע ַרָׁשאי ִלְטעֹום, ַעד 
ֶׁשִּיְכֶלה ָאֵמן ִמִּפי ַהְמסּוִּבין. ְוִאם ְרעּוֵתיּה 
ְועֹוד  ִּביֵדיּה.  ָהְרׁשּות  ָּכבֹוד,  ְלַחֵּלק 
אֹוְקמּוָה, ְּדאֹוֵרַח ְמָבֵרְך, ְּבִגין ִּדיָבֵרְך 

ְלַבַעל ַהַּבִית.
ְּבִציַעת ַהַּפת ַעל ֶּדֶרְך ַהּסֹוד

ְוֹאַרח ָרָזא, ַּבַעל ַהַּבִית ּבֹוֵצַע, ָּדא ַעּמּוָדא 
ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּדִאיהּו ַקו ָהֶאְמָצִעי. 
ִּכָּכרֹות,  ִמְּׁשֵני  ִלְבצֹוַע  ָצִריְך  ּוְבַׁשָּבת 
ו'  ָּדא  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ה'.  ה'  ְּדִאיּנּון 
ְּדֶאְמָצִעיָתא. )ּוְכַגְווָנא ָדא ּוְבִגין ָּדא( ּוְבִגין ְּדָלא 
ְלִאְתֲחָזָאה ְכַרַעְבָּתנּוָתא, ְיִכיל ְלִמְבַצע 
ָּבּה ְלָכל ַחד ְוַחד ַּכֵּביָצה. ָמאי ַכֵּביָצה. 
י' ְוי'. ִאיּנּון ְנקּוִדין ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, ִאְתְקֵרי 
ִפרּוֵרי ְבַכַּזִית. ְוִאֵּלין ָלֳקֵבל ִטִּפין ְּדֶזַרע, 
ּוַמאן ִּדְמַזְלֵזל ְּבהֹון, ְוָזִריק לֹון ַּבֲאָתר 
ָרִדיף  ָקא  ֲעִנּיּוָתא  ִאְצְטִריְך,  ְּדָלא 
הּוא  ָהָדא  ָוָנד.  ָנע  ְוָאִזיל  ֲאַּבְתֵריּה, 
ִדְכִתיב, )איוב טו( נֹוֵדד הּוא ַלֶּלֶחם ַאֵּיה. 
ְוֵלית ֶלֶחם ֶאָּלא תֹוָרה, ְוהּוא צֹוֵוַח ַאֵּיה 

ָמאן ִּדְמַרֵחם ָעֵליּה, ְוָלא ִיְׁשַּכח.
ַמֲעַלת ַהַּמֲאִריְך ַעל ֻׁשְלָחנֹו )חלק ג רע"ג, ב ר"מ(

ְׁשִביָעָאה, ְלַאְרָכָאה ַעל ָּפתֹוָרא, ְּבִגין 
ֲעִנִּיים. ּוְבִגין ָּדא, ָּכל ַהַּמֲאִריְך 
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לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ּוִמּשּׁום ָּכְך )משלי י( ּוְצָדָקה 
ַּתִּציל ִמָּמֶות. ֶׁשָעִני ָחׁשּוב ְּכֵמת, ְוהּוא ְמַחֶּיה 
אֹותֹו, ַּגם ָּכְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַחֶּיה אֹותֹו.

ְועֹוד ְּבֶדֶרְך סֹוד, ֶׁשָּכל ָהֲעִנִּיים ִמַּצד ָהאֹות 
ד', ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה )תהלים קטז( ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. 
ְואֹות ד' ֶׁשל ֶאָחד ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲאִריְך ָּבּה, ֶזהּו 
ֶׁשָּכתּוב )דברים יז( ְלַהֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו, 
ְלָחן, ֶׁשִהיא ד',  ְוָלֵכן ָצִריְך ְלַהֲאִריְך ַעל ַהּׁשֻ
ְלָחן. ִּבְׁשִביל  ְּכלּוָלה ֵמַאְרַּבע ַרְגַלִים ֶׁשל ַהּׁשֻ
ְלָחן  ְּכבֹוד ָהאֹות ד' ָצִריְך ְלַהֲאִריְך ַעל ַהּׁשֻ

ִּבְׁשִביל ָהֲעִנִּיים.

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן
ְלָחן ִּדְבֵרי תֹוָרה,  ְרִביִעי - ִלְהיֹות ַעל ַהּׁשֻ
ֶׁשֹּלא ִיְתַקֵּים ּבֹו ְּכֻדְגַמת ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֲעֵליֶהם )ישעיה כח( ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא 
צָֹאה. ֲאָבל ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ֵּפְרׁשּוהּו, ָהרֹוֶצה 
ְלַהֲעִׁשיר - ַיְצִּפין, ִיֵּתן ֻׁשְלָחן ַלָּצפֹון. ֲהֵרי 
ֻׁשְלָחן ִלְׂשֹמאל, ֶׁשהּוא ִּדין, ָצִריְך ִלְקׁשֹר ּבֹו 
ַהָּיִמין, ֶׁשהּוא ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּנְּתָנה ֵמֶחֶסד, ֶׁשהּוא 

ַרֲחִמים, ְיִמין ה'.

ְלָחן ִּדְבֵרי תֹוָרה, ֶׁשָּכְך  י - ִלְהיֹות ַעל ַהּׁשֻ ִ ּשׁ ׁשִ
)אבות פ"ג( ְׁשֹלָׁשה  ַהִּמְׁשָנה,  ַּבֲעֵלי  ֵּפְרׁשּוָה 
ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוֹלא ָאְמרּו ָעָליו 
ִּדְבֵרי תֹוָרה ְוכּו'. ְוסֹוד ַהָּדָבר - ִמּשּׁום ֶׁשֲהֵרי 
ֵּפְרׁשּוָה ֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, ְוַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִמָּיִמין. 
ְׂשֹמאל,  ִעם  ַרֲחִמים,  ָיִמין, ֶׁשהּוא  ְלַחֵּבר 
ֶׁשהּוא ִּדין. ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ְיָי ִמָּיִמין, ֻׁשְלָחן 
ֹמאל, ְוָצִריְך ְלַחֵּבר אֹוָתם. ִמּשּׁום  ֲאֹדָני ִמּׂשְ
ֹמאל, ֵּפְרׁשּוָה ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה,  ְלָחן ִמּׂשְ ֶׁשַהּׁשֻ

ַעל ֻׁשְלָחנֹו ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו. 
ּוְבִגין ָּכְך )משלי י( ּוְצָדָקה ַתִּציל ִמָּמֶות. 
ְּדָעִני ָחׁשּוב ַּכֵּמת, ְוִאיהּו ְמַחֶּיה ֵליּה, אֹוף 

ָהִכי ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְמַחֶּיה ֵליּה.
ְועֹוד ְּבאֹוַרח ָרָזא, ְּדֻכְּלהּו ֲעִנִּיים ִמִּסְטָרא 
ְדָאת ד', ְּדִאְּתַמר ָּבּה )תהלים קטז( 
ְּדֶאָחד,  ד'  ְואֹות  ְיהֹוִׁשיַע.  ְוִלי  ַּדּלֹוִתי 
ְּדָצִריְך ְלַאְרָכָאה ָבּה, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב 
ְלַהֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו, ּוְבִגין ָּדא, 
ָצִריְך ְלַאְרָכָאה ַעל ָּפתֹוָרא, ְּדִאיִהי ד', 
ְּכִליָלא ְמד' ַרְגִלין ְּדָפתֹוָרא. ְּבִגין ְיָקָרא 
ְדָאת ָּדֶלי"ת, ָצִריְך ְלַאְרָכָאה ַעל ָּפתֹוָרא, 

ְּבִגין ֲעִנִּיים.

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן )ח"ג רמ"ה, ב ר"מ(
ִּדְבֵרי  ְלֶמֱהֵוי ַעל ָּפתֹוֵריּה  ְרִביָעָאה, 
ֵּביּה  ִיְתַקֵּיים  ְּדָלא  תֹוָרה, 
ְּכַגְווָנא ְדַעֵּמי ָהָאֶרץ, ְּדִאְּתַמר ָעַלְייהּו 
)ישעיה כח( ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָֹאה. 

ֲאָבל ְּבִסְתֵרי תֹוָרה אֹוְקמּוָה, ָהרֹוֶצה 
ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין, ִיֵּתן ֻׁשְלָחן ַלָּצפֹון, ֲהֵרי 
ֻׁשְלָחן ִלְׂשָמאָלא, ְּדִאיהּו ִּדין, ָּבֵעי ְלַקְּׁשָרא 
ֵביּה ְיִמיָנא, ְּדִאיהּו אֹוַרְייָתא, ְּדִאְתְיִהיַבת 

ֵמֶחֶסד, ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי, ְיִמין ה'.

)ח"ג רע"ג, א ר"מ(

ְׁשִתיָתָאה, ְלֶמֱהֵוי ַעל ָּפתֹוָרא ִדְבֵרי 
תֹוָרה, ְּדָהִכי אֹוְקמּוָה ָמאֵרי 
ַמְתִניִתין, ג' ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוָלא 
ָאְמרּו ָעָליו ִדְבֵרי תֹוָרה ְוכּו'. ְוָרָזא ְדִמָּלה, 
ַּבָּצפֹון,  ֻׁשְלָחן  אֹוְקמּוָה  ְּדָהא  ְּבִגין 
ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא. ְלַחְּבָרא 
ְיִמיָנא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי, ִּבְׂשָמאָלא ְדִאיהּו 
ִמיִמיָנא,  ְיָי'  ִאיִהי  ְּדאֹוַרְייָתא  ִדיָנא. 
ָּפתֹוָרא ֲאדָֹני ִמְּׂשָמאָלא, ְוָצִריְך ְלַחְּבָרא 
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ָקִׁשים ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת ַים סּוף. 
ּוִמּׁשּום ָּכְך ָצִריְך ַּתְלִמיד ָחָכם ְלַזֵּמן ִעּמֹו, 

ְלִמי ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְּבִדְבֵרי תֹוָרה.

ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה
י - ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ֶׁשִּתְּקנּו בֹו ֲעָׂשָרה  ִליׁשִ ׁשְ
ְדָבִרים: ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה. ִעּטּור. ִעּטּוף. ַחי. 
ָמֵלא. ְמַקְּבלֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו. ְונֹוְתנֹו ַּבָּיִמין. ְונֹוֵתן 
ֵעיָניו ּבֹו. ּוַמְגִּביהֹו ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח. ּוְמַׁשְּגרֹו 

ְּבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו.

ִעְנַין ּכֹוס ְּבָרָכה ַעל ֶּדֶרְך סֹוד
ּוְבֶדֶרְך סֹוד, ּכֹוס )דברים לג( ָמֵלא ִּבְרַּכת ה'. 
ם ַהְּנָׁשָמה,  ּכֹוס ְּבִגיַמְטִרָּיא ֱאֹלִהי"ם, ּוִמּׁשָ
ֶׁשִהיא ַעל ְׁשמֹו - ּכֹוס. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )תהלים 
א. ִמי ִנְקָרא ְיׁשּועֹות?  קטז( ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּׂשָ

ָחֵמׁש ֶאְצָּבעֹות, ֶׁשֵהן ְּכֶנֶגד ָחֵמׁש ְסִפירֹות 
ֶׁשל ּכֹוס, ֶׁשהּוא ֵׁשם ֱאֹלִהים ַחִּיים ֶׁשַהִּביָנה 
ים ְׁשָעִרים. ה' ְּפָעִמים  ֶטת ָּבֶהם ַלֲחִמּׁשִ ִמְתַּפּׁשֶ
ֶעֶׂשר, ְּבאֹות י', ֶׁשהּוא ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ֶׁשִּתְּקנּו 
ֲחָכִמים ְּבכֹוס, ֶׁשהּוא ֱאֹלִהים ַחִּיים, ָחֵמׁש 

אֹוִתּיֹות ְּבֶחְׁשּבֹון ה'.

ּוֵבֲארּו, ְּבכֹוס ֶׁשָּצִריְך ֲהָדָחה ּוְׁשִטיָפה. ֲהָדָחה 
ִמַּבחּוץ, ּוְׁשִטיָפה ִמִּבְפִנים. ְוסֹוד ַהָּדָבר - 
ֶׁשְּיֵהא ּתֹוכֹו ְּכָברֹו. ִמי ֶׁשָּזָכה ַלְּנָׁשָמה ִמּכֹוס 
ֶזה, ִלְהיֹות ְנָׁשָמה ְטהֹוָרה ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ. 
ְוסֹוד ַהָּדָבר - )ויקרא טז( ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו. ָטֳהָרה 
ֵאין  ה ִמַּבחּוץ. ּוַמה ּכֹוס  ּוְקֻדּׁשָ ִמִּבְפִנים, 
תֹו ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ ְּבִלי ַמִים  ָטֳהָרתֹו ּוְקֻדּׁשָ
ָתּה  - ַאף ָּכְך ַהְּנָׁשָמה ֵאין ָטֳהָרָתּה ּוְקֻדּׁשָ

לֹון. ִּדְבִגין ְּדָפתֹוָרא ִמְּׂשָמאָלא, אֹוְקמּוָה 
ַרָּבָנן ְּדַמְתִניִתין, ָקִׁשין ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם 
ִּכְקִריַעת ַים סּוף. ּוְבִגין ַּכְך, ָצִריְך ַּתְלִמיד 
ְּדִיְׁשְּתַּדל  ְלַמאן  ִעֵּמיּה,  ְלַזְּמָנא  ָחָכם 

ְּבִפְתָּגֵמי אֹוַרְייָתא.

ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה )ח"ג רמ"ה, א ר"מ(
ְּתִליָתָאה, ּכֹוס ִּדְבָרָכה, ְּדָתִקינּו ֵביּה 
ֲהָדָחה.  ְדָבִרים.  ֲעָׂשָרה 
ְׁשִטיָפה. ִעּטּור. ִעּטּוף. ַחי. ָמֵלא. ְמַקְּבלֹו 
ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו. ְונֹוְתנֹו ַּבָּיִמין. ְונֹוֵתן ֵעיָניו בֹו. 
ּוְמַׁשְּגרֹו  ֶטַפח.  ַהַּקְרַקע  ִמן  ּוַמְגִּביהֹו 

ְּבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו.

ִעְנַין ּכֹוס ְּבָרָכה ַעל ֶּדֶרְך סֹוד
ְואֹוֵרַח ָרָזא, ּכֹוס )דברים לג( ָמֵלא ִבְרַּכת 
ְיָי. ּכֹוס בגי' ֱאֹלִהי"ם. ּוִמַּתָּמן 
ִנְׁשָמָתא, ְּדִאיִהי ַעל ְׁשֵמיּה ּכֹוס. ָהָדא 
הּוא ִדְכִתיב, )תהלים קטז( ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא. 
ָמאן ְיׁשּועֹות. ֲחִמָׁשה ֶאְצְּבָעאן. ְּדִאיּנּון 
ָלֳקֵבל ֲחִמָׁשה ְסִפיָרן ְּדכֹוס. ְּדִאיהּו ֱאֹלִהים 
ְלַחְמִׁשין  ַחִּיים ִּביָנה ִמְתַּפְּׁשָטא ְבהֹון, 
ַּתְרִעין. ה' ִזְמִנין ֶעֶׂשר. ְּבָאת י', ְּדִאיהּו 
ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ְּדָתִקינּו ַרָּבָנן ְּבכֹוס, ְּדִאיהּו 

ֱאֹלִהים ַחִּיים, ָחֵמׁש ַאְתָוון, ְּבֻחְׁשַּבן ה'.

ֲהָדָחה  ֶׁשָצִריְך  ְּבכֹוס,  ְואּוְקמּוָה 
ּוְׁשִטיָפה. ֲהָדָחה ִמַּבחּוץ, 
ּוְׁשִטיָפה ִמִּבְפִנים. ְוָרָזא ְדִמָּלה, ֶׁשְּיֵהא 
תֹוכֹו ְּכָברֹו. ָמאן ְּדָזֵכי ְלִנְׁשְמָתא ֵמַהאי 
כֹוס, ְלֶמֱהֵוי ִנְׁשָמָתא ַדְכָיא ִמְּלגֹו ּוִמְּלַבר. 
ְוָרָזא ְּדִמָּלה, )ויקרא טז( ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו, ָטֳהָרה 
ִמִּבְפִנים, ּוְקֻדָׁשה ִמַּבחּוץ. ּוַמה ּכֹוס ָלאו 
ָטֳהָרֵתיּה ּוְקֻדָּׁשֵתיּה ִמְּלגֹו ּוִמְּלַבר ְּבָלא 
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ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ ְּבִלי תֹוָרה. ּוִמּשּׁום ֶזה ָאַמר 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ִמי ֶׁשֵאין ּתֹוכֹו ְּכָברֹו ֹלא ִיָּכֵנס 
ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. ִּבְגַלל ֶׁשֵאין הּוא ִמַּצד ֵעץ 

ַהַחִּיים, ֶאָּלא ֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

ִעּטּור - ֵּפְרׁשּוהּו ְמַעְּטרֹו ְּבַתְלִמיִדים. ְוֶדֶרְך 
סֹוד - ה' ִהיא ּכֹוס, ְמַעְּטרֹו ְּבַתְלִמיִדים ְּבאֹות 
י', ֶׁשִהיא ֲעָטָרה ַעל ה'. ִעּטּוף - ָצִריְך ַלֲעטֹף 
ִכיָנה ַעל ֹראׁשֹו. ֶׁשָּכְך  ֹראׁשֹו ִּבְגַלל ֶׁשַהּׁשְ
ֵּפְרׁשּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ָאסּור ְלַתְלִמיד ָחָכם 
ְלַהֵּלְך ד' ַאּמֹות ְּבִגּלּוי ָהֹראׁש, ִמּשּׁום )ישעיה 
ו( ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. ָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְבָרָכה 
ּוְבַהְזָּכַרת ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאסּור ִלְהיֹות ְּבִגּלּוי 

ָהֹראׁש.

אֹות י' ִמן ְיֹהָו"ה ִהיא ֶׁשִהְתַעְּטָפה ָּבאֹור,  ׁשֶ
ְוֶנֶעְׂשָתה ֲאִויר. )ְוֶזהּו ֲאִויר ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים( 
ִמּשּׁום ֶׁשאֹות י', ֶׁשִהיא ָחְכָמה, ָּבֲאִויר, ְוֶזהּו 
אֹור ֶׁשִהְתַעֵּטף ּבֹו ְּכֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. ֶזהּו 
ְלָמה. ְוֶזהּו  ֶׁשָּכתּוב )תהלים קד( ֹעֶטה אֹור ַּכּׂשַ
)בראשית א( ְיִהי אֹור - ְיִהי ֲאִויר. ּוֵפְרׁשּוהּו ַּבֲעֵלי 

סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְּבֶטֶרם ֶׁשִּנְתַהָּוה ָּכל ָּדָבר, 
ִנְתַהּוּו ַהֲהָויֹות. ּוִמּׁשּום ֶזה ֶנֱאַמר ְיִהי אֹור 

ַוְיִהי אֹור, ֶׁשָהָיה ִמְּזַמן ַקְדמֹון.

ְוֶדֶרְך סֹוד  ִמן ֶהָחִבית.  ַחי  - ֵּפְרׁשּוהּו  ַחי 
- ְׁשִכיָנה ֶעְליֹוָנה ִהיא ְׁשִמיִנית ַלְּסִפירֹות 
ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה, ּוִמּׁשּום ֶזה ִנְקֵראת אֹות 
ח', ְוֶנֱאַמר ָּבּה )משלי כד( ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית. 
ְוֶזהּו ָחִבית: ח' ַּבִי"ת. ּוִמּׁשּום ֶׁשִהיא ַחִּיים, 
ֶׁשָּכתּוב )משלי ג( ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים 
ם הּוא ַחי. ְוֶזהּו ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה.  ָּבּה, ַהַּיִין ִמּׁשָ
ִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל ָּבּה ִנְקָרא ַחי. ְועֹוד, ַצִּדיק ַחי, 

ֶׁשהּוא ַחי ִמן ֶהָחִבית.

ַמָּיא. אֹוף ָהִכי ִנְׁשָמָתא, ָלאו ָטֳהָרָתּה 
ּוְקֻדָּׁשָתּה ִמְּלגֹו ּוִמְּלַבר ְּבָלא אֹוַרְייָתא. 
ּוְבִגין ָּדא ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ִמי ֶׁשֵאין 
ּתֹוכֹו ְּכָברֹו ֹלא ִיָּכֵנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. ְּבִגין 
ְּדָלאו ִאיהּו ִמִּסְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ֶאָּלא 

ֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.
ִעּטּור, אֹוְקמּוָה ְמַעְּטרֹו ַּבַּתְלִמיִדים. ְוֹאַרח 
ְמַעְּטרֹו  כֹוס,  ִאיהּו  ה'  ָרָזא, 
ַּבַּתְלִמיִדים ְּבָאת י', ְּדִאיהּו ֲעֶטֶרת ַעל ה'. 
ְּבִגין  ֵריֵׁשיּה  ְלַאְעָטָפא  ָצִריְך  ִעּטּוף, 
ִּדְׁשִכיְנָּתא ַעל ֵריֵׁשיּה. ְּדָהִכי אּוְקמּוָה 
ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ַמְתִניִתין, ָאסּור  ָמאֵרי 
ְלֵמיַהְך ד' ַאּמֹות ְּבִגּלּוי ָהרֹאׁש. ִמּׁשּום 
)ישעיה ו( ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו. ָּכל ֶׁשֵּכן 

ִּבְבָרָכה, ּוְבַאְדְּכַרת ְׁשָמא ַקִּדיָׁשא, ְלֶמֱהֵוי 
ְּבִגּלּוי ָהרֹאׁש.

ְּדָאת י' ִמן ְיהָֹוה, ִאיִהי ִאְתַעֵּטף ָּבאֹור, 
ְוִאְתָעִביד ֲאִויר. )ְוַהְיינּו ֲאִויָרא ְדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַמְחִּכים( ְּבִגין ְּדָאת י' ְּדִאיִהי ָחְכָמה ַבֲאִויר, 

ְוַהְיינּו אֹור ְּדִאְתַעָּטף ֵּביּה ַּכד ָּבָרא ָעְלָמא, 
ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, )תהלים קד( עֶֹטה אֹור 
ַּכַּׂשְלָמה. ְוַהאי ִאיהּו )בראשית א( ְיִהי אֹור 
ְיִהי ֲאִויר. ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי ִסְתֵרי תֹוָרה, 
ְּבֶטֶרם ִנְתַהָּווה ָכל ָּדָבר, ִנְתַהּוּו ַהֲהָויֹות. 
ּוְבִגין ָּדא ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ְּדֲהָוה ִמַּקְדַמת 

ְּדָנא.
ַח"י אּוְקמּוָה, ָחי ִמן ֶהָחִבית. ְוֹאַרח ָרָזא, 
ְּתִמיָנָאה  ִאיִהי  ִעָּלָאה  ְׁשִכיְנָּתא 
ָּדא  ּוְבִגין  ְלֵעיָּלא,  ִמַּתָּתא  ִדְסִפיָראן 
כד(  )משלי  ָּבּה  ְוִאְּתַמר  ח',  ִאְתְקִריַאת 
ְּבָחְכָמה ִיָּבֶנה ָּבִית. ְוַהְיינּו ָחִבית: ח' ַּבִי"ת. 
ּוְבִגין ְּדִאיִהי ַחִּיים, ִּדְכִּתיב )משלי ג( ֵעץ ַחִּיים 
ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה, ַיִין ִמַּתָּמן ִאיהּו ַח"י. 
ְוָדא ִאיהּו ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא. ָמאן ְּדִאְׁשַּתַּדל 
ָּבּה, ִאְקֵרי ַח"י. ְועֹוד, ַצִּדיק ַח"י. ִאיהּו ַחי 

ִמן ֶהָחִבית.



ָּבת     ֶבֶרק יפ    ֹזַהר ַהּׁשַ צח

ַיִין ֵיׁש ִמֶּמּנּו ְׁשֵני ְגָוִנים - ָלָבן ְוָאֹדם. ַיִין 
ִּגיַמְטִרָּיא ִׁשְבִעים ָּפִנים. ֲהֵרי ע"ב. ּוְכֶנֶגד 
ְׁשֵני ְגָוִנים ֶׁשל ַהַּיִין, הּוא ָזכֹור ְוָׁשמֹור ֶׁשל 
ַׁשָּבת, ְוִׁשְבִעים ֵּתבֹות ֶׁשל ִקּדּוׁש ַוְיֻכּל"ּו - 

ֲהֵרי ע"ב.
ָמֵלא - ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ּכֹוס )דברים לג( ָמֵלא ִּבְרַּכת 
ה'. ְוַאף ֶׁשהּוא ָמֵלא ִמֵּייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ָאָדם 
ָּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ָׁשֵלם, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
כה( ִאיׁש ָּתם - ֶּגֶבר ָׁשֵלם, ְּכמֹו )שם לג( ַוָּיֹבא 

ַיֲעקֹב ָׁשֵלם. ָּכְך ָצִריְך ִלְהיֹות ְנָׁשָמה ְׁשֵלָמה, 
ְוֹלא ִיְהֶיה ָּבּה ְּפָגם, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כא( ֶׁשָּכל 
)ִאיׁש( ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ֹלא ִיְקָרב. ַאף ָּכְך אֹוִתּיֹות 

ִאֵּלם ִעם ָי"ּה - הּוא ֱאֹלִהים, ְּכֶחְׁשּבֹון ּכֹוס. 
)ֵׁשם י"ה( הּוא ָמֵלא, ַוֲהפְֹך אֹוִתּיֹות ִאֵּלם ְוִתְמָצא 

ָמֵלא. ָמַתי? ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ָׁשם אֹוִתּיֹות ָי"ּה. ְוַהְינּו 
)שמות יז( ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָי"ּה. ֲאדָֹנ"י ֶחְׁשּבֹונֹו ו"ה. 

ֵניֶהם, ּוִמּשּׁום ֶזה  ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי ָמֵלא ִמּׁשְ
ׁשֹוֶרה ָעָליו ָאָדם, ֶׁשהּוא ֵׁשם ְמֹפָרׁש.

לֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו - ְּכמֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשָהְיָתה  ְמַקּבְ
ה ִּדְּברֹות ְּבלּוַח ֶאָחד ְּכֶנֶגד  ִּבְׁשֵני לּוחֹות, ֲחִמּׁשָ
ה ְּבלּוַח  ָחֵמׁש ֶאְצָּבעֹות ֶׁשל ַיד ָיִמין, ַוֲחִמּׁשָ
ֵׁשִני ְּכֶנֶגד ָחֵמׁש ֶאְצָּבעֹות ֶׁשל ַיד ְׂשֹמאל. 
ְוִנְּתנּו ְבָיִמין, ְּכלֹוַמר ְּבַיד ָיִמין. ּוִמּשּׁום ֶזה, ְׁשֵני 
לּוחֹות ֲאָבִנים ְּבָידֹו, ְוֹלא ְבָיָדיו. ְוֶזהּו ֶׁשֵּמִעיד 

ַהָּפסּוק, )דברים לג( ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו.

ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו - ִמּׁשּום ֶׁשּכֹוס ֶזה הּוא ְּכֶנֶגד 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה )דברים יא( ָּתִמיד 
ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ָּבּה. ְוֵעיַנִים ֶׁשל ַמְעָלה ֵהם 
ִׁשְבִעים ַסְנֶהְדִרין, ַוֲעֵליֶהם ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן. 
ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ֶעְליֹונֹות. ַאַחת ֵעין ָיִמין, ְוַאַחת 

ַיִין ִאית ִמֵּניּה ְּתֵרין ַּגְווִנין, ִחָּוור ְוסּוָמק. 
ַיִין, ִׁשְבִעין ַאְנִּפין. ָהא, ב. ְוָלֳקֵבל ְּתֵרין 
ַּגְווִנין ְּדַיִין, ִאיִהי ָזכֹור ְוָׁשמֹור ְּדַׁשָּבת, 

ְוִׁשְבִעין ֵּתיִבין ְּדִקדּוׁש ַוְיֻכּל"ּו, ָהא, ב.

ָמֵלא, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב ּכֹוס )דברים לג( 
ָמֵלא ִּבְרַּכת ְיָי. ְואֹוף ְּדִאיהּו ָמֵלא 
ִמֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא. ַּבר ָנׁש ָהִכי ָצִריְך 
ְלֶמֱהֵוי ְׁשִלים, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר )בראשית כה( 
ִאיׁש ָּתם: ְּגַבר ְׁשִלים. ְּכמֹו )בראשית לג( ַוָּיבֹא 
ַיֲעקֹב ָׁשֵלם, ָהִכי ָצִריְך ְלֶמֱהֵוי ִנְׁשָמָתא 
ְׁשֵליָמָתא, ְוָלא ִיְהֶיה ָּבּה ְּפָגם, )ויקרא כא( 
ְּדָכל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ֹלא ִיְקָרב. אֹוף ָהִכי 
ִאֵּלם ִעם ָי"ּה, הּוא ֱאֹלִהים, ְּכחּוְׁשַּבן ּכֹוס. 
)שם י"ה( ִאיהּו ָמֵלא, ַוֲהפֹוְך ִאֵּלם ְוִתְמָצא 

ָמֵלא. ֵאיָמַתי. ַּכד ִאית ַּתָּמן ָי"ּה. ְוַהְיינּו 
)שמות יז( ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָי"ּה. ֲאדָֹנ"י חּוְׁשָּבֵניּה 

ִמן  ָמֵלא  ְדֶאְמָצִעיָתא  ַעּמּוָדא  ו"ה. 
ַּתְרַווְייהּו. ּוְבִגין ָּדא ַׁשְרָיא ָעֵליּה ָאָדם, 

ְּדהּוא ְׁשָמא ְמֹפָרׁש.
ְמַקְּבלֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְּכַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא, 
ַּדֲהָוה ִבְתֵרין לּוִחין, ֲחִמָּׁשה ִדְּבָרן 
ְּבלּוָחא ָחָדא, ָלֳקֵבל ֲחִמָּׁשה ֶאְצְּבָעָאן 
ְּדַיד ְיִמיָנא. ְוֲחִמָּׁשה ְבלּוָחא ִתְנָייָנא, ָלֳקֵבל 
ֲחִמָּׁשה ֶאְצְּבָעאן ְּדַיד ְׂשָמאָלא. ְוִאְתְייִהיבּו 
ִביִמיָנא ְדַהְיינּו ְבַיד ָיִמין. ּוְבִגין ָּדא, ְׁשֵני 
לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְּבָידֹו, ְוָלא ְבָיָדיו. 
ְוַהאי ִאיהּו ְדַאְסִהיד ְקָרא, )דברים לג( ִמיִמינֹו 

ֵאׁש ָּדת ָלמֹו.
ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו, ְּבִגין ְּדַהאי כֹוס, ְּדִאיהּו 
ָלֳקֵבל ַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל, ְּדִאְּתַמר 
ָּבּה, )דברים יא( ָּתִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאֹלֶהיָך ָּבּה. 
ְוַעְייִנין ִּדְלֵעיָּלא, ִאיּנּון ִׁשְבִעין ַסְנֶהְדִרין, 
ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָעַלְייהּו. ְּתֵרין ַעְייִנין ִעָּלִאין. 



ָּבת    ִמֵּקץ - ֹקַרח     צטֹזַהר ַהּׁשַ

ֵעין ְׂשֹמאל. ְוֵהם ע"ב, ְּכִמְנַין "ַּבַּיִין". ְוֶזהּו 
סֹוד ֶׁשל נֹוֵתן ַּבּכֹוס ֵעינֹו.

יהֹו ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח - ִמּׁשּום ֶׁשאֹות  ּוַמְגּבִ
ה' ִהיא ּכֹוס, ָצִריְך ְלַהֲעלֹות אֹוָתּה ָּבאֹות י', 
ֶׁשִהיא ֶטַפח, ֶׁשּבֹו ִנְפַּתַחת אֹות ה' ְּבָחֵמׁש 
ֶאְצָּבעֹות. ּוְמַׁשְּגרֹו ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו ְּבַמָּתָנה - 
ִמּשּׁום ֶׁשִּתְתָּבֵרְך ִאְׁשּתֹו, ֶׁשִהיא ֶנֶפׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּבּה )במדבר יא( ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל. ּוִמְתָּבֶרֶכת 
ְועֹוָׂשה ֵּפרֹות. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )בראשית א( ַּתְדֵׁשא 

ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא.

יִעי - ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה, ּוֵפְרׁשּוָה ַּבֲעֵלי  ׁשִ ּתְ
ַהִּמְׁשָנה, ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ֶנֶאְמרּו ְּבכֹוס ֶׁשל 
ְּבָרָכה, ְוֵאּלּו ֵהם: ִעּטּו"ר. ִעּטּו"ף. ֲהָדָח"ה. 
ְׁשִטיָפ"ה. ַח"י. ָמֵל"א. ּוְמַקְּבלֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו. 
ְונֹוְתנֹו ַבָּיִמין. ּוְמַסְּלקֹו ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח. 
ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ּוְמַׁשְּגרֹו ְּבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי 
ֵביתֹו. ְוַעְכָׁשו ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ַאְרָּבָעה, ֶׁשֵהם: 
ֲהָדָחה. ּוְׁשִטיָפה. ַחי. ָמֵלא. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַחי, 
ִמן ֶהָחִבית. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַחי, ַהּכֹוס ָׁשֵלם. 

ִביָרתֹו זֹו ִהיא ִמיָתתֹו. ֶׁשּׁשְ

ּכֹוס ַעל ֶּדֶרְך ַהָחְכָמה הּוא ֱאֹלִהים, ְוהּוא 
)ָמֵלא ְּבָי"ּה ְוֵהם( ְוָכאן ָׁשֵלם. ֹּכ"ס ְּבִלי ו', ְּכמֹו 

ֵּכס, ֶׁשהּוא ָּפגּום ְוָחֵסר ְּבֹלא ָאֶלף, ֵּכן הּוא 
ָחֵסר ְּבִלי ָוי"ו, ְוהּוא ָּפגּום. ַהִּכֵּס"א ֵּכן עֹוֶלה 

ְבִגיַמְטִרָּיא ּכֹוס.

ּכֹוס ִהיא ֵה"א, ְוָצִריְך ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ְּכֶנֶגד י', 
ְוֵהם: ִעּטּו"ר ְּבסֹוד ָהֲעָטָרה, ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת. 
ְוֶזהּו סֹוד ִעּטּור ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, 
ְמַעְּטרֹו ְבַתְלִמיִדים, ְוִהיא ֲעֶטֶרת ַהְּבִרית. 

ַחד ַעִין ָיִמין, ְוַחד ַעִין ְׂשָמאָלא, ְוִאיּנּון, 
ב, ְּכִמְנָין ַּבַּיִין. ְוַהאי ִאיהּו ָרָזא ְדנֹוֵתן 

ַּבּכֹוס ֵעינֹו.
ּוַמְגִּביהֹו ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח, ְּבִגין ְּדָאת 
ה' ִאיִהי כֹוס, ָּבֵעי ְלַסְּלָקא 
ָלּה ְּבָאת י', ְּדִאיִהי ֶטַפח, ְּדֵביּה ִאְתַּפְּתַחת 
ה' ְּבה' ֶאְצְּבָעאן. ּוְמַׁשְּגרֹו ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו 
ְּבַמָּתָנה, ְּבִגין ְּדִיְתְּבַרְך ְּדִביְתהּו, ְּדִאיִהי 
ֶנֶפׁש, ְּדִאְּתַמר ָּבּה )במדבר יא( ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה 
ֵאין ּכֹל, ְוִאְתָּבְרַכת ְוִאְתָעִביַדת ֵּפִרין, 
ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, )בראשית א( ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ 

ֶּדֶׁשא.
)ח"ג רע"ג, ב ר"מ(

ְּתִׁשיָעָאה, ּכֹוס ִּדְבָרָכה. ְואֹוְקמּוָה ָמאֵרי 
ְדָבִרים  ֲעָׂשָרה  ְדַמְתִניִתין, 
ֶנֶאְמרּו ְבכֹוס ִּדְבָרָכה ְוִאֵּלין ִאיּנּון. ִעּטּו"ר. 
ִעּטּו"ף. ַהָּדָח"ה. ְׁשִטיָפ"ה. ַח"י. ָמֵל"א. 
ּוְמַקְּבלֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו. ְונֹוְתנֹו ַּבָּיִמין. ּוְמַסְּלקֹו 
ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח. ְונֹוֵתן ֵעיָניו בֹו. ּוְמַׁשְּגרֹו 
ְּבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו. ְוַעְכָׁשיו, ֵאין ָלנּו 
ֶאָּלא ַאְרָּבָעה ֶׁשֵהן ַהָּדָחה. ּוְׁשִטיָפה. ָחי. 
ָמֵּלא. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ָחי ִמן ֶהָחִבית, ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים ָחי, ַהּכֹוס ָׁשֵלם. ֶׁשְּׁשִביָרתֹו זֹו 

ִהיא ִמיָתתֹו.
ּכֹוס ַעל ֶּדֶרְך ַהָחְכָמה, הּוא ֱאֹלִהים. ְוהּוא 
)ָמֵלא ְבָי"ּה ְוֵהם( ְוָהָכא ָׁשֵלם, ּכֹ"ס ְּבָלא 

ו' ְּכמֹו ֵּכס ֶׁשהּוא ָפגּום ְוָחֵסר ְּבָלא ָאֶלף, 
ָפגּום.  ְוהּוא  ָוי"ו,  ְּבָלא  ָחֵסר  ֵּכן הּוא 

ַהִּכֵּס"א ֵּכן עֹוֶלה ְבִגיַמְּטִרָיא כֹוס.

ּכֹוס ִהיא ֵה"א, ְוָצִריְך ֲעָׂשָרה ְדָבִרים, 
ְּכֶנֶגד י'. ְוֵהם: ִעּטּו"ר ְּבסֹוד ָהַעָטָרה, 
ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת. ְוֶזהּו סֹוד ִעּטּור, ֶׁשָאְמרּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַעְּטרֹו ַּבַּתְלִמיִדים, ְוִהיא 



ָּבת     ֶבֶרק יפ    ֹזַהר ַהּׁשַ ק

ִעּטּו"ף, )תהלים קב( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף. ֶׁשָּכל 
ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפּלֹות ִמְתַעְּטִפים ַעד ֶׁשַּתֲעֶלה 

ְתִפַּלת ֶהָעִני.

ְוִטֲהרֹו  טז(  )ויקרא  ְּכמֹו  ּוְׁשִטיָפ"ה,  ֲהָדָח"ה 
ה  ְוִקְּדׁשֹו. ַהָּטֳהָרה ִמיִמין ַהֶחֶסד, ְוַהְּקֻדּׁשָ
ֹמאל ַהְּגבּוָרה. ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה ַמְלכּות,  ִמּׂשְ
ִמַּצד ִּביָנה ַהִּנְקֵראת ֱאֹלִהים. ְוִנְקָרא ֲעָטָרה 
ִמַּצד ַהֶּכֶתר. ַח"י ִמַּצד ְיסֹוד ַהִּנְקָרא ָׁשלֹום, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה נד( ּוְבִריִתי ְׁשלֹוִמי ֹלא ָתמּוט 
ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ה'. ָמֵלא ִמַּצד ִּתְפֶאֶרת. ְמַקְּבלֹו 

ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ה' ה'.

ְונֹוְתנֹו ַבָּיִמין, ִּכי ה' ֶעְליֹוָנה ְלֶחֶסד, ה' ְׁשִנָּיה 
ִלְגבּוָרה. ּוְמַסְּלקֹו ִמן ַהַּקְרַקע ֶטַפח, ְּבסֹוד 
יֹו"ד, ִּכי ִסּלּוק ה' הּוא יֹו"ד. ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו, 
ֶׁשֵהם ְּבסֹוד ְיֲאהֹדָוָנִהי. ְיָי ֵמִאיר ְּבַבת ַעִין. 
ֱיֹהִו"ה ִּבְׁשֹלָׁשה ִצְבֵעי ָהַעִין. ֲאֹדָני ְמִאיָרה 
ִּבְׁשֵני ְּכרּוֵבי ָהַעִין ְוִאיׁשֹוֵני ַעְפַעֵּפי ָהַעִין. 
ּוְמַׁשְּג"רֹו ְבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵביתֹו, ִהיא ִּביָנה, 

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו.

ַמִים ַאֲחרֹוִנים
ִמיִני - ַמִים ַאֲחרֹוִנים ֶׁשִּתְּקנּו ָלֶהם ִמּשּׁום  ׁשְ
ֶמַלח ְסדֹוִמית ַהְמַסֵּמא ֶאת ָהֵעיַנִים. ָלָּמה 
ִנְקְראּו חֹוָבה? ֶאָּלא ְּבֶדֶרְך סֹוד, ַסם ַהָּמֶות 
ׁשֹוֶרה ַעל ָיַדִים ְמֹזָהמֹות, ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהם 
ְּבָרָכה. ְוַעל ּכֹוס ֶׁשְּמָבְרִכים ָעֶליָה ְּבִלי ָטֳהָרה 
ִנְקֵראת ְטֵמָאה. ּוַמה ּכֹוס ֶׁשּשֹׁוִתים ָּבּה ְטֵמָאה 
ִלְבָרָכה, ַעד ֶׁשָהיּו ְמַטֲהִרים אֹוָתּה ַּבֲהדָחה 
ִמִּבְפִנים ּוִמַּבחּוץ - ָּכל ֶׁשֵּכן ָיָדיו. ּוִמּשּׁום ֶזה 
ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה. ְוסֹוד ַהָּדָבר, )ויקרא יא( 
ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם - ֵאּלּו ַמִים ִראׁשֹוִנים. ִוְהִייֶתם 

ֲעֶטֶרת ַהְּבִרית. ִעּטּו"ף, )תהלים קב( ְּתִפָּלה 
ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף. ֶׁשָּכל ַהְּבָרכֹות ְוַהְּתִפלֹות 

ִמְתַעְּטִפים, ַעד ֶׁשַּתֲעֶלה ְתִפַּלת ֶהָעִני.

ַהָּדָח"ה ּוְׁשִטיָפ"ה, ְּכמֹו )ויקרא טז( ְוִטֲהרֹו 
ְוִקְּדׁשֹו. ַהָּטֲהָרה ִמָּיִמין ַהֶחֶסד. 
ְוַהְקדּוָּׁשה ִמְּׂשמֹאל ִּדְגבּוָרה. ּכֹוס ִּדְבָרָכה 
ַמְלכּות ִמַּצד ִּביָנה ַהִנְקֵראת ֱאֹלִהים. 
ְוִנְקָרא ֲעָטָרה ִמַּצד ַהֶּכֶתר. ַח"י, ִמַּצד ְיסֹוד, 
ַהִּנְקָרא ָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה נד( ּוְבִרית 
ְׁשלֹוִמי ֹלא ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ְיָי'. ָמֵּלא, 
ִמַּצד ִתְפֶאֶרת. ְמַקְּבלֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ה' ה'.

ְונֹוְתנֹו ַּבָּיִמין, ִּכי ה' ֶעְליֹוָנה ָלֶחֶסד, ה' 
ִמן  ּוְמַסְּלקֹו  ַלְּגבּוָרה.  ְׁשִנָיה 
ַהַּקְרַקע ֶטַפח, ְּבסֹוד יֹו"ד ִּכי ִסּלּוק ה' 
הּוא יֹו"ד. ְונֹוֵתן ֵעיָניו בֹו, ֶׁשֵהם ְּבסֹוד 
ְיֲאהדָֹוָנִהי. ְיָי' )ד"א יו"ד( ֵמִאיר ְּבַבת ַעִין. 
ֱיהִֹו"ה ִבְׁשֹלָׁשה ִצְבֵעי ָהַעִין. ֲאדָֹני ְמִאיָרה 
ִבְׁשֵני ְכרּוֵבי ָהַעִין, ְוִאיׁשֹוֵני ַעְפַעֵּפי ָהַעִין. 
ּוְמַׁשְּג"רֹו ְּבַמָּתָנה ְלַאְנֵׁשי ֵּביתֹו. ִהיא ִביָנה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה, ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְבַמְּתַנת ֶחְלקֹו.

ַמִים ַאֲחרֹוִנים )ח"ג רע"ג, ב ר"מ(
ְּתִמיָנָאה, ַמִים ַאֲחרֹוִנים ְּדָתִקינּו לֹון, 
ְּבִגין ֶמַלח ְסדֹוִמית, ַהְּמַסֵּמא 
ֶאת ָהֵעיַנִים. ֲאַמאי ִאְקרּון חֹוָבה. ֶאָּלא 
ְבֹאַרח ָרָזא, ַסם ַהָּמֶות ַׁשְרָיא ַעל ְידֹוי 
ְמזּוָהִמין, ְּדַעְבֵּדי ְבהּו ְבָרָכה. ְוַעל ּכֹוס 
ִּדְמָבְרֵכי ָעֵליּה ְּבֹלא ָטֳהָרה, ִאְקֵרי ָטֵמא. 
ּוַמה כֹוס ְּדׁשֹוִתין ּבֹו, ָטֵמא ִלְבָרָכה ַעד 
ַּדַהוֹו ְמָטֲהֵרי ֵליּה ְּבַהָּדָחה ִמְּלגֹו ּוִמְּלַבר. 
ָּכל ֶׁשֵּכן ְידֹוי. ּוְבִגין ָּדא, ַמִים ַאֲחרֹוִנים 
חֹוָבה. ְוָרָזא ְדִמָּלה, )ויקרא כ( ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם: 

עה ח  ל   ער

לנ?י ילד מה ידע מי !נמצאי אנ  הב את דעיביא,יה האל ,ינר מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
,לנ ימ ,לה עליה יחאי  מע גלתאורי מ יפק הזהר ספר רק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

נח יבת מ הא דה הזהר י נחטרחמי, תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
האחר ר יראל ע הלת סד לי זה מיח, מחבלי צלוי ,דה הזהר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהא

.דה הזהר לד סגת כח ,לתגאְְְִַַַַַָָֹֻ

"הל"הה תב :דאהב עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר אמ מבאר ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ניחל יתה אז ,מיה ס האחר מיחהר יבא סקיהע אזבזכת י , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה סה היה זה אר ,תס עה האר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלא
עד צרימ יראל נגאל א  יראל, אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאי
יהיה לא העתידה האה  הילה, בד הסח ד לק הא ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,ה הדה לתספת ז עד מאמרתהאה (ערה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

,רא הריתמאמר לחת .)ני ְְֲִִֵַַָ

ניםט.  ס ת נח תבת ה א  ה הר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר
זהר יזהיר "והמילים מ לכתא. ו בע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר מלין קא אין  אין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע".
מתין נח, תיבת  איה ההר, ספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין  מלכתא . ו בע מעיר, נים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יתקים בהן מ חה. נים  א )מעיר, (מ ת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא ." הליכ ה ארה  ה ד הן ְְְִִֵַַַַָָָָ"ל 
א מהימנא )ספרא  רעיא קנ "ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

מעםהרמח "ל זרת  לבל עצה  מצא  לא זי"ע  ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
ללא רצף "דה "ההר ל ד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת  ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק ,
מע ן רי  ריחת וז"ל: רחמים. ה אה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב 
להבה נברח נוכ ה בה, ענין  עתה  יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר
ר מען ר י ריחת ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה את

ההר , נעה  ד ס ה בה, ענין עתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹי חאי
זר נמתין, רא ה ים ל  נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻא ר
לכל ללית לבריחה זה נחב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָנים,
יציאה , אא  יצטר לא המים ס ף עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל,

אמר יב)וזה נב, צא(יעיה  בחזן  לא  "י : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מ יח, מחבלי ויצל  אחרא, הטרא מן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר ההר  ספר י  ר"יוהאמת (אחרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מןזי"ע ) רח נקרא  תק  מי  ל , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 ל יצטר א  עד  אחרא, המים)הטרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מיח הזהר")מחבלי "אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עה ח  ל   ער

לנ?י ילד מה ידע מי !נמצאי אנ  הב את דעיביא,יה האל ,ינר מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
,לנ ימ ,לה עליה יחאי  מע גלתאורי מ יפק הזהר ספר רק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

נח יבת מ הא דה הזהר י נחטרחמי, תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
האחר ר יראל ע הלת סד לי זה מיח, מחבלי צלוי ,דה הזהר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהא

.דה הזהר לד סגת כח ,לתגאְְְִַַַַַָָֹֻ

"הל"הה תב :דאהב עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר אמ מבאר ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ניחל יתה אז ,מיה ס האחר מיחהר יבא סקיהע אזבזכת י , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה סה היה זה אר ,תס עה האר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלא
עד צרימ יראל נגאל א  יראל, אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאי
יהיה לא העתידה האה  הילה, בד הסח ד לק הא ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,ה הדה לתספת ז עד מאמרתהאה (ערה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

,רא הריתמאמר לחת .)ני ְְֲִִֵַַָ

ניםט.  ס ת נח תבת ה א  ה הר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר
זהר יזהיר "והמילים מ לכתא. ו בע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר מלין קא אין  אין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע".
מתין נח, תיבת  איה ההר, ספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין  מלכתא . ו בע מעיר, נים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יתקים בהן מ חה. נים  א )מעיר, (מ ת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא ." הליכ ה ארה  ה ד הן ְְְִִֵַַַַָָָָ"ל 
א מהימנא )ספרא  רעיא קנ "ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

מעםהרמח "ל זרת  לבל עצה  מצא  לא זי"ע  ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
ללא רצף "דה "ההר ל ד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת  ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק ,
מע ן רי  ריחת וז"ל: רחמים. ה אה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב 
להבה נברח נוכ ה בה, ענין  עתה  יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר
ר מען ר י ריחת ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה את

ההר , נעה  ד ס ה בה, ענין עתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹי חאי
זר נמתין, רא ה ים ל  נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻא ר
לכל ללית לבריחה זה נחב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָנים,
יציאה , אא  יצטר לא המים ס ף עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל,

אמר יב)וזה נב, צא(יעיה  בחזן  לא  "י : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מ יח, מחבלי ויצל  אחרא, הטרא מן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר ההר  ספר י  ר"יוהאמת (אחרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מןזי"ע ) רח נקרא  תק  מי  ל , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 ל יצטר א  עד  אחרא, המים)הטרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מיח הזהר")מחבלי "אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ



ָּבת    ִמֵּקץ - ֹקַרח     קאֹזַהר ַהּׁשַ

ְקדִֹׁשים - ֵאּלּו ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ִּכי ָקדֹוׁש - ֶזה 
ֶׁשֶמן ָעֵרב. ְּכֶנֶגד )ישעיה ו( ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 
ה' ְצָבאֹות. ּוִמּׁשּום ֶזה ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ְוגֹו', 
ְלהֹוִדיַע ֶׁשַאֶּתם ָּבִנים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ֶזהּו 

ֶׁשָּכתּוב )דברים יד( ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם.

ֵאּלּו ַמִים ִראׁשֹוִנים. ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים: ֵאּלּו 
ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ִּכי ָקדֹוׁש: ֶזה ֶׁשֶמן ָעֵרב. 
ָלֳקֵבל, ָקדֹׁש ָקדֹׁש ָקדֹׁש ְיָי' ְצָבאֹות. ּוְבִגין 
ְלִאְׁשְּתמֹוְדָעא  ְוגֹו',  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם  ָּדא 
ְדַאּתּון ְּבִנין ְלקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ָהָדא 
הּוא ִדְכִתיב, )דברים יד( ָּבִנים ַאֶּתם ַלְיָי' 

ֱאֹלֵהיֶכם.

עה ח  ל   ער

לנ?י ילד מה ידע מי !נמצאי אנ  הב את דעיביא,יה האל ,ינר מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
,לנ ימ ,לה עליה יחאי  מע גלתאורי מ יפק הזהר ספר רק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

נח יבת מ הא דה הזהר י נחטרחמי, תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
האחר ר יראל ע הלת סד לי זה מיח, מחבלי צלוי ,דה הזהר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהא

.דה הזהר לד סגת כח ,לתגאְְְִַַַַַָָֹֻ

"הל"הה תב :דאהב עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר אמ מבאר ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ניחל יתה אז ,מיה ס האחר מיחהר יבא סקיהע אזבזכת י , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה סה היה זה אר ,תס עה האר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלא
עד צרימ יראל נגאל א  יראל, אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאי
יהיה לא העתידה האה  הילה, בד הסח ד לק הא ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,ה הדה לתספת ז עד מאמרתהאה (ערה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

,רא הריתמאמר לחת .)ני ְְֲִִֵַַָ

ניםט.  ס ת נח תבת ה א  ה הר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר
זהר יזהיר "והמילים מ לכתא. ו בע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר מלין קא אין  אין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע".
מתין נח, תיבת  איה ההר, ספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין  מלכתא . ו בע מעיר, נים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יתקים בהן מ חה. נים  א )מעיר, (מ ת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא ." הליכ ה ארה  ה ד הן ְְְִִֵַַַַָָָָ"ל 
א מהימנא )ספרא  רעיא קנ "ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

מעםהרמח "ל זרת  לבל עצה  מצא  לא זי"ע  ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
ללא רצף "דה "ההר ל ד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת  ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק ,
מע ן רי  ריחת וז"ל: רחמים. ה אה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב 
להבה נברח נוכ ה בה, ענין  עתה  יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר
ר מען ר י ריחת ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה את

ההר , נעה  ד ס ה בה, ענין עתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹי חאי
זר נמתין, רא ה ים ל  נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻא ר
לכל ללית לבריחה זה נחב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָנים,
יציאה , אא  יצטר לא המים ס ף עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל,

אמר יב)וזה נב, צא(יעיה  בחזן  לא  "י : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מ יח, מחבלי ויצל  אחרא, הטרא מן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר ההר  ספר י  ר"יוהאמת (אחרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מןזי"ע ) רח נקרא  תק  מי  ל , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 ל יצטר א  עד  אחרא, המים)הטרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מיח הזהר")מחבלי "אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עה ח  ל   ער

לנ?י ילד מה ידע מי !נמצאי אנ  הב את דעיביא,יה האל ,ינר מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
,לנ ימ ,לה עליה יחאי  מע גלתאורי מ יפק הזהר ספר רק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

נח יבת מ הא דה הזהר י נחטרחמי, תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
האחר ר יראל ע הלת סד לי זה מיח, מחבלי צלוי ,דה הזהר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהא

.דה הזהר לד סגת כח ,לתגאְְְִַַַַַָָֹֻ

"הל"הה תב :דאהב עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר אמ מבאר ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ניחל יתה אז ,מיה ס האחר מיחהר יבא סקיהע אזבזכת י , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה סה היה זה אר ,תס עה האר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלא
עד צרימ יראל נגאל א  יראל, אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאי
יהיה לא העתידה האה  הילה, בד הסח ד לק הא ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,ה הדה לתספת ז עד מאמרתהאה (ערה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

,רא הריתמאמר לחת .)ני ְְֲִִֵַַָ

ניםט.  ס ת נח תבת ה א  ה הר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר
זהר יזהיר "והמילים מ לכתא. ו בע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר מלין קא אין  אין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע".
מתין נח, תיבת  איה ההר, ספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין  מלכתא . ו בע מעיר, נים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יתקים בהן מ חה. נים  א )מעיר, (מ ת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא ." הליכ ה ארה  ה ד הן ְְְִִֵַַַַָָָָ"ל 
א מהימנא )ספרא  רעיא קנ "ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

מעםהרמח "ל זרת  לבל עצה  מצא  לא זי"ע  ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
ללא רצף "דה "ההר ל ד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת  ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק ,
מע ן רי  ריחת וז"ל: רחמים. ה אה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב 
להבה נברח נוכ ה בה, ענין  עתה  יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר
ר מען ר י ריחת ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה את

ההר , נעה  ד ס ה בה, ענין עתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹי חאי
זר נמתין, רא ה ים ל  נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻא ר
לכל ללית לבריחה זה נחב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָנים,
יציאה , אא  יצטר לא המים ס ף עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל,

אמר יב)וזה נב, צא(יעיה  בחזן  לא  "י : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מ יח, מחבלי ויצל  אחרא, הטרא מן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר ההר  ספר י  ר"יוהאמת (אחרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מןזי"ע ) רח נקרא  תק  מי  ל , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 ל יצטר א  עד  אחרא, המים)הטרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מיח הזהר")מחבלי "אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד צ'



ָּבת     ֶבֶרק יפ    ֹזַהר ַהּׁשַ קב
עה  ל  טער 

אנ ייונתאחד רק לקח ה הר, ני ל המי  י ל ללמד ונתחיל יחד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
 ולמע ללמד  ואפר ,י הזהר"ת בת"קל ,0722990044 טלפ ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הדה, הכינה יקני למע אחת, עה נלמד דקמעלינ לית ,רית ה בעזרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת זרת מל יפק א "ספרא הר"י, תב מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי", רחמי:יארגלתא הלת מ נצא הה ע"ב)זהר(ספר קכ"ד  מהימנא ברעיא .נא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כמלנ הדה "אההרצ מעי לנ האיר ,טירתל סמ וי ער על כב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר הלהאר ותבי דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא ייל זה בלד לחרת, יראל ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיצא
עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש על,(ספר מרחפת וקד ציק תא ל האחרנת מתיו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.לקיימ מפצירת ,נעל עליה?!"...בעת יהא מה הד "ותרת דר קרא והל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ רְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחינ,לנ נתגייס א הבר, ידינ הב, את קטי,לת על ליד להזהיר מיחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
,ייי אי דיי אי א הרי ,למיד ע מלד ,חניכ ע מח ,נ ע ילמד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאב
ד יתאחד יראל, לל וכל ,לליוכ ייבת רה, למדי וכ ,תערמ דלמ יחר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

עלה, מני להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה תב מ"מל "כא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,רחמי הלמה האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. יקני על רלבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהקמה

נחס"ב ק")הל"אמרי )דלקארי ינחס ה:רי זה תב מלדזי"ע, צרי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
(למידיל)אה זהר, הרבללמד מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,יהח ע חינת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמית", נמה  מיח זה לינק, יר כל תנ,נל א עדעד מקל ה מעי, (ואני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

טבמה  עלינ(על יג תזכ.אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר מלהיב ההר י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
,לתז  קדה נמה ל הארה להיע הרזי(ע"לכל חכ(. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אהעיק:[אמר לברר צרי הרא בר רה, אצל ללמד למלד נ לח אב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לבנ יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י זהר, למד נ ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהלד
כמבאר דה הזהר יד לי מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג –ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

[ידה פרי. ְְִִַַָ

כףי. חדא ניתא ידי על ,ד ה זהר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָת ב
הא, חד ויראל  אריתא  ה א  רי קדא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָנאל,

רא ים  כל זי"ע, הרמח"ל  כתב  הא  ְְְְִִִַַַָָָָועד
ואכמ"ל. ,דה ההר ספר נכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָנמתין

עה  ל  טער 

אנ ייונתאחד רק לקח ה הר, ני ל המי  י ל ללמד ונתחיל יחד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
 ולמע ללמד  ואפר ,י הזהר"ת בת"קל ,0722990044 טלפ ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הדה, הכינה יקני למע אחת, עה נלמד דקמעלינ לית ,רית ה בעזרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת זרת מל יפק א "ספרא הר"י, תב מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי", רחמי:יארגלתא הלת מ נצא הה ע"ב)זהר(ספר קכ"ד  מהימנא ברעיא .נא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כמלנ הדה "אההרצ מעי לנ האיר ,טירתל סמ וי ער על כב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר הלהאר ותבי דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא ייל זה בלד לחרת, יראל ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיצא
עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש על,(ספר מרחפת וקד ציק תא ל האחרנת מתיו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.לקיימ מפצירת ,נעל עליה?!"...בעת יהא מה הד "ותרת דר קרא והל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ רְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחינ,לנ נתגייס א הבר, ידינ הב, את קטי,לת על ליד להזהיר מיחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
,ייי אי דיי אי א הרי ,למיד ע מלד ,חניכ ע מח ,נ ע ילמד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאב
ד יתאחד יראל, לל וכל ,לליוכ ייבת רה, למדי וכ ,תערמ דלמ יחר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

עלה, מני להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה תב מ"מל "כא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,רחמי הלמה האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. יקני על רלבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהקמה

נחס"ב ק")הל"אמרי )דלקארי ינחס ה:רי זה תב מלדזי"ע, צרי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
(למידיל)אה זהר, הרבללמד מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,יהח ע חינת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמית", נמה  מיח זה לינק, יר כל תנ,נל א עדעד מקל ה מעי, (ואני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

טבמה  עלינ(על יג תזכ.אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר מלהיב ההר י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
,לתז  קדה נמה ל הארה להיע הרזי(ע"לכל חכ(. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אהעיק:[אמר לברר צרי הרא בר רה, אצל ללמד למלד נ לח אב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לבנ יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י זהר, למד נ ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהלד
כמבאר דה הזהר יד לי מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג –ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

[ידה פרי. ְְִִַַָ

כףי. חדא ניתא ידי על ,ד ה זהר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָת ב
הא, חד ויראל  אריתא  ה א  רי קדא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָנאל,

רא ים  כל זי"ע, הרמח"ל  כתב  הא  ְְְְִִִַַַָָָָועד
ואכמ"ל. ,דה ההר ספר נכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָנמתין

המשך בעמוד קיב



ֶּפֶרק י"א
ָבָרִׁשּיֹות

ַוִּיַּגׁש - ֻחַּקת

f
ְזַמי ְיִפַּלת ַהִּמְכָחה ֵעת ָרצֹוי 

ּוְסֻגַּלת גפ ְסעּודֹות

עה  ל  טער 

אנ ייונתאחד רק לקח ה הר, ני ל המי  י ל ללמד ונתחיל יחד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
 ולמע ללמד  ואפר ,י הזהר"ת בת"קל ,0722990044 טלפ ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הדה, הכינה יקני למע אחת, עה נלמד דקמעלינ לית ,רית ה בעזרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת זרת מל יפק א "ספרא הר"י, תב מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי", רחמי:יארגלתא הלת מ נצא הה ע"ב)זהר(ספר קכ"ד  מהימנא ברעיא .נא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כמלנ הדה "אההרצ מעי לנ האיר ,טירתל סמ וי ער על כב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר הלהאר ותבי דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא ייל זה בלד לחרת, יראל ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיצא
עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש על,(ספר מרחפת וקד ציק תא ל האחרנת מתיו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.לקיימ מפצירת ,נעל עליה?!"...בעת יהא מה הד "ותרת דר קרא והל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ רְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחינ,לנ נתגייס א הבר, ידינ הב, את קטי,לת על ליד להזהיר מיחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
,ייי אי דיי אי א הרי ,למיד ע מלד ,חניכ ע מח ,נ ע ילמד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאב
ד יתאחד יראל, לל וכל ,לליוכ ייבת רה, למדי וכ ,תערמ דלמ יחר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

עלה, מני להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה תב מ"מל "כא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,רחמי הלמה האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. יקני על רלבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהקמה

נחס"ב ק")הל"אמרי )דלקארי ינחס ה:רי זה תב מלדזי"ע, צרי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
(למידיל)אה זהר, הרבללמד מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,יהח ע חינת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמית", נמה  מיח זה לינק, יר כל תנ,נל א עדעד מקל ה מעי, (ואני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

טבמה  עלינ(על יג תזכ.אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר מלהיב ההר י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
,לתז  קדה נמה ל הארה להיע הרזי(ע"לכל חכ(. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אהעיק:[אמר לברר צרי הרא בר רה, אצל ללמד למלד נ לח אב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לבנ יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י זהר, למד נ ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהלד
כמבאר דה הזהר יד לי מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג –ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

[ידה פרי. ְְִִַַָ

כףי. חדא ניתא ידי על ,ד ה זהר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָת ב
הא, חד ויראל  אריתא  ה א  רי קדא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָנאל,

רא ים  כל זי"ע, הרמח"ל  כתב  הא  ְְְְִִִַַַָָָָועד
ואכמ"ל. ,דה ההר ספר נכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָנמתין

עה  ל  טער 

אנ ייונתאחד רק לקח ה הר, ני ל המי  י ל ללמד ונתחיל יחד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
 ולמע ללמד  ואפר ,י הזהר"ת בת"קל ,0722990044 טלפ ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הדה, הכינה יקני למע אחת, עה נלמד דקמעלינ לית ,רית ה בעזרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת זרת מל יפק א "ספרא הר"י, תב מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי", רחמי:יארגלתא הלת מ נצא הה ע"ב)זהר(ספר קכ"ד  מהימנא ברעיא .נא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כמלנ הדה "אההרצ מעי לנ האיר ,טירתל סמ וי ער על כב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר הלהאר ותבי דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא ייל זה בלד לחרת, יראל ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיצא
עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש על,(ספר מרחפת וקד ציק תא ל האחרנת מתיו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.לקיימ מפצירת ,נעל עליה?!"...בעת יהא מה הד "ותרת דר קרא והל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ רְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחינ,לנ נתגייס א הבר, ידינ הב, את קטי,לת על ליד להזהיר מיחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
,ייי אי דיי אי א הרי ,למיד ע מלד ,חניכ ע מח ,נ ע ילמד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאב
ד יתאחד יראל, לל וכל ,לליוכ ייבת רה, למדי וכ ,תערמ דלמ יחר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

עלה, מני להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה תב מ"מל "כא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,רחמי הלמה האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. יקני על רלבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהקמה

נחס"ב ק")הל"אמרי )דלקארי ינחס ה:רי זה תב מלדזי"ע, צרי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
(למידיל)אה זהר, הרבללמד מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,יהח ע חינת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמית", נמה  מיח זה לינק, יר כל תנ,נל א עדעד מקל ה מעי, (ואני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

טבמה  עלינ(על יג תזכ.אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר מלהיב ההר י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
,לתז  קדה נמה ל הארה להיע הרזי(ע"לכל חכ(. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אהעיק:[אמר לברר צרי הרא בר רה, אצל ללמד למלד נ לח אב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לבנ יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י זהר, למד נ ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהלד
כמבאר דה הזהר יד לי מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג –ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

[ידה פרי. ְְִִַַָ

כףי. חדא ניתא ידי על ,ד ה זהר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָת ב
הא, חד ויראל  אריתא  ה א  רי קדא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָנאל,

רא ים  כל זי"ע, הרמח"ל  כתב  הא  ְְְְִִִַַַָָָָועד
ואכמ"ל. ,דה ההר ספר נכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָנמתין
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

............................................................................................ קה ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת 
......................................................................... קה ְׁשַעת ִמְנָחה ִהיא ֵעת ָרצֹון
ָּכל ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִנְנֲעלּו................................................................... קה
............................................................................................................ קו ִצּדּוק ַהִּדין
ְנִעיַלת ַׁשֲעֵרי ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוָלם..................................................................... קו
ִיּבּוׁש ַהַּמְעָינֹות ְּבִמיַתת יֹוֵסף....................................................................... קו
ֹחֶׁשְך ְּבִמיַתת ֹמֶׁשה......................................................................................... קו
........................................................ קז ְּבֵטָלה ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ְּבִמיַתת ָּדִוד
....................................................................................... קז חֹוַבת ָהֹעֶנג ְּבַׁשָּבת 
ְּבָרָכה ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה........................................................................................ קז
ֹעֶנג ְוִׂשְמָחה ְּביֹום ֶזה.................................................................................... קח
ְלָחן ג' ְּפָעִמים.............................................................................. קח ִסּדּור ַהּׁשֻ
ַמֲעַלת ַהַּמְׁשִלים ג' ְסעּודֹות...................................................................... קח
ָּבת......................................................................................... קח ַהֹּכל ִנְמָצא ַּבּׁשַ
ִׂשְמָחה ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת................................................................................. קט
ְסעּוַדת ַהֶּמֶלְך................................................................................................... קט
ְסעּוַדת ַהְּגִביָרה............................................................................................... קט
ְסעּוָדה ְׁשִנָּיה..................................................................................................... קט
ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית................................................................................................ קי
עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ַהּפֹוֵגם ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת............................................................. קי
ְנָׁשָמה ְיֵתָרה.................................................................................................... קיא
ג' ְסעּודֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה................................................................................ קיא
ָּבת........................................................................................ קיא ַמֲעַלת יֹום ַהּׁשַ
.................................................................... קיא ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת ְׁשַעת ָרצֹון
ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה............................................................................................ קיב

ֶרק י"א ּפֶ
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ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת
ַהֶּזה  ַהָּפסּוק  ִהְתַמָּנה  ָלָּמה  ֹּתאַמר,  ְוִאם 
ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת? ָנֶאה הּוא ִלְהיֹות 
ְּבַׁשָּבת ְּבאֹוָתּה ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְוֹלא ִּבְתִפַּלת 
חֹל, ֶׁשּוַַּדאי ֵאין ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת ְּכמֹו 
חֹל. ִמּשּׁום ֶׁשֲהֵרי ַּבחֹל, ִּבְׁשַעת ַהִּמְנָחה, ָּתלּוי 
ַהִּדין ָּבעֹוָלם ְוֵאינֹו ֵעת ָרצֹון, ֲאָבל ְּבַׁשָּבת 
ְּכֶׁשָּכל ָהֹרֶגז הּוַסר ְוַהֹּכל ִנְכָלל ְּכֶאָחד, ְוַאף 
מּות, ְוָלֵכן  ַעל ַּגב ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ִּדין, זֹו ִהְתַּבּׂשְ
ָצִריְך ָּפסּוק ֶׁשל ִיחּוד ְלַיֵחד ֶאת ָּכל ַהְּדָרגֹות. 
ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ִיחּוד, ַהִּדין ִמְתַחֵּבר ְוִנְכָלל ָּבַרֲחִמים 
ְוַהּכֹל ִמְתַּבֵּסם, ְוָאז ָּכתּוב ֵעת ָרצֹון. ֵעת ָרצֹון 
ּכֹוֵלל ַהּכֹל ְּכֶאָחד. ְוַהִּדין ִמְתַּבֵּסם ְּבאֹותֹו ְזַמן, 

ְוֵיׁש ִׂשְמָחה ַּבֹּכל.

ְׁשַעת ִמְנָחה ִהיא ֵעת ָרצֹון
ִהְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ְּבאֹוָתּה ְׁשַעת  ה  מֹשֶׁ
ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְמֵצאת ֵעת 
ָרצֹון. ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה ָרצֹון ָהָיה ְלַמְעָלה, ְוַצַער 
ָעִרים ְּבַׁשָּבת  ְלַמָּטה, ְוַעל ֶזה ִנְנֲעללּו ַהּׁשְ
ַעת ַהִּמְנָחה ָוַמְעָלה. ֵאילּו ְׁשָעִרים ִנְנֲעלּו?  ִמּׁשְ
ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ֹמֶׁשה 
ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶׁשַהּתֹוָרה ִהְתַּבְּטָלה ִּבְגָללֹו.

ָּכל ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִנְנֲעלּו
ְזַמן ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ָּבַטל,  אֹותֹו  ּבְ
ָּכל ֶׁשֵּכן ָהֲאֵחִרים. ִמי רֹוֶאה ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית 
ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ֶׁשִּנְנֲעלּו, ְוֶׁשֹּלא ִיָּנֲעלּו ָּכל 
ָהֲאֵחִרים?! ְּכֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשל מֶֹׁשה ֲעצּוָבה 
ָעָליו ְּבאֹותֹו ְזַמן, ִמי ֹלא ָעצּוב?! ִמּשּׁום ָּכְך 
ָּכל ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִנְנֲעלּו, ְוִהְצָטְרכּו 

ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת )ח"ב קנ"ו, א(
ְוִאי ֵּתיָמא, ֲאַמאי ִאְתַמֵּני ַהאי ְקָרא, 
ֵיאֹות  ְּדַׁשָּבת.  ְדִמְנָחה  ִּבְצלֹוָתא 
ְצלֹוָתא  ְּבַהִהיא  ְבַׁשָּבת  ְלֶמֱהֵוי  ִאיהּו 
ְּדִמְנָחה, ְוָלא ִבְצלֹוָתא ְדחֹול, ְּדַוַּדאי ָלאו 
ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְּדַׁשָּבת ְּכחֹול. ְּבִגין ְּדָהא 
ִדיָנא  ַּתְלָיא  ְדִמְנָחה,  ְּבַׁשֲעָתא  ְבחֹול 
ֲאָבל  ָרצֹון.  ֵעת  ִאיהּו  ְוָלאו  ְבָעְלָמא, 
ְוכָֹּלא  ִאְתָעֵדי,  רּוְגָזא  ְּדָכל  ְּבַׁשָּבת, 
ְּדִדיָנא  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ַּכֲחָדא,  ִאְתְּכִליל 
ָּדא  ְוַעל  ִאיהּו,  ִאְתַּבְסמּוָתא  ִאְּתַער, 
ִאְצְטִריְך ְקָרא ְּדִיחּוָדא, ְלַיֲחָדא ָכל ַּדְרִּגין, 
ְּדַכד ֲהֵוי ִיחּוָדא, ִּדיָנא ִאְתֲחָּבר ְוִאְתְּכִליל 
ְּבַרֲחֵמי, ְוִאְתָּבַּסם ּכָֹּלא, ּוְכֵדין ֵעת ָרצֹון 
ְּכִתיב. ֵעת ָרצֹון, ָּכִליל ּכָֹּלא ַכֲחָדא. ְוִדיָנא 
ִאְתְּבָסם ְּבַההּוא ִזְמָנא, ַוֲהֵוי ֶחְדָוה ְבכָֹּלא.

ְׁשַעת ִמְנָחה ִהיא ֵעת ָרצֹון
מֶֹׁשה ִאְסַּתָּלק ֵמָעְלָמא, ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא 
ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְּדַׁשָּבת, ְּבַׁשֲעָתא 
ְדֵעת ָרצֹון ִאְׁשְּתַכח. ּוְבַהִהיא ַׁשֲעָתא 
ַרֲעָוא ָהָוה ְלֵעיָּלא, ְוַצֲעָרא ְלַתָּתא, ְוַעל 
ָּדא ִנְנָעלּו ַתְרִעין ְּבַׁשָּבת, ִמַׁשֲעָתא ְדִמְנָחה 
ּוְלֵעיָּלא. ָמאן ַּתְרִעין ִנְנָעלּו. ַּתְרִעין ְּדֵבי 
ִמְדָרָׁשא, ְּבִגין ְלַאְדְּכָרא ְלמֶֹׁשה ַרְעָיא 
ְמֵהיָמָנא, ְּדאֹוַרְייָתא ִאְתַּבְטָלא ְבִגיֵניּה.

ָּכל ַׁשֲעֵרי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִנְנֲעלּו
ְדמֶֹׁשה  ִמְדָרָׁשא  ֵּבי  ִזְמָנא,  ְּבַההּוא 
ִאְתְּבִטיל, ָּכל ֶׁשֵּכן ַאֲחָרִנין. 
ָמאן ָחֵמי ַתְרִעין ְּדֵבי ִמְדָרָׁשא ְדמֶֹׁשה 
ֻּכְּלהּו.  ַאֲחָרִנין  ִנְנָעלּו  ְּדָלא  ְּדִנְנָעלּו, 
אֹוַרְייָתא ְדמֶֹׁשה ֲעִציָבא ָעֵליּה ְּבַההּוא 
ִזְמָנא, ָמאן ָלא ָעִציב. ְּבִגין ָּכְך ָּכל ַּתְרֵעי 
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ֻכָּלם ְלַצֵּדק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבֶדֶרְך 
ֶׁשַבח, ְוַהְינּו )תהלים לו( ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי ֵאל.

ִצּדּוק ַהִּדין
ה ֵהם ֶׁשִהְסַּתְּלקּו ִמן ָהעֹוָלם ַּבְּזַמן  לֹשָׁ ׁשְ
ַהֶּזה, ְוֻכָּלם ְּכלּוִלים ְּבֹמֶׁשה. ֶאָחד - ֹמֶׁשה 
ַהָּנִביא ַהֶּנֱאָמן ָהֶעְליֹון, ְוֶאָחד - יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, 
ְוֶאָחד - ָּדִוד ַהֶּמֶלְך. ִמּשּׁום ָּכְך ֵיׁש ָּכאן ְׁשֹלָׁשה 
ִצּדּוֵקי ִדין. ֶאָחד הּוא ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק קֹוֵדם 
ְלָכל ֵאֶּלה, ְוֶזהּו ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתהֹום ַרָּבה ְוגֹו'. ֶזה יֹוֵסף, ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ְּכַהְרֵרי 
ֵאל, ְּכמֹו ָּכל ֶהָהִרים ָהֶעְליֹוִנים. ְוֶאָחד ֹמֶׁשה 
ַהָּנִביא ַהֶּנֱאָמן, ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )שם עא( ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים ַעד ָמרֹום ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְגדֹלֹות, ִמּשּׁום 
ֶׁשהּוא נֹוֵטל ְלָכל ַהְּצָדִדים, ָיִמין ּוְׂשֹמאל. 
ְוֶאָחד הּוא ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )שם קיט( 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת. ְלעֹוָלם 

- ֶזה ָּדִוד ַהֶּמֶלְך.

ְנִעיַלת ַׁשֲעֵרי ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוָלם
ָאז ִמְתַּכֵּנס ַהֹּכל ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 
ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְוַעל ֶזה ַּבְּזַמן ַהֶּזה ִנְנֲעלּו 
ַׁשֲעֵרי תֹוָרה, ְוִנְנֲעלּו ַׁשֲעֵרי ָּכל ָהעֹוָלם ַּבְּזַמן 

ַהֶּזה.
ִיּבּוׁש ַהַּמְעָינֹות ְּבִמיַתת יֹוֵסף

ָעה ֶׁשֵּמת יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ָיְבׁשּו ַהְּמקֹורֹות  ׁשָ ּבְ
ַבָּגלּות.  ָנְפלּו  ָבִטים  ַהּׁשְ ְוָכל  ְוַהַּמְעָינֹות, 
ָּפְתחּו ָהֶעְליֹוִנים ְוָאְמרּו, ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי 

ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ְוגֹו'.
חֶֹׁשְך ְּבִמיַתת מֶֹׁשה

ֶמׁש  ַהּׁשֶ ֶנֱחַׁשְך  ֹמֶׁשה,  ֶׁשֵּמת  ָעה  ׁשָ ּבְ
ֶׁשִּבְכָתב, ָהאֹור  ְוִנְנֲעָלה ּתֹוָרה  ַּבָּצֳהַרִים, 

ֶׁשל ָהַאְסַּפְקַלְרָיה ַהְּמִאיָרה.

ֹכָּלא  ְוִאְצְטִריכּו  ִנְנָעלּו,  ִמְדָרֵׁשי  ְדֵבי 
ְלַצְדָקא ֵליּה ְלקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְבֹאַרח 
ְׁשָבָחא, ְוַהְיינּו )תהלים לו( ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי 

ֵאל.
ִצּדּוק ַהִּדין

ְּתָלָתא ִאיּנּון ְּדִאְסָּתָלקּו ֵמָעְלָמא ְבַהאי 
ִזְמָנא, ְוֻכְּלהּו ְּכִליָלן ְּבמֶֹׁשה. ַחד, 
מֶֹׁשה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ִעָּלָאה. ְוַחד, יֹוֵסף 
ַצִּדיָקא. ְוַחד, ָּדִוד ַמְלָּכא. ְּבִגיֵני ַכְך, ְּתַלת 
ִצּדּוֵקי ִדיֵני ָהָכא, ַחד ִאיהּו ְדיֹוֵסף ַזָּכָאה, 
ָקִדים ְלָכל ֲהֵני, ְוָדא ִאיהּו ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי 
ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ְוגֹו', ָּדא יֹוֵסף, 
ְּדִאיהּו ִבְלחֹודֹוי ְכַהְרֵרי ֵאל, ְּכֻכְּלהּו טּוִרין 
ִעָּלִאין. ְוַחד מֶֹׁשה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ְוָדא 
ִאיהּו ִדְכִּתיב, )תהלים עא( ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים 
ַעד ָמרֹום ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְּגדֹולֹות, ְּבִגין ְּדִאיהּו 
ָנִטיל ְלָכל ִסְטִרין, ְיִמיָנא ּוְׂשָמאָלא. ְוַחד 
ִאיהּו ָּדִוד ַמְלָּכא, ְוָדא ִאיהּו ִדְכִּתיב, )תהלים 
קיט( ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת, 

ְלעֹוָלם: ָּדא ָדִוד ַמְלָּכא.
ְנִעיַלת ַׁשֲעֵרי ַהּתֹוָרה ְוָהעֹוָלם

ְּכֵדין ִאְתְּכִניׁש ּכָֹּלא ְבַהאי ִזְמָנא, ּתֹוָרה 
ֶׁשִּבְכָתב, ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה. ְוַעל 
ָּדא ְבַהאי ִזְמָנא ִנְנָעלּו ַתְרֵעי ְּדאֹוַרְייָתא, 
ְוִנְנָעלּו ַתְרֵעי ְדָכל ָעְלָמא, ְּבַהאי ִזְמָנא.

ִיּבּוׁש ַהַּמְעָינֹות ְּבִמיַתת יֹוֵסף
ְּבַׁשְעָּתא ְּדִמית יֹוֵסף ַצִּדיָקא, ָיְבׁשּו 
ָנְפלּו  ְוֻכְּלהּו ְׁשָבִטין  ְמקֹוִרין ּוַמּבּוִעין, 
ְבָגלּוָתא, ָּפְתחּו ִעָּלֵאי ְוָאְמרּו, ִצְדָקְתָך 

ְּכַהְרֵרי ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ְוגֹו'.
חֶֹׁשְך ְּבִמיַתת מֶֹׁשה

ְּבַׁשְעָּתא ְּדִמית מֶֹׁשה, ִאְתֲחָׁשְך ִׁשְמָׁשא 
ּתֹוָרה  ְוֲאְנָעַלת  ְבִטיֲהָרא, 
ֶׁשִּבְכָתב, ְנהֹוָרָהא ְּדַאְסָּפָקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא.
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ְּבֵטָלה ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ְּבִמיַתת ָּדִוד
ַהְּלָבָנה  ָּכְנָסה  ַהֶּמֶלְך,  ָּדִוד  ֶׁשֵּמת  ָעה  ׁשָ ּבְ
ֶאת  ָּכְנָסה  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ְותֹוָרה  ֶאת אֹוָרּה, 
אֹוָרּה. ּוֵמאֹותֹו ְזַמן ִנְגְנזּו אֹורֹות ַהּתֹוָרה, 
ְוִהְתַרְּבָתה ַהַּמֲחֹלֶקת ַעל ַהִּמְׁשָנה, ְוַהֲחָכִמים 
ְּבַמֲחֹלֶקת, ְוָכל ִחְזֵקי ַהֵּלב ְּבִעְרּבּוְבָיה. ְוַעל ֶזה 
ֵאין ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ְּבאֹותֹו ְזַמן ְּבָכל ּדֹורֹות 

ָהעֹוָלם.

ּוָמֵהן ֻחְמרֹות ַהַּתֲעִנּיֹות ֶׁשָּגְזרּו ַרָּבָנן? ְּכֶׁשֵּמת 
ְּפלֹוִני ָּגְזרּו ַתֲעִנית, ְּכֶׁשָהָיה ָּכְך ָּגְזרּו ָּכְך. )ֶזה 
ֶׁשָהָיה( ּוְכֶׁשָהָיה ִּכּנּוס ָיֵתר ֶׁשל ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה 

ֶׁשִּבְכָתב ְותֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְּבאֹותֹו ְזַמן ַעל 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָּצִריְך ִלְנעֹל ַׁשֲעֵרי ַהּתֹוָרה 

ְּבאֹותֹו ְזַמן.

ְוָלֵכן אֹוְמִרים ֶאת ֵאּלּו ִצּדּוֵקי ַהִּדין, ְּכמֹו 
ִחָּייא  ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָׂשְמחּו  ֶׁשִּנְתָּבֵאר. 
ּוְנָׁשקּוהּו ְבֹראׁשֹו ְּכִמֹּקֶדם, ְוָאְמרּו, ַאְׁשֵרי 

ֶחְלֵקנּו ַּבֶּדֶרְך ַהּזֹו!
חֹוַבת ָהעֶֹנג ְּבַׁשָּבת

ָּבת ַּגם. ַרִּבי  י ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפּלּו ְּביֹום ַהּׁשַ ַרּבִ
ְיהּוָדה ָאַמר, ָצִריְך ְלִהְתַעֵּנג ַּבּיֹום ַהֶּזה ְוֶלֱאכֹל 
ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות ְּבַׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּמְצאּו ֹׂשַבע 

ְוֹעֶנג ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבעֹוָלם. 

ְּבָרָכה ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה
י ַאָּבא ָאַמר, ְלַהְזִמין ְּבָרָכה ְּבאֹוָתם ָיִמים  ַרּבִ
ֶׁשְּלַמְעָלה ֶׁשִּמְתָּבְרִכים ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה, ּוַבּיֹום 
ַהֶּזה ָמֵלא רֹאׁשֹו ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין ִמַּטל ֶׁשּנֹוֵחת 
ֵמָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְסָּתר ֶׁשל ַהֹּכל, ּוַמִּטיל 
ִלְׂשֵדה ַהַּתּפּוִחים ַהְּקדֹוִׁשים ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 

ִּנְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ֶׁשֻּכָּלם ִיְתָּבְרכּו ְּכֶאָחד. ִמּׁשֶ

ְּבֵטָלה ִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה ְּבִמיַתת ָּדִוד
ְּכִניַׁשת  ָּדִוד ַמְלָּכא,  ְּדִמית  ְּבַׁשְעָּתא 
ִסיֲהָרא ְנהֹוָרָהא ְואֹוַרְייָתא 
ִדְבַעל ֶּפה ְכִניַׁשת ְנהֹוָרָהא. ּוֵמַההּוא ִזְמָנא 
ְוַאְסִּגיאּו  ִאְתְּגִניזּו ְנהֹוִרין ְּדאֹוַרְייָתא, 
ַמֲחלֹוֶקת ַעל ִמְׁשָנה, ְוַחִּכיַמָּיא ְבַמְחלֹוֶקת, 
ְוֻכְּלהּו ַתִקיֵפי ִלָּבא ְבִעְרּבּוְבָיא. ְוַעל ָּדא, 
ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא ָלאו ִאיהּו ְּבַההּוא ִזְמָנא, 

ְּבָכל ָּדִרין ְּדָעְלָמא.
ּוָמה ִאיּנּון חֹוְמֵרי ְדַתֲעִניֹות ְּדָגְזרּו ַרָּבָנן, 
ַּכד ִמית ְּפלֹוִני, ָּגְזרּו ַתֲעִנית. ַּכד 
ָהָוה ַכְך, ָּגְזרּו ַכְך. )ס"א ָדא ַדֲהָוה( ְוַכד ָהָוה 
ְדִבְכָּתב  ְדתֹוָרה  ְּדֶחְדָוה  ַיִּתיר  ְכִניׁשּו 
ְותֹוָרה ִדְבַעל ֶּפה, ְּבַההּוא ִזְמָנא, ַעל ַאַחת 
ַּתְרֵעי  ְלִמְנַעל  ְדִאְצְטִריְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ְדאֹוַרְייָתא ְבַההּוא ִזְמָנא.
ּוְבִגין ָּכְך ַאְמֵריָנן ֲהֵני ִצּדּוֵקי ִדיָנא, ְּכָמה 
ְדִאְּתַמר. ֲחדּו ִרִּבי יֹוִסי ְוַרִּבי ִחָּייא, 
ָאְמרּו  ְּכִמְלַקְּדִמין,  ְבֵריֵׁשיּה  ּוְנָׁשקּוהּו 

ַזָּכָאה חּוָלָקָנא ְבַהאי ָאְרָחא.
חֹוַבת ָהעֶֹנג ְּבַׁשָּבת )ח"ב פ"ח, א(

ִרִּבי ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפילּו ְביֹוָמא ְדַׁשְּבָתא 
ָנֵמי. ִרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר, ָּבֵעי ְלִאְתַעְנָּגא 
ְסעּוָדֵתי  ְּתַלת  ּוְלֵמיַכל  יֹוָמא,  ְבַהאי 
ְבַׁשְּבָתא, ְּבִגין ְּדִיְׁשְּתַכח ָׂשְבָעא ְוִעּנּוָגא 

ְבַהאי יֹוָמא ְבָעְלָמא.
ְּבָרָכה ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה

ִבְרָכָתא  ְלִאְזַּדְּמָנא  ָאַמר,  ַאָּבא  ִרִּבי 
ְבִאיּנּון יֹוִמין ִּדְלֵעיָּלא, ְּדִמְתָּבְרָכאן 
ֵמַהאי יֹוָמא. ְוַהאי יֹוָמא, ַמְלָיא ֵריֵׁשיּה 
ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ִמַּטָּלא ְדָנִחית ֵמַעִּתיָקא 
ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא, ְוָאִטיל ְלַחְקָלא 
ְדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, ְּתַלת ִזְמֵני, ִמַּכד ָעֵייל 

ַׁשְּבָתא, ְּדִיְתָּבְרכּון ֻּכְּלהּו ַכֲחָדא.



ָּבת     ֶבֶרק י"א    ֹזַהר ַהּׁשַ קח

עֶֹנג ְוִׂשְמָחה ְּביֹום ֶזה
ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַעֵּנג ְׁשֹלׁש ַהְּפָעִמים 
ַהָּללּו, ֶׁשֲהֵרי ָּבֶזה ְּתלּוָיה ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה 
- ָּבַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש, ּוִבְזֵעיר ַאְנִּפין, ּוִבְׂשֵדה 
ַהַּתּפּוִחים. ְוָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַעֵּנג ָּבֶהם ְוִלְׂשמַֹח 
ָּבֶהם. ּוִמי ֶׁשּגֹוֵרַע ְסעּוָדה ֵמֶהם, ַמְרֶאה ְּפָגם 

ְלַמְעָלה, ְוָעְנׁשֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַההּוא ָּגדֹול.

ִסּדּור ַהֻּׁשְלָחן ג' ְּפָעִמים
ּום ָּכְך ָצִריְך ְלַסֵּדר ֻׁשְלָחנֹו ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים  ִמּשׁ
ִּנְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ְוֹלא ִיָּמֵצא ֻׁשְלָחנֹו ֵריק,  ִמּׁשֶ
ָּבת,  ְוִתְׁשֶרה ָעָליו ַהְּבָרָכה ָּכל ְׁשָאר ְימֹות ַהּׁשַ
ָהֱאמּוָנה  ְותֹוֶלה ֶאת  ַמְרֶאה  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר 

ָהֶעְליֹוָנה.
ַמֲעַלת ַהַּמְׁשִלים ג' ְסעּודֹות

י ִׁשְמעֹון ָאַמר, ֶזה ִמי ֶׁשַּמְׁשִלים ָׁשֹלׁש  ַרּבִ
ְסעּודֹות ְּבַׁשָּבת, קֹול יֹוֵצא ּוַמְכִריז ָעָליו: 
)ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה'. זֹו ְסעּוָדה ַאַחת 

ְּכֶנֶגד ָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ָּכל ַהְּקדֹוִׁשים. 
ְסעּוָדה  זֹו   - ָאֶרץ  ָּבֳמֵתי  ַעל  ְוִהְרַּכְבִּתיָך 
ַהְּקדֹוִׁשים.  ַהַּתּפּוִחים  ְׂשֵדה  ְּכֶנֶגד  ְׁשִנָּיה 
זֹוִהי   - ָאִביָך  ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת  ְוַהֲאַכְלִּתיָך 

ֵלמּות ֶׁשִהְׁשַּתְּלָמה ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין. ַהּׁשְ

ַהּכֹל ִנְמָצא ַּבַּׁשָּבת
ְוָצִריְך  ְסעּוָדתֹו,  ְלַהְׁשִלים  ָצִריְך  ם  ּוְכֶנְגּדָ
ְּבָכל  ְוִלְׂשֹמַח  ַהְּסעּודֹות  ְּבָכל  ְלִהְתַעֵּנג 
ַאַחת ְוַאַחת ֵמֶהן, ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ָהֱאמּוָנה 
ָּבת ִנְתַּכְּבָדה ִמָּכל  ֵלָמה, ּוִמּׁשּום ָּכְך ַהּׁשַ ַהּׁשְ
ְׁשָאר ַהְּזַמִּנים ְוַהַחִּגים, ִמּׁשּום ֶׁשַהֹּכל ָּבּה 
ִנְמָצא, ְוֹלא ִנְמָצא ָּכְך ְּבָכל ַהְּזַמִּנים ְוַהַחִּגים. 
ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, ִמּׁשּום ָּכְך, ִמּׁשּום ֶׁשַהֹּכל 
ִנְמָצא ּבֹו, ִנְזַּכר ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים, ֶׁשָּכתּוב )בראשית 

עֶֹנג ְוִׂשְמָחה ְּביֹום ֶזה
ְוַעל ָּדא ָבֵעי ַבר ָנׁש, ְלִאְתַעְנָּגא ְתַלת 
ַתְלָיא  ְּבָהא  ְּדָהא  ִאֵּלין,  ִזְמִנין 
ְמֵהיְמנּוָתא ִדְלֵעיָּלא, ְּבַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, 
ּוִבְזֵעיר ַאִּפין, ּוְבַחְקָלא ְדַתּפּוִחין. ּוָבֵעי 
ַבר ָנׁש ְלִאְתַעְנָּגא ְּבהּו, ּוְלֵמֱחֵדי ְבהּו. 
ַאְחֵזי  ִמַנְייהּו,  ְסעּוָדָתא  ְּדָגַרע  ּוַמאן 
ְּפִגימּוָתא ְלֵעיָּלא ְועֹוְנֵׁשיּה ְּדַההּוא ַבר 

ָנׁש ַסִּגי.
ִסּדּור ַהֻּׁשְלָחן ג' ְּפָעִמים

ְּבִגיִני ַּכְך, ָּבֵעי ְלַסְּדָרא ָפתֹוֵריּה, ְּתַלת 
ְוָלא  ַׁשְּבָתא,  ָעֵייל  ִמַּכד  ִזְמֵני, 
ִיְׁשְּתַּכח ָּפתֹוֵריּה ֵריָקַנָּיא, ְוִתְׁשֵרי ִּבְרָכָתא 
ֲעֵליּה, ָּכל ְׁשַאר יֹוֵמי ְדַׁשְּבָתא. ּוְבַהאי 

ִמָּלה, ַאְחֵזי, ְוָתֵלי ְמֵהיְמנּוָתא ְלֵעיָּלא.
ַמֲעַלת ַהַּמְׁשִלים ג' ְסעּודֹות

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָאַמר, ַהאי ָמאן ְּדַאְׁשִלים 
ְּתַלת ְסעּוָדֵתי ְּבַׁשָּבָתא, ָקָלא ָנִפיק 
ּוַמְכְרָזא ָעֵליּה, )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל 
ְיָי', ָּדא ְסעּוָדָתא ָחָדא, ָלֳקֵבל ַעִּתיָקא 
ַקִּדיָׁשא ְדָכל ַקִּדיִׁשין. ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל 
ָּבֳמֵתי ָאֶרץ, ָּדא ְסעּוָדָתא ִתְנָייָנא, ָלֳקֵבל 
ְוַהֲאַכְלִּתיָך  ַחְקָלא ְדַתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין. 
ְׁשִלימּו  ָּדא הּוא  ָאִביָך,  ַיֲעקֹב  ַנֲחַלת 

ְדִאְׁשְּתִלים ִּבְזֵעיר ַאִּפין.
ַהּכֹל ִנְמָצא ַּבַּׁשָּבת

ּוֳלָקְבַלְייהּו ָּבֵעי ְלַאְׁשְלָמא ְסעּוָדֵתיּה, 
ְּבֻכְּלהּו  ְלִאְתַעְנָּגא  ּוָבֵעי 
ְסעּוָדֵתי, ּוְלֵמֱחֵדי ְבָכל ַחד ְוַחד ִמַּנְייהּו, 
ִמּׁשּום ְּדִאיהּו ְמֵהיְמנּוָתא ְׁשֵליָמָתא. ּוְבִגין 
ַּכְך, ַׁשְּבָתא ִאְתָיָּקר, ִמָּכל ְׁשַאר ִזְמִנין 
ְוַחִּגין, ִמּׁשּום ְּדֹכָּלא ֵביּה ִאְׁשְּתַכח, ְוָלא 
ִאְׁשְּתַכח ָהִכי ְבֻכְּלהּו ִזְמֵני ְוַחֵּגי. ָאַמר 
ִרִּבי ִחָּייא, ְּבִגין ָּכְך, ִמּׁשּום ְּדִאְׁשְּתַכח 



ָּבת    ַוִּיַּגׁש - ֻחַּקת     קטֹזַהר ַהּׁשַ

ִביִעי. ַוִּיְׁשּבֹות ַּבּיֹום  ב( ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִביִעי. ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְ ַהּׁשְ

ִׂשְמָחה ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת
יֹוֵׁשב  ְּכֶׁשָהָיה  ָסָבא(,  ַהְמנּוָנא  )ַרב  ַאָּבא  י  ַרּבִ
ָּבת, ָהָיה ָׂשֵמַח ְּבָכל ַאַחת ְוַאַחת,  ִּבְסעּוַדת ַהּׁשַ
ְוָהָיה אֹוֵמר: זֹוִהי ְסעּוָדה ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ָהַעִּתיק 
ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְסָּתר ֶׁשל ַהּכֹל. ַּבְּסעּוָדה ָהַאֶחֶרת 
ָהָיה אֹוֵמר: זֹוִהי ְסעּוָדה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ְוֵכן ְּבָכל ַהְּסעּודֹות. ְוָהָיה ָׂשֵמַח ְּבָכל 
ַאַחת ְוַאַחת. ְּכֶׁשָהָיה ַמְׁשִלים ֶאת ַהְּסעּודֹות, 

אֹוֵמר: ִנְׁשְלמּו ְסעּודֹות ָהֱאמּוָנה.

ְסעּוַדת ַהֶּמֶלְך
י ִׁשְמעֹון ָהָיה ָּבא ַלְּסעּוָדה, ָהָיה אֹוֵמר  ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ָּכְך: ַהְתִקינּו ְסעּוָדה ֶׁשל ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה. 
ַהְתִקינּו ְסעּוַדת ַהֶּמֶלְך. ְוָהָיה יֹוֵׁשב ְוָׂשֵמַח. 
ְּכֶׁשִהְׁשִלים ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ָהיּו ַמְכִריִזים 
ָעָליו: )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה' ְוִהְרַּכְבִּתיָך 
ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך.

ְסעּוַדת ַהְּגִביָרה
ְמַתְּקִנים  ֵאיְך  ְלָאִביו,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר 
ֶאת ַהְּסעּודֹות ַהָּללּו? ָאַמר לֹו, ֵליל ַׁשָּבת 
ָּכתּוב ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ. ּבֹו ַּבַּלְיָלה 
ְוָכל ְׂשֵדה ַהַּתּפּוִחים,  ַהְּגִביָרה  ִמְתָּבֶרֶכת 
ּוִמְתָּבֵרְך ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָאָדם, ּוְנָׁשָמה נֹוֶסֶפת, 
ְואֹותֹו ַהַּלְיָלה ִׂשְמַחת ַהְּגִביָרה הּוא. ְוָצִריְך 
ְסעּוַדת  ְוֶלֱאֹכל  ְּבִׂשְמָחה  ִלְׂשֹמַח  ָאָדם 

ַהְּגִביָרה.

ְסעּוָדה ְׁשִנָּיה
ָאז  ִנָּיה ָּכתּוב  ַהּׁשְ ָּבת, ַּבְּסעּוָדה  ַהּׁשַ יֹום  ּבְ
ִּתְתַעַּנג ַעל ה'. ַעל ה' ַוַּדאי. ֶׁשאֹוָתּה ָׁשָעה 

ּכָֹּלא ֵביּה, ִאיְדַּכר ְּתַלת ִזְמִנין. ִּדְכִּתיב, 
)בראשית ב( ַוְיַכל ֱאֹלִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי. 

ַוִּיְׁשּבֹות ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים 
ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי.

ִׂשְמָחה ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת
ִרִּבי ַאָּבא, )נ"א ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא( ַּכד ָהָוה ָיִתיב 
ִּבְסעּוָדָתא ְּדַׁשְּבָתא, ֲהֵוי ַחֵּדי, ְּבָכל 
ַחד ְוַחד, ַוֲהָוה ָאַמר, ָּדא ִהיא ְסעּוָדָתא 
ַקִּדיָׁשא, ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ְסִתיָמא ְדכָֹּלא. 
ִּבְסעּוָדָתא ַאֲחָרא ָהָוה ָאַמר, ָּדא ִהיא 
ְסעּוָדָתא ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְוֵכן ְּבֻכְּלהּו 
ְסעּוָדֵתי, ַוֲהָוה ַחֵּדי ְבָכל ַחד ְוַחד. ַּכד 
ַאְׁשִלימּו  ָאַמר  ַאְׁשִלים ְסעּוָדֵתי,  ָהָוה 

ְסעּוָדֵתי ִּדְמֵהיָמנּוָתא.
ְסעּוַדת ַהֶּמֶלְך

ִרִּבי ִׁשְמעֹון, ַּכד ָהָוה ָאֵתי ִלְסעּוָדָתא, 
ָהָוה ָאַמר ָהִכי, ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא 
ִדְמֵהיְמנּוָתא ִעָּלָאה, ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא 
ְדַמְלָּכא, ַוֲהָוה ָיִתיב ְוַחֵּדי. ַּכד ַאְׁשִלים 
ְסעּוָדָתא ְּתִליָתָאה, ֲהוֹו ַמְכִרֵזי ָעֵליּה, ָאז 
ִּתְתַעַּנג ַעל ְיָי' ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל ָּבֳמֵתי ָאֶרץ 

ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך.
ְסעּוַדת ַהְּגִביָרה

ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר ְלָאבּוי, ִאֵּלין ְסעּוָדֵתי 
ֵהיְך ִמְתַּתְקִנין. ָאַמר ֵליּה, ֵליְלָיא 
ְדַׁשְּבָתא, ְּכִתיב, ְוִהְרַּכְבִּתיָך ַעל ָּבֳמֵתי 
ָאֶרץ. ֵּביּה ְּבֵליְלָיא, ִמְתָּבְרָכא ַמְטרֹוִניָתא, 
ְוֻכְּלהּו ֲחַקל ַּתּפּוִחין, ּוִמְתָּבְרָכא ָפתֹוֵריּה 
ְוַההּוא  ְוִנְׁשְמָתא ִאּתֹוְסַפת,  ָנׁש,  ְּדַבר 
ֵליְלָיא, ֶחְדָוה ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהֵוי. ּוָבֵעי ַבר 
ָנׁש ְלֶמֱחֵדי ְבֶחְדָווָתא, ּוְלֵמיַכל ְסעּוָדָתא 

ְדַמְטרֹוִניָתא.
ְסעּוָדה ְׁשִנָּיה

ְּביֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא, ִּבְסעּוָדָתא ִתְנָייָנא, 
ְּכִתיב )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל 
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ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש,  ָהַעִּתיק  ִנְגֶלה 
ֵלמּות ְוַהֶחְדָוה ֶׁשל ָהַעִּתיק  ְּבִׂשְמָחה, ְוַהּׁשְ

ָאנּו עֹוִׂשים, ְוזֹוִהי ְסעּוָדתֹו ַוַּדאי.

ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
ָּכתּוב  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ִליִׁשית  ַהּׁשְ עּוָדה  ּסְ ּבַ
ְוַהֲאַכְלִּתיָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך. זֹוִהי ַהְּסעּוָדה 
ֶׁשל ְזֵעיר ַאְנִּפין ֶׁשהּוא ִּבְׁשֵלמּות. ְוָכל ֵׁשֶׁשת 
ַהָּיִמים ֵמאֹוָתּה ְׁשֵלמּות ִמְתָּבְרִכים. ְוָצִריְך 
ָאָדם ִלְׂשמַֹח ִּבְסעּוָדתֹו ּוְלַהְׁשִלים ַהְּסעּודֹות 
ֵלָמה ֶׁשל  ַהָּללּו, ֶׁשֵהן ְסעּודֹות ָהֱאמּוָנה ַהּׁשְ
ֶזַרע ָקדֹוׁש ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה 
ִהיא ֶׁשָּלֶהם ְוֹלא ֶׁשל ַעִּמים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת 
ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. ּוִמּשּׁום ָּכְך ָאַמר, )שמות לא( 

ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ַהּפֹוֵגם ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת
ּבֹא ּוְרֵאה, ַּבְּסעּודֹות ַהָּללּו נֹוָדִעים ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵהם ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ְוֶׁשֵהם ֵמֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ְוֶׁשֵהם 
ְּבֵני ָהֱאמּוָנה, ּוִמי ֶׁשּפֹוֵגם ְסעּוָדה ַאַחת ֵמֶהם, 
ַמְרֶאה ְּפָגם ְלַמְעָלה, ּוַמְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשֵאינֹו 
ֵהיַכל  ִמְּבֵני  ֶׁשֵאינֹו  ָהֶעְליֹון,  ַהֶּמֶלְך  ִמְּבֵני 
ַהֶּמֶלְך, ְוֶׁשֵאינֹו ִמֶּזַרע ָקדֹוׁש ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
ְונֹוְתִנים ָעָליו חֶֹמר ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים - ִּדין 

ַהֵּגיִהּנֹם ְוכּו'.

ּוֹבא ְרֵאה, ְּבָכל ְׁשָאר ַהְּזַמִּנים ְוַהַחִּגים ָצִריְך 
ָאָדם ִלְׂשמַֹח ּוְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהֲעִנִּיים, ְוִאם הּוא 
ָׂשֵמַח ְלַבּדֹו ְוֹלא נֹוֵתן ַלֲעִנִּיים - ָעְנׁשֹו ַרב, 
ֶׁשֲהֵרי ְלַבּדֹו ָׂשֵמַח, ְוֹלא נֹוֵתן ִׂשְמָחה ְלַאֵחר. 
ָעָליו ָּכתּוב )מלאכי ב( ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם 
ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם. ְוִאם הּוא ָׂשֵמַח ְּבַׁשָּבת, ַאף 
ַעל ַּגב ֶׁשֹּלא נֹוֵתן ְלַאֵחר - ֹלא נֹוְתִנים ָעָליו 

ְיָי'. ַעל ְיָי' ַוָּדאי. ְּדַהִהיא ַׁשֲעָתא ִאְתַּגְלָיא 
ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא, ְוֻכְּלהּו ָעְלִמין ְּבֶחְדָווָתא, 
ַעְבֵּדיָנן,  ְדַעִּתיָקא  ְוֶחְדָווָתא  ּוְׁשִלימּו 

ּוְסעּוָדָתא ִדיֵליּה הּוא ַוָּדאי.
ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית

ִּבְסעּוָדָתא ְּתִליָתָאה ְדַׁשְּבָתא, ְּכִתיב 
ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת  ְוַהֲאַכְלִּתיָך 
ָאִביָך. ָּדא ִהיא ְסעּוָדָתא ִדְזֵעיר ַאִּפין, 
ְּדַהֵוי ִבְׁשֵלימּוָתא. ְוֻכְּלהּו ִׁשיָתא יֹוִמין, 
ֵמַההּוא ְׁשִלימּו ִמְתָּבְרָכן. ּוָבֵעי ַבר ָנׁש 
ִאֵּלין  ּוְלַאְׁשְלָמא  ִבְסעּוָדֵתיּה,  ְלֶמֱחֵדי 
ְמֵהיְמנּוָתא  ְּדִאיּנּון ְסעּוָדֵתי  ְסעּוָדֵתי, 
ְׁשֵליָמָתא, ְּדַזְרָעא ַקִּדיָׁשא ְדִיְׂשָרֵאל, ִּדי 
ְמֵהיְמנּוָתא ִעָּלָאה, ְּדָהא ִּדיְלהֹון ִהיא, 
ְוָלא ְדַעִּמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות. 
ּוְבִגיֵני ַכְך ָאַמר, )שמות לא( ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל.
עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ַהּפֹוֵגם ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת

ָּתא ָחֵזי, ִּבְסעּוָדֵתי ִאֵּלין, ִאְׁשְּתמֹוְדעּון 
ִיְׂשָרֵאל, ְּדִאיּנּון ְּבֵני ַמְלָּכא. ְּדִאיּנּון 
ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלָּכא, ְּדִאיּנּון ְּבֵני ְמֵהיְמנּוָתא, 
ּוַמאן ְּדָפִגים ַחד ְסעּוָדָתא ִמַּנְייהּו, ַאְחֵזי 
ְּפִגימּוָתא ְלֵעיָּלא, ְוַאְחֵזי ַגְרֵמיּה ְּדָלאו 
ִמְּבֵני ַמְלָּכא ִעָּלָאה הּוא, ְּדָלאו ִמְּבֵני 
ִמַּזְרָעא  ְדָלאו  הּוא  ְדַמְלָּכא  ֵהיָכָלא 
ָעֵליּה  ְוָיֲהִבין  ְדִיְׂשָרֵאל הּוא.  ַקִּדיָׁשא 
חּוְמָרא ִדְתַלת ִמִּלין, ִּדיָנא ְדֵגיִהָּנם ְוגו'.

ְוָתא ָחֵזי, ְּבֻכְּלהּו ְׁשַאר ִזְמִנין ְוַחִּגין, ָּבֵעי 
ַבר ָנׁש ֶלְחֵדי, ּוְלֵמְחֵדי ְלִמְסְּכֵני. ְוִאי 
הּוא ַחֵּדי ִבְלחֹודֹוי, ְוָלא ָיִהיב ְלִמְסְּכֵני, 
עֹוְנֵׁשיּה ַסִּגי, ְּדָהא ִבְלחֹודֹוי ַחֵּדי, ְוָלא 
ָיִהיב ִחדּו ְלָאֲחָרא. ָעֵליּה ְּכִתיב, )מלאכי ב( 
ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם. ְוִאי 
ִאיהּו ְבַׁשָּבָתא ַחֵּדי, ַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיִהיב 
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ֶׁשָּכתּוב  ְוַהַחִּגים,  ַהְּזַמִּנים  ְּכִבְׁשָאר  ֹעֶנׁש 
ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם. ָאַמר ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם, ְוֹלא ֶּפֶרׁש 
ַׁשַּבְּתֶכם. ְוָכתּוב )ישעיה א( ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם 

ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי. ְוִאּלּו ַׁשָּבת ֹלא ָאַמר.

ְנָׁשָמה ְיֵתָרה
ִיְׂשָרֵאל.  ְּבֵני  ּוֵבין  ֵּביִני  ָּכְך ָּכתּוב  ּום  ּוִמּשׁ
ּוִמּשּׁום ֶׁשָּכל ָהֱאמּוָנה ִנְמֵצאת ְּבַׁשָּבת, נֹוְתִנים 
ָלָאָדם ְנָׁשָמה ַאֶחֶרת, ְנָׁשָמה ֶעְליֹוָנה, ְנָׁשָמה 
ֵלמּות ָּבּה, ְּכֻדְגַמת ָהעֹוָלם ַהָּבא.  ֶׁשָּכל ַהּׁשְ
ּוִמּשּׁום ָּכְך ִנְקֵראת ַׁשָּבת. ַמה ֶּזה ַׁשָּבת? ֵׁשם 
ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵׁשם ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ִמָּכל 

ְצָדָדיו.

ג' ְסעּודֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַוַּדאי ָּכְך הּוא. אֹוי ָלָאָדם 
ֶׁשֹּלא ַמְׁשִלים ֶאת ִׂשְמַחה ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש. 
ּוַמִהי ִׂשְמָחתֹו? ֵאּלּו ְׁשֹלׁש ַהְּסעּודֹות ֶׁשל 
ָהֱאמּוָנה, ְסעּודֹות ֶׁשַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב 
ְוֻכָּלם ִׂשְמָחה ַעל ִׂשְמָחה,  ְּכלּוִלים ָּבֶהם, 

ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ִמָּכל ְצָדָדיו.
ַמֲעַלת יֹום ַהַּׁשָּבת

ִנינּו, ַּבּיֹום ַהֶּזה ִמְתַעְּטִרים ָהָאבֹות, ְוָכל  ׁשָ
ֵאין ֵּכן ְּבָכל ְׁשָאר ַהַחִּגים  ַהָּבִנים יֹוְנִקים, ַמה ּׁשֶ
ְוַהְּזַמִּנים. ַּבּיֹום ַהֶּזה ִרְׁשֵעי ַהֵּגיִהֹּנם ָנִחים. 
ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּכל ַהִּדיִנים ִנְכִּפים ְוֹלא ִמְתעֹוְרִרים 
ִמְתַעֶּטֶרת  ַהּתֹוָרה  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ָּבעֹוָלם. 
ַּבֲעָטרֹות ְׁשֵלמֹות. ַּבּיֹום ַהֶּזה ִׂשְמָחה ְוַתְפנּוק 

ים עֹוָלמֹות. ִנְׁשָמִעים ְּבָמאַתִים ַוֲחִמּׁשִ

ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת ְׁשַעת ָרצֹון
ָּבת, ְּכֶׁשַּמִּגיָעה  ּבֹא ּוְרֵאה, ְּבָכל ֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהּשַׁ
ְׁשַעת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ַהִּדין ַהָּקֶׁשה ׁשֹוֵלט 

ְלַאֲחָרא, ָלא ַיֲהִבין ָעֵליּה עֹוְנָׁשא, ִּכְׁשַאר 
ִזְמִנין ְוַחִּגין, ִּדְכִּתיב ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם. ֶּפֶרׁש 
ַחֵּגיֶכם ָקָאַמר, ְוֹלא ֶפֶרׁש ַׁשַּבְּתֶכם. ּוְכִתיב 
)ישעיה א( ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי. 

ְוִאּלּו ַׁשָּבת ָלא ָקָאַמר.
ְנָׁשָמה ְיֵתָרה

ּוְבִגיִני ַּכְך ְּכִתיב, ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
ּוִמּׁשּום ְּדָכל ְמֵהיְמנּוָתא ִאְׁשְּתַכח 
ְּבַׁשָּבָתא, ַיֲהִבין ֵליּה ְלַבר ָנׁש ִנְׁשָמָתא 
ַאֲחָרא, ִנְׁשָמָתא ִעָּלָאה, ִנְׁשָמָתא ְדָכל 
ְׁשִלימּו ָּבּה, ְּכדּוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ּוְבִגיֵני 
ְׁשָמא  ַׁשָּבת.  ַמהּו  ַׁשָּבת.  ִאְקֵרי  ַכְך 
ְדקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא. ְׁשָמא ְדִאיהּו ְׁשִלים 

ִמָּכל ִסְטרֹוי. 
ג' ְסעּודֹות ֶׁשל ֱאמּוָנה

ָאַמר ִרִּבי יֹוִסי, ַוָּדאי ַכְך הּוא. ַווי ֵליּה 
ְלַבר ָנׁש, ְּדָלא ַאְׁשִלים ֶחָדָווָתא 
ְדַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא. ּוַמאן ֶחְדָווָתא ֵּדיֵליּה. 
ִאֵּלין ְּתַלת ְסעּוָדֵתי ְמֵהיְמנּוָתא. ְסעּוָדֵתי 
ְדַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְּכִליָלן ְּבהּו. ְוֻכְּלהּו 
ִחדּו ַעל ִחדּו ְמֵהיְמנּוָתא ְׁשֵלימּוָתא, ִמָּכל 
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ַמֲעַלת יֹום ַהַּׁשָּבת

ָּתאָנא, ַּבֲהֵדין יֹוָמא ִמְתַעְּטָרן ֲאָבָהן, 
ְוָכל ְּבִנין ַיְנִקין, ַמה ְּדָלאו ָהִכי 
יֹוָמא,  ַּבֲהֵדין  ּוְזָמִנין.  ַחִּגין  ְׁשַאר  ְבָכל 
ַחָּייַבָּיא ְדֵגיִהָּנם ַנְייִחין. ַּבֲהֵדין יֹוָמא, ָּכל 
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ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת ְׁשַעת ָרצֹון
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ָּבת     ֶבֶרק י"א    ֹזַהר ַהּׁשַ קיב
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ִמְתַּכְפָיין, ּוִמְׁשְּתַכח ְרעּוָתא ְוֵחּדּו ְבכָֹּלא.

עה י  ל   ער

סיני,בל ד  הר הרה קלת קדה עליו יממ זה ,סדר מידי דה זהר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
העלת רת זהר תב מקנב.)יא ),נקראי האמת חכמת סקיהע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

סיני". טרא קיימי הו קי"אינהאל הקל דה היק תהבאר יהדה זי"ע,רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
בימתי הי ,האלקי לקראת יראל צא תחה י ,נת באר לי ונראה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוז"ל:

ו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ההר, אכלתחית  יראי הי י מרחק", עמד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
,תוימ האת הדלה ולאהא הכינה, לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הר תב מה הא ועליה ,מ תימ א אפיל מרחק, לעמד הרא מקמ לזז ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרצ
סיני", טרא קיימ אי" סיניהזר טרא עמד אא מרחק, ועמד נע ולא למר ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ועמד הע ע נע אר המת תוא האמת, לחכמת כיז ה ולכ ,ס ועד ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמחה
אכל  ראתמ האמת, לחכמת מרחק מדיוע סי עה,  יע ה  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרחק,

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

מקאמארנא:ואמר וספרהרה"ק האר"י מר ל רזי מלמד רחי ,טי הרה י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
,ינח ה אר בר,הזהר, והינת הרע אר מיחא, עקבת לי, מע עי ול ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

העל מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ותבי הזהר ספר ללמד ,ימיה ל קדי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהי
רעת... זרת ל לימב והי טב, ,בר הינת הה הרע ר לי, מע עי ול ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הידמתלמדיק יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ספר ,ני ע  ינק ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.ויתקיי ְְְְִֵַָָלחכמת

עאה ,ו יא. מלא  עבדי חימין :נל זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
העלין] מל ל עבדים הם  אין[החכמים , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

סיני, טרא  קיימ[סיני הר על עמד ,[אתם ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
כא ערא איהי נמתא, א א מסלי ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא

' וכ  מ נמתארייתא אא מסלים  [אינם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
למר  , מ הרה ל ע ר היא ְִִֶַַַַָָָָָה רה
נימת, י הרה  ג פי וגם  רים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָדעים 
מצוה כל לכן   רי והנת הרה רזי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהם

לנ.מצוה] אן עד ע יק:. אמר , צד [ונכב ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

לא  ה רה סדת ידעים אינם  א תם ְְִֵֶַַָָָָֹממע,
סיני] הר על ע "ב עמד ה' ף הקמה זהר יקני (וע ן ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ינאה") "רא התחיל זמיניןר דאתי, לזמנא . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
דארייתא. דנמתא נמתא ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָלאס לא
להתנן להסל עתידים  הם לבא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ[לעתיד
חת אחר י הרה , ל ה מה ל ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָמה 
רה לדר ה א ר ד ה עתיד ְִִִֵַַָָָָה תים
ה ה זמן אפר אי מה נעלמים , סדת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָחדה

[ת מה מ ב")לידע "מתק  ר מה .(היאר ְִִֵֵֵַַַַַָָ
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הידמתלמדיק יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ספר ,ני ע  ינק ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.ויתקיי ְְְְִֵַָָלחכמת

עאה ,ו יא. מלא  עבדי חימין :נל זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
העלין] מל ל עבדים הם  אין[החכמים , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

סיני, טרא  קיימ[סיני הר על עמד ,[אתם ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
כא ערא איהי נמתא, א א מסלי ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא

' וכ  מ נמתארייתא אא מסלים  [אינם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
למר  , מ הרה ל ע ר היא ְִִֶַַַַָָָָָה רה
נימת, י הרה  ג פי וגם  רים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָדעים 
מצוה כל לכן   רי והנת הרה רזי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהם

לנ.מצוה] אן עד ע יק:. אמר , צד [ונכב ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

לא  ה רה סדת ידעים אינם  א תם ְְִֵֶַַָָָָֹממע,
סיני] הר על ע "ב עמד ה' ף הקמה זהר יקני (וע ן ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ינאה") "רא התחיל זמיניןר דאתי, לזמנא . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
דארייתא. דנמתא נמתא ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָלאס לא
להתנן להסל עתידים  הם לבא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ[לעתיד
חת אחר י הרה , ל ה מה ל ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָמה 
רה לדר ה א ר ד ה עתיד ְִִִֵַַָָָָה תים
ה ה זמן אפר אי מה נעלמים , סדת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָחדה

[ת מה מ ב")לידע "מתק  ר מה .(היאר ְִִֵֵֵַַַַַָָ

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קב

המשך בעמוד קכא



ֶּפֶרק י"ב
ָבָרִׁשּיֹות

ַוְיִחי - ָּבָלק

f
ֹעֶכג ַׁשָּבת, ֵמֵעיי עֹוָלם ַהָּבא

עה י  ל   ער

סיני,בל ד  הר הרה קלת קדה עליו יממ זה ,סדר מידי דה זהר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
העלת רת זהר תב מקנב.)יא ),נקראי האמת חכמת סקיהע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

סיני". טרא קיימי הו קי"אינהאל הקל דה היק תהבאר יהדה זי"ע,רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
בימתי הי ,האלקי לקראת יראל צא תחה י ,נת באר לי ונראה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוז"ל:

ו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ההר, אכלתחית  יראי הי י מרחק", עמד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
,תוימ האת הדלה ולאהא הכינה, לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הר תב מה הא ועליה ,מ תימ א אפיל מרחק, לעמד הרא מקמ לזז ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרצ
סיני", טרא קיימ אי" סיניהזר טרא עמד אא מרחק, ועמד נע ולא למר ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ועמד הע ע נע אר המת תוא האמת, לחכמת כיז ה ולכ ,ס ועד ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמחה
אכל  ראתמ האמת, לחכמת מרחק מדיוע סי עה,  יע ה  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרחק,

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

מקאמארנא:ואמר וספרהרה"ק האר"י מר ל רזי מלמד רחי ,טי הרה י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
,ינח ה אר בר,הזהר, והינת הרע אר מיחא, עקבת לי, מע עי ול ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

העל מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ותבי הזהר ספר ללמד ,ימיה ל קדי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהי
רעת... זרת ל לימב והי טב, ,בר הינת הה הרע ר לי, מע עי ול ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הידמתלמדיק יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ספר ,ני ע  ינק ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.ויתקיי ְְְְִֵַָָלחכמת

עאה ,ו יא. מלא  עבדי חימין :נל זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
העלין] מל ל עבדים הם  אין[החכמים , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

סיני, טרא  קיימ[סיני הר על עמד ,[אתם ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
כא ערא איהי נמתא, א א מסלי ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא

' וכ  מ נמתארייתא אא מסלים  [אינם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
למר  , מ הרה ל ע ר היא ְִִֶַַַַָָָָָה רה
נימת, י הרה  ג פי וגם  רים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָדעים 
מצוה כל לכן   רי והנת הרה רזי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהם

לנ.מצוה] אן עד ע יק:. אמר , צד [ונכב ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

לא  ה רה סדת ידעים אינם  א תם ְְִֵֶַַָָָָֹממע,
סיני] הר על ע "ב עמד ה' ף הקמה זהר יקני (וע ן ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ינאה") "רא התחיל זמיניןר דאתי, לזמנא . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
דארייתא. דנמתא נמתא ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָלאס לא
להתנן להסל עתידים  הם לבא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ[לעתיד
חת אחר י הרה , ל ה מה ל ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָמה 
רה לדר ה א ר ד ה עתיד ְִִִֵַַָָָָה תים
ה ה זמן אפר אי מה נעלמים , סדת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָחדה

[ת מה מ ב")לידע "מתק  ר מה .(היאר ְִִֵֵֵַַַַַָָ

עה י  ל   ער

סיני,בל ד  הר הרה קלת קדה עליו יממ זה ,סדר מידי דה זהר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
העלת רת זהר תב מקנב.)יא ),נקראי האמת חכמת סקיהע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

סיני". טרא קיימי הו קי"אינהאל הקל דה היק תהבאר יהדה זי"ע,רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
בימתי הי ,האלקי לקראת יראל צא תחה י ,נת באר לי ונראה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוז"ל:

ו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ההר, אכלתחית  יראי הי י מרחק", עמד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
,תוימ האת הדלה ולאהא הכינה, לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הר תב מה הא ועליה ,מ תימ א אפיל מרחק, לעמד הרא מקמ לזז ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרצ
סיני", טרא קיימ אי" סיניהזר טרא עמד אא מרחק, ועמד נע ולא למר ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ועמד הע ע נע אר המת תוא האמת, לחכמת כיז ה ולכ ,ס ועד ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמחה
אכל  ראתמ האמת, לחכמת מרחק מדיוע סי עה,  יע ה  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרחק,

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

מקאמארנא:ואמר וספרהרה"ק האר"י מר ל רזי מלמד רחי ,טי הרה י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
,ינח ה אר בר,הזהר, והינת הרע אר מיחא, עקבת לי, מע עי ול ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

העל מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ותבי הזהר ספר ללמד ,ימיה ל קדי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהי
רעת... זרת ל לימב והי טב, ,בר הינת הה הרע ר לי, מע עי ול ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הידמתלמדיק יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ספר ,ני ע  ינק ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.ויתקיי ְְְְִֵַָָלחכמת

עאה ,ו יא. מלא  עבדי חימין :נל זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
העלין] מל ל עבדים הם  אין[החכמים , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

סיני, טרא  קיימ[סיני הר על עמד ,[אתם ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
כא ערא איהי נמתא, א א מסלי ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹלא

' וכ  מ נמתארייתא אא מסלים  [אינם ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
למר  , מ הרה ל ע ר היא ְִִֶַַַַָָָָָה רה
נימת, י הרה  ג פי וגם  רים  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָדעים 
מצוה כל לכן   רי והנת הרה רזי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהם

לנ.מצוה] אן עד ע יק:. אמר , צד [ונכב ְְְְְְִִִִַַַַָָָ

לא  ה רה סדת ידעים אינם  א תם ְְִֵֶַַָָָָֹממע,
סיני] הר על ע "ב עמד ה' ף הקמה זהר יקני (וע ן ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ

ינאה") "רא התחיל זמיניןר דאתי, לזמנא . ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ
דארייתא. דנמתא נמתא ְְְְְְְְְְְִִִַַָָָָלאס לא
להתנן להסל עתידים  הם לבא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָ[לעתיד
חת אחר י הרה , ל ה מה ל ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָמה 
רה לדר ה א ר ד ה עתיד ְִִִֵַַָָָָה תים
ה ה זמן אפר אי מה נעלמים , סדת ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָחדה

[ת מה מ ב")לידע "מתק  ר מה .(היאר ְִִֵֵֵַַַַַָָ



ָּבת ֶבֶרק י"ב    ֹזַהר ַהּׁשַ קיד

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ֹעֶנג ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף .................................................................. קטו

ְלבּוִׁשים ָנִאים ּוְטִעיַמת ַמֲאָכִלים ְּבַׁשָּבת ... קטו

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר ........................................... קטו

ַהְּמֻמִּנים ֶׁשַּבֵהיָכל .............................................................. קטז
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ָּבת    ַוְיִחי - ָּבָלק     קטוֹזַהר ַהּׁשַ

עֶֹנג ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף
ָּבת ֹעֶנג - ִעּנּוג ֶׁשל ַהֹּכל, ִעּנּוג  ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף, ִעּנּוג ָלֶעְליֹוִנים ְוַלַּתְחּתֹוִנים. 
ָּבת, ַמה ֶּזה ְוָקָראָת? ֶׁשַּיְזִמין  ְוָקָראָת ַלּׁשַ
אֹוָתּה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כג( ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, 
ֶׁשַּמְזִמין אֹוֵרַח  ִמי  ְמֻזָּמִנים, ְּכמֹו  ְּכלֹוַמר 
ָּבת ֹעֶנג, ֶׁשַּיְזִמין  ְלֵביתֹו. ְוַעל ֶזה ְוָקָראָת ַלּׁשַ
אֹוָתּה ְּכמֹו ֶׁשַּמְזִמיִנים אֹוֵרַח, ְּבֻׁשְלָחן ְמֻתָּקן 
ּוְבַבִית ְמֻתָּקן ָּכָראּוי ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה ָּכָראּוי 
ָּבת ֹעֶנג  יֹוֵתר ַעל ְׁשָאר ַהָּיִמים. ְוָקָראָת ַלּׁשַ
- ִמְּבעֹוד יֹום. ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד - ֶזה יֹום 
ַהִּכּפּוִרים, ְׁשַנִים ֶׁשֵהם ֶאָחד. ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות 

ְּדָרֶכיָך - ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו.

ְלבּוִׁשים ָנִאים ּוְטִעיַמת ַמֲאָכִלים ְּבַׁשָּבת

ִכיָנה ִהיא ַּפְרֵּדס ַּבָּגלּות, ְוִהיא  ן ְּכמֹו ֶזה, ַהּׁשְ ּכֵ
ֹמַח ִמִּבְפִנים, ֱאגֹוז קֹוְרִאים ָלּה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר 
ִכיָנה  ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי, ְוַהּׁשְ
ִהיא ְּפִרי ִמִּבְפִנים. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ָּכל ְּכבּוָּדה 
ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה, 
ְוַהְּקִלּפֹות ֵהן ַּכָּמה ָרֻׁשּיֹות ָנְכִרּיֹות, ּוְבַׁשָּבת 
ֶטת ִמן ַהּכֹל ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְלבּוִׁשים  ִהיא ִמְתַּפּשֶׁ
ָיִפים, ְוֵכן ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה, ְלִהְתַחֵּדׁש 
ְּבַׁשָּבת ִּבְלבּוִׁשים ָיִפים, ְוֵכן ִלְטֹעם ְּבַׁשָּבת 
ר ּוְלָהִריק  ִמָּכל ַהַּמֲאָכִלים ַהּטֹוִבים, ְּכֵדי ְלַקּׁשֵ
ְוֶׁשִּתְהֶיה  ַהְּסִפירֹות,  ִמָּכל  ֵאֶליָה  ְּבָרכֹות 

ֻמְׁשֵקית ִמֻּכָּלם.

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר
אֹוָתּה רּוַח ֶעְליֹוָנה ֶׁשּיֹוֶרֶדת ַעל ָאָדם ְּבִׂשְמָחה 
ּוְמַׂשַּמַחת ֶאת ַנְפׁשֹו, ָאז עֹוֶמֶדת ֶנֶפׁש ָהָאָדם 

עֶֹנג ַהֶּנֶפׁש ְוַהּגּוף )ח"ב מ"ז, א(
ְדֹכָּלא,  ִעּנּוָגא  ַלַּׁשָּבת עֹוֶנג,  ְוָקָראָת 
ִעּנּוָגא ְדַנְפָׁשא ְוגּוָפא ִעּנּוָגא 
ְדִעָּלִאין ְוַתָּתִאין. ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת, ָמאי 
ְוָקָראָת. ְּדַיְזִמין ֵליּה. ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, 
)ויקרא כג( ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ְּכלֹוַמר, ְזִמיִנין, ְּכָמה 

ָּדא  ְוַעל  ְלֵביֵתיּה.  אּוְׁשִּפיָזא  ִדְמַזִּמין 
ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶֹנג, ְּדַיְזִמין ֵליּה, ְּכָמה 
ִדְמַזְמִנין אּוְׁשִּפיָזא, ְּבָפתֹוָרא ְמַתְּקָנא, 
ְּבֵביָתא ְמַתְּקָנא ְכְדָקא ֵיאֹות, ְּבֵמיְכָלא 
ּוְבִמְׁשְּתָיא ְכְדָקא ֵיאֹות, ַיִּתיר ַעל ְׁשַאר 
יֹוִמין. ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ִמְּבעֹוד יֹום. ִלְקדֹוׁש 
ְיָי' ְמכּוָּבד: ָּדא יֹום ִּכּפּוִרים. ְּתֵרי ְדִאיּנּון 
ְּכָמה  ְּדָרֶכיָך,  ֵמֲעׂשֹות  ְוִכַּבְדּתֹו  ַחד. 

ְדאֹוִקיְמָנא.
)תקוני  ָנִאים ּוְטִעיַמת ַמֲאָכִלים ְּבַׁשָּבת  ְלבּוִׁשים 

זהר ס"ט, ב(

ֵּכן ְּכַגְווָנא ָדא ְׁשִכיְנָּתא ִאיִהי ַּפְרֵּדס 
ְּבָגלּוָתא, ְוִאיִהי מֹוָחא ִמְּלָגו, ֱאגֹוז 
ָקִריָנן ֵליּה, ְּכָמה ְדָאַמר ְׁשֹלמֹה ַמְלָּכא, 
ְוִאיִהי  יא(,  ו  )שיר  ָיַרְדִּתי  ֱאגֹוז  ִּגַּנת  ֶאל 
ְׁשִכיְנָּתא ִאיָּבא ִמְּלָגאו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב 
)תהלים מה יד( ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה 

ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה, ּוְקִליִפין ֵהן ַּכָּמה 
ִמֹּכָּלא  ּוְבַׁשָּבת  נּוְכָרִאין,  ְרׁשּויֹות 
ִאְתַּפְּׁשַטת, ְוִאְתַלְּבַׁשת ִּבְלבּוִׁשין ַׁשִּפיָראן, 
ְוֵכן ְצִריִכין ִיְׂשָרֵאל ְלַתָּתא, ְלִאְתַחְּדָׁשא 
ְבַׁשָּבת ִּבְלבּוִׁשין ַׁשִּפיָראן, ְוֵכן ְלַאְטָעָמא 
ְבַׁשָּבת ִמָּכל ַמֲאָכִלין ָטִבין, ְּבִגין ְלַקְׁשָרא 
ְסִפיָרן,  ִמָּכל  ְלַגָּבּה  ִּבְרָכָאן  ּוְלַאְרָקא 

ּוְלֶמֱהֵוי ִאְׁשַּתְקָיא ִמֻּכְּלהּו.
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר )ח"ב ר"ט, א(

ַההּוא רּוָחא ִעָּלָאה ְדָנִחית ָעֵליּה ְּדַבר 
ָנׁש ְּבֵחדּו, ְוַחֵּדי ְלַנְפֵׁשיּה, ְּכֵדין 



ָּבת     ֶבֶרק י"ב    ֹזַהר ַהּׁשַ קטז

ְּכמֹו ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשָעִתיד ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו. 
ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ְמַהֶּנה ֶאת ָהרּוַח ַהּזֹו ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה, ָּכְך אֹוָתּה רּוַח ְמַהָּנה אֹותֹו ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, ֶׁשָּכתּוב )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה' 
ְוגֹו'. ְוָכתּוב ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁשָך. ְּכמֹו 
ֶׁשָאָדם ַמְרֶוה ֶאת אֹותֹו ֹעֶנג ּוְמַהֶּנה אֹותֹו, 
ָּכְך ַּגם הּוא ַמְרֶוה אֹותֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָאז 
ְּכֶׁשָהָאָדם זֹוֶכה ּוַמְׁשִלים ֶאת ְׁשֵלמּות ְּכבֹוד 
ַׁשָּבת ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵרא 
ָעָליו ְואֹוֵמר, )שם מט( ַוֹּיאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה 

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר.

ַהְּמֻמִּנים ֶׁשַּבֵהיָכל
ַהֵהיָכל ַהֲחִמיִׁשי. ַּבֵהיָכל ַהֶּזה עֹוְמִדים ְׁשֹלׁש 
ה ְמֻמִּנים, ְּכֶחְׁשּבֹון ְימֹות  ים ַוֲחִמּׁשָ ֵמאֹות ְוִׁשּׁשִ
ָנה. ּוֵמֲעֵליֶהם ַאְרָּבָעה ַעּמּוִדים ֶעְליֹוִנים  ַהּׁשָ
ַעל ֻּכָּלם. ְוֵאֶּלה ֵהם: ְקָרִׁשיָהֵא"ל, ַסְרִטיָהֵא"ל, 
ֲעִסיִרָּי"ה, ַקְדִמיֵא"ל. ְוֵאּלּו ִנְקָרִאים ְיֵתדֹות 

ֶׁשל ַהֵהיָכל ַהֶּזה.

ֵאּלּו ִהְתַמּנּו ְלַבֵּדַח ֶאת ָהעֹוָלם )ֵאּלּו(, ְּכֶׁשְּנָׁשָמה 
ְוִהיא  ַׁשָּבת.  ְלֶעֶרב  ַׁשָּבת  ֵמֶעֶרב  נֹוֶסֶפת 
יֹוֵצאת. ְּכֶׁשִהיא יֹוֵצאת, יֹוְצִאים ֵאֶּלה ִעָּמּה, 
ּוַמֲעִביִרים ִמִּיְׂשָרֵאל ָּכל ַעְצבּות ְוָכל ְיִגיָעה 
ְוָכל ְמִרירּות ַהֶּנֶפׁש ְוָכל ָהֹרֶגז ֶׁשל ָהעֹוָלם, 

ְוֵאֶּלה ֵהם ְמַׂשְּמֵחי ָהעֹוָלם.

ל אֹוָתם ֶׁשְּלַמָּטה ֵמָהַאְרָּבָעה ַהָּללּו, ֻּכָּלם  ּכָ
ִהְתַמּנּו ְלַהֲעִביר ִּדין ֵמאֹוָתם ַּבֲעֵלי ַהִּדין 
ּוֵמאֹוָתם ֶׁשּטֹוְרִדים אֹוָתם ַּבֵּגיִהּנֹם ֶׁשַּיֲעלּו 
ֵמֶהם ֶאת ַהִּדין. ְוַעל ֵּכן ָּכל ַהְיֵתדֹות ַהָּללּו, 
ְמָחה,  ֻּכָּלן עֹוְמדֹות ְּבִׂשְמָחה ְויֹוְצאֹות ִמּׂשִ

ַקְייָמא ַנְפָׁשא ְדַבר ָנׁש, ְּכַגְווָנא ְּדָעְלָמא 
ְדָאֵתי, ְּדַזִּמין ְלִאְתֲהָנָאה ִמֵּניּה, ְּכָמה ְדַבר 
ָנׁש, ַאֲהֵני ְלַהאי רּוָחא ְבָעְלָמא ָדא. ָהִכי 
ַההּוא רּוָחא ַאֲהֵני ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְלָעְלָמא 
ְדָאֵתי, ִּדְכִּתיב, )ישעיה נח( ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל 
ְיָי' ְוגֹו'. ּוְכִתיב ְוִהְׁשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁשָך. 
ְּכָמה ְדַבר ָנׁש, ַרֵוי ְלַההּוא ִעּנּוָגא, ְוַאֲהֵני 
ֵליּה, ָהִכי ָנֵמי ִאיהּו ַרֵוי ֵליּה ְלָעְלָמא 
ְדָאֵתי. ְּכֵדין ַּכד ַּבר ָנׁש ָזֵכי, ְוַאְׁשִלים 
ִכְדָקָאְמָרן,  ְדַׁשְּבָתא  ִּדְיָקָרא  ְׁשִלימּו 
ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָקאֵרי ָעֵליּה ְוָאַמר, 
)ישעיה מט( ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל 

ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר.

ַהְּמֻמִּנים ֶׁשַּבֵהיָכל )ח"ב רנ"ו, א(
ֵהיָכָלא ֲחִמיָׁשָאה. ֵהיָכָלא ָדא, ַקְייִמין 
ֵּביּה ְּתַלת ֵמָאה ְוִׁשִּתין ְוָחֵמׁש 
ְמָמָנן, ְּכחּוְׁשָבן ְיֵמי ַׁשָּתא. ְוֵעיָּלא ִמַּנְייהּו 
ַאְרַּבע ַסְמִכין ִעָּלִאין ַעל ֻּכְּלהּו. ְוִאֵּלין 
ִאיּנּון: ְקָרִׁשיָהֵא"ל. ַסְרִטיָהֵא"ל. ֲעִסיִרָּי"ה. 
ַקְדִמיֵא"ל. ְוִאֵּלין ִאְקרּון ְיֵתדֹות ְּדֵהיָכָלא 

ָדא.
ִאֵּלין ִאְתְמנּון ְלַבְדָחא ָעְלָמא )ִאֵּלין(. ַּכד 
ִנְׁשָמָתא ִאתֹוְסָפת ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת 
ִאיִהי  ַּכד  ַנְפַקת,  ְוִאיִהי  ַׁשָּבת.  ְלֶעֶרב 
ַנְפַקת, ָנְפִקין ִאֵּלין ִעָּמּה, ּוְמַעְבֵרי ִמִיְׂשָרֵאל 
ָּכל ֲעִציבּו, ְוָכל ְיִגיָעא, ְוָכל ְמִרירּו ְדַנְפָׁשא, 
ְוָכל רּוְגָזא ְדָעְלָמא, ְוִאֵּלין ִאיּנּון ְּבִדיֵחי 

ָעְלָמא.
ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַתָּתא ֵמִאֵּלין ַאְרָּבָעה, ֻּכְּלהּו 
ִאְתָמנּון ְלַאְעְּבָרא ִדיָנא, ֵמִאיּנּון ָמאֵרי 
ְּבֵגיִהָּנם,  לֹון  ְּדַטְרֵדי  ּוֵמִאיּנּון  ְדִדיָנא, 
ִּדיַסְלקּון ִּדיָנא ִמַּנְייהּו. ְוַעל ָּדא, ָּכל ִאֵּלין 
ְיֵתדֹות ֻּכְּלהּו ַקְייֵמי ְבֶחְדָוה, ּוֵמֶחְדָוה 



ָּבת    ַוְיִחי - ָּבָלק     קיזֹזַהר ַהּׁשַ

ְוָכל ַהֵהיָכלֹות עֹוְמִדים ְלִהְתַעֵּטר ְלַמְעָלה, 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר.

ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא
עֹוד ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַעל ֶזה ָׁשִנינּו, ַׁשָּבת 
ֻּדְגָמא ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא ִהיא. ָּכְך ֶזה ַוַּדאי. ְוַעל 
ֶזה ְׁשִמָּטה ְויֹוֵבל ֻּדְגָמא ֶזה ָּבֶזה. ְוַׁשָּבת ְועֹוָלם 
ַהָּבא ָּכְך הּוא. ְואֹוָתּה ּתֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה, ִמּסֹוד 
לֹום ַהֹּזאת  ֶׁשל ָזכֹור ִהיא ָבָאה ַעל ֻסַּכת ַהּׁשָ
ֶׁשּלֹוַקַחת ֵמָהעֹוָלם ַהָּבא. ְוַהּתֹוֶסֶפת ַהּזֹאת 
נֹוֶתֶנת ָלָעם ַהָּקדֹוׁש. ּוְבאֹוָתּה ּתֹוֶסֶפת ֵהם 
ְׂשֵמִחים, ְוִנְׁשָּכִחים ֵמֶהם ָּכל ִּדְבֵרי ַהחֹל, ְוָכל 
ַצַער ְוָכל ַהָּצרֹות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה יד( ְּביֹום 
ָהִניַח ה' ְלָך ֵמָעְצְּבָך ּוֵמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעֹבָדה 

ַהָּקָׁשה ְוגֹו'.

ְמנּוַחת ַהְנַׁשּמֹות ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לֹו. ָּכאן ֵיׁש סֹוד ַהּסֹודֹות 
ֶׁשַּלֲחָכִמים ִנְמְסרּו, ְוֵיׁש ְלהֹוִדיַע ָּבִראׁשֹוָנה 
ָּבת, ְּבָׁשָעה  ָּדָבר ֶאָחד. ּבֹא ּוְרֵאה, ְּביֹום ַהּׁשַ
ֶׁשִּמְתַקֵּדׁש ַהּיֹום, יֹוְצאֹות ְנָׁשמֹות ִמּתֹוְך ֵעץ 
בֹות אֹוָתן ַהְּנָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהַחִּיים, ּוְמַנּׁשְ
ָּבת.  ַהּׁשַ יֹום  ָּכל  ָּבֶהם  ְוָנִחים  ַלַּתְחּתֹוִנים 
ָּבת, עֹולֹות ָּכל ַהְּנָׁשמֹות  ְוַאַחר ֶׁשּיֹוֵצאת ַהּׁשַ
ּוִמְתַעְּטרֹות ַּבֲעָטרֹות ְקדֹוׁשֹות ְלַמְעָלה. 
)ּוְכֶׁשִּמְתַעְּטרֹות ְּבאֹותֹו טּוב, ֵאּלּו ֵהם ְּבָעָליו ֶׁשל אֹותֹו טּוב ַוַּדאי( 

ַאף ָּכאן ַמְזִמין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת אֹותֹו 
ָהִאיׁש, ְוזֹוִהי ְנָׁשָמה ַאֶחֶרת, ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשּזֹו 
ְמֻזֶּמֶנת לֹו, ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָהְיָתה לֹו ָּבִראׁשֹוָנה, 
ְׁשֵאָרּה ָהִראׁשֹוָנה, ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה ֹלא ִיְגָרע, 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר.

ַנְפֵקי, ְוֻכְּלהּו ֵהיָכִלין ַקְייֵמי ְלִאְתַעְטָרא 
ְלֵעיָּלא. ְּכָמה ְדִאְּתַמר.

ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא )ח"א מ"ח, א(
ּתּו ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַעל ָּדא ָתֵניָנן ַׁשָּבת 
ּדּוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהּו, ָהִכי 
הּוא ַוָּדאי, ְוַעל ָּדא ְׁשִמיָטה ְויֹוֵבל ּדּוְגָמא 
ָדא ְבָדא. ְוַׁשָּבת ְוָעְלָמא ְדָאֵתי ָהִכי הּוא. 
ְוַההּוא ּתֹוֶסֶפת ְּדִנְׁשְמָתא ֵמָרָזא ְדָזכֹור 
ָקא ַאְתָיא ַעל ַהאי ֻסַּכת ָׁשלֹום ְּדָנִטיל 
ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָדא תֹוֶסֶפת ַיֲהַבת ְלַעָּמא 
ַקִּדיָׁשא. ּוְבַההּוא תֹוֶסֶפת ָחָדאן ְוִיְתְנֵׁשי 
ִמַּנְייהּו ָּכל ִמִּלין ְּדחֹול ְוָכל ַצֲעִרין ְוָכל 
ָעאִקין ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר )ישעיה יד( ְּביֹום 
ָהִניַח ְיָי ְלָך ֵמָעְצְּבָך ּוֵמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעבָֹדה 

ַהָּקָׁשה ְוגו'.

ְמנּוַחת ַהְנַׁשּמֹות ְּביֹום ַהַּׁשָּבת )ח"ב צ"ח, א(
ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לֹו. ָהָכא ִאית ָרָזא ְדָרִזין, 
ְלַחִּכיִמין ִאְתְמָסרּו, ְוִאית ְלאֹוָדָעא 
ְבַקְדִמיָתא ִמָּלה ָחָדא. ָּתא ָחֵזי, ְּביֹוָמא 
ְדַׁשְּבָתא ְבַׁשֲעָתא ְדִאְתַקָּדׁש יֹוֵמי, ַנְפֵקי 
ִנְׁשָמִתין ִמּגֹו ִאיָלֵני ְדַחֵּיי, ּוְמַנְּׁשָבן ִאיּנּון 
ִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁשין ְלַתָּתֵאי, ְוַנְייִחין ְּבהּו ָכל 
יֹוָמא ְדַׁשְּבָתא. ּוְלָבַתר ְּדָנִפיק ַׁשְּבָתא, 
ַסְּלִקין ֻּכְּלהּו ִנְׁשָמִתין ּוִמְתַעְּטָרן ְּבִעְטִרין 
ַקִּדיִׁשין ְלֵעיָּלא. )ְוַכד ִמְתַעְּטָרן ְּבַההּוא ָטָבא ִאֵּלין 
ִאיּנּון ְּבַעָליו ְדַההּוא ִטיבּו ַוָדאי( אֹוף ָהִכי, ֻקְדָׁשא 

ְּבִריְך הּוא ַאְזִמין ְלַההּוא ַבר ָנׁש, ְוָדא 
הּוא ִנְׁשָמָתא ַאֶחֶרת, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָדא 
ְזִמיָנא ֵליּה, ִנְׁשָמָתא ַדֲהָות ֵליּה ְּבַקְדִמיָתא, 
ְׁשֵאָרּה ְדַקְדֵמיָתא, ְּכסּוָתּה ְועָֹנָתּה ֹלא 

ִיְגָרע, ְּכָמה ְדִאְּתַמר.



ָּבת     ֶבֶרק י"ב    ֹזַהר ַהּׁשַ קיח

ה ַהַּתְחּתֹוָנה ַהּזֹו עֹוָלה, ְוִנְרֵאית  ֻקּדָ ַהּנְ ׁשֶ ּכְ
ֶטת, )אֹוָתּה ְנֻקָּדה ַּתְחּתֹוָנה ַּכֲאֶׁשר עֹוָלה ְלִהְתַעֵּטר  ּוִמְתַקּׁשֶ
ְלַמְעָלה  ִנְמֵצאת  ְמָחה  ַהּׂשִ ָּכל  ָאז  ָּבָאבֹות( 

ּוְלַמָּטה, ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ְּבִׂשְמָחה. ּוַבַּלְיָלה 
ט, ּופֹוֵרׂש  ַהֶּזה ַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו אֹוָרּה ִמְתַּפּׁשֵ
ִּליִטים ָהֲאֵחִרים  ְּכָנָפיו ַעל ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהּׁשַ

ָמֳעָבִרים, ְוִנְמֵצאת ְׁשִמיָרה ַעל ָהעֹוָלם.

ְוָאז נֹוֶסֶפת רּוַח ְנָׁשָמה ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד, ּוְבאֹוָתּה ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ׁשֹוְכִחים ָּכל 
ְּפָרט  ִנְמָצא  ֹלא  ּוְכלּום  ְוַהֵחָמה,  ָהֶעֶצב 
רּוַח  אֹוָתּה  ּוְלַמָּטה.  ְלַמְעָלה  ְמָחה  ַלּׂשִ
ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְונֹוֶסֶפת ִּבְבֵני ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשּיֹוֶרֶדת, 
רֹוֶחֶצת ַּבְּבָׂשִמים ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן, ְויֹוֶרֶדת ְוׁשֹוָרה 
ַעל ָהָעם ַהָּקדֹוׁש. ַאְׁשֵריֶהם ְּכֶׁשָהרּוַח ַהּזֹו 

ִמְתעֹוֶרֶרת.

ִהְתעֹוְררּות אֹוָתּה רּוַח
אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשאֹוָתּה רּוַח יֹוֶרֶדת, יֹוְרִדים  ּבְ
ֶמְרָּכבֹות  ים  ִׁשּׁשִ ָהֵעֶדן  ַּגן  ְלתֹוְך  ִעָּמּה 
ה ְצָדִדים. ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים ְלַגן  ְמֻעָּטרֹות ְלִׁשּׁשָ
ֵעֶדן, ֲאַזי ָּכל אֹוָתן ָהרּוחֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּבַגן 
ֵעֶדן, ֻּכָּלן ִמְתעֹוְררֹות ְלאֹוָתּה )ִמְתַעְּטרֹות ְּבאֹוָתּה( 
רּוַח. ַהָּכרֹוִזים קֹוְרִאים ְואֹוְמִרים: ַאְׁשֵריֶכם 
ִרּבֹוְנֶכם  ֶׁשְרצֹון  ַהָּקדֹוׁש,  ָהָעם  ִיְׂשָרֵאל, 

ִמְתעֹוֵרר ֲאֵליֶכם.

סֹוד ַהּסֹודֹות ְליֹוְדֵעי ַהָחְכָמה. ַאְׁשֵריֶהם 
ִהיא  ַהּזֹו  ָהרּוַח  ִמְתעֹוֶרֶרת.  זֹו  ְּכֶׁשרּוַח 
ִמֶּמָּנה  ְויֹוֵצאת  ַהּזֹו,  ַהְּנֻקָּדה  טּות  ִהְתַּפּׁשְ
ָּבת  ֶטת ָּבעֹוָלם, ְואֹוָתּה ִהיא סֹוד ַהּׁשַ ּוִמְתַּפּׁשֶ
רּוי ְלַמָּטה, ְוַעל ָּכְך ָּכתּוב ּבֹו ְׁשִמיָרה,  ֶׁשּׁשָ
ָּבת, ַוֲהֵרי  )שמות לא( ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשַ

)ח"ב ר"ד, א(

ַהאי ְנקּוָדה ַתָּתָאה ַכד ַסְּלָקא ְוִאְתַחִזית, 
ְוִאְתַקִּׁשיַטת. )ס"א ַהאי ְנקּוָדה ַתָּתָאה ַכד ַסְּלָקא 
ְלִאְתַעְטָרא ְבַאָּבָהן( ְּכֵדין ָּכל ֶחְדָוה ִאְׁשְּתַכח 

ְוָעְלִמין ֻּכְּלהּו ְבֶחְדָוה.  ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא, 
ִאְתָּפַׁשט  ְנקּוָדה  ַהאי  ֵליְלָיא,  ּוְבַהאי 
ְנהֹוָרָאה, ּוָפִריׂש ַּגְדּפֹוי ַעל ָעְלָמא, ְוָכל 
ִׁשְלטֹוִנין ַאֲחָרִנין ִמְתַעְּבָרן, ּוְנִטירּו ִאְׁשְּתַכח 

ַעל ָעְלָמא.
ּוְכֵדין ִאּתֹוָסף רּוַח ִנְׁשָמָתא ְבִיְׂשָרֵאל, 
ַעל ָּכל ַחד ְוַחד, ּוְבַהִהיא ִנְׁשָמָתא 
ְיֵתיָרא, ַנְׁשָיין ָּכל ִעְצָּבא ְוֵחיָמָתא, ְוָלא 
ִאְׁשְּתַכח ַּבר ֶחְדָוה, ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא. ַההּוא 
רּוָחא ְדָנִחית ְוִאּתֹוַסף ִּבְבֵני ָעְלָמא, ַּכד 
ָנִחית, ִאְתָסֵחי ְּבבּוְסִמין ְּדִּגְנָּתא ְדֵעֶדן, 
ְוָנִחית ְוָׁשָרא ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא, ַזָּכִאין 

ִאיּנּון, ַּכד ַהאי רּוָחא ִאְתָער.

ִהְתעֹוְררּות אֹוָתּה רּוַח
ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ְדַההּוא רּוָחא ָנִחית 
ַנְחִּתין ִעָּמּה ְלגֹו ִּגְנָּתא ְּדֵעֶדן, 
ִׁשִּתין ְרִתיִכין, ִמְתַעְּטִרין ְלִׁשית ִסְטִרין. 
ְוַכד ָמֵטי ְלִגְנָּתא ְדֵעֶדן, ְּכֵדין ָּכל ִאיּנּון 
ֻּכְּלהּו  ְדֵעֶדן,  ְּדִּגְנָּתא  ְוִנְׁשָמִתין  רּוִחין 
ִמְתֲעֵרי ְלַההּוא )נ"א ִמְתַעְּטֵרי ְבַההּוא( רּוָחא. 
ְּכרּוֵזי ָקֵרי ְוָאַמר, ַזָּכִאין ַאּתּון ִיְׂשָרֵאל, 
ַעָּמא ַקִּדיָׁשא, ִּדְרעּוָתא ְדָמאֵריכֹון ִאְּתַער 

ְלַּגַּבְייכּו.
ָרָזא ְּדָרִזין ְלַיְדֵעי ָחְכָמָּתא, ַזָּכִאין ִאיּנּון 
ַּכד ַהאי רּוָחא ִאְתָער. ַהאי רּוָחא 
ִאיהּו ִאְתַּפְּׁשטּוָתא ְדַהאי ְנקּוָדה, ְוָנְפָקא 
ִמיָּנּה, ְוִאְתַּפְּׁשָטא ְבָעְלָמא, ְוַההּוא ֲהֵוי 
ָרָזא ְּדַׁשָּבת, ְּדָׁשָרא ְלַתָּתא, ְוַעל ָּדא ְכִתיב 
ֵּביּה ְׁשִמיָרה, )שמות לא( ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
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ָּבת,  ֵּפְרׁשּוָה, ֹלא ָכתּוב ַׁשָּבת, ֶאָּלא ֶאת ַהּׁשַ
ְלַרּבֹות אֹוָתּה רּוַח ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ַהֹּכל, ְוָצִריְך 
ִלְׁשמֹר אֹוָתּה הֹוִאיל ְועֹוֶמֶדת ִעם ָהָאָדם. ְוַעל 

ֶזה ָּכתּוב, )ישעיה נו( ָּכל ֹׁשֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו.

ֲהָנַאת ָהרּוַח 
ּסֹוד ַהֶּזה ֵיׁש סֹוד ַאֵחר. ָהרּוָח ַהּזֹו ֶנֱהֵנית  ּבַ
ַּבּיֹום ַהֶּזה ֵמֲהָנָאָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ּוֵמָהעֶֹנׁש 
ֹעֶנג  ָלּה  ָלֵתת  ָצִריְך  ָּכְך  ּוִמּׁשּום  ֶׁשָּלֶהם, 
ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּבָׁשֹלׁש 
ְסעּודֹות ֶׁשל ְׁשֹלׁש ַּדְרגֹות ָהֱאמּוָנה, ְּכמֹו 
ֶׁשֵּבֲארּוָה, ְוזֹו נֹוֶטֶלת ִׂשְמָחה ָוֹעֶנג ְּבאֹוָתן 
ְסעּודֹות ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ִמי ֶׁשְּמַהֶּנה 

אֹוָתּה ּוְמַעֵּנג אֹוָתּה ַּבּיֹום ַהֶּזה.

ָהרּוַח ַהּזֹו ֶנֱהֵנית ָּכל ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים ֵמָהרּוַח 
ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ַעִּתיק ָּכל ָהַעִּתיִקים, ְוֵכיָון 
ֵעֶדן  ְּבַגן  ְורֹוֶחֶצת  ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום  ֶׁשּיֹוֶרֶדת 
ַּבְּסעּודֹות  ַהּגּוף  ֵמֹעֶנג  ִמְתַעֶּנֶגת  ַּבַּלְיָלה, 
)ּוִמְתַעֶּנֶגת( ָהרּוַח  ֶׁשל ָהֱאמּוָנה, ּוִמְתַעֶּטֶרת 
ַהּזֹו ִמַּמְעָלה ּוִמַּמָּטה, ְוִנְרֵוית ְּבָכל ַהְּצָדִדים 

ָּבֲעָטָרה )ָּבֹעֶנג( ֶׁשְּלַמְעָלה ּוַמָּטה.

ְוָׁשְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת
ְוהֹוִאיל ְועֹוֵמד ִעם ָהָאָדם, ָצִריְך לֹו ִלְׁשֹמר 
אֹותֹו, ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִהיא  זֹו  ַׁשָּבת   - ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ָּבת.  ַהּׁשַ ֶאת 
ָּבת - זֹוִהי אֹוָתּה  ְנֻקָּדה ַּתְחּתֹוָנה. ֶאת ַהּׁשַ
טּוָתּה ֶׁשל אֹוָתּה ְנֻקָּדה. אֹוָתּה  רּוַח, ִהְתַּפּׁשְ
טּות, ְּכֶׁשּנֹוָספֹות ְקֻדּׁשֹות ּוְבָרכֹות  ַהִהְתַּפּׁשְ
ָנאֹור,  ַהֹּכל  ְנֻקָּדה,  אֹוָתּה  ַעל  ִמְלַמְעָלה 

ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוָהא אּוְקמּוָה, ַׁשָּבת ָלא 
ְכִתיב, ֶאָּלא ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְלַאְסָּגָאה ַההּוא 
רּוָחא ְדָׁשֵרי ַעל ּכָֹּלא, ְוִאְצְטִריְך ְלַנְטָרא 
ֵליּה, הֹוִאיל ְוַקְּייָמא ִעֵּמיּה ְּדַבר ָנׁש, ְוַעל 
ָּדא ְכִתיב, )ישעיה נו( ָּכל ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו.

ֲהָנַאת ָהרּוַח
ְּבַהאי ָרָזא ִאית ָרָזא ַאֲחָרא. ַהאי רּוָחא, 
ִאְתֲהֵני ְבַהאי יֹוָמא, ֵמֲהָנאֹוָתן ְּדִיְׂשָרֵאל, 
ּוֵמִעּנּוָגא ִדְלהֹון, ּוְבִגין ָּדא, ָּבֵעי ְלֵמיַהב 
ֵליּה ִעּנּוָגא, ְּבֵמיְכָלא ּוְבִמְׁשְּתָיא, ְּתָלת 
ַּדְרֵּגי  ִּדְתַלת  ְסעּוָדִתין,  ִּבְתַלת  ִזְמִנין, 
ְמֵהיְמנּוָתא, ְּכָמה ְּדאּוְקמּוָה. ְוַהאי ָנִטיל 
ֶחְדָוה ְוִעּנּוָגא, ְּבִאיּנּון ְסעּוָדֵתי ְּדִיְׂשָרֵאל. 
ַזָּכָאה חּוָלֵקיּה, ָמאן ְּדַאֲהֵני ֵליּה, ּוְמַעֵנג 

ֵליּה, ְּבַהאי יֹוָמא.

ַהאי רּוָחא, ִאְתֲהֵני ָכל ִׁשיָתא יֹוִמין, 
ְדָכל  ְּדַעִּתיָקא  ִעָּלָאה  ֵמרּוָחא 
ַעִּתיִקין. ּוְביֹוָמא ְדַׁשְּבָתא, ֵּכיַון ְּדָנִחית, 
ְוִאְתָסֵחי ְבִגְנָּתא ְדֵעֶדן ְּבֵליְלָיא, ִאְתַעָּנג 
ֵמִעּנּוָגא ְדגּוָפא, ִּבְסעּוָדֵתי ִדְמֵהיְמנּוָתא, 
ְוִאְתַעָּטר )נ"א ְוִאְתַעָּנג( ַהאי רּוָחא ֵמֵעיָּלא 
ְוַתָּתא, ְוִאְתַרֵוי ְבָכל ִסְטִרין, ְּבִעְטָרא )נ"א 

ֵבִעּנּוָגא( ִּדְלֵעיָּלא ְוַתָּתא.

ְוָׁשְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת
ְוהֹוִאיל ְוָקְייָמא ִעֵּמיּה ְּדַבר ָנׁש, ִאְצְטִריְך 
ֵליּה ְלַנְטָרא ֵליּה. ְוַעל ָּדא ְכִתיב 
ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת. ַׁשָּבת, 
ֶאת  ַתָּתָאה.  ְנקּוָדה  ַהִהיא  הּוא  ָּדא 
ַהַּׁשָּבת, ָּדא הּוא ַהאי רּוָחא, ִאְתַּפְּׁשטּוָתא 
ְדַהִהיא ְנקּוָדה. ַההּוא ִאְתַּפְּׁשטּוָתא, ַּכד 
ִאּתֹוָסף ִקּדּוָׁשן ּוִבְרָּכאן ִמְּלֵעיָּלא, ַעל 
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ְוַנֲעֵׂשית רּוַח ְמִאיָרה ְּבָכל ַהְּצָדִדים, ִמְתַחֵּלק 
ְלַמְעָלה ּוֵמִאיר, ְוֶנֱחָלק ְלַמָּטה ּוֵמִאיר. ְוֶזהּו 
ה  ֶׁשָּכתּוב ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵחֶלק ְיֻרּׁשָ

ֵיׁש ָלנּו ְּכֶאָחד.

ַהֵחֶלק ֶׁשְּלַמְעָלה ִמְתַעֵּטר ַּבּיֹום ַהֶּזה ֵמָהעֶֹנג 
ָהֶעְליֹון ַהָּקדֹוׁש, ְוֶנֱהֶנה ֵמַהִּזיו ָהֶעְליֹון ֶׁשל 
ַעִּתיק ָּכל ָהַעִּתיִקים. ַהֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ִמְתַעֵּטר 
ַּבּיֹום ַהֶּזה ֵמָהעֶֹנג ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשֶּנֱהֶנה ַּבְּסעּודֹות 
ַהָּללּו, ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ְלַעְּנגֹו ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה, 

ִּבְלבּוֵׁשי ָכבֹוד ּוְבִׂשְמַחת ַהֹּכל. 

ר ַהֵחֶלק ַהֶּזה ְלַמָּטה ְוִנְׁשָמר ְּכמֹו  ְתַעּטֵ ּמִ ּוְכׁשֶ
ֶׁשָּצִריְך, עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ּוִמְתַחֵּבר ְּבאֹותֹו ֵחֶלק 
ַאֵחר. ְוַהְּנֻקָּדה ַהּזֹו נֹוֶטֶלת ַהֹּכל ִמַּמְעָלה 
ּוִמַּמָּטה, ְוִנְכֶלֶלת ִמָּכל ַהְּצָדִדים. ּוִמּׁשּום 
ֶׁשִּמְתַעֶּטֶרת ְּבַׁשָּבת ִמַּמְעָלה ּוִמַּמָּטה, ָּכל 
ְׁשָאר ַהָּיִמים נֹוְתִנים ֹּכַח ַלֹּכל, ְונֹוְתִנים ָלּה 
ִׁשְלטֹון ִמַּמְעָלה ּוִמַּמָּטה. ּוְבסֹודֹות ִסְפרֹו ֶׁשל 
ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִנְמָצא ַהּסֹוד ַהֶּזה, ּוֵבֵאר אֹותֹו 
ַהְּמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ַוִּיָּנַפׁש
תּוב ַוִּיָּנַפׁש, ּוֵפְרׁשּוָה - ַוי ֶנֶפׁש ֶׁשָאְבָדה,  ּכָ
ְוָיֶפה הּוא. ֲאָבל ִאם ָּכְך, ַוי ַלּגּוף ָהָיה ָצִריְך 
לֹוַמר, ֶׁשִּמֶּמּנּו ָאְבָדה ֶנֶפׁש! ֲאָבל סֹוד ַהָּדָבר 
- ָּבָאָדם ֵיׁש ֶנֶפׁש ֶׁשּנֹוֶטֶלת ּומֹוֶׁשֶכת ֵאָליו 
ֶאת ָהרּוַח ַהּזֹו ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְואֹוָתּה ָהרּוַח 
ְׁשרּוָיה ְּבתֹוְך אֹוָתּה ַהֶּנֶפׁש ְוָדָרה ָּבּה ָּכל יֹום 
ָּבת, ְוָאז אֹוָתּה ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ִהיא ְּבִרּבּוי  ַהּׁשַ

ָהְיָתה. ְותֹוֶעֶלת יֹוֵתר ִמַּמה ּׁשֶ

ַהִהיא ְנקּוָדה, ִאְתְנִהיר ּכָֹּלא, ְוִאְתָעִביד 
רּוָחא ְנִהיָרא ְבָכל ִסְטִרין, ִאְתְּפַלג ְלֵעיָּלא 
ְוָנִהיר. ְוִאְתְּפַלג ְלַתָּתא ְוָנִהיר. ְוָדא הּוא 
חּוָלק  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוֵבין  ֵּביִני  ִדְכִּתיב 

ַאֲחָסָנא ִאית ָלן ַּכֲחָדא.
חּוָלָקא ִּדְלֵעיָּלא, ִאְתֲעָּטר ְּבַהאי יֹוָמא, 
ֵמִעּנּוָגא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא, ְוִאְתֲהֵני 
ַעִּתיִקין.  ְדָכל  ְדַעִּתיָקא  ִעָּלָאה  ִמִּזיָוא 
חּוָלָקא ַתָּתָאה, ִאְתֲעָּטר ְּבַהאי יֹוָמא, 
ֵמִעּנּוָגא ִּדְלַּתָּתא, ְּדִאְתֲהֵני ְבָהֵני ְסעּוָדֵתי. 
ְּבֵמיְכָלא  ֵליּה,  ְלַעְּנָגא  ָּבֵעי  ָּדא,  ְוַעל 
ּוְבִמְׁשְּתָיא ִבְלבּוֵׁשי ְיָקר, ּוְבֶחְדָוה ְדֹכָּלא.

ְלַתָּתא,  ַהאי חּוָלָקא  ִמְתַעְּטָרא  ְוַכד 
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חּוָלָקא  ְבַההּוא  ְוִאְתַחְּבָרא  ְלֵעיָּלא, 
ַאֲחָרא. ְוַהאי ְנקּוָדה ָנִטיל ּכָֹּלא ֵמֵעיָּלא 
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ְׁשַאר יֹוִמין ָיִהיב ֵחיָלא ְלכָֹּלא, ְוִאְתְייִהיב 
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חּוָלֵקיהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל.
ַוִּיָּנַפׁש

ְּכִתיב ַוִּיָּנַפׁש, ְואּוְקמּוָה ַווי ֶנֶפׁש ְּדַאְבַדת 
ְוַׁשִּפיר ִאיהּו. ֲאָבל ִאי ָהִכי ַווי 
גּוָפא ִאְצְטִריְך ְלֵמיַמר, ְּדִמֵּניּה ַאְבַדת 
ֶנֶפׁש. ֲאָבל ָרָזא ְדִמָּלה, ְּבַבר ָנׁש ִאית 
ֶנֶפׁש, ְּדַנְטָלא ּוָמִׁשיְך ְלַגֵּביּה ְלַהאי רּוָחא 
ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת. ְוַההּוא רּוָחא ַׁשְרָיא ְבַגָּווה 
יֹוָמא  ָּכל  ָבּה  ְוַדְייָרא  ֶנֶפׁש,  ְדַהִהיא 
ְיֵתיָרה  ֶנֶפׁש,  ַההּוא  ּוְכֵדין,  ְדַׁשְּבָתא. 

ְבִרּבּוָיא ְותֹוַעְלָּתא ַיִּתיר ִמַּמה ְּדֲהָוה. 

עה  ל  יאער 

ו

זי"ע  יקיה ציני  הכינה ְְְִִִִֵַַַַַָָהראת

זהרתב  ו')יקני יק)ועלינ ,יקיה צני על כינת מרה הא ר דה , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הכינהלידע הראת א לימ אנחנ י ,רתדנתלנ נחב זי"ע, הר"י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מתנ יכיממ הא רת מדינל י זי"ע, הר"י ל דה נצי להית כינ מְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
 חז"ל ואמר .תאלינע"א)יבמ צז  ע"ב ולא(צו מרא, י למעא אמר אלעזר ר' אזל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חני ורי ... איקד. חני רי מע .חני רי מימ האי?אמרה י קיד טעמא מאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
כתיב מאי רב, אמר יהדה רב ניאמר לגר לאד ל אפר וכי ?"למיע אהל "אגרה ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

?למיעהעמ בר אמר רצ יהי ,לע ל נר הא, ר דה לפני וד אמר אא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הה. לע ברמי מריא ,חכ למיד ל יחאי,  מע רי מ חני רי אמר ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

קבר. בבת פתתיו הה, לע מיו מעמעה ואיימא זעירא  יצחק ר' אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאי יני".?קראנזירא, פתי בב רילמי לדדי לה הב יי ל"וח מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

בב, מד עליו, עאצ אד יח יו ,ענבי ל מר מה .ענבייו חכמי למידי א ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
קבר בבת תיהפת הה לע יהמ מעה בר מריאיב. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ולעתועל ,מק בכל ,דה נצ על הר"י, רת את ללמד רי וכה, ה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הימרא, על הא הא רח, נחת ואיל,דה זהר המד ח דל ה לתאר אפר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הר"י נמת את יממ מפעיל מערר זה ידי לרחיגעל ,טפ מ ,לה עליו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

דב",יב . "יערת ספר  זה על  פר ני (חלק ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז ) ר' בב ר אי מק ם  מ ל להבין, היינ ...: ְְְִִֵַָָָָ
אזעלמ ת, מיו , מעה  דבר אמרים אבל  ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וע מדת למדים, ם מתל ת ציק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
עלםם ע למת, בב' ר  אמרינן פיר   וכ , ְְִִַָָָָָָָָ

קבר גף נתלת ם הע לם, בזה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה צחי
גרמי קבר ,הבלא בבת פתתיו  אמר  , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ע"ל קבר, ג ף  תל,"דב "יערת ע ד  (וען ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

ט "ז ) ר ראן, .חלק ְִֵֶ

היג . חיוכתב אי ד"הן  מ ת רת (רים  ְְִִֶַַַַַַָָָ
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גרמי קבר ,הבלא בבת פתתיו  אמר  , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ע"ל קבר, ג ף  תל,"דב "יערת ע ד  (וען ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

ט "ז ) ר ראן, .חלק ְִֵֶ

היג . חיוכתב אי ד"הן  מ ת רת (רים  ְְִִֶַַַַַַָָָ



ָּבת    ַוְיִחי - ָּבָלק     קכאֹזַהר ַהּׁשַ

ִעּטּור ַהְּנָפׁשֹות ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ְוַעל ֶזה ָׁשִנינּו, ָּכל ַנְפׁשֹות ִיְׂשָרֵאל ִמְתַעְּטרֹות 
ָּבת, ְוָהֲעָטָרה ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשּשֹׁוָרה ָהרּוַח  ְּביֹום ַהּׁשַ
ַהּזֹו ְּבתֹוָכם. ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵצאת ַׁשָּבת ְואֹוָתּה רּוַח 
עֹוָלה ְלַמְעָלה, ֲאַזי ַוי ַלֶּנֶפׁש ֶׁשִאְּבָדה ַמה 
ִאְּבָדה. ִאְּבָדה אֹוָתּה ֲעָטָרה ֶעְליֹוָנה ְואֹותֹו  ּׁשֶ
ֹּכַח ָקדֹוׁש ֶׁשָהָיה ָּבּה. ְוֶזהּו ַוִּיָּנַפׁש, ַוי ֶנֶפׁש, 

ִאְּבָדה. ֶׁשִאְּבָדה ַמה ּׁשֶ

ִעּטּור ַהְּנָפׁשֹות ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ְּדִיְׂשָרֵאל  ַנְפָׁשאן  ָתֵניָנן, ָּכל  ָּדא  ְוַעל 
ִמְתַעְּטָרן ְּביֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא, ְוִעְטָרא 
ִדְלהֹון, ְּדַׁשְרָיא ַהאי רּוָחא ְּבַּגַּווְייהּו. ֵּכיַון 
ַסְּלָקא  רּוָחא  ְוַההּוא  ַׁשְּבָתא,  ְּדָנַפק 
ְלֶנֶפׁש, ְּדַאְבַדת ַמה  ַווי  ְּכֵדין  ְלֵעיָּלא, 
ְדַאְבַדת. ַאְבַדת ַההּוא ִעְטָרא ִעָּלָאה, 
ְוַההּוא ֵחיָלא ַקִּדיָׁשא ְדֲהָוה ָבה, ְוָדא 
ַמה  ְּדַאְבַדת  ֶנֶפׁש,  ַווי  ַוִּיָּנַפׁש,  הּוא 

ְדַאְבַדת.

עה  ל  יאער 

ו

זי"ע  יקיה ציני  הכינה ְְְִִִִֵַַַַַָָהראת

זהרתב  ו')יקני יק)ועלינ ,יקיה צני על כינת מרה הא ר דה , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הכינהלידע הראת א לימ אנחנ י ,רתדנתלנ נחב זי"ע, הר"י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מתנ יכיממ הא רת מדינל י זי"ע, הר"י ל דה נצי להית כינ מְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
 חז"ל ואמר .תאלינע"א)יבמ צז  ע"ב ולא(צו מרא, י למעא אמר אלעזר ר' אזל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חני ורי ... איקד. חני רי מע .חני רי מימ האי?אמרה י קיד טעמא מאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
כתיב מאי רב, אמר יהדה רב ניאמר לגר לאד ל אפר וכי ?"למיע אהל "אגרה ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

?למיעהעמ בר אמר רצ יהי ,לע ל נר הא, ר דה לפני וד אמר אא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הה. לע ברמי מריא ,חכ למיד ל יחאי,  מע רי מ חני רי אמר ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

קבר. בבת פתתיו הה, לע מיו מעמעה ואיימא זעירא  יצחק ר' אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאי יני".?קראנזירא, פתי בב רילמי לדדי לה הב יי ל"וח מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

בב, מד עליו, עאצ אד יח יו ,ענבי ל מר מה .ענבייו חכמי למידי א ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
קבר בבת תיהפת הה לע יהמ מעה בר מריאיב. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ולעתועל ,מק בכל ,דה נצ על הר"י, רת את ללמד רי וכה, ה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הימרא, על הא הא רח, נחת ואיל,דה זהר המד ח דל ה לתאר אפר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הר"י נמת את יממ מפעיל מערר זה ידי לרחיגעל ,טפ מ ,לה עליו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

דב",יב . "יערת ספר  זה על  פר ני (חלק ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז ) ר' בב ר אי מק ם  מ ל להבין, היינ ...: ְְְִִֵַָָָָ
אזעלמ ת, מיו , מעה  דבר אמרים אבל  ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וע מדת למדים, ם מתל ת ציק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
עלםם ע למת, בב' ר  אמרינן פיר   וכ , ְְִִַָָָָָָָָ

קבר גף נתלת ם הע לם, בזה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה צחי
גרמי קבר ,הבלא בבת פתתיו  אמר  , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ע"ל קבר, ג ף  תל,"דב "יערת ע ד  (וען ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

ט "ז ) ר ראן, .חלק ְִֵֶ

היג . חיוכתב אי ד"הן  מ ת רת (רים  ְְִִֶַַַַַַָָָ

עה  ל  יאער 

ו

זי"ע  יקיה ציני  הכינה ְְְִִִִֵַַַַַָָהראת

זהרתב  ו')יקני יק)ועלינ ,יקיה צני על כינת מרה הא ר דה , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הכינהלידע הראת א לימ אנחנ י ,רתדנתלנ נחב זי"ע, הר"י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מתנ יכיממ הא רת מדינל י זי"ע, הר"י ל דה נצי להית כינ מְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
 חז"ל ואמר .תאלינע"א)יבמ צז  ע"ב ולא(צו מרא, י למעא אמר אלעזר ר' אזל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חני ורי ... איקד. חני רי מע .חני רי מימ האי?אמרה י קיד טעמא מאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
כתיב מאי רב, אמר יהדה רב ניאמר לגר לאד ל אפר וכי ?"למיע אהל "אגרה ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

?למיעהעמ בר אמר רצ יהי ,לע ל נר הא, ר דה לפני וד אמר אא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הה. לע ברמי מריא ,חכ למיד ל יחאי,  מע רי מ חני רי אמר ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

קבר. בבת פתתיו הה, לע מיו מעמעה ואיימא זעירא  יצחק ר' אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאי יני".?קראנזירא, פתי בב רילמי לדדי לה הב יי ל"וח מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

בב, מד עליו, עאצ אד יח יו ,ענבי ל מר מה .ענבייו חכמי למידי א ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
קבר בבת תיהפת הה לע יהמ מעה בר מריאיב. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ולעתועל ,מק בכל ,דה נצ על הר"י, רת את ללמד רי וכה, ה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הימרא, על הא הא רח, נחת ואיל,דה זהר המד ח דל ה לתאר אפר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הר"י נמת את יממ מפעיל מערר זה ידי לרחיגעל ,טפ מ ,לה עליו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

דב",יב . "יערת ספר  זה על  פר ני (חלק ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז ) ר' בב ר אי מק ם  מ ל להבין, היינ ...: ְְְִִֵַָָָָ
אזעלמ ת, מיו , מעה  דבר אמרים אבל  ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וע מדת למדים, ם מתל ת ציק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
עלםם ע למת, בב' ר  אמרינן פיר   וכ , ְְִִַָָָָָָָָ

קבר גף נתלת ם הע לם, בזה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה צחי
גרמי קבר ,הבלא בבת פתתיו  אמר  , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ע"ל קבר, ג ף  תל,"דב "יערת ע ד  (וען ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

ט "ז ) ר ראן, .חלק ְִֵֶ

היג . חיוכתב אי ד"הן  מ ת רת (רים  ְְִִֶַַַַַַָָָ

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קיב



ָּבת     ֶבֶרק י"ב    ֹזַהר ַהּׁשַ קכב
עה יב ל ער

מ יראל, לל על רחמי ילהמ מאד, דל היה יח תהי הר"י ל וכח ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעלינ
גמרא דאיתא ,עצמ על יחאי ר מע רי ע"ב)העיד מ"ה  אמר:(סה חזקה ואמר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

מ ,יה מ ל להע ל את לפטר אני יכל יחאי,  מע רי מ ירמיה, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרי
 תי ואלמלי עכו, ועד להע ברא מ עי, ני אלעזר ואלמלי עה, עד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבראתי
 מע רי מ ירמיה רי אמר חזקה ואמר ,פס עד להע ברא מ ,נע הְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻעז
א ,מה בני אני ,ה מאה א ,מה בני אני ,ה אל א ,עטימ וה עלה ני ראיתי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָיחאי,

.ה בני אני ה ניְְֲִִִֵֵַ

במדרהב')ר ל"ה, הסק(ראית על זי"ע ר"י י"ב)הביא ט' רק הרית...(נח את "זאת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
לפי לאת, הצרכ א רת  חסר, נכב "לדרת" ,ר "לע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹֹֻלדרת
עכ"ל. יחאי,  מע רי ל רוד יהדה, מל חזקה ל ר מ ,הי רימ יקיְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הרהועל כח נזה דה זהר למד מ,ידידי רנלד הר"י נמת את ילהמ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
נאל. מד ִִֵֶַָָבזה

מאכם)  בעלהחלצ עבדא  האריז"ל, ם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
טבה מה האחז אדם ל  מ אל, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָמדר
מאד,  אחז הראנים  מ יקים ציק  ְִִִִִִֵֶַַָָָָֹהיה 
ולכן .זרלע א ציק תא נפ תער  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָיזה 
נ ר אצל מאל מדר על הרב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָא
קמ י,  ני מ לא ,ל ואמר  מ ניו  קם ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹהאריז"ל,
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מן העלם ל את לפטר  אמר זי"ע ְְִִִֶֶַַָָָָָֹהר"י
אמן, ימינ מהרה  מ יח כף יב א  ו אי  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה ין

רצן. יהי ְִֵָן 

המשך בעמוד קכז

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].

 





ֶּפֶרק י"ג
ָבָרִׁשּיֹות

ְׁשמֹות - ִביְכָחס

f
ִכיָכה ְּבַׁשָּבת ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ

עה יב ל ער

מ יראל, לל על רחמי ילהמ מאד, דל היה יח תהי הר"י ל וכח ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעלינ
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 מע רי מ ירמיה רי אמר חזקה ואמר ,פס עד להע ברא מ ,נע הְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻעז
א ,מה בני אני ,ה מאה א ,מה בני אני ,ה אל א ,עטימ וה עלה ני ראיתי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָיחאי,
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לפי לאת, הצרכ א רת  חסר, נכב "לדרת" ,ר "לע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹֹֻלדרת
עכ"ל. יחאי,  מע רי ל רוד יהדה, מל חזקה ל ר מ ,הי רימ יקיְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
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ָּבת ֶבֶרק י"ג    ֹזַהר ַהּׁשַ קכד

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 
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ְנָׁשָמה ְיֵתָרה
ִאים ְוָאמֹוָרִאים, ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל  ְוַתּנָ
ְּכֶאָחד - ַאַחת ִהיא, ֲאָבל ְלָכל ָאָדם הּוא ְּכִפי 
ַמֲעָׂשיו. ְוָלַמְדנּו ִמַּקל ָוֹחֶמר ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה, 
ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּכֶאָחד, ְּבָכל ְזַמן ֶׁשחֹוְזִרים ֻּכָּלם 
- ִמְתַקְּבִלים. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )דברים ד( ַּכה' ֱאֹלֵהינּו 
ם ה' ֻמְכָּתר ֲעֵליֶהם  ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו. ֶׁשּׁשֵ
ְּבִכְתרֹו, ֶׁשהּוא ֶּכֶתר ֶעְליֹון. ְוזֹוִהי ְנָׁשָמה ְיֵתָרה 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבַׁשָּבת ְוָיִמים טֹוִבים. ּוִמּׁשּום 
ֶזה ִּתְּקנּו ְּבָכל יֹום ַלְחּתֹם ְּבֵׁשם ְיהָֹוה, ֶׁשהּוא 
חֹוָתם ֶׁשל ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשל ַהְּתִפּלֹות, ְוֹלא 
אֹוְמִרים מּוָסף ְּבִלי ֶּכֶתר. ּוְבַׁשָּבת ִּתְּקנּו לֹוַמר 

ְּבמּוָסף, ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְלָך ה' ֱאֹלֵהינּו.

ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְלִפי ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד
ֲאָבל ְלָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ָּכְך יֹוֶרֶדת לֹו ֶנֶפׁש 
ְיֵתָרה ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו. ִאם הּוא ָחִסיד - נֹוְתִנים 
לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ִמִּמַּדת ֶחֶסד ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו; ִאם 
הּוא ִּגּבֹור, ְיֵרא ֵחְטא - נֹוְתִנים לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה 
ִמִּמַּדת ַהְּגבּוָרה; ְוִאם הּוא ִאיׁש ָּתם - נֹוְתִנים 
לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה ִמִּמַּדת ֱאֶמת. ְוֶנֶפׁש ְיֵתָרה זֹו 
ַמְלכּות, ֶׁשִהיא ְּכלּוָלה ֵמֶעֶׂשר ְסִפירֹות, ּוְכִפי 
ִמָּדה ֶׁשל ֶּבן ָאָדם. ִאם ְנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל, אֹו ָחָכם, 
אֹו ֵמִבין ְּבָחְכָמה, אֹו ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו 
)משלי א( ְלָהִבין ָמָׁשל ּוְמִליָצה, אֹו ַּבְּנִביִאים, 

אֹו ַּבְּכתּוִבים - ָּכְך נֹוְתִנים לֹו ֶנֶפׁש ְיֵתָרה 
ֶׁשִּנְקֵראת ֶּכֶתר ַמְלכּות.

ִהְתַּפְּׁשטּות ַהְּׁשִכיָנה
ִכיָנה ִנְקֵראת ֶאֶרץ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  ָזֵקן ָזֵקן, ַהּׁשְ
ָּברּוְך הּוא. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )ישעיה סו( ְוָהָאֶרץ 
ֲהֹדם ַרְגָלי. ִמַּצד ַהֶחֶסד ִנְקֵראת ַמִים, ּוִמַּצד 

ְנָׁשָמה ְיֵתָרה )ח"ג רמ"ב, ב ר"מ(
ְוַתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ְבַׁשָּבת 
ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַּכֲחָדא, ַחד ִאיִהי. 
ֲאָבל ְלָכל ַּבר ָנׁש, ִאיהּו ְכפּום עֹוָבדֹוי. 
ְוֹאִליְפָנא ִמַקל ָוחֹוֶמר ְּדִתיּוְבָּתא, ְּדָכל 
ִיְׂשָרֵאל ַּכֲחָדא, ְּבָכל ִזְמָנא ְדַחְזִרין ֻּכְּלהּו, 
ִמְתַקְּבֵלי. ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, )דברים ד( ַּכיָי 
ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו, ְּדֵׁשם ְיָי מּוְכָּתר 
ָעַלְייהּו ְבִכְתֵריּה, ְּדִאיהּו ֶכֶתר ֶעְליֹון. ְוַהאי 
ִאיהּו ְנָׁשָמה ְיֵתיָרה ְדָכל ִיְׂשָרֵאל, ְּבַׁשָּבת 
ְויֹוִמין ָטִבין. ּוְבִגין ָּדא ַּתִּקינּו ְבָכל יֹוִמין, 
ְלִמְחָּתם ְּבֵׁשם ְיהָֹוה, ְּדִאיהּו חֹוָתם ְּדָכל 
ִּבְרָכאן ִּדְצלֹוִתין, ְוָלא ַאְמִרין מּוַסף ְּבָלא 
ֶכֶתר. ּוְבַׁשָּבת, ַּתִּקינּו ְלֵמיַמר ְּבמּוָסף, 

ֶּכֶתר ִיְּתנּו ְלָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו.
ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְלִפי ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד

ָנִחית  ָהִכי  ִמִיְׂשָרֵאל,  ַחד  ְלָכל  ֲאָבל 
ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְּכפּום ַּדְרָּגא ִדיֵליּה. 
ִאי הּוא ָחִסיד, ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה 
ִאי  ִדיֵליּה.  ַּדְרָּגא  ְּכפּום  ֶחֶסד,  ִמִּמַּדת 
ִאיהּו ִגּבֹור, ְיֵרא ֵחְטא, ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש 
ְיֵתיָרה, ִמִּמַּדת ְּגבּוָרה. ְוִאי ִאיהּו ִאיׁש 
ָּתם, ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ִמִּמַּדת ֱאֶמת. 
ְוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ָדא ַמְלכּות, ְּדִאיִהי ְכִליָלא 
ֵמֶעֶׂשר ְסִפיָראן, ּוְכפּום ִמָּדה ְדַּבר ָנׁש. ִאם 
ָנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל, אֹו ָחָכם, אֹו ֵמִבין ְּבָחְכָמה, 
אֹו ַּבּתֹוָרה, ְּדִאְּתַמר ֵּביּה, )משלי א( ְלָהִבין 
ָמָׁשל ּוְמִליָצה. אֹו ַּבְּנִביִאים, אֹו ַּבְּכתּוִבים. 
ָהִכי ָיֲהִבין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְּדִאְתְקִריַאת 

ֶּכֶתר ַמְלכּות.
ִהְתַּפְּׁשטּות ַהְּׁשִכיָנה )ח"ג רמ"ג, ב ר"מ(

ֶאֶר"ץ  ִאְתְקֵרי  ְׁשִכיְנָּתא  ָסָבא,  ָסָבא 
ְדקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא. ָהָדא הּוא 
ַרְגָלי.  ֲהדֹם  ְוָהָאֶרץ  סו(  )ישעיה  ִדְכִתיב, 
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ַהְּגבּוָרה ִנְקֵראת ֵאׁש, ּוִמַּצד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי 
- ֲאִויר. ְוִהיא ֶאֶרץ, ַקְרַקע ְלֻכָּלם.

ִכיָנה,  ֶטת ַּבּׁשְ ּום ֶׁשְּנָׁשָמה ְיֵתָרה ִמְתַּפּׁשֶ ּוִמּשׁ
ֶׁשִהיא ַׁשַּבת ַהַּמְלָּכה, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה )תהלים קג( 
ם ִהיא ַנֲעֵׂשית  ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמָׁשָלה - ִמּׁשָ
ִליָטָתּה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ִאיָלנֹות  ַמְלכּות, ֶׁשּׁשְ
ּוְזָרִעים )ְוָהִרים ַוֲאָבִנים(. ּוִמּשּׁום ֶׁשִאיַלן ַהַחִּיים, 
ֶׁשִהיא ְנָׁשָמה ְיֵתָרה ְּבַׁשָּבת, ָּבּה ּתֹוָלדֹות 
ִכיָנה. ֶׁשָּלּה - ֵיׁש ָּבּה ְמנּוָחה ָלָאֶרץ, ֶׁשִהיא ַהּׁשְ

ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ָהֶעְליֹוָנה  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ ּום  ּוִמּשׁ
ָּפָרה  יט(  )במדבר  ָעֶליָה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבָאֶרץ, 
ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר ֹלא 
ָעָלה ָעֶליָה ֹעל, ָלֵכן ָאסּור ַלֲחֹרׁש ְּבַׁשָּבת. 
ַוֲחִריָׁשה ְּבׁשֹור, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים קכט( ַעל ַּגִּבי 
ִכיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה ִהיא  ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים. ְוַהּׁשְ
ָּפָרה ֲאֻדָּמה ִמַּצד ַהְּגבּוָרה. ְּתִמיָמה - ִמַּצד 
ַהֶחֶסד, ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגה ֶׁשל ַאְבָרָהם, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּבֹו )בראשית יז( ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. ֲאֶׁשר 
ֵאין ָּבּה מּום - ִמַּצד ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי. ֲאֶׁשר 
ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה  ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹל - ִמַּצד ַהּׁשְ
ֶׁשִהיא ֵחרּות ַהֹּכל, ַּבָּמקֹום ֶׁשִהיא ׁשֹוֶלֶטת, 
)במדבר א( ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת, ֵאין ְרׁשּות ַלַּצד 

ָהַאֵחר ִלְׁשֹלט, ֹלא ָׂשָטן, ְוֹלא ַמְׁשִחית, ְוֹלא 
ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ֶׁשֵהם ִמַּצד ַהֵּגיִהָּנם.

ּום ֶזה ִּביֵמי ַהחֹל אֹוְמִרים ִיְׂשָרֵאל, )תהלים  ּוִמּשׁ
עח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְוֹלא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה 

ִכיָנה  ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְוגֹו'. ִמּשּׁום ֶׁשִּביֵמי ַהחֹל ַהּׁשְ
ַהַּתְחּתֹוָנה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבֵאּלּו ַהְּקִלּפֹות ֶׁשל 
ֶטת ֵמֶהם, ִּבְגַלל  ִמיָתה ְוִדין. ּוְבַׁשָּבת ִמְתַּפּׁשֶ

ִמִּסְטָרא ְדֶחֶסד ִאְתְקִריַאת ַמִים. ּוִמִּסְטָרא 
ּוִמִּסְטָרא  ֵאׁש.  ִאְתְקִריַאת  ִדְגבּוָרה 
ְדַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַאִּויר. ְוִאיִהי ֶאֶרץ, 

ַקְרַקע ְלֻכְּלהּו.
ִאְתַּפְּׁשָטא  ְיֵתיָרה  ְּדִנְׁשְמָתא  ּוְבִגין 
ִבְׁשִכיְנָּתא, ְּדִאיִהי ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא, 
ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו  קג(  )תהלים  ָּבּה  ְּדִאְּתַמר 
ָמָׁשָלה, ִמָּׁשם ִאיִהי ַמְלכּות, ְּדָׁשְלָטנּוָתָהא 
ַעל ַאְרָעא, ְוַעל ִאיָלִנין ּוְזָרִעין. )ְוטּוִרין ְוַאְבִנין( 
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ְלַאְרָעא, ְּדִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא.
ִאְתַּפְּׁשַטת  ִעָּלָאה  ִּדְׁשִכיְנָּתא  ּוְבִגין 
ְּבַאְרָעא, ְּדִאְּתַמר ָּבּה )במדבר יט( 
ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום 
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עה  ל  יג ער 

 ט,ואפילה רנדי"הר לנמת להתקר כל מק בכל רגע ולזתטוכל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
נפלאת, זי"עליעת הר"י הרכת,בואי מקר עו טבה, לכ ייר ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

מיני ל בל ההר, ספר לד העלה גדל ירה הרת, כל יראל דלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹדע
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת מסכרענת מיל מג ,דה וההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

ספרטו. יעץ תב בב)לא ער): נ ל וזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
א מרים חכם למיד ל ז"ל, תינר  רְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
בבת  פתתיו הה , ע לם ממ רה ְְְְִִֶַַָָָָדבר 
יין תה ר ח  ונחת הנאה ל וי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָקבר ,
קלים,... מכת רלמי ת ב  מ ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָק נדיט ן ,

מד היה אחת עם פרים ונגלהתב ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ
מ לאחד וה יל בהקיץ , ז"ל  יאל ְְְְֲִִִִִֶַַָָמהר"מ
תמידת ספר למד היה  סה מני ,ההפכה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

בספר   וחים"ע"ל. הב"רה  להרי"ח ְְְִֵֵֶַַַַַָָ
חת )זי"ע חים(מערכת א מרים  אם תב: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

העלי ן , עלם בר חכם למיד הריל  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
מקם תלא העלין מע לם א בארה א ְְְֵֶַָָָָָֹ

ד ה ע"א )זהר ר"כ ף נחס  רת ג' ,(חלק ְְִֵֶַַַַָָָָ

אתר,וז"ל: נ ן  אמר, הוה קלא חד  מע ְְְְֲֲַַָָָָָָ
.ייכג  איה יאיר, ן פנחס לרי אתר ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָנ ן 
מ י י  אתח ציקא אתר כל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָתנינן,
לההא  קיד עלמא, בהה א  איה ד ְְְְְִִַַַַָָָָדארייתא,
ראן ד ן ול .ילג לי ואתי ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָאתר,
אתר, בההא לחדא אחרנין. צ יקיא ויגְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אתי דהוה דא  גוונא ארייתא . מי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמרין
ואח , לאתרי למפד יאיר ן פנחס  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָרי
 ואתח א רייתא, מין מחד ין ציקיא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאין 

יאיר  ן פנחס  דרי מ ה  ההא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָמקמין,
.יֵַק

ההר: אמר רם היה אחד ק ל  מע ְְֵֶֶַַַַָָָָ
יאיר  ן נחס לרי  מקם   אמקם הא , ְְִִִֶֶַַָָָָָ

  ח היק  מק ם בכל ,מדנ ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאצלנ
[העלין] ההא עלם ה א  א ר  רה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָברי

אליו, בא ה ה] [ע לם מקם תלא וכלפ קד ְְֵֵֶַָָָָָָ
תא לק אחרים ציקים  רין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַן
רי א הה זה  עין רה, ם  ולמדים  ְְְִִִֵֵֶַָָָָמקם,
היקים  א מצא , מ מק לפקד יאיר  ן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹנחס
רה בר  ת א  ונתח רה  ברי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָחדין 
מתח עה יאיר, ן  נחס  רי  מ פנים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאמר 

אן. ְָָָלפניו

עלםידיעל תמח ליב זכה ספריו  הפצת ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לארהא: להציא נ מ מ ספרים הד יס  ְְְִִִִַַַָָָָ

חכמים ה למידי  מחיצת ויב זכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָרה ,
החר יצא יד על הרי הפרים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמחרי
נז  היה ואיל עת , כל  ה עת ותרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלעלם,
. למדים  הי לא  רכתים, הן ְְְְִִִִַַַַָָָָֹל קצעת 

יבמת מכת חז"ל אמר והה ב . (ע "ב צ"ו (ף ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

זהפתתיו  לפי ם, דאיתא  'וכ בבת ְְְְְִִִִֶָָָ
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ָּבת    ְׁשמֹות - ִביְכָחס     קכזֹזַהר ַהּׁשַ

ֶׁשֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֶּבן י"ה, יה"ו, ִמְתַחֵּבר 
ָּבאֹות ֵה"א. ַּבְּזַמן ַההּוא ְמנּוָחה ִנְמֵצאת ָלאֹות 
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עה  ל  יג ער 

 ט,ואפילה רנדי"הר לנמת להתקר כל מק בכל רגע ולזתטוכל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
נפלאת, זי"עליעת הר"י הרכת,בואי מקר עו טבה, לכ ייר ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

מיני ל בל ההר, ספר לד העלה גדל ירה הרת, כל יראל דלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹדע
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת מסכרענת מיל מג ,דה וההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

ספרטו. יעץ תב בב)לא ער): נ ל וזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
א מרים חכם למיד ל ז"ל, תינר  רְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
בבת  פתתיו הה , ע לם ממ רה ְְְְִִֶַַָָָָדבר 
יין תה ר ח  ונחת הנאה ל וי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָקבר ,
קלים,... מכת רלמי ת ב  מ ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָק נדיט ן ,

מד היה אחת עם פרים ונגלהתב ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ
מ לאחד וה יל בהקיץ , ז"ל  יאל ְְְְֲִִִִִֶַַָָמהר"מ
תמידת ספר למד היה  סה מני ,ההפכה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

בספר   וחים"ע"ל. הב"רה  להרי"ח ְְְִֵֵֶַַַַַָָ
חת )זי"ע חים(מערכת א מרים  אם תב: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָ

העלי ן , עלם בר חכם למיד הריל  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ
מקם תלא העלין מע לם א בארה א ְְְֵֶַָָָָָֹ

ד ה ע"א )זהר ר"כ ף נחס  רת ג' ,(חלק ְְִֵֶַַַַָָָָ

אתר,וז"ל: נ ן  אמר, הוה קלא חד  מע ְְְְֲֲַַָָָָָָ
.ייכג  איה יאיר, ן פנחס לרי אתר ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָנ ן 
מ י י  אתח ציקא אתר כל ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָתנינן,
לההא  קיד עלמא, בהה א  איה ד ְְְְְִִַַַַָָָָדארייתא,
ראן ד ן ול .ילג לי ואתי ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָאתר,
אתר, בההא לחדא אחרנין. צ יקיא ויגְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אתי דהוה דא  גוונא ארייתא . מי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמרין
ואח , לאתרי למפד יאיר ן פנחס  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָרי
 ואתח א רייתא, מין מחד ין ציקיא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאין 

יאיר  ן פנחס  דרי מ ה  ההא ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָמקמין,
.יֵַק

ההר: אמר רם היה אחד ק ל  מע ְְֵֶֶַַַַָָָָ
יאיר  ן נחס לרי  מקם   אמקם הא , ְְִִִֶֶַַָָָָָ

  ח היק  מק ם בכל ,מדנ ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאצלנ
[העלין] ההא עלם ה א  א ר  רה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָברי

אליו, בא ה ה] [ע לם מקם תלא וכלפ קד ְְֵֵֶַָָָָָָ
תא לק אחרים ציקים  רין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַן
רי א הה זה  עין רה, ם  ולמדים  ְְְִִִֵֵֶַָָָָמקם,
היקים  א מצא , מ מק לפקד יאיר  ן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹנחס
רה בר  ת א  ונתח רה  ברי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָחדין 
מתח עה יאיר, ן  נחס  רי  מ פנים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאמר 

אן. ְָָָלפניו

עלםידיעל תמח ליב זכה ספריו  הפצת ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לארהא: להציא נ מ מ ספרים הד יס  ְְְִִִִַַַָָָָ

חכמים ה למידי  מחיצת ויב זכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָרה ,
החר יצא יד על הרי הפרים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמחרי
נז  היה ואיל עת , כל  ה עת ותרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלעלם,
. למדים  הי לא  רכתים, הן ְְְְִִִִַַַַָָָָֹל קצעת 

יבמת מכת חז"ל אמר והה ב . (ע "ב צ"ו (ף ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

זהפתתיו  לפי ם, דאיתא  'וכ בבת ְְְְְִִִִֶָָָ
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המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קכב



ָּבת     ֶבֶרק י"ג    ֹזַהר ַהּׁשַ קכח
עה יד  ל  ער

קיא, ז"לבצלא אמר(ע"ח יבמת נק"(ירלמי י לראי "סתה ח'), ק"מ רק הילי), ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מגג ג מלחמת נצל בטז. ְִִִֵֶֶָָ

ההרמבאר הצאתני ,[רכי [ני הנה, לימת החלק זהר בתני ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קי"א) עד וח כ"ו לי לימד נמצא העלמי, הזהר לטבמפעל זכר הביא האל עה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ני עני רה, סתרי הע ולמד ,ע קיא לחבריא יחאי ר מע לרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה

לה ואמרה מימ קל ת יצאה יחאי,נמת, ר מע רי ל ,תקד ,ח רב "ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
"לעמהאי רנסית לתא, נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר , ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס תראה, דרא לתא ית ד ,יל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָחרא
בל:דרה למה יתה אר , החר מה רנסית למה, אד ני ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

"אר רר קראת" הסק יתק תבזכ ,מיה ס ,ההאחר על הלמה.המרז אה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

סימ מל"לבאר זהר,"מק נחתלתני ועה האה, מקרב זה, ספר העסק ל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
,צרלי דל הא:רח ר דה אמר וכ'.ועליו הלת, מ לבני לי דאני, א ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ימא, ס עד נז ויהיה יתה, א הרא זר  ולאי  ז סגה י רר, יבא בגינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ההר, ספר לכב אא לרי צה זה, עני קד רח יחאי  מע רי ראת  .לתזְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
זכת די מיחא, מלא לימיה קריב תרא, רא עד לממרת מצנע תלהי ,העל דרְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

,ה עזרת ימינ האה צמח  קיתעויחיה פרת רי"ז)זר תיב:(ד א על , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ
מאד זה והב לאצנעתא, לממרת", 'כ מ העמר מלא ה ות אחת צנצנת חי("קח הרב ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ההקמת)ויטאל לער מתהק .זלה"ה, ְְְְִַַַַַַָָָ

האת,והל החכמה עסק מהתעקלי מניעתנית ני ועב אחר רמת היא , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
,נותפאר נמק(יח לע ויטאל יח הרב וכתב(הקמת אזלאי. עלזי"ע:מהר"א וג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

גיטרה והתת הלת, וקת הלת, ל יהיה ההא החר ראידי מעי לאברה (חסד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

כ"ד) נהר וכתב ."יח ע מרנ"ש)"פרי הג"ה העמידה, חכמת(ער סקיהע זכת ידי על ונראה, : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  מיח על להג יד ח י תיקו"זהאמת, עד וע) ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ח') יק .לרמח"ל ִ

זכה הא ם  ,ת מ אחרי חי החכם היה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה רם
ואין ,תלהחי רם הא הרי ,תמח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָויב 
עם עצמ החכם  הא, לע לם א הא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָספק

ניו  לק ל לקראת י צאין מרחמ הי (ה א ןסיעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

כ"ג  ף ולח רת אברהם ן ספר איסטר לסה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָמהרח "א 

זי"ע ) חסיד יהדה רי אמרה כבר מעי וכן ע"ב, . ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

היק: נ מת הא היק ל  וכ'הפר חל ם  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַ
מהרי"ח הגה "צ הסמת לע ן ונא ם, ְְְְֵֵַַַַָָָע ן
"צדקה פר  אמן, עלינ יגן תזכ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזננפלד 

לאר . הצאה אדת מהר"חמט", עד (ראה ְְִֵַָָָ

ריז ) א ת  ס' מ"ע וחים ", "רה ספר זצ"ל םלאג'י . ְְְְִִִַַַַַָ
מביא אמן, עלינ יגן ת זכ סאדיגרא ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאדמ"ר

וה פר ,פ וה הף  ביל  הא לה יק ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַשהצין 
היק . לנמת הא ה יק ְְִִִֶַַַַַל 

גטז. מ לחמת מילה ליית סעדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָדכידע 
ה רה , ח  ע"ה אבינ יעקב זכת וה א  ְְֲִִַַַָָָֹֹמג ג,
דבל הד, לתרת רמז ה א  ויו, מלא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹויעקב

קרב כ"ונאל רק  וקרא  הרה על ר"י (בא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ריתימ"ב) את  ואף יעקב ריתי את ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ"וזכרי
אזר ". והארץ אזר  אברהם ריתי את ואף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיצחק 
חסר  הואל מלא  נכב מק מ ת חמ ה  ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ל מ מ את  נטל יעקב מק מ ת, ְְֲֲִִֶַַַָָֹחמה

והבן. ניו . א ת ויב ר  בא ערבן  הְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאל

המשך בעמוד קלט



ֶּפֶרק י"ד
ָבָרִׁשּיֹות

ָוֵאָרא - ַמּטֹות ַמְסֵעי

f
ְׁשִביַתת ַׁשָּבת ְוֹכַח ִחַּוֵׁשי 

יֹוָרה ְּבַׁשָּבת

עה יד  ל  ער

קיא, ז"לבצלא אמר(ע"ח יבמת נק"(ירלמי י לראי "סתה ח'), ק"מ רק הילי), ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מגג ג מלחמת נצל בטז. ְִִִֵֶֶָָ

ההרמבאר הצאתני ,[רכי [ני הנה, לימת החלק זהר בתני ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קי"א) עד וח כ"ו לי לימד נמצא העלמי, הזהר לטבמפעל זכר הביא האל עה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ני עני רה, סתרי הע ולמד ,ע קיא לחבריא יחאי ר מע לרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה

לה ואמרה מימ קל ת יצאה יחאי,נמת, ר מע רי ל ,תקד ,ח רב "ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
"לעמהאי רנסית לתא, נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר , ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס תראה, דרא לתא ית ד ,יל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָחרא
בל:דרה למה יתה אר , החר מה רנסית למה, אד ני ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

"אר רר קראת" הסק יתק תבזכ ,מיה ס ,ההאחר על הלמה.המרז אה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

סימ מל"לבאר זהר,"מק נחתלתני ועה האה, מקרב זה, ספר העסק ל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
,צרלי דל הא:רח ר דה אמר וכ'.ועליו הלת, מ לבני לי דאני, א ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ימא, ס עד נז ויהיה יתה, א הרא זר  ולאי  ז סגה י רר, יבא בגינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ההר, ספר לכב אא לרי צה זה, עני קד רח יחאי  מע רי ראת  .לתזְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
זכת די מיחא, מלא לימיה קריב תרא, רא עד לממרת מצנע תלהי ,העל דרְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

,ה עזרת ימינ האה צמח  קיתעויחיה פרת רי"ז)זר תיב:(ד א על , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ
מאד זה והב לאצנעתא, לממרת", 'כ מ העמר מלא ה ות אחת צנצנת חי("קח הרב ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ההקמת)ויטאל לער מתהק .זלה"ה, ְְְְִַַַַַַָָָ

האת,והל החכמה עסק מהתעקלי מניעתנית ני ועב אחר רמת היא , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
,נותפאר נמק(יח לע ויטאל יח הרב וכתב(הקמת אזלאי. עלזי"ע:מהר"א וג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

גיטרה והתת הלת, וקת הלת, ל יהיה ההא החר ראידי מעי לאברה (חסד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

כ"ד) נהר וכתב ."יח ע מרנ"ש)"פרי הג"ה העמידה, חכמת(ער סקיהע זכת ידי על ונראה, : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  מיח על להג יד ח י תיקו"זהאמת, עד וע) ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ח') יק .לרמח"ל ִ

זכה הא ם  ,ת מ אחרי חי החכם היה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה רם
ואין ,תלהחי רם הא הרי ,תמח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָויב 
עם עצמ החכם  הא, לע לם א הא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָספק

ניו  לק ל לקראת י צאין מרחמ הי (ה א ןסיעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

כ"ג  ף ולח רת אברהם ן ספר איסטר לסה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָמהרח "א 

זי"ע ) חסיד יהדה רי אמרה כבר מעי וכן ע"ב, . ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

היק: נ מת הא היק ל  וכ'הפר חל ם  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַ
מהרי"ח הגה "צ הסמת לע ן ונא ם, ְְְְֵֵַַַַָָָע ן
"צדקה פר  אמן, עלינ יגן תזכ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזננפלד 

לאר . הצאה אדת מהר"חמט", עד (ראה ְְִֵַָָָ

ריז ) א ת  ס' מ"ע וחים ", "רה ספר זצ"ל םלאג'י . ְְְְִִִַַַַַָ
מביא אמן, עלינ יגן ת זכ סאדיגרא ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאדמ"ר

וה פר ,פ וה הף  ביל  הא לה יק ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַשהצין 
היק . לנמת הא ה יק ְְִִִֶַַַַַל 

גטז. מ לחמת מילה ליית סעדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָדכידע 
ה רה , ח  ע"ה אבינ יעקב זכת וה א  ְְֲִִַַַָָָֹֹמג ג,
דבל הד, לתרת רמז ה א  ויו, מלא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹויעקב

קרב כ"ונאל רק  וקרא  הרה על ר"י (בא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ריתימ"ב) את  ואף יעקב ריתי את ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ"וזכרי
אזר ". והארץ אזר  אברהם ריתי את ואף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיצחק 
חסר  הואל מלא  נכב מק מ ת חמ ה  ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ל מ מ את  נטל יעקב מק מ ת, ְְֲֲִִֶַַַָָֹחמה

והבן. ניו . א ת ויב ר  בא ערבן  הְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאל



ָּבת ֶבֶרק י"ד    ֹזַהר ַהּׁשַ קל

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 
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ָּבת    ָוֵאָרא - ַמּטֹות ַמְסֵעי     קלאֹזַהר ַהּׁשַ

ָטַעם ִאּסּור ֲחִריַׁשת ָהָאֶרץ ְוִטְלטּול ְּכֵלי ָהָאֶרץ 
ְּבַׁשָּבת

ּום ֶזה ָאסּור ַלֲחֹרׁש ָּבָאֶרץ ְוַלֲעׂשֹות  ּוִמּשׁ
ָּבּה ֻּגּמֹות, ֶׁשַּנֲעָׂשה ְּכִאּלּו ָעָׂשה ְּפָגם ָּבָאֶרץ 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִהיא ְׁשִכיָנה. ְוָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ַּבֵּכִלים ֶׁשל ָהָאֶרץ ְּבַׁשָּבת, ַוֲאִפּלּו ְלַטְלֵטל ֶאֶבן 
ְוֹלא ָדָבר, ֶאָּלא ְּכִלי ְסָתם, ֶׁשִּיְהֶיה ְמנּוָחה ָלֶהם 
ִכיָנה ֶׁשִּנְקֵראת ֶאֶבן, ֶׁשָּכתּוב ָּבּה  ִּבְזכּות ַהּׁשְ
)בראשית כח( ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה 

- ִּבְתִפָּלה, ֲעִמיָדה ִהיא ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּבְגָלָלּה 
ֵיׁש ָלֶהם ִקּיּום ָּבעֹוָלם, ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר )שם מט( 
ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל. )זכריה ג( ַעל ֶאֶבן ַאַחת  ִמּׁשָ
ִׁשְבָעה ֵעיָנִים. )תהלים קיח( ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים.

ִעְנַין ִאּסּור הֹוָצָאה ְּבַׁשָּבת
ּום ֶזה ֶנֱאַמר, )שמות לא( ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ּוִמּשׁ
ָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית  ָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּׁשַ ֶאת ַהּׁשַ
עֹוָלם. ָצִריְך ִלְׁשֹמר אֹוָתּה ְּבִדיָרָתם, ֶׁשֹּלא 
ֵיְצאּו ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ְוֶזהּו 
ָּבת  ֶׁשֵּבֲארּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ְיִציאֹות ַהּׁשַ
ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, הֹוָצָאה ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות, 
ְוַהְכָנָסה ַּגם ֵּכן ְיִציָאה קֹוֵרא ָלּה. ְוֵאּלּו ֵהם 
ָסָמֵאל ְוָנָחׁש, ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשמֹר ֲעֵליֶהם 
ִכיָנה, ֶׁשִהיא  ֶׁשֹּלא ִיָּכְנסּו ַלִּדיָרה ֶׁשל ַהּׁשְ
ְרׁשּות ַהָּיִחיד. ִמי ְרׁשּות ָהַרִּבים? ֲחָלָלה 
ִׁשְפָחה זֹוָנה ִנָּדה ּגֹוָיה, ְרׁשּות ֶׁשל ָסָמֵאל 

ְוָנָחׁש, ְוִׁשְבִעים ְמֻמִּנים ֶׁשל ָהַעִּמים.

ְוָאז ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם ִמְתַעְּטִרים ָּבֲעָטרֹות ֶׁשל 
אֹוָתן ְנָׁשמֹות ְקדֹוׁשֹות, ֻּכָּלם ְּבֶחְדָוה ִּבְמנּוָחה. 
ָּבת ֵיׁש ָלֶהם אֹוָתּה ֶחְדָוה ְואֹוָתּה  ְוָכל ַהּׁשַ
ְמנּוָחה, ְוָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּבָּגן, ֻּכָּלם עֹוִלים 

ָטַעם ִאּסּור ֲחִריַׁשת ָהָאֶרץ ְוִטְלטּול ְּכֵלי ָהָאֶרץ 
ְּבַׁשָּבת

ְּבַאְרָעא,  ִלֶמֱחַרׁש  ָאסּור  ָּדא,  ּוְבִגין 
ּוְלֶמְעַּבד ָּבּה גּומֹות, ַּדֲהֵוי ְכִאיּלּו 
ָעִביד ְּפִגימּו ְבַאְרָעא ַקִּדיָׁשא, ְּדִאיִהי 
ְׁשִכיְנָּתא. ְוָאסּור ְלִאְׁשַּתְּמָׁשא ְבֵכִלים 
ְּדַאְרָעא ְבַׁשָּבת. ַוֲאִפיּלּו ְלַטְלֵטל ֶאֶבן. 
ְוָלא ִמיִדי ֶאָּלא ֶכִלי ְבָעְלָמא. ִּדיֱהֵוי ַנְייָחא 
לֹון ִּבְזכּו ִדְׁשִכיְנָּתא ְדִאְתְקִריַאת ַאְבָנא, 
ִּדְכִּתיב ָּבּה )בראשית כח( ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר 
ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה, ִּבְצלֹוָתא. ֲעִמיָדה ִאיִהי 
ְלִיְׂשָרֵאל, ִּדְבִגיָנּה ִאית לֹון ִקיּוָמא ְבָעְלָמא. 
ְוָעֵליּה ִאְתַמר, )בראשית מט( ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן 
ִיְׂשָרֵאל. )זכריה ג( ַעל ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה 

ֵעיָנִים, )תהלים קיח( ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים.
ִעְנַין ִאּסּור הֹוָצָאה ְּבַׁשָּבת

ּוְבִגין ָּדא )שמות לא( ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת 
ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם. ָצִריְך ְלַנְטָרא ָלּה 
ַהָּיִחיד  ִיְּפקּון ֵמְרׁשּות  ְּדָלא  ְּבִדיָרָתם, 
ֵלְרׁשּות ָהַרִּבים. ְוַהאי ִאיהּו ְדאּוְקמּוָה 
ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְיִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתִים 
ֶׁשֵהן ַאְרַּבע, הֹוָצָאה ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות, 
ְוַהְכָנָסה ָנֵמי ְיִציָאה ָקֵרי ָלּה. ְוִאיּנּון ָסָמֵאל 
ְוָנָחׁש, ְצִריִכין ִיְׂשָרֵאל ְלַנְטָרא לֹון, ְּדָלא 
ֵייְעלּון ְלִדיָרה ִדְׁשִכיְנָּתא, ְּדִאיִהי ְרׁשּות 
ַהָּיִחיד. ָמאן ְרׁשּות ָהַרִּבים. ָחָלָלה ִׁשְפָחה 
זֹוָנה ִנָּדה גֹוָיה, ְרׁשּות ְּדָסָמֵאל ְוָנָחׁש, 

ְוִׁשְבִעין ְמָמָנן ְּדַעִּמין.
)ח"ג קע"ג, א(

ּוְכֵדין, ִיְׂשָרֵאל ֻּכְּלהּו ִמְתַעְּטִרין ְּבִעְטִרין 
ְּדִאיּנּון ִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁשין, ֻּכְּלהּו 
ְבֶחְדָוה ְבַנְייָחא. ְוָכל ַהַּׁשָּבת, ִאית לֹון 
ַההּוא ֶחְדָוה, ְוַההּוא ַנְייָחא, ְוָכל ַצִּדיַקָּייא 



ָּבת     ֶבֶרק י"ד    ֹזַהר ַהּׁשַ קלב

ּוִמְתַעְּנִגים ְּבֹעֶנג ֶעְליֹון ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהָּבא. 
ָּבת, ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ּפֹוְרחֹות  ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵצאת ַהּׁשַ

ְועֹולֹות.
ֶחְדַות ַהּתֹוָרה

ּבֹא ּוְרֵאה, ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ְנָׁשמֹות יֹוְרדֹות 
ִלְׁשרֹות ַעל ָהָעם ַהָּקדֹוׁש, ְוִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים 
ָּבת, ַהְּנָׁשמֹות  עֹולֹות ְלַמְעָלה. ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ַהּׁשַ
רּו ַעל ִיְׂשָרֵאל. ּוְנָׁשמֹות  עֹולֹות, אֹוָתן ֶׁשּׁשָ

יֹוְרדֹות, אֹוָתן ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים.

רּו ַעל ִיְׂשָרֵאל,  יָון ֶׁשעֹולֹות ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשּׁשָ ּכֵ
עֹולֹות ְועֹוְמדֹות ִּבְדמּות ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש, 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ֻּכָּלם: ֵאיֶזה 
ִחּדּוׁש ָהָיה ָלֶכם ְּבאֹותֹו עֹוָלם ַּבּתֹוָרה? ַאְׁשֵרי 
ִמי ֶׁשאֹוֵמר ְלָפָניו ִחּדּוׁש ַעל ַהּתֹוָרה. ַּכָּמה 
ֶחְדָוה עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְמַכֵּנס ָּפַמְלָיה 
ֶׁשּלֹו ְואֹוֵמר: ִׁשְמעּו ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ֶׁשאֹוֶמֶרת 
ִנְׁשַמת ְּפלֹוִני ֶזה. ְוֻכָּלם ַמֲעִמיִדים אֹותֹו ָדָבר 
ִּבְׁשֵּתי ְיִׁשיבֹות. ֵהם ְלַמָּטה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ְלַמְעָלה חֹוֵתם ְלאֹותֹו ָדָבר.

ַהְקָׁשָבה ְלִחּדּוׁש
ּבֹא ּוְרֵאה, ְּכֶׁשָּדָבר ִמְתַחֵּדׁש ַּבּתֹוָרה ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשּיֹוֶרֶדת ְּבַׁשָּבת ִהְתַעְּסָקה ְּבאֹוָתם ְּדָבִרים 
ֲחָדִׁשים ְועֹוָלה ְלַמְעָלה, ָּכל ַהָּפַמְלָיה ֶׁשל 
ַמְעָלה ַמְקִׁשיָבה ְלאֹותֹו ָדָבר, ְוַחּיֹות ַהֹּקֶדׁש 
ִּבְכָנַפִים.  ּוִמְתַלְּבִׁשים  ִּבְכָנַפִים  ִמְתַרִּבים 
ּוְכֶׁשּׁשֹוֵאל אֹוָתם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוֹלא 
ַמה  ַהֹּקֶדׁש  ַחּיֹות  ָאז  ְוׁשֹוְתִקין,  ְמִׁשיִבין, 
ָּכתּוב? )יחזקאל א( ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )איוב לב( ִּכי ָעְמדּו ֹלא ָענּו עֹוד. 

)נחמיה ח( ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָּכל ָהָעם.

ִדי ְבִגְנָּתא, ֻּכְּלהּו ַסְּלִקין ּוִמְתַעְּנִגין ְּבִעּנּוָגא 
ִעָּלָאה, ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי. ֵּכיָון ְּדָנִפיק ַׁשָּבָתא, 

ֻּכְּלהּו ִנְׁשָמִתין ָּפְרִחין ְוַסְּלִקין.
ֶחְדַות ַהּתֹוָרה

ָּתא ָחֵזי, ַּכד ָעֵייל ַׁשְּבָתא ִנְׁשָמִתין ַנְחִּתין 
ְלַׁשְרָייא ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא. ְוִנְׁשָמִתין 
ָנִפיק  ַּכד  ְלֵעיָּלא.  ַסְּלִקין  ְּדַצִּדיַקָּייא 
ַׁשְּבָתא, ִנְׁשָמִתין ַסְּלִקין, ִאיּנּון ְּדָׁשארּו 
ָעַלְייהּו ְּדִיְׂשָרֵאל. ְוִנְׁשָמִתין ַנְחִּתין, ִאיּנּון 

ִנְׁשָמִתין ְּדַצִּדיַקָּייא.
ְּדָׁשארּו  ִנְׁשָמִתין  ֻּכְּלהּו  ְּדַסְּלִקין  ֵּכיָון 
ָעַלְייהּו ְדִיְׂשָרֵאל. ַסְלֵקי ְוַקְייִמין 
ְּבִדּיּוְקָנא ַקֵּמי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ְוקּוְדָׁשא 
ְבִריְך הּוא ָׁשִאיל ְלֻכְּלהּו, ָמאי ִחּדּוָׁשא 
ָעְלָמא ְבאֹוַרְייָתא.  ָהָוה ְלכּו ְּבַההּוא 
ַזָּכָאה ִאיהּו ָמאן ְּדִחדּוָׁשא ְּדאֹוַרְייָתא 
ַאְמַרת ַקֵּמיּה. ַּכָּמה ֶחְדָוה ָעִביד ֻקְדָׁשא 
ְבִריְך הּוא, ָּכִניׁש ְלָפַמְלָיא ִדיֵליּה, ְוָאַמר, 
ְּדַאְמַרת  ְּדאֹוַרְייָתא,  ִחּדּוָׁשא  ִׁשְמעּו 
ִנְׁשָמָתא ָדא ִדְפלֹוִני, ְוֻכְּלהּו מּוְקֵמי ַהִהיא 
ְלַתָּתא,  ִאיּנּון  ְמִתיְבֵּתי.  ִבְתֵרי  ִמָּלה 
ְוקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלֵעיָּלא, ָחִתים ְלַהִהיא 

ִמָּלה.
ַהְקָׁשָבה ְלִחּדּוׁש

ָּתא ָחֵזי, ַּכד ִמָּלה ִאְתֲחָּדׁש ְּבאֹוַרְייָתא, 
ְּבַׁשְּבָתא  ַנְחָּתא  ְד ִנְׁשְמָתא  ְו
ִאְתַעְּסַקת ְּבִאיּנּון ִמִּלין ַחְדִּתין, ְוַסְלֵקי 
ַצְייִתין  ִדְלֵעיָּלא,  ָּפַמְלָיא  ָּכל  ְלֵעיָּלא. 
ִמְתָרִבין  ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש  ִמָּלה,  ְלַההּוא 
ְּבַגְדִּפין, ּוִמְתַלְּבָׁשן ְּבַגְדִּפין. ְוַכד ָׁשִאיל 
לֹון ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ְוָלא ָתִבין ְוַׁשְתִקין, 
ְּכֵדין ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ַמה ְכִתיב, )יחזקאל א( 
ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאֵמר 
)איוב לב( ִּכי ָעְמדּו ֹלא ָענּו עֹוד. )נחמיה ח( 

ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם.
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ִתיָקה ָקְראּו ֲעִמיָדה?  ְוִאם ֹּתאַמר, ָלָּמה ַלּׁשְ
ֶאָּלא ַּבִּדּבּור ֵיׁש ִׁשְבָעה ֵאיָבִרים ֶׁשִּמְתַנְעְנִעים 
ִׁשַּנִים,  ָלׁשֹון,  ָקֶנה,  ֵרָאה,  ֵלב,  ִאּתֹו:  ַיַחד 
ִתיָקה עֹוְמִדים ְּבָעְמָדם  ְׂשָפַתִים, ָּבָׂשר. ּוַבּׁשְ
ִתיָקה  ַלּׁשְ ֶזה קֹוְרִאים  ְוַעל  ִנְענּוַע,  ְלֹלא 

ֲעִמיָדה.
ִעּטּור ַהַּצִּדיִקים ְבַגן ֵעֶדן ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת

ֲהֵרי ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר, )תהלים כ( ִיְׁשַלח  ׁשֶ
ֶעְזְרָך ִמֹּקֶדׁש ְוגֹו'. ִמֹּקֶדׁש - ֶזה ִקּדּוׁש ָיַדִים. 
ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדּךָ - ֶזה ַהּמֹוִציא, ֶׁשהּוא סֹוֵעד 
ֵלב ָהָאָדם. ִיְזּכֹר ָּכל ִמְנֹחֶתיָך, ָּכל - ְלַרּבֹות 
ָּדָבר ַאֵחר, זֹו ְנִטיַלת ָיַדִים ַאֲחרֹוָנה. ְועֹוָלְתָך 
ֶנה ֶסָלה - זֹו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבִזּמּון. ִאם  ְיַדּׁשְ
ַאָּתה עֹוֶׂשה ֵכן, ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך 
ְיַמֵּלא. ּוְבַׁשָּבת ְמַקֵּדׁש, ֶזה ִקּדּוׁש ַהָּגדֹול. 
ְוַעל ָּדָבר ֶזה ִהְתַעְּטרּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן 

ָּבת ְלַׁשָּבת ַאֶחֶרת. ִמּׁשַ

ִׂשְמַחת ַהַּצִּדיִקים ְבַגן ֵעֶדן
ּוָבֶזה ַּגם ָּכְך ַּכָּמה ִׂשְמָחה ַעל ִׂשְמָחה ִּתְהֶיה 
ַלַּצִּדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן. ּוִמּׁשּום ֶזה ַאְׁשָריו ִמי 
ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ְּבַׁשָּבת ְמִעיָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַעל 
ְוָכל  ִחּדּוׁש ַהּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָּפַמְלָיתֹו ְוָכל אֹוָתן ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָהיּו 

ְּבַגן ֵעֶדן, ֻּכָּלם ִמְתַעְּטִרים ְּבאֹותֹו ָדָבר.

ְכבֹוד ָהָאב ְּבִחּדּוֵׁשי ְּבנֹו
עֹוד ָׁשַמְעִּתי ְמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשַּכָּמה ָכבֹוד 
ַעל ָּכבֹוד ַוֲעָטָרה ַעל ֲעָטָרה ְמַעְּטִרים ַלֲאִבי 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָאַמר  ְּבָׁשָעה  ָׁשם  ָאָדם  אֹותֹו 
ָּברּוְך הּוא: ִהְתַּכְּנסּו ִלְׁשֹמַע ִחּדּוׁש ּוְדָבִרים 
ם ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני. ַּכָּמה  ֲחָדִׁשים ַּבּתֹוָרה ִמּׁשֵ
ִקים ֶאת ֹראׁשֹו. ַּכָּמה ַצִּדיִקים  ֵהם ֶׁשְּמַנּׁשְ

ֵליּה  ְׁשִתיָקה ֲאַמאי ָקרּו  ֵּתיָמא,  ְוִאי 
ז'  ִאית  ְּבִדּבּוָרא  ֶאָּלא,  ֲעִמיָדה. 
ַׁשְייִפין ְּדִמְתַנֲעְנָען ַּבֲהֵדיּה, ִלָּבא. ֵריָאה. 
ָקֵנה. ָלׁשֹון. ִׁשַּנִיים. ִׂשְפָוון. ָּבָׂשר. ּוִבְׁשִּתיָקה 
ַקְיימּו ְּבִקּיּוַמְייהּו, ְּבָלא ִנְענּוָעא. ְוַעל ָּדא 

ָקֵרי ַלְׁשִּתיָקה ֲעִמיָדה.
ִעּטּור ַהַּצִּדיִקים ְבַגן ֵעֶדן ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת

ְּדָהא ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא ָאַמר, )נ"א ַרב ְמִתיְבָּתא( 
)תהלים כ( ִיְׁשַלח ֶעְזְרָך ִמקֶֹדׁש ְוגֹו'. 

ִמקֶֹדׁש, ָּדא ִקּדּוׁש ָיַדִים. ּוִמִצּיֹון ִיְסָעֶדָך, 
ָּדא ַהּמֹוִציא, ְּדִאיהּו ָסִעיד ִלָּבא ְדַבר ָנׁש. 
ִיְזּכֹור ָּכל ִמְנחֹוֶתיָך, ָּכל ְלַאְסָּגָאה ִמָּלה 
ַּבְתַרְייָתא.  ָיַדִים  ְנִּטיַלת  ָּדא  ַאֲחָרא, 
ְועֹוָלְתָך ְיַדְּׁשֶנה ֶּסָלה, ָּדא ִבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ְּבִזּמּון. ְוִאי ַאְּת ָעִביד ֵּכן, ִיֶּתן ְלָך ִכְלָבֶבָך 
ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא. ּוְבַׁשָּבת ְמַקֵּדׁש, ָּדא 
ְקדּוָּׁשא ַרָּבא. ְוַעל ִמָּלה ָדא, ִאְתַעָּטרּו 
ַצִּדיַקָּייא ְבַגן ֵעֶדן, ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת ַאֲחָרא.

ִׂשְמַחת ַהַּצִּדיִקים ְבַגן ֵעֶדן )ח"ג קע"ג, ב(
ּוְבָדא אֹוף ָהִכי, ַּכָמה ֵחּדּו ַעל ֵחּדּו ֲהֵוי 
ָּכְך  ּוְבִגין  ֵעֶדן.  ְבַגן  ְלַצִּדיַקָּייא 
ְּבַׁשָּבת  ְּדִנְׁשָמֵתיּה  ִאיהּו, ָמאן  ַזָּכָאה 
ִחּדּוָׁשא  ַעל  ַמְלָּכא,  ָקֵמי  ַאְסִהיַדת 
ְדאֹוַרְייָתא, ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְוָכל 
ִנְׁשָמִתין  ִאיּנּון  ְוָכל  ִדיֵליּה,  ָּפַמְלָיא 
ְּדַצִּדיַקָּייא ַדַהוֹו ְּבַגן ֵעֶדן, ֻּכְּלהּו ִמְתַעְּטִרין 

ְּבַההּוא ִמָּלה.
ְכבֹוד ָהָאב ְּבִחּדּוֵׁשי ְּבנֹו

ּתּו ְׁשַמְעָנא בּוִציָנא ַקִּדיָׁשא, ְּדַכָּמה ְיָקר 
ַעל ְיָקר, ַוֲעָטָרה ַעל ֲעָטָרה, ְמַעְּטָרן 
ַלֲאבּוָה ְּדַההּוא ַבר ָנׁש ַּתָּמן, ְּבַׁשֲעָתא 
ִאְתְּכָנִשי  הּוא,  ְבִריְך  ֻקְדָׁשא  ְדָאַמר 
ְלִמְׁשַמע ִחּדּוָׁשא ּוִמִּלין ַחְדִּתין ְּדאֹוַרְייָתא, 
ִמְּׁשֵמיּה ִּדְפלֹוִני ַּבר ְּפלֹוִני, ַּכָמה ִאיּנּון 
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ְמַעְּטִרים אֹותֹו ְּכֶׁשּיֹוְרִדים. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל 
ָּבת  ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּמְׁשַּתְּדִלים ַּבּתֹוָרה ְּביֹום ַהּׁשַ

ָאר ָיִמים. )עד כאן( ִמּׁשְ

ִהְתַעְטרּות ַהּתֹוָרה ְּביֹום ֶזה
ִנינּו, ַּבּיֹום ַהֶּזה ֶׁשַהּתֹוָרה ִמְתַעֶּטֶרת ּבֹו,  ׁשָ
ִמְתַעֶּטֶרת ַּבּכֹל, ְּבָכל אֹוָתן ִמְצוֹות, ְּבָכל אֹוָתן 
ְּגֵזרֹות ָוֳעָנִׁשים, ְּבִׁשְבִעים ֲעָנִפים ֶׁשל אֹור 
ֶׁשּזֹוֲהִרים ִמָּכל ַצד ְוַצד. ִמי ָרָאה ָהֲעָנִפים 
ה עֹוְמִדים  ֶׁשּיֹוְצִאים ִמָּכל ָעָנף ְוָעָנף, ֲחִמּׁשָ
ְּבתֹוְך ָהִאיָלן, ְוָכל ַהָּפִנים ֲאחּוִזים ָּבֶהם? 
ִמי ָרָאה אֹוָתם ְׁשָעִרים ֶׁשִּנְפָּתִחים ְּבָכל ַצד 
ְוַצד, ְוֻכָּלם זֹוֲהִרים ּוְמִאיִרים ְּבאֹותֹו ָהאֹור 

ֶׁשּיֹוֵצא ְוֹלא פֹוֵסק?

ִנְסָּתִרים  ֳעָמִקים  אֹוָתם  ָּכל  ְרֵאה,  ּבֹא 
ֶׁשּיֹוְצִאים ִמּתֹוְך ַמֲחָׁשָבה ְוקֹול לֹוֵקַח אֹוָתם, 
ֹלא ִמְתַּגִּלים ַעד ֶׁשִּדּבּור ְמַגֶּלה אֹוָתם. ָמה 

ַהָּדָבר? ַהְינּו ִדּבּור.

ְּדַנְׁשִקין ַעל ֵריֵׁשיּה. ַּכָמה ַצִּדיַקָּייא ְמַעְּטִרין 
ֵליּה, ַּכד ַנְחִּתין. ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדָכל 
יֹוָמא  ְּבאֹוַרְייָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדִלין  ִאיּנּון 

ְדַׁשְּבָתא ִמְּׁשַאר יֹוִמין. )עד כאן(.
ִהְתַעְטרּות ַהּתֹוָרה ְּביֹום ֶזה )ח"ב פ"ט, א(

ְּדאֹוַרְייָתא  יֹוָמא,  ְּבַהאי  ָּתאָנא, 
ִמְתַעְּטָרא  ֵביּה,  ִמְתַעְּטָרא 
ְבכָֹּלא, ְּבָכל ִאיּנּון ִּפּקּוִדין ְּבָכל ִאיּנּון 
ִּגְזִרין ְועֹוָנִׁשין, ְּבִׁשְבִעין ֲעָנִפין ִּדְנהֹוָרא, 
ְּדָזֲהִרין ִמָּכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא. ָמאן ָחֵמי, 
ֲעָנִפין ְּדָנְפִקין ִמָּכל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא, ֲחִמָּׁשא 
ַקְייִמין ְּבגֹו ִאיָלָנא, ֻּכְּלהּו ַאְנִּפין ְּבהּו 
ֲאִחיָדן. ָמאן ָחֵמי, ִאיּנּון ַּתְרִעין ְּדִמְתַּפְּתָחן 
ְּבָכל ְסָטר ּוְסָטר, ֻּכְּלהּו ִמְזַּדֲהִרין ְוַנֲהִרין, 

ְּבַההּוא ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ְוָלא ָּפִסק.
)ח"א ל"ב, א(

ָּתא ָחֵזי, ָּכל ִאּנּון ֲעִמיִקין ְסִתיִמין ְּדָנְפֵקי 
ִמּגֹו ַמֲחָׁשָבה ְוָקָלא ָנִטיל לֹון ָלא 
ִאְתַּגְּלָיין ַעד ְּדִמָּלה ְמַגָּלה לֹון. ָמאן ִמָּלה 

ַהְיינּו ִדּבּור.

במכתבי מרן החפץ חיים זצ"ל (דף יד אות ג'), שספר בנו 
הקבלה  בחכמת  מאד  שהחזיק  אביו,  על  ליב  אריה  הר' 
ומרגלא  נעלים,  היותר  תורה  מחלקי  אחד  הוא  כי  באמרו 
בפומיה תמיד כי בלי סתרי תורה מגששים אנו באפלה, ובס' 
"מאיר עיני ישראל" (כ"ג ע' תקנ"ו), שרבי שלמה ספר לו על 
של  הזהר  את  למד  קודש  שבת  שכל  חיים,  החפץ  רבו 
הפרשה, גם היה אומר לאחרים שילמדו הזהר של הפרשה, 
אפילו בחורים. והיה אומר שרבו כמדרש. (אור הזהר דף 82). 
ובספר מעשה איש (חלק ג' ע' צ"ח): שמרן החזון איש זצ"ל 
אמר להג' ר' שמריהו גריינימן זצ"ל, שאין ספר מוסר כל כך 
טוב כמו ספר הזהר. (מפעל הזוהר העולמי - 0548436784)

החפץ חיים והחזון איש זי"ע

The Chofetz Chaim and the Chazon Ish



ֶּפֶרק טו
ָבָרִׁשּיֹות

ָבִרים ְַ ֹּבא - 

f
ּבּור ְּבַׁשָּבת ִַ  ֹּכַח ַה

ּבּור ִַ ת ַה ּוְׁשִמיָרה ַעל ְקֻדּׁשַ



ָּבת ֶבֶרק ט"ו    ֹזַהר ַהּׁשַ קלו

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ִאּסּור ִּדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת................................................... קלז

ֹּכחֹו ֶׁשל ִּדּבּור ............................................................................ קלז

ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר ַרק ְּבִדְבֵרי ָׁשַמִים ְּבַׁשָּבת........ קלז

ַהּמֹוִציא ִּדּבּור ֶׁשל חֹול ְּבַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו ......... קלז

ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו..................................................... קלח

ָּבת ִהיא ִחָּסרֹון  ִהְתעֹוְררּות חֹול ְּביֹום ַהּׁשַ
ְלַמְעָלה .......................................................................................... קלח

ִהְרהּור ֻמָּתר............................................................................... קלט

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה..................................................................... קלט

ֶרק ט"ו ּפֶ



ָבִרים     ְַ ָּבת    ֹּבא -  קלזֹזַהר ַהּׁשַ

ִאּסּור ִּדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת
ֶׁשַׁשָּבת  ּוִבְגַלל  ַׁשָּבת,  ִנְקָרא  ַהִדּבּור  ְוֶזה 
ִנְקָרא ִּדּבּור, ִּדּבּור ֶׁשל ֹחל ָאסּור ְּבַׁשָּבת. 
]ְוָכְך ָהָיה עֹוֶׂשה ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה 
ֶאת ִאּמֹו ֶׁשָהְיָתה ְמַדֶּבֶרת, ָהָיה אֹוֵמר ָלּה: 
ִאָּמא, ִׁשְתִקי. ַׁשָּבת ַהּיֹום ְוָאסּור[. ִּבְגַלל 
ֶׁשִּדּבּור ֶזה ָצִריְך ִלְׁשֹלט ְוֹלא ַאֵחר. ְוִדּבּור 
ֶזה ֶׁשהּוא ָּבא ִמַּצד ַהֹחֶׁשְך, ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות 
ִמּתֹוכֹו. ּוַמְׁשָמע ִמִּני חֶֹׁשְך, אֹותֹו ֶׁשָּבא ִמַּצד 

ַהֹחֶׁשְך, ֶׁשָּכתּוב ִמִּני ַּדְוָקא.
ּכֹחֹו ֶׁשל ִּדּבּור

ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר,  ְוַדֵּבר ָּדָבר,  ֶחְפְצָך  צֹוא  ִמּמְ
ִמּׁשּום ֶׁשאֹותֹו ָּדָבר עֹוֶלה ּוְמעֹוֵרר ִּדּבּור 
ֶׁשל ֹחל ְלַמְעָלה. ִמי ֶׁשַּמְזִמין אֹוֵרַח, ָצִריְך 

ְלִהְׁשַּתֵּדל ּבֹו ְוֹלא ְּבַאֵחר.

ּבֹא ְרֵאה, אֹותֹו ַהִּדּבּור ֶׁשּיֹוֵצא ִמִּפי ָהָאָדם, 
עֹוֶלה ּוְמעֹוֵרר ִהְתעֹוְררּות ֶעְליֹוָנה, ִאם ְלטֹוב 
ִאם ְלַרע. ּוִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבֹעֶנג ַׁשָּבת, ָאסּור לֹו 
ְלעֹוֵרר ִּדּבּור ֶׁשל ֹחל, ֶׁשֲהֵרי הּוא ּפֹוֵגם ְּפָגם 
ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש. ִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבִהּלּוַלת ַהֶּמֶלְך, 
ֹלא ָראּוי ֶׁשַּיֲעזֹב ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוִיְתַעֵּסק ְּבַאֵחר.

ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר ַרק ְּבִדְבֵרי ָׁשַמִים ְּבַׁשָּבת
ּוְבָכל יֹום ָצִריְך ְלַהְראֹות ַמֲעֶׂשה ּוְלעֹוֵרר 
ָּצִריְך, ּוְבַׁשָּבת ְּבִדְבֵרי  ִהְתעֹוְררּות ִמַּמה ּׁשֶ
ת ַהּיֹום ָצִריְך ְלִהְתעֹוֵרר, ְוֹלא  ָׁשַמִים ּוִבְקֻדּׁשַ

ְּבָדָבר ַאֵחר.

ַהּמֹוִציא ִּדּבּור ֶׁשל חֹול ְּבַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו
ְוָלֵכן ַאְזָהָרה ָלָאָדם ֶׁשִּמְתַעֵּטר ְּבִעּטּור ָקדֹוׁש 
ֶׁשְּלַמְעָלה, ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ִמִּפיו ִּדּבּור ֶׁשל ֹחל, 
ִמּשּׁום ֶׁשִאם ֵיֵצא ִמֶּמּנּו, הּוא ְמַחֵּלל ֶאת יֹום 

ִאּסּור ִּדְבֵרי חֹול ְּבַׁשָּבת
ְוַהאי ִּדּבּור ִאְקֵרי ַׁשָּבת. ּוְבִגין ְּדַׁשָּבת 
ִאְקֵרי ִדּבּור, ִּדּבּור ְּדחֹול ָאסּור 
ְּבַׁשָּבת. )גליון מהרש"ב ְוָכְך ָהָוה ָעִביד ִרִּבי ִׁשְמעֹון ַּכד 
ָחֵמי ְלִאֵּמיּה ְּדֲהַות ִמְׁשָּתֲעָיא ָהָוה ָאַמר ָלּה, ִאָּמא, ְׁשתֹוִקי, 

ַבֲעָיא  ָּדא  ְּדִדּבּור  ְּבִגין  ְוֲאִסיר(.  הּוא  ַׁשָּבת 

ְלַׁשְלָטָאה ְוָלא ַאֲחָרא. ְוַהאי ִדּבּור ְּדִאיהּו 
ֲעמּוקֹות  ְמַגֶּלה  ְדחֶׁשְך  ִמִּסְטָרא  ָאֵתי 
ִמַּגֵּויּה. ּוַמְׁשַמע ִמִּני חֶׁשְך. ַההּוא ְדֲאֵתי 

ִמִּסְטָרא ְדחֶׁשְך ִּדְכִּתיב ִמִּני ַדְייָקא.
ּכֹחֹו ֶׁשל ִּדּבּור )ח"ב מ"ז, ב(

ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר, ְוָהא ִאְתַמר, 
ַסְּלָקא,  ִמָּלה  ְּדַהִהיא  ְּבִגין 
ְוִאְּתַער ִמָּלה ְדחֹול ְלֵעיָּלא. ָמאן ִּדְמַזִּמין 
ְוָלא  ְלִאְׁשַּתְּדָלא,  ָּבֵעי  אּוְׁשִּפיָזא,ֵּביּה 

ָבָאֳחָרא.
ָּתא ָחֵזי ַההּוא ִמָּלה ְדָנִפיק ִמּפּוֵמיּה ְּדַבר 
ִאְתָערּוָתא  ְוִאְּתַער  ַסְּלָקא  ָנׁש, 
ְלֵעיָּלא, ִאי ְלָטב, ִאי ְלִביׁש. ּוַמאן ְּדָיִתיב 
ְּבִעּנּוָגא ְדַׁשְּבָתא, ָאִסיר ֵליּה ְלִאְּתָעָרא 
ִמָּלה ְּדחֹול, ְּדָהא ָפִגים ְּפִגימּו ְביֹוָמא 
ַקִּדיָׁשא. ָמאן ְּדָיִתיב ְּבִהיּלּוָלא ְדַמְלָּכא, 
ְוִיְתַעֵּסק  ְלַמְלָּכא,  ְלִמְׁשַּבק  ִיְתָחֵזי  ָלא 

ְּבַאֲחָרא.
ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר ַרק ְּבִדְבֵרי ָׁשַמִים ְּבַׁשָּבת

עֹוָבָדא,  ְלַאֲחָזָאה  ָבֵעי  יֹוָמא  ּוְבָכל 
ִמָּמה  ַאְתָערּוָתא  ּוְלִאְתֲעָרא 
ִדְׁשַמָּיא,  ְּבִמֵּלי  ּוְבַׁשָּבת,  ְדִאְצְטִריְך. 
ּוִבְקדּוָּׁשה ְדיֹוָמא ָבֵעי ְלִאְּתָעָרא, ְוָלא 

ְבִמָּלה ַאֲחָרא. 
ַהּמֹוִציא ִּדּבּור ֶׁשל חֹול ְּבַׁשָּבת ֵמַחְּללֹו )ח"ב ס"ג, ב(
ַאְזָהרּוָתא ְלַבר ָנׁש, ְּדָקא  ַּכְך,  ּוְבִגין 
ַקִּדיָׁשא  ְבִעּטּוָרא  ִמְתַעְּטָרא 
ִדְלֵעיָּלא, ְּדָלא ִיּפּוק ִמֵּניּה ְּבפּוֵמיּה ִמּלּוָלא 



ָּבת     ֶבֶרק טו    ֹזַהר ַהּׁשַ קלח

ָּבת, ְּבָידֹו - ְּבַמֲעֶׂשה, ּוְבַרְגָליו - ָלֶלֶכת  ַהּׁשַ
ִמחּוץ ְלַאְלַּפִים ַאָּמה. ָּכל ֵאּלּו ֵהם ִחּלּול ַׁשָּבת.

ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו
ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו - ֶזהּו ָמקֹום ִנְכָּבד 
ה, ֶׁשֲהֵרי ִמחּוָצה לֹו ֵהם ֱאֹלִהים  ֶׁשל ְקֻדּׁשָ
ֲאֵחִרים. ָּברּוְך ְּכבֹוד ה' - ֶזהּו ָּכבֹוד ֶׁשְּלַמְעָלה. 
ִמְּמקֹומֹו - ֶזה ָּכבֹוד ֶׁשְּלַמָּטה. ֶזהּו סֹוד ֲעֶטֶרת 
ָּבת, ְוָלֵכן ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו. ַאְׁשֵרי  ַהּׁשַ
ָּבת.  ַהּׁשַ ְלַכֵּבד ֶאת  ֶחְלקֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשּזֹוֶכה 

ַאְׁשָריו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ִחָּסרֹון  ִהיא  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  חֹול  ִהְתעֹוְררּות 
ְלַמְעָלה

י יֹוֵסי ְוַרִּבי ִיְצָחק ָהיּו הֹוְלִכים ַּבֶּדֶרְך. ָאַמר  ַרּבִ
ַרִּבי יֹוֵסי ְלַרִּבי ִיְצָחק, ָּכתּוב )ישעיה נח( ְוָקָראָת 
ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד ְוגֹו', ְוִכַּבְדּתֹו  ַלּׁשַ
ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך - ָיֶפה. ֲאָבל ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך 
ְוַדֵּבר ָּדָבר ַמה ֶּזה? ּוַמה ִחָּסרֹון הּוא ְלַׁשָּבת?

ָאַמר לֹו, ַוַּדאי ֶׁשֶּזהּו ִחָּסרֹון, ֶׁשֵאין ְלָך ִּדּבּור 
ְוִדּבּור ֶׁשּיֹוֵצא ִמִּפיו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו קֹול, 
ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה ּוְמעֹוֵרר ִּדּבּור ַאֵחר. ּוַמה 
הּוא? אֹותֹו ֶׁשִּנְקָרא ֹחל, )ְלַמְעָלה( ֵמאֹוָתם 
ָיִמים ֶׁשל חֹל ּוְכֶׁשִּמְתעֹוֵרר חֹל ְּביֹום ָקדֹוׁש, 
ַוַּדאי ֶזהּו ִחָּסרֹון ְלַמְעָלה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִמי  ָעָליו:  ׁשֹוֲאִלים  ִיְׂשָרֵאל  ּוְכֶנֶסת  הּוא 
הּוא ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְפִריד ַהִּזּוּוג ֶׁשָּלנּו? ִמי הּוא 
ֶׁשרֹוֶצה חֹל ָּכאן? ָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ֹלא ִנְרֶאה, 

ְוֹלא ׁשֹוֶרה ַעל ֹחל.

ְּדחֹול, ְּבִגין ְּדִאי ִיּפּוק ִמֵּניּה, ָקא ְמַחֵּלל 
יֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא, ִּבידֹוי ְבעֹוַבְדָּתא. ְּבַרְגלֹוי, 
ְלֵמַהְך ְלַבר ִמְּתֵרין ַאְלִפין ַאִּמין. ָּכל ִאֵּלין 

ִחּלּוָלא ְדַׁשְּבָתא ִאיּנּון.

ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו
ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו, ָּדא ִאיהּו ֲאָתר 
ַיִּקיָרא ִדְקדּוָּׁשה, ְּדָהא ְלַבר ִמֵּניּה, 
ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִניְנהּו. ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי', 
ָּדא ָכבֹוד ִּדְלֵעיָּלא. ִמְּמקֹומֹו, ָּדא ָכבֹוד 
ִּדְלַתָּתא. ָּדא ִאיהּו ָרָזא ַדֲעָּטָרא ְדַׁשָּבת, 
ְּבִגין ַּכְך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו. ַזָּכָאה 
חּוָלֵקיּה ָמאן ְּדָזֵכי ִליָקָרא ְדַׁשְּבָתא ַזָּכָאה 

ִאיהּו ְבָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי.

ִחָּסרֹון  ִהיא  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  חֹול  ִהְתעֹוְררּות 
ְלַמְעָלה )ח"ג ק"ה, א(

ִרִּבי יֹוֵסי ְוִרִּבי ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ְבאֹוְרָחא, 
ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ְלִרִּבי ִיְצָחק, ְּכִתיב 
)ישעיה נח( ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיָי' 

ְמֻכָּבד ְוגֹו', ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך ַׁשִּפיר. 
ֲאָבל ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר ָמה הּוא. 

ּוַמאי ְגִריעּוָתא הּוא ְלַׁשָּבת.
ָאַמר ֵליּה, ַוַדאי ְגִריעּוָתא הּוא, ְּדֵלית 
ָלְך ִמָּלה ּוִמָּלה ְּדָנִפיק ִמּפּוֵמיּה 
ְּדַּבר ָנׁש, ְּדֵלית ָלּה ָקָלא, ְוַסְּלָקא ְלֵעיָּלא, 
ְוִאְתַער ִמָּלה ַאֲחָרא. ּוַמאי הּוא. ַההּוא 
ְדִאְקֵרי חֹול, )ְלֵעיָּלא( ֵמִאיּנּון יֹוִמין ְּדחֹול. 
ְוַכד ִאְתַער חֹול ְּביֹוָמא ַקִּדיָׁשא, ְּגִריעּוָתא 
הּוא ְלֵעיָּלא ַוָּדאי. ְוקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא 
ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ָׁשֲאֵלי ָעֵליּה, ָמאן הּוא 
ְדָבֵעי ְלַאְפְרָׁשא ִזּוּוָגא ִדיָלן. ָמאן הּוא 
ְדָבֵעי חֹול ָהָכא. ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָלא 

ִאְתֲחֵזי, ְוָלא ַׁשְרָיא ַעל חֹול.

עה  ל  טוער 

מי דל לנ,צאטל יח מה רי אמ,הרמח"ל, עלינ יג תזכ לברכה, וקד ציק זכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ה ירי"על הרה"סת מכמי כל עצ קי היה אר ה', קד עליו אמר הר"א(אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

קילמטר)זי"ע, אלפי ל מהל ריהה ניו לקל רגלי לה היה רד חי היה אללב עצה, מצא ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הפסק, ללא רצ ההר ספר לד ,ה העצה את אא יראל, מע הדהכחזרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דה ההר ספר ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעלינה

הפסקלכ ללא ממרת, דה ההר ספר ירסא ל מיחד לד סדר ,יבתי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ארת הבר מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר וקבע לעת, מעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלל
טמנ ז מרת להצל ,קד קהת לכל היעצה העצה "זאת :ה זה יראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלחכמי
אל ועה מאד... ועצ הבר רב י ,ליח ולא זאת, על לפח לה היה בואי ,נאיהְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
בר קבע הייתי חילי, נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָי

,מק מק כל מהזה אי י לזכת, ל ויהיה האת, העצה את יח רתכ בד אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לל". הא קה בר לא י ,תלע יכל ממק אחד וכל יראל, לכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹלטבה

דב הד, רת ללד מיחדת חביבת מצינ ממיכיו, טב  העל למידי אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
הרב רנמ דה מידיטב,הרב אייזיק יצחק עלרי העיד אר ,אמ עלינ יג תזכ ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ואמר: עצמ.עמי ואחד מאה "יח ע ה"רי וניתי למדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אפרי"ב"דגל מיני)מחנה תה(רת הינ מה, ר ר וזה :י ודר ר כל (י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה יחאי  מע רי ואיתא מה, מה,חינת בר ר מה וידר ,הינ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
האה, יהיה מילא הלת, ל לת הינ ,ר והה אז ההר, ספר יחאי,  מע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרי

ועד.נ סלה אמ ,ימינ מהרה ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ



ָבִרים     ְַ ָּבת    ֹּבא -  קלטֹזַהר ַהּׁשַ

ִהְרהּור ֻמָּתר
ּום ָּכְך ִהְרהּור ֻמָּתר. ָמה ַהַּטַעם? ִמּׁשּום  ִמּשׁ
ֶׁשִהְרהּור ֹלא עֹוֶׂשה ָדָבר ְוֹלא ַנֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו 
קֹול, ְוֹלא עֹוֶלה. ֲאָבל ַאַחר ֶׁשהֹוִציא ִדּבּור 
ִמִּפיו, אֹותֹו ִדּבּור ַנֲעֶׂשה קֹול, ּובֹוֵקַע ֲאִויִרים 
ָּדָבר  ּוְמעֹוֵרר  ְלַמְעָלה  ְועֹוֶלה  ּוְרִקיִעים, 
ַאֵחר, ְוַעל ֵּכן ָּכתּוב ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר 
ָּדָבר. ּוִמי ֶׁשּמֹוִציא ִדּבּור ָקדֹוׁש ִמִּפיו, ְּדַבר 
ּתֹוָרה, ַנֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו קֹול ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה, 
ָהֶעְליֹון  ַהֶּמֶלְך  ְקֻדּׁשֹות  ּוִמְתעֹוְררֹות 
ּוִמְתַעְּטרֹות ְּבֹראׁשֹו, ְוָאז ִנְמֵצאת ִׂשְמָחה 

ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה.

ִהְרהּור ֻמָּתר
ְּבִגין ַּכְך, ִהְרהּור מּוָּתר. ָמאי ַטְעָמא. ְּבִגין 
ְּדִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמִדי ְוָלא ִאְתָעִביד 
ִמֵּניּה ָקָלא, ְוָלא ָסִליק. ֲאָבל ְלָבָתר ְּדַאִּפיק 
ִמָּלה ִמּפּוֵמיּה, ַההּוא ִמָּלה ִאְתָעִביד ָקָלא, 
ּוָבַקע ֲאִויִרין ּוְרִקיִעין, ְוַסְּלָקא ְלֵעיָּלא, 
ְוִאְתַער ִמָּלה ַאֲחָרא. ְוַעל ָּדא ִמְּמצֹוא 
ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר ְּכִתיב. ּוַמאן ְּדַאִּפיק 
ִמָּלה ַקִּדיָׁשא ִמּפּוֵמיּה, ִמָּלה ְדאֹוַרְייָתא, 
ְלֵעיָּלא,  ְוָסִליק  ָקָלא,  ִמֵּניּה  ִאְתָעִביד 
ְוִאְתֲערּו ִקּדּוֵׁשי ַמְלָּכא ִעָּלָאה, ּוִמְתַעְּטָרן 
ְּבֵריֵׁשיּה, ּוְכֵדין ִאְׁשְּתַכח ֶחְדָווָתא ְלֵעיָּלא 

ְוַתָּתא.

עה  ל  טוער 

מי דל לנ,צאטל יח מה רי אמ,הרמח"ל, עלינ יג תזכ לברכה, וקד ציק זכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ה ירי"על הרה"סת מכמי כל עצ קי היה אר ה', קד עליו אמר הר"א(אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

קילמטר)זי"ע, אלפי ל מהל ריהה ניו לקל רגלי לה היה רד חי היה אללב עצה, מצא ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הפסק, ללא רצ ההר ספר לד ,ה העצה את אא יראל, מע הדהכחזרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דה ההר ספר ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעלינה

הפסקלכ ללא ממרת, דה ההר ספר ירסא ל מיחד לד סדר ,יבתי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ארת הבר מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר וקבע לעת, מעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלל
טמנ ז מרת להצל ,קד קהת לכל היעצה העצה "זאת :ה זה יראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלחכמי
אל ועה מאד... ועצ הבר רב י ,ליח ולא זאת, על לפח לה היה בואי ,נאיהְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
בר קבע הייתי חילי, נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָי

,מק מק כל מהזה אי י לזכת, ל ויהיה האת, העצה את יח רתכ בד אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לל". הא קה בר לא י ,תלע יכל ממק אחד וכל יראל, לכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹלטבה

דב הד, רת ללד מיחדת חביבת מצינ ממיכיו, טב  העל למידי אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
הרב רנמ דה מידיטב,הרב אייזיק יצחק עלרי העיד אר ,אמ עלינ יג תזכ ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ואמר: עצמ.עמי ואחד מאה "יח ע ה"רי וניתי למדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אפרי"ב"דגל מיני)מחנה תה(רת הינ מה, ר ר וזה :י ודר ר כל (י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה יחאי  מע רי ואיתא מה, מה,חינת בר ר מה וידר ,הינ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
האה, יהיה מילא הלת, ל לת הינ ,ר והה אז ההר, ספר יחאי,  מע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרי

ועד.נ סלה אמ ,ימינ מהרה ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קכח



ָּבת     ֶבֶרק טו    ֹזַהר ַהּׁשַ קמ
עה טז  ל ער

יריבספר כיא"אר רחמנאתב:"מירא ואיקרסת מינת תר היח, יאת קד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
א זהר, י כל לאמר האחד ,לה ברי לה לההר לזה, העצה ,לע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹליצל

הב. לטהרת מסלת, זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻעל

הד,מקדמת רח ער ,עצמ ז"ל האר"י נלר צינ י"ב)נא, ),ויה להר"א אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
,י כל עלי נ' א מ' ,ע עמיק לי לבד, קיאת ר זהר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"למד

בספר ,"יר עמי ההר ספר האר"יוקרא נ"א)בחי עד לעל(הנד"מ  ת תב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
הבנה,  לי לבד ה ההר, מפר י ערה י כל למר אחד, הבאוהבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האר"י"ספר אחד,"בחי בה לעל  ת ,י ה'ללדפס א ד' ,י כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ו ,יהחיד"א,לידה (הירה ספר ער ספרי ת(מערכת האר"י, נר מימ הביא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה תב  וכצא הר, י ה' י ל למר בה, לעל מקאמרנא נתיבספרגה"ק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ
תיל"א)מצ את א' ביל הרה מרנותב,(נתיב הגה"ק  ,במזידט היר צבי ,הרב ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ל מצינ וכ , מקארינהג נחס רי הרב רנמ נחס(הגה"ק רס"ד)אמרי עד ח"א ריהנמ"ח , ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
,י כל י ג' א ב' ספרלמר הבא הרא העה עד יתי"וע "ואי אבת, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

.להארי ממק אְְֲִַַ

, תבוה בר קאמר, מאי ידע לא ההר, ספר קרא תהיחיד"אד ספרהרב מרה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מ"ד)אצע קאמר,(את מאי ידע לא  לד, ל על ממר ההר ספר "לד , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ספר תב וכ למה". דל  הא ,קריאת טעה ואלידה ספרי (מערכת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יח "ת ועד ,,זה מעי תב בר נא מקדמת צמח, ,מהר"י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ספרמיה מ תלחעב דליל הד סדר ע"ב), רי ל"א )ו קנטרסהרמח"ל, להי , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יח ע רספר עד וע)ילח להאזכירה פלאג'י, יח ברי ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא "ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ע"ד). ִָסימ

ההרמ"ק:וכתב  מני הזהר, ספר ירא הפר ודרולזה ,העלי מההר ההא האר עת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
 קיתעה ל אלקית החה יעימ ,ריזאעלי ופע אר היה מהעתיח, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ספר הה החר אתקרי ,מ ע יו ,'וכ רה וסתרי רזי הינ רה, רזי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמע
ההא מההר ע למר ב')ההר, ,אבי אלקי את ע ,ביררדק מה .(הרב ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ

הד:יז. מיהשל"ה  ל לבניו  אמר וידע  ְְִֶֶַַַָָָָָָ
טעם טעם לא הלה חכמת טעם  טעם  ְֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא

ממיו חטא מאמרת")יראת ב"ע רה תב(וען וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הרע יצר אין וסד, רמז העסקים ז"ל : ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָה ר"א

הם. להתר י"ח)יכל ה', מ לי על הר"א .(יר ש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זהרביח . ע "ב)ת ני  ה' ף ביעא(הקמה  רא : ְְְִִֵַַַַַַָָָֹ

לי לית ה' יראת י אית מאן ל  ה ', ְְְְִִִֵֵֵַַַָיראת 
אין י קדיו  ה' את  ירא" כתיב הא הדא ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹחסר
למהוי ה' יראת תמינאה ר א  ליראיו ...", ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָמחס ר 
אנין ת י לית מאן  אנין... ת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַלי
רגלי עמד א  ואי מתניתין, מארי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹא קמה

סיני הר על שם)אבתיו .(עיין ֲִַַַָ

המשך בעמוד קמח



ֶּפֶרק ט"ז
ָבָרִׁשּיֹות

ְּבַׁשַּלח - ָוֶאְתַחַּני

f
 ִמְצָוה ִלְׂשמֹוַח ְּבַׁשָּבת

ּוְלַעְּנגֹו ִּבְסעּודֹות

עה טז  ל ער

יריבספר כיא"אר רחמנאתב:"מירא ואיקרסת מינת תר היח, יאת קד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
א זהר, י כל לאמר האחד ,לה ברי לה לההר לזה, העצה ,לע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹליצל

הב. לטהרת מסלת, זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻעל

הד,מקדמת רח ער ,עצמ ז"ל האר"י נלר צינ י"ב)נא, ),ויה להר"א אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
,י כל עלי נ' א מ' ,ע עמיק לי לבד, קיאת ר זהר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"למד

בספר ,"יר עמי ההר ספר האר"יוקרא נ"א)בחי עד לעל(הנד"מ  ת תב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
הבנה,  לי לבד ה ההר, מפר י ערה י כל למר אחד, הבאוהבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האר"י"ספר אחד,"בחי בה לעל  ת ,י ה'ללדפס א ד' ,י כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ו ,יהחיד"א,לידה (הירה ספר ער ספרי ת(מערכת האר"י, נר מימ הביא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ה תב  וכצא הר, י ה' י ל למר בה, לעל מקאמרנא נתיבספרגה"ק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ
תיל"א)מצ את א' ביל הרה מרנותב,(נתיב הגה"ק  ,במזידט היר צבי ,הרב ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ל מצינ וכ , מקארינהג נחס רי הרב רנמ נחס(הגה"ק רס"ד)אמרי עד ח"א ריהנמ"ח , ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
,י כל י ג' א ב' ספרלמר הבא הרא העה עד יתי"וע "ואי אבת, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

.להארי ממק אְְֲִַַ

, תבוה בר קאמר, מאי ידע לא ההר, ספר קרא תהיחיד"אד ספרהרב מרה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מ"ד)אצע קאמר,(את מאי ידע לא  לד, ל על ממר ההר ספר "לד , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ספר תב וכ למה". דל  הא ,קריאת טעה ואלידה ספרי (מערכת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יח "ת ועד ,,זה מעי תב בר נא מקדמת צמח, ,מהר"י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ספרמיה מ תלחעב דליל הד סדר ע"ב), רי ל"א )ו קנטרסהרמח"ל, להי , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יח ע רספר עד וע)ילח להאזכירה פלאג'י, יח ברי ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא "ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ע"ד). ִָסימ

ההרמ"ק:וכתב  מני הזהר, ספר ירא הפר ודרולזה ,העלי מההר ההא האר עת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
 קיתעה ל אלקית החה יעימ ,ריזאעלי ופע אר היה מהעתיח, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ספר הה החר אתקרי ,מ ע יו ,'וכ רה וסתרי רזי הינ רה, רזי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמע
ההא מההר ע למר ב')ההר, ,אבי אלקי את ע ,ביררדק מה .(הרב ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ

הד:יז. מיהשל"ה  ל לבניו  אמר וידע  ְְִֶֶַַַָָָָָָ
טעם טעם לא הלה חכמת טעם  טעם  ְֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא

ממיו חטא מאמרת")יראת ב"ע רה תב(וען וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הרע יצר אין וסד, רמז העסקים ז"ל : ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָה ר"א

הם. להתר י"ח)יכל ה', מ לי על הר"א .(יר ש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זהרביח . ע "ב)ת ני  ה' ף ביעא(הקמה  רא : ְְְִִֵַַַַַַָָָֹ

לי לית ה' יראת י אית מאן ל  ה ', ְְְְִִִֵֵֵַַַָיראת 
אין י קדיו  ה' את  ירא" כתיב הא הדא ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹחסר
למהוי ה' יראת תמינאה ר א  ליראיו ...", ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָמחס ר 
אנין ת י לית מאן  אנין... ת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַלי
רגלי עמד א  ואי מתניתין, מארי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹא קמה

סיני הר על שם)אבתיו .(עיין ֲִַַַָ
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

.......................................... קמג לֹום  ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהּׁשָ

ָעוֹון ְצָלְפָחד................................................................................. קמג

ָאסּור ְלַהְראֹות ֶעֶצב ְּבַׁשָּבת .................................... קמג

עֹוֵנׁש ַהְּמַבֵּטל ֹעֶנג ַׁשָּבת............................................. קמד

ַּתֲעִנית ַעל ַּתֲעִנית................................................................... מה

........................ מה ְמָחה  ִּבּטּול ְסעּוַדת ָהֱאמּוָנה ְוַהּׂשִ

ַהּיֹום ַהֶּזה הּוא ִׂשְמָחה ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה......... מה

ִּמְתַּגֶּלה ָהַעִּתיק ִנְמָצִאים ָּכל ַהֵחרּות  ְּבָׁשָעה ּׁשֶ
ְמָחה......................................................................................... קמו ְוַהּׂשִ

ְקִריַעת ְּגַזר ַהִּדין...................................................................... קמו

ַּתֲעִנית ֲחלֹום ְּבַׁשָּבת......................................................... קמז

ִעְנַין ַהֲחלֹום.................................................................................. קמז

ְוַדֵּבר ָּדָבר....................................................................................... קמז

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה................................................................... קמח

ֶרק ט"ז ּפֶ
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ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהָּׁשלֹום
ּבֹא ּוְרֵאה, ֵאין ָהעֹוָלם עֹוֵמד ֶאָּלא ַעל ָׁשלֹום. 
ְּכֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ֹלא 
ָיכֹל ְלִהְתַקֵּים ְוַלֲעמֹד, ַעד ֶׁשָּבא ְוִהְׁשָרה ָעָליו 
ָׁשלֹום, ּוַמהּו? ַׁשָּבת, ֶׁשִהיא ְׁשלֹום ָהֶעְליֹוִנים 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים, ְוָאז ָעַמד ְוִהְתַקֵּים ָהעֹוָלם. ּוִמי 

ֶׁשחֹוֵלק ָעָליו, ֹיאַבד ֵמָהעֹוָלם.

ָעוֹון ְצָלְפָחד
)במדבר טו(  ָחַלק ַעל ַׁשָּבת, ֶׁשָהָיה  ְצָלְפָחד 
ְמקֹוֵׁשׁש ֵעִצים. ִמי אֹוָתם ֵעִצים? אֹוָתם ֵעִצים 
ֲאֵחִרים, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי )ִאיָלנֹות( 
חֹל, ְוחֹל ַּבּקֶֹדׁש ֹלא ׁשֹוֶרה, )ִמָּכאן ָוָהְלָאה ִּדְבֵרי חֹל 
ְּבַׁשָּבת ָאסּור ַוַּדאי( ֶׁשָחַלק ַעל ָׁשלֹום ֶׁשְּלַמְעָלה.

ָאסּור ְלַהְראֹות ֶעֶצב ְּבַׁשָּבת
מֹו ֶזה ְּבַׁשָּבת, ִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַתֲעִנית ְּבַׁשָּבת,  ּכְ
ִמּתֹוְך ַצֲערֹו ַמְרֶאה ֶעֶצב, ּוְבַׁשָּבת ׁשֹוֵלט אֹותֹו 
ָרִקיַע ֶעְליֹון, אֹותֹו ֶׁשִּנְרֶאה ְבִׂשְמָחה, ֶׁשהּוא 
ִׂשְמָחה ּוְמַׂשֵּמַח ַלֹּכל. אֹותֹו ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבֶעֶצב, 
ִמּשּׁום ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלט, מֹוִציא ֶאת אֹותֹו ָהָאָדם 
ֵמאֹותֹו ָהעֶֹנׁש ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו, ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר סֹּלּו - 
ָהבּו ָכבֹוד ְורֹוְממּות ְלאֹותֹו ֶׁשרֹוֵכב ָּבֲעָרבֹות, 
ֶׁשהּוא ִׂשְמָחה ּוְמַׂשֵּמַח ַלּכֹל, ָהָרִקיַע ֶׁשַעל ַּגֵּבי 
ַהַחּיֹות ְּבָי"ּה ְׁשמֹו ַוַּדאי, ֶׁשֲהֵרי ְּבאֹותֹו ָמקֹום 
ם ַהֶּזה ִנְכָלל. ְוִעְלזּו ְלָפָניו - ִמּשּׁום ֶׁשֹּלא  ַהּׁשֵ
ָצִריְך ְלַהְראֹות ְלָפָניו ֶעֶצב, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר.

ְׁשַנִים  ְּבַׁשָּבת,  ְבַתֲעִנית  ֶׁשּׁשֹוֶרה  ִמי  ֶזה 
ַהָּקדֹוׁש.  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָעָליו  ִמְתעֹוְרִרים 
ֶאָחד, אֹוָתּה רּוַח ֶעְליֹוָנה ְקדֹוָׁשה ֶׁשִהְצָטֵרְך 
ְלִהְתַעֵּנג ְוֹלא ִהְתַעֵּנג. ְוֶאָחד, אֹותֹו ְמֻמֶּנה 

ָהעֹוָלם עֹוֵמד ַעל ַהָּׁשלֹום )ח"ג קע"ו, ב(
ָּתא ָחֵזי, ֵלית ָעְלָמא ָקִאים ֶאָּלא ַעל 
ָׁשלֹום, ַּכד ָּבָרא ֻקְדָׁשא ְבִריְך הּוא 
ָעְלָמא, ָלא ְיִכיל ְלִאְתַקְּייָמא, ַעד ְּדָאָתא 
ְוָׁשָרא ָעַלְייהּו ָׁשלֹום. ּוַמאי הּוא. ַׁשָּבת, 
ּוְכֵדין  ְוַתָּתֵאי,  ְדִעָּלֵאי  ְׁשָלָמא  ְּדִאיהּו 
ָעֵליּה,  ְּדָפִליג  ּוַמאן  ָעְלָמא.  ִאְתָקָּיים 

ִיְתֲאִביד ֵמָעְלָמא.
ָעוֹון ְצָלְפָחד

ְצָלְפָחד ָּפִליג ַעל ַׁשָּבת, ְּדֲהָוה ְמקֹוֵׁשׁש 
ֵעִצים. ּוַמאן ִאיּנּון ֵעִצים. ִאיּנּון 
ִאיָלִנין ַאֲחָרִנין ִּכְדַאָמָרן. ְוִאיּנּון ִמִּלין )ס"א 
ִאיָלִנין( ְּדחֹול, ְוחֹול ַּבּקֶֹדׁש ָלא ַׁשְרָייא, )ִמָּכאן 

ַעל  ְּדָפִליג  ַוָּדאי(  ָאִסיר  ְּבַׁשָּבת  ִמיֵלי ְדחֹול  ְוָהְלָאה 

ְׁשָלָמא ְּדָעְלָמא.
ָאסּור ְלַהְראֹות ֶעֶצב ְּבַׁשָּבת )ח"ב קס"ה, ב(

ְּדָיִתיב  ָמאן  ְבַׁשָּבת,  ָּדא  ְּכַגְווָנא 
ְּבַתֲעִניָתא ְבַׁשָּבת, ִמּגֹו ַצְעֵריּה 
ַההּוא  ַׁשְלָטא  ּוְבַׁשָּבת  ֲעִציָבא,  ַאְחֵזי 
ְרִקיָעא ִעָּלָאה, ַההּוא ְדִאְתָחֵזי ְבֶחְדָוה, 
ְוִאיהּו ֶחְדָוה ְוַחֵּדי ְלכָֹּלא. ַההּוא ְדָיִתיב 
ַאִּפיק  ַׁשְלָטא,  ְּדִאיהּו  ְּבִגין  ַּבֲעִציבּו, 
ְלַההּוא ַבר ָנׁש ֵמַההּוא עֹוְנָׁשא ְדִאְתְּגַזר 
ָעֵליּה, ְוָהא ִאְתַמר, סֹּלּו: ָהבּו ְיָקר, ְורֹוְממּו 
ְלַההּוא ְדרֹוֵכב ָּבֲעָרבֹות, ְּדִאיהּו ֶחְדָוה 
ְוַחֵּדי כָֹּלא, ְרִקיָעא ַעל ַּגֵּבי ֵחיָוָתא ְבָי"ּה 
ְׁשמֹו ַוָּדאי, ְּדָהא ְבַההּוא ֲאָתר ְׁשָמא ָדא 
ִאְתְּכִליל. ְוִעְלזּו ְלָפָניו, ְּבִגין ְּדָלא ִאְצְטִריְך 

ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיּה ֲעִציבּו, ְּכָמה ְדִאְּתַמר.
)ח"ב ר"ז, ב(

ַהאי ָמאן ְּדָׁשֵרי ְבַתֲעִניָתא ְבַׁשְּבָתא, 
ַמְלָּכא  ַקֵּמי  ָעֵליּה  ִמְתֲעֵרי  ְּתֵרי 
ַקִּדיָׁשא. ַחד, ַההּוא רּוָחא ִעָּלָאה ַקִּדיָׁשא 
ְּדִאְצְטִריְך ְלִאְתַעְּנָגא, ְוָלא ִאְתַעָּנג. ְוַחד, 
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ּוְׁשמֹו  ְּבַתֲעִנית,  רּוי  ֶׁשּׁשָ ִמי  ַעל  ֶׁשעֹוֵמד 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ְועֹוִלים  ַסְנַּגְרָי"ה. 

ּוִמְתעֹוְרִרים ָעָליו.
ֵמאֹוָתּה  ֲחֵסָרה  ִמְסַּתֶּלֶקת  רּוַח  ְואֹוָתּה 
ֲהָנָאה ֶׁשְּלַמָּטה. ּוְכֶׁשָהרּוַח ַהּזֹו ֹלא ִנְׁשְלָמה 
ְלַמָּטה, רּוַח ַאֶחֶרת ֶׁשְּלַמְעָלה ֹלא ִנְׁשְלָמה. 
ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִנְׁשְלמּו ְלַמָּטה ּוְלַמְעָלה, ָאז ָראּוי 
אֹותֹו ָאָדם ְלִהְתַקֵּלל ּוְלֵהָעֵנׁש. ֶאָּלא ֵּכיָון 
ֶׁשִּנְׁשַלם ִּבְזַמן ַאֵחר, ְואֹותֹו ְמֻמֶּנה ֶׁשִהְתַמָּנה 
ַעל ִעּנּוי ְוַתֲעִנית ִנְׁשָלם ְּבתֹוְך אֹוָתם ְמֻמִּנים 
ֲאֵחִרים ָּבעֶֹנג ֶׁשְּלַמְעָלה, קֹוְרִעים לֹו ָּכל ְּגַזר 
ִּדינֹו ֶׁשִּנְגַזר ֵמאֹוָתם ִׁשְבִעים ָׁשִנים ֶעְליֹוִנים.

ַמח ַּבִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו, ְוָכל ְּבֵני ָהָאָדם  ְלֶמֶלְך ֶׁשּׂשָ
ְׂשֵמִחים ִעּמֹו. ָרָאה ִאיׁש ֶאָחד ָנתּון ְּבקֹוָלר, 
ִצָּוה ָעָליו ְוִהִּתירּוהּו, ְּכֵדי ֶׁשֻּכָּלם ִיָּמְצאּו 

ְבִׂשְמָחה.

עֹוֵנׁש ַהְּמַבֵּטל עֶֹנג ַׁשָּבת
ְוַאַחר ָּכְך חֹוְזִרים ַהְמֻמִּנים ַהָּללּו ֶׁשַּמֲעִניִׁשים 
ְּבֵני ָאָדם, ְוִנְפָרִעים ִמן ָהָאָדם ַעל ֶׁשִּנְמָצא 
ִּבְגָללֹו ִחָּסרֹון ְלַמְעָלה ּוַמָּטה. ַמה ַּתָּקָנתֹו? 
ֵליֵׁשב ַּתֲעִנית ַעל ַּתֲעִנית. ָמה ַהַּטַעם? ֶזה 

ִּבֵּטל ֹעֶנג ַׁשָּבת - ְיַבֵּטל ֹעֶנג ֶׁשל ֹחל.
ְוִאם הּוא ְמַבֵּטל ֹעֶנג ַׁשָּבת ּוִמְתַעֵּנג ַּבֹחל, 
ּדֹוֶמה ְּכמֹו ֶׁשַּמֲחִׁשיב ַעל ָּדָבר ַאֵחר יֹוֵתר 
הּוא.  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ַּמֲחִׁשיב  ּׁשֶ ִמַּמה 
ָהרּוַח ָהֶעְליֹוָנה, ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשּׁשֹוָרה 
ָעָליו ֹלא ִעֵּנג, ּוִבְּטָלּה ִמֶּמּנּו. רּוַח ַאֶחֶרת ֶׁשל 
ֹחל ֶׁשּׁשֹוָרה ַאַחר ָּכְך ַעל ָהעֹוָלם ַמֲחִׁשיב 
ּוְמַעֵּנג אֹותֹו, ָאז חֹוְזִרים ְוִנְפָרִעים ִמֶּמּנּו 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ַההּוא ְמָמָנא ְּדַקְּייָמא ַעל ָמאן ְּדָׁשֵרי 
ְבַתֲעִניָתא, ְוַסְנַּגְרָי"ּה ְׁשֵמיּה. ְוַסְּלִקין ָקֵמי 

ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ּוִמְתָעֵרי ָעֵליּה.
ְוַההּוא רּוָחא ִאְסַּתָּלק ְּגִריַע ֵמַההּוא 
ִאְתֲהנּוָתא ִדְלַתָּתא. ְוַכד ַהאי 
רּוָחא ָלא ִאְׁשְּתִלים ְלַתָּתא, רּוָחא ַאֲחָרא 
ִּדְלֵעיָּלא ָלא ִאְׁשְּתִלים. ֵּכיַון ְּדָלא ִאְׁשְּתִלים 
ְלַתָּתא ּוְלֵעיָּלא, ְּכֵדין ִאְתֲחֵזי ַההּוא ַבר 
ָנׁש ְלִאְתַלְּטָיא, ּוְלִאְתָעְּנָׁשא. ֶאָּלא ֵכיַון 
ְּדִאְׁשְּתִלים ִזְמָנא ַאֲחָרא, ְוַההּוא ְמָמָנא 
ְדִאְתַמָנא ַעל ִעּנּוָּייא ְוַתֲעִניָתא, ִאְׁשְּתִלים 
ּגֹו ִאיּנּון ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ְּבִעּנּוָגא ִדְלֵעיָּלא, 
קֹוְרִעין ֵליּה ָּכל ְּגַזר ִּדיָנא, ְּדִאְתְּגַזר ֵמִאיּנּון 

ִׁשְבִעין ְׁשִנין ִעָּלִאין.
ְלַמְלָּכא ְּדַחֵּדי ְבִהּלּוָלא ִדיֵליּה, ְוָכל ְּבֵני 
ָנָׁשא ַחָּדאן ִעֵּמיּה, ָחָמא ַחד ַּבר 
ָנׁש ָיִהיב ְּבקֹוָלר, ָּפִקיד ֲעלֹוי, ְוַׁשְרייּוהּו, 

ְּבִגין ְּדִיְׁשַּתְּכחּון ּכֹוָּלא ְבֶחְדָוה.

עֹוֵנׁש ַהְּמַבֵּטל עֶֹנג ַׁשָּבת
ּוְלָבַתר, ִמְתַהְּדִרין ִאֵּלין ְמָמָנן ְּדַעְנִׁשין 
ִלְבֵני ָנָׁשא, ְוִאְתָּפְרִעין ִמֵּניּה 
ְּדַּבר ָנׁש, ַעל ְּדִאְׁשְּתַכח ְּבִגיֵניּה ְּגִריעּוָתא 
ֵליִתיב  ָתַּקְנֵּתיּה.  ָמאי  ְוַתָּתא.  ֵעיָּלא 
ַּתֲעִניָתא ַעל ַּתֲעִניָתא. ָמאי ַטֲעָמא. ָּדא 
ָבִּטיל ִעּנּוָגא ְּדַׁשְּבָתא, ְיַבֵּטל ִעּנּוָגא ְדחֹול.

ְוִאי ִאיהּו ְמַבֵּטל ִעּנּוָגא ְדַׁשְּבָתא, ְוָקא 
ִמְתַעֵּנג ַּבחֹול, ָּדֵמי ְּכַמאן ְּדָחַׁשב ְלִמָּלה 
ַאֲחָרא, ַיִּתיר ִמַּמה ְדָחִׁשיב ֵליּה ְלקּוְדָׁשא 
ְבִריְך הּוא. רּוָחא ִעָּלָאה, ַקִּדיָׁשא ְדקּוְדִׁשין 
ְּדַׁשְרָיא ָעֵליּה, ָלא ָעִניג, ּוָבִּטיל ֵליּה ִמֵּניּה. 
רּוָחא ַאֲחָרא ְּדחֹול, ְּדַׁשְרָיא ְלָבָתר ַעל 
ָעְלָמא, ָחִׁשיב ְוָקא ְמַעְנָגא ֵליּה. ְּכֵדין 
ְמַהְּדִרין ּוִמְתָּפְרִעין ִמֵּניּה, ְּבַהאי ָעְלָמא, 

ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי.



ָּבת    ְּבַׁשַּלח - ָוֶאְתַחַּני     קמהֹזַהר ַהּׁשַ

ַּתֲעִנית ַעל ַּתֲעִנית
ּום ָּכְך ָצִריְך ַּתֲעִנית ַאֶחֶרת ְּביֹום ִראׁשֹון  ִמּשׁ
ֶׁשל ֹחל, ִּבְזַמן ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ָהעֹוָלם אֹוָתּה 
רּוַח ֶׁשל ֹחל, ּוָבֶזה ֵיׁש לֹו ְרפּוָאה, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא 
ֶהֱחִׁשיב ֶאת רּוַח ַהֹחל. ְוִסיָמְנָך - )ויקרא ה( 
ַּגְזָלן  ְוגֹו'.  ָּגָזל  ֲאֶׁשר  ַהְּגֵזָלה  ֶאת  ְוֵהִׁשיב 
ֵאינֹו ַמֲחִׁשיב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאינֹו 
ַמֲחִׁשיב ְּבֵני ָאָדם, ָלֵכן ֵאין ֹלא ֹעֶנׁש ְּכַגָּנב. 
ַּגָּנב ֶׁשַּמֲחִׁשיב ְּבֵני ָאָדם יֹוֵתר ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, יאׁש לֹו עֶֹנׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 
ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּמְׁשִלים ְלַמָּטה ֶאת אֹותֹו ֹעֶנג 

ֶעְליֹון ָּכָראּוי. 

ִּבּטּול ְסעּוַדת ָהֱאמּוָנה ְוַהִּׂשְמָחה
ָאַמר לֹו, ַוַּדאי ָּכְך הּוא, ַוֲהֵרי ָׁשַמְענּו ֶאת 
רּוי ְּבַתֲעִנית ְּבַׁשָּבת,  ַהָּדָבר. ֲאָבל ִמי ֶׁשּׁשָ
עֹוֶׂשה ִחָּסרֹון ְלַׁשָּבת אֹו ֹלא? ִאם ֹּתאַמר 
ֶׁשֹּלא עֹוֶׂשה ִחָּסרֹון, ֲהֵרי ְסעּוַדת ָהֱאמּוָנה 
ָּבת  ִּבֵּטל ִמֶּמּנּו ְוָעְנׁשֹו ַרב, ֲהֵרי ִׂשְמַחת ַהּׁשַ

ִּבֵּטל ִמֶּמּנּו. 

ַהּיֹום ַהֶּזה הּוא ִׂשְמָחה ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה
ָאַמר לֹו, ָּדָבר ֶזה ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשֶּזהּו ֶׁשַּמְׁשִּגיִחים 
ָעָליו ִמְלַמְעָלה ִמָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם, ִמּׁשּום 
ֶׁשַהּיֹום ַהֶּזה הּוא ִׂשְמָחה ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, 
ָמחֹות, ִׂשְמָחה ֶׁשָּכל ָהֱאמּוָנה  ִׂשְמַחת ָּכל ַהּׂשְ
ִנְמֵצאת ָּבּה, ַוֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשל ַהֵּגיִהֹּנם 
ָנִחים ַּבּיֹום ַהֶּזה. ְוָהִאיׁש ַהֶּזה ֵאין לֹו ִׂשְמָחה 
ְוֵאין לֹו ְמנּוָחה, ְוֶזה ׁשֹוֶנה ִמָּכל ָהֶעְליֹוִנים 
ְוַהַּתְחּתֹוִנים. ֻּכָּלם ׁשֹוֲאִלים ָעָליו: ַמה ּשֹׁוֶנה 

ֶׁשְּפלֹוִני הּוא ְּבַצַער?

ַּתֲעִנית ַעל ַּתֲעִנית
ְּבִגין ַּכְך, ִאְצְטִריְך ַּתֲעִניָתא ַאֲחִריָנא, 
ְּבִזְמָנא  ְּדחֹול,  ַקְדָמָאה  ְּביֹוָמא 
ְדַׁשְרָיא ַעל ָעְלָמא ַההּוא רּוָחא ְּדחֹול. 
ּוְבַהאי ִאית ֵליּה ַאְסָווָתא, ֵּכיַון ְּדָלא 
ָחִׁשיב ְלרּוָחא ְּדחֹול. ְוִסיָמִניְך )ויקרא ה( 
ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל ְוגֹו'. ַּגְזָלן, 
ָלא ָחִׁשיב ְלקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ָלא ָחִׁשיב 
ִלְבֵני ָנָׁשא, ְּבִגין ַּכְך ֵלית ֵליּה עֹוְנָׁשא 
ַיִּתיר  ָנָׁשא,  ִלְבֵני  ְּדָחִׁשיב  ַּגָּנב,  ַכַּגָּנב. 
ְמקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ִאית ֵליּה עֹוְנָׁשא 
ַזָּכָאה  ְבַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 
ִאיהּו, ָמאן ְּדִאְׁשְּתִלים ְלַתָּתא, ְלַההּוא 

עֹוֶנג ִעָּלָאה ַכְדָקא ָחֵזי.
ִּבּטּול ְסעּוַדת ָהֱאמּוָנה ְוַהִּׂשְמָחה )ח"ג ק"ה, א(

ָאַמר ֵליּה, ַוָּדאי ָהִכי הּוא. ְוָהא ְׁשַמְעָנא 
ִמָּלה. ֲאָבל ָמאן ְּדָׁשאֵרי ְבַתֲעִניָתא 
ְבַׁשְּבָתא, ָעִביד ְּגִריעּוָתא ְלַׁשָּבת, אֹו ָלא. 
ָהא  ְּגִריעּוָתא,  ָעִביד  ְדָלא  ֵתיָמא  ִאי 
ִמֵּניּה,  ָבִטיל  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ְסעּוָדֵתי 
ְועֹוְנֵׁשיּה ַסִגי, ָהא ֶחְדָווָתא ְדַׁשָּבת ָּבִטיל 

ִמֵּניּה. 
ַהּיֹום ַהֶּזה הּוא ִׂשְמָחה ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה

ָאַמר ֵליּה, ִמָּלה ָדא ְׁשַמְעָנא, ְּדָדא הּוא 
ְדַאְׁשְגָחן ָעֵליּה ִמְּלֵעיָּלא, ִמָּכל ְּבֵני 
ָעְלָמא. ְּבִגין ְּדַהאי יֹוָמא, ֶחְדָווָתא הּוא 
ֶחְדָוון.  ְדָכל  ֶחְדָווָתא  ְוַתָּתא.  ְלֵעיָּלא 
ֶחְדָווָתא, ְּדָכל ְמֵהיְמנּוָתא ֵביּה ִאְׁשְּתַכח. 
ַוֲאִפיּלּו ְרָׁשִעים ְּדֵגיִהָּנם ַנְייִחין ְּבַהאי 
יֹוָמא. ְוַהאי ַבר ָנׁש ֵלית ֵליּה ֶחְדָוה, ְוֵלית 
ִעָּלִאין  ִמָּכל  ָדא  ְוַׁשְנָיא  ַנְייָחא,  ֵליּה 
ְוַתָּתִאין. ֻּכְּלהּו ָׁשַאִלין ָעֵליּה, ָמאי ַׁשְנָיא 

ִדְפַלְנָיא הּוא ְבַצֲעָרא.



ָּבת     ֶבֶרק ט"ז    ֹזַהר ַהּׁשַ קמו

ְּבָׁשָעה ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה ָהַעִּתיק ִנְמָצִאים ָּכל ַהֵחרּות 
ְוַהִּׂשְמָחה

ָעה ֶׁשָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ִמְתַּגֶּלה ַּבּיֹום ַהֶּזה  ּוְבׁשָ
ְוֶזה ִנְמָצא ְבַצַער, ְּתִפָּלתֹו עֹוָלה ְועֹוֶמֶדת 
ְלָפָניו, ָאז ִנְקָרִעים ָּכל ִּגְזֵרי ַהִּדיִנים ֶׁשִּנְגְזרּו 
ָעָליו, ַוֲאִפּלּו ִהְסִּכימּו ְּבֵבית ַהִּדין ֶׁשל ַהֶּמֶלְך 
ָעָליו ְלַרע - ַהֹּכל ִנְקָרע, ִמּׁשּום ֶׁשְּבָׁשָעה 
ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ָהַעִּתיק, ִנְמָצִאים ָּכל ַהֵחרּות ְוָכל 
ְמָחה, ִמּשּׁום ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְּבִהּלּוַלת ַהֶּמֶלְך.  ַהּׂשִ

ְקִריַעת ְּגַזר ַהִּדין
ֶזה ָׁשִנינּו, קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל  ְוַעל 
ְבִעים ָׁשָנה? ֶאָּלא,  ַהּׁשִ ִמי  ִׁשְבִעים ָׁשָנה. 
אֹוָתם  ָּכל  ָעָליו  ֶׁשִהְסִּכימּו  ַּגב  ַעל  ַאף 
ִׁשְבִעים ִּכְתֵרי ַהֶּמֶלְך, ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ָבֶהם, 
ַהּכֹל ִנְקָרע, ִמּשּׁום ֶׁשָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש נֹוֵטל 
)ְמַבֵּטל אֹותֹו ּוְמַהֶּנה( ֶאת ָהָאָדם, ְוַהְּדָבִרים ַהָּללּו, 

ְּכֶׁשִּמְתעֹוְרִרים ָעָליו ַּבֲחלֹום ְּבֵליל ַׁשָּבת.
ְלֶמֶלְך ֶׁשָעָׂשה ִהּלּוָלא ִלְבנֹו, ְוָגַזר ִׂשְמָחה 
ַעל ַהּכֹל. ַּבּיֹום ַהֶּזה ֶׁשל ַהִהּלּוָלא ָּכל ָהעֹוָלם 
ָהיּו ְׂשֵמִחים, ְוִאיׁש ֶאָחד ָהָיה ָעצּוב, ָּתפּוס 
ְמָחה, ָרָאה ֶאת ָּכל  ְּבקֹוָלר. ָּבא ַהֶּמֶלְך ַלּׂשִ
ָהָעם ְׂשֵמִחים ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָּגַזר. ֵהִרים ֵעיָניו, 
ָרָאה ֶאת אֹותֹו ָהִאיׁש ַהָּתפּוס ַּבּקֹוָלר ָעצּוב. 
ָאַמר, ּוַמה ָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ְׂשֵמִחים ַּבִהּלּוָלא 
ֶׁשל ְּבִני, ְוֶזה ָּתפּוס ְּבקֹוָלר? ִמָּיד ִצּוָה ְוהֹוִציאּו 

אֹותֹו ְוִהִּתירּו אֹותֹו ִמּקֹוָלרֹו )ִמְּקָׁשָריו(.

רּוי ְּבַתֲעִנית ְּבַׁשָּבת, ָּכל ָהעֹוָלם  ְך ֶזה ֶׁשּׁשָ ּכָ
ְׂשֵמִחים - ְוהּוא ָעצּוב, ְוֶזה ִנְתָּפס ְּבקֹוָלר. 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ִמְתַּגֶּלה ַּבּיֹום ַהֶּזה 
ְוִנְמָצא ָהִאיׁש ַהֶּזה ָּתפּוס ְּבקֹוָלר - ַאף ַעל 
ַּגב ֶׁשִהְסִּכימּו ָעָליו ָּכל אֹוָתם ִׁשְבִעים ָׁשִנים 

ְּבָׁשָעה ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה ָהַעִּתיק ִנְמָצִאים ָּכל ַהֵחרּות 
ְוַהִּׂשְמָחה

ִאְתְּגֵלי  ַקִּדיָׁשא  ְּדַעִּתיָקא  ּוְבַׁשְעָּתא 
ְּבַהאי יֹוָמא, ְוִאְׁשְּתַכח ַהאי 
ְבַצֲעָרא, ְצלֹוֵתיּה ַסְּלָקא ְוַקְּייָמא ַקֵּמיּה, 
ְּכֵדין ִאְתְקָרעּו ָכל ִּגְזֵרי ִדיִנין ְּדִאְתְגָזרּו 
ִדיָנא  ְבֵבי  ִאְסְתָּכמּו  ַוֲאִפיּלּו  ָעֵליּה, 
ְדַמְלָּכא ָעֵליּה ְלִביׁש, ּכָֹּלא ִאְתְקַרע, ְּבִגין 
ִּדְבַׁשֲעָתא ְדַעִּתיָקא ִאְתַּגְלָייא, ָּכל ֵחירּו 
ְּדִאְתַּגְלָייא  ְּבִגין  ִאְׁשְּתַכח,  ֵחידּו  ְוָכל 

ְבִהּלּוָלא ְּדַמְלָּכא.
ְקִריַעת ְּגַזר ַהִּדין

ְוַעל ָּדא ָתֵניָנן, קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ָמאן ִׁשְבִעין ָׁשָנה. ֶאָּלא 
ַאף ַעל ַּגב ְּדַאְסִּכמּו ָעֵליּה ָּכל ִאיּנּון ִׁשְבִעין 
ִּכְתֵרי ַמְלָּכא, ְּדהּוא ִאְתֲחֵזי ְבהּו, ּכָֹּלא 
ִאְתְקַרע. ְּבִגין ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ָנִטיל )ס"א 
ָבִּטיל ֵליּה ְוָהֵני( ֵליּה ְלַּבר ָנׁש, ְוָהֵני ִמֵלי, ַּכד 

ִמְתֲעֵרי ָעֵליּה ְּבֶחְלָמא ְּבֵליְלָיא ְדַׁשְבָתא.
ְלַמְלָּכא ַּדֲעֵביד ִהלּוָלא ִלְבֵריּה, ְוָגַזר 
ֶחְדָוה ַעל ּכָֹּלא. ְּבַהאי יֹוָמא 
ְדִהּלּוָלא, ָּכל ָעְלָמא ֲהוֹו ֲחָדאן, ּוַבר ָנׁש 
ַחד ָהָוה ָעִציב, ָּתִפיס ְּבקּוְלָרא. ָאָתא 
ַמְלָּכא ְלֶחְדָווָתא, ָחָמא ָכל ַעָּמא ֲחָדאן 
ְּכָמה ְדִאיהּו ָגַזר. ָזַקף ֵעינֹוי, ָחָמא ַההּוא 
ַבר ָנׁש ָּתִפיס ְּבקּוְלָרא ָעִציב. ָאַמר, ּוַמה 
ָכל ְּבֵני ָעְלָמא ֲחָדאן ְּבִהּלּוָלא ִדְבִרי, ְוָדא 
ָתִפיס ְּבקּוְלָרא. ִמַּיד ָּפִקיד ְוַנְפֵקי ֵליּה, 

ְוָׁשֲארּו ֵליּה ִמקּוְלֵריּה. )ס"א ִמִקְטרֹוי(.
ַּכְך ַהאי ְדָׁשאִרי ְבַתֲעִניָתא ְבַׁשְּבָתא, ָּכל 
ְוַהאי  ָעִציב,  ְוִאיהּו  ֲחָדאן,  ָעְלָמא 
ְדַעִּתיָקא  ְּבַׁשֲעָתא  ְּבקּוְלָרא.  ִאְתַּפס 
ַקִּדיָׁשא ִאְתַּגְלָייא ְבַהאי יֹוָמא, ְוִאְׁשְּתַכח 
ַהאי ַבר ָנׁש ָּתִפיס ְּבקּוְלָרא, ַאף ַעל ַּגב 
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ֶׁשָאַמְרנּו, ַהּכֹל ִנְקָרע, ְוֹלא ׁשֹוֶרה ָעָליו ַהִּדין. 
ְּביֹום ַאֵחר ֵיׁש ּבֹו ְרׁשּות ִלְקרַֹע אֹותֹו. ְּבאֹותֹו 

יֹום, ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשָּבת.

ַּתֲעִנית ֲחלֹום ְּבַׁשָּבת
רּוי  ֵאין ְלָך יֹום ֶׁשֹּלא ִנְמָצא ּבֹו ּכַֹח, ּוִמי ֶׁשּׁשָ ׁשֶ
ְּבַתֲעִנית ֲחלֹום ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ֹלא עֹוֶלה אֹותֹו 
ְבִעים  ַהּיֹום ַעד ֶׁשּקֹוֵרַע ִּדינֹו. ֲאָבל ֹלא ֶׁשּׁשִ
ָּבת. ִמּׁשּום ָּכְך, ְּבאֹותֹו יֹום  ָׁשָנה ְּכיֹום ַהּׁשַ
ַמָּמׁש, ְוֹלא ְּביֹום ַאֵחר, ֶׁשֵאין ְרׁשּות ְליֹום ַעל 
ֵאַרע ְּביֹומֹו - עֹוֶׂשה.  יֹום ַאֵחר. ָּכל יֹום, ַמה ּׁשֶ
ֶׁשֹּלא ֵאַרע ְּביֹומֹו - ֵאינֹו עֹוֶׂשה. ְוַעל ֵּכן ֹלא 
ָצִריְך ָלָאָדם ְלַהֲעלֹות אֹותֹו ִמּיֹום ֶזה ְליֹום 
ַאֵחר. ּוִמּשּׁום ָּכְך ָׁשִנינּו, ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, ְוֹלא 

ְדַבר יֹום ְליֹום ַאֵחר.

ִעְנַין ַהֲחלֹום
ּוֹבא ְרֵאה, ֹלא ְלִחָּנם ִמְתעֹוְרִרים ָעָליו ַּבֲחלֹום, 
ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים. אֹוי ְלאֹותֹו ָאָדם 
ֶׁשֹּלא ִמְתעֹוְרִרים ָעָליו ְוֹלא מֹוִדיִעים לֹו 
ַּבֲחלֹום, ֶׁשֶּזה ִנְקָרא ָרע. ּוִמּשּׁום ָּכְך ָּכתּוב, 
)תהלים ה( ֹלא ְיֻגְרָך ָרע. ְוָכתּוב )משלי יט( ַּבל 

ִיָּפֶקד ָרע. ַּבל ִיָּפֶקד, ִמּשּׁום ֶׁשהּוא ָרע.

ְוַדֵּבר ָּדָבר
ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ָּכתּוב )ישעיה נח( ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך 
ְוַדֵּבר ָּדָבר. ֵּכיָון ֶׁשָּכתּוב ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך, ַמהּו 
ְוַדֵּבר ָּדָבר? ֶאָּלא, ַעד ֶׁשִּיָּגֵזר ַהָּדָבר ָּכָראּוי 
ִויַדֵּבר ִאּתֹו. ַוַּדאי ָּכְך הּוא ֵּברּור ַהָּדָבר, ַמְׁשָמע 
ֶׁשָּכתּוב ְוַדֵּבר ָּדָבר. ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם 
ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב ַוֹּיאֶמר 
ַאְך ַעִּמי ֵהָּמה ָּבִנים ֹלא ְיַׁשֵּקרּו ַוְיִהי ָלֶהם 

ְלמֹוִׁשיַע.

ְּדַאְסִּכימּו ָעֵליּה ָּכל ִאיּנּון ִׁשְבִעין ְׁשִנין 
ְּדַאָמָרן, ּכָֹּלא ִאְתְקַרע, ְוָלא ָׁשאֵרי ָעֵליּה 
ְרׁשּו  ֵּביּה  ִאית  ַאֲחָרא  ְּביֹוָמא  ִּדיָנא. 
ְלִמְקַרע ֵליּה, ְּבַההּוא יֹוָמא, ָּכל ֶׁשֵּכן ַׁשָּבת.

ַּתֲעִנית ֲחלֹום ְּבַׁשָּבת
ְּדֵלית ָלְך יֹום ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה ֵחיָלא, 
ּוַמאן ְּדָׁשאֵרי ְּבַתֲעִניָתא ְדֶחְלָמא 
ְבַההּוא יֹוָמא, ָלא ָסִליק ַההּוא יֹוָמא ַעד 
ְּדָקַרע ִּדיֵניּה. ֲאָבל ָלאו ְדִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ְכיֹוָמא ְּדַׁשָּבת. ְּבִגין ָּכְך, ְּבַההּוא יֹוָמא 
ַמָּמׁש, ְוָלא ְביֹוָמא ַאֲחָרא, ְּדֵלית ְרׁשּו 
ְליֹוָמא ַעל יֹוָמא ַאֲחָרא. ָּכל יֹוָמא, ַמה 
ְדִאיַרע ְּביֹוֵמיּה, ָעִביד. ְּדָלא ִאיָרע ְּביֹוֵמיּה, 
ָלא ָעִביד. ְוַעל ָּדא ָלא ִלְבֵעי ֵליּה ְלֱאיָנׁש 
ְלַסְּלָקא ֵליּה ִמּיֹוָמא ָדא ְליֹוָמא ַאֲחָרא. 
ּוְבִגין ַּכְך, ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ָּתֵניָנן, ְוָלא ְדַבר 

יֹום ְליֹוָמא ַאֲחָרא.
ִעְנַין ַהֲחלֹום

ָחֵזי, ָלאו ְלַמָגָנא ִמְתֲעֵרי ָעֵליּה  ְוָתא 
ְּבֶחְלָמא, ְּבִגין ְלִמְתַּבע ָעֵליּה ַרֲחֵמי. 
ַווי ְלַההּוא ַבר ָנׁש ְּדָלא ִמְתֲעֵרי ָעֵליּה, 
ְוָלא אֹוְדעּו ֵליּה ְּבֶחְלָמא, ְּדָהא ִאְקֵרי 
ָרע. ּוְבִגיֵני ַּכְך, )תהלים ה( ֹלא ְיגּוְרָך ָרע 
ְּכִתיב. ּוְכִתיב )משלי יט( ַּבל ִיָּפֶקד ָרע, ַּבל 

ִיָּפֶקד, ְּבִגין ְּדִאיהּו ָרע.
ְוַדֵּבר ָּדָבר

ָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי, ְּכִתיב )ישעיה נח( ִמְּמצֹוא 
ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר, ֵּכיַון ִּדְכִּתיב 
ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך, ַמהּו ְוַדֵּבר ָּדָבר. ֶאָּלא, 
ַעד ְּדִיְגַזר ִמָּלה ְכְדָקא ֵיאֹות, ִויַמֵּלל ֵליּה. 
ַוַדאי ַכְך הּוא ְּבִריָרא ְדִמָּלה, ַמְׁשַמע 
ִּדְכִּתיב ְוַדֵּבר ָּדָבר. ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל 
ָעַלְייהּו  ְדָאֵתי,  ּוְבָעְלָמא  ֵדין  ְּבָעְלָמא 
ְכִתיב, )ישעיה סג( ַוּיֹאֶמר ַאְך ַעִּמי ֵהָּמה ָבִנים 

ֹלא ְיַׁשֵּקרּו ַוְיִהי ָלֶהם ְלמֹוִׁשיַע.



ָּבת     ֶבֶרק ט"ז    ֹזַהר ַהּׁשַ קמח
עה  ל  יז ער 

היקא  הקל תב מה צמחראה יעקב זי"ע)זצ"לרי דה האר"י הקמת(מלמידי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
את הממהרת זאת, חכמה סקיע אינ לפי ניה", על מבה "רחל רמה: קל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלספר
י ניה על 'וכ ממעה ועיני מכי לק "מנעי אז ה' ל אמר א, מיח אי ולזה ,ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה

יו למר, ,"להאינה בחכמת הזהר בעסק תבה ליה היח ואייטיאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ועיר עיר כל ראי קבע מדר אי י מחה, ני מעיר אחד א י , סקיע ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָניה

היח. את ממהרי כימ ניה אי י ,"אינ" ולכ הלמד, עסק  מְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ז 

 מאמיני הזהר תרת   לכיה ר מימי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָל 

לנמק[ר"אה] הדל נלברכה,ר נזכרסה יה יסר האמי הד למר חלילה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
סקה, האתלהלכה החכמה לעמק ירד לא ניהאחר הר"א)רק על האל .(עלת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

 תחי,וכתב עאה אא בה והא הבה חנת ריה י הר"א, וזהבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
י"תב עיאר ב"מ אלל, חד מרא עיהיד י עיאר המהימנא רעיא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נחאיתא תבת גונא איהי זהר, הני דעעל ,'ר"א)וכמה זהר ני לאר הציא .(הקמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לברכה נזכר הר"א ינור ...לי אניס לא רז וכל ...ניהרא מ אחד היה אר תב, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
זהר והני צניעתא והפרא קיא רה והאדרא דה ההר על ירעל ריבבא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מ מקרת מביא ער לחהרהה מאמיניברי ההר תרת לכיה ר מימי וכל ,... ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ
ספר הרקיע(הקמת לברכה)זהר ציק זכר מראדזי בטלהאדמ"ר תא דיל מה אחד ל  . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

להיג. יד יכלת י  א,יגלה יל לא והא הרה סדת להיג יכל היה מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
יק דיני נאלמה(ה אב הר"א, מילנה, האל כ"ד)רי חלק  מהימנא. נירעיא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

 מיחא. מלא ילה הזהר בזכת זהרתב, כד.)תני ד י,  א(סנ ני וכה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ימא, ס בתראה דרא לתא יתלי ד ,דיל חרא מהאי רנסית (ויקראבגינילתא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

י) אר".כה, רר קראת".א ויחי,עד יעסק למר רצה ,רנסית למה אד ני [וכה ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
,מיה ס ,האחר ר למה יתה אר , החר "קראתמה יק זה ידי ועל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

.["אר ְֶָָרר

ה,נימ ת  לחיצנת והחיצנת פה הא ה לפנימת יח ה והעסקיהרה ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה להתרת יכל הרע יצר אי וסד כ"ו)רמז את ח' רק למה לא.(אב האה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

הלה לד האה וער הרה, לד ידי על רק למה(היה ג')אב את י"א אלי.רק  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
ללמד והיב: לברכה? נזכר תינר אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ
מבלל הא י ,רה לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ארה וערי ההר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹספר

אחר לעני ג')מיע את י"א רק למה אב). ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

יעקב בספר יט. זהקה ת  רנד ם מה תב: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ
 להת ת וצרי תראה  רא  הא ְְְְִִֶַַָָָָָָָע ה

מיח. בא די האמת  ְְֱִֵֶֶַַָָָָחכמת

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קם

המשך בעמוד קנד



ֶּפֶרק י"ז
ָבָרִׁשּיֹות

ִיְתרֹו -ֵעֶקב

f
ָּבת ְיִציאֹות ַהּׁשַ

עה  ל  יז ער 

היקא  הקל תב מה צמחראה יעקב זי"ע)זצ"לרי דה האר"י הקמת(מלמידי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
את הממהרת זאת, חכמה סקיע אינ לפי ניה", על מבה "רחל רמה: קל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלספר
י ניה על 'וכ ממעה ועיני מכי לק "מנעי אז ה' ל אמר א, מיח אי ולזה ,ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה

יו למר, ,"להאינה בחכמת הזהר בעסק תבה ליה היח ואייטיאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ועיר עיר כל ראי קבע מדר אי י מחה, ני מעיר אחד א י , סקיע ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָניה

היח. את ממהרי כימ ניה אי י ,"אינ" ולכ הלמד, עסק  מְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ז 

 מאמיני הזהר תרת   לכיה ר מימי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָל 

לנמק[ר"אה] הדל נלברכה,ר נזכרסה יה יסר האמי הד למר חלילה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
סקה, האתלהלכה החכמה לעמק ירד לא ניהאחר הר"א)רק על האל .(עלת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

 תחי,וכתב עאה אא בה והא הבה חנת ריה י הר"א, וזהבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
י"תב עיאר ב"מ אלל, חד מרא עיהיד י עיאר המהימנא רעיא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נחאיתא תבת גונא איהי זהר, הני דעעל ,'ר"א)וכמה זהר ני לאר הציא .(הקמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לברכה נזכר הר"א ינור ...לי אניס לא רז וכל ...ניהרא מ אחד היה אר תב, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
זהר והני צניעתא והפרא קיא רה והאדרא דה ההר על ירעל ריבבא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מ מקרת מביא ער לחהרהה מאמיניברי ההר תרת לכיה ר מימי וכל ,... ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ
ספר הרקיע(הקמת לברכה)זהר ציק זכר מראדזי בטלהאדמ"ר תא דיל מה אחד ל  . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

להיג. יד יכלת י  א,יגלה יל לא והא הרה סדת להיג יכל היה מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
יק דיני נאלמה(ה אב הר"א, מילנה, האל כ"ד)רי חלק  מהימנא. נירעיא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

 מיחא. מלא ילה הזהר בזכת זהרתב, כד.)תני ד י,  א(סנ ני וכה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ימא, ס בתראה דרא לתא יתלי ד ,דיל חרא מהאי רנסית (ויקראבגינילתא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

י) אר".כה, רר קראת".א ויחי,עד יעסק למר רצה ,רנסית למה אד ני [וכה ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
,מיה ס ,האחר ר למה יתה אר , החר "קראתמה יק זה ידי ועל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

.["אר ְֶָָרר

ה,נימ ת  לחיצנת והחיצנת פה הא ה לפנימת יח ה והעסקיהרה ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה להתרת יכל הרע יצר אי וסד כ"ו)רמז את ח' רק למה לא.(אב האה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

הלה לד האה וער הרה, לד ידי על רק למה(היה ג')אב את י"א אלי.רק  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
ללמד והיב: לברכה? נזכר תינר אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ
מבלל הא י ,רה לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ארה וערי ההר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹספר

אחר לעני ג')מיע את י"א רק למה אב). ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

יעקב בספר יט. זהקה ת  רנד ם מה תב: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ
 להת ת וצרי תראה  רא  הא ְְְְִִֶַַָָָָָָָע ה

מיח. בא די האמת  ְְֱִֵֶֶַַָָָָחכמת



ָּבת ֶבֶרק י"ז    ֹזַהר ַהּׁשַ קכ

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו .................................................... קנא

ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי....................................................................... קנב

ַאְלָּפִים ַאָּמה............................................................................... קנב

......................................... קנב ָנה ְוַהָּיִחיד  ַׁשָּבת ֹראׁש ַהּׁשָ

הֹוָצָאה ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות ................................................ קנג

ְּפַסק ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה הגר"ח ַקְנֵיְבְסִקי........ קנג

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.......................................................................קנד

ֶרק י"ז ּפֶ



ָּבת    ִיְתרֹו -ֵעֶקב     קכאֹזַהר ַהּׁשַ

ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו
ִביִעי.  תּוב ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ַּבּיֹום ַהּׁשְ ּכָ
ִמְּמקֹומֹו - ָׁשִנינּו, ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשָראּוי 
ָלֶלֶכת, ְוסֹוד ַהָּדָבר - ֶׁשָּכתּוב )יחזקאל ג( ָּברּוְך 
ְּכבֹוד ה' ִמְּמקֹומֹו, ְוֶזהּו ָמקֹום, ְוֶזהּו סֹוד 
ַהָּכתּוב, ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו 
ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא. ָמקֹום ָידּוַע קֹוְרִאים לֹו 

ָמקֹום ֶׁשּנֹוָדע ַהָּכבֹוד ָהֶעְליֹון.

תּוב )שמות טז( ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום  ּכָ
ִביִעי. ַמה ֶּזה ִמְּמֹקמֹו? ָׁשִנינּו, ִמְּמֹקמֹו  ַהּׁשְ
- ֵמאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשָראּוי ָלֶלֶכת. ְוסֹוד ַהָּדָבר 
- ֶׁשָּכתּוב )יחזקאל ג( ָּברּוְך ְּכבֹוד ה' ִמְּמקֹומֹו. 
ְוֶזה ַהָּמקֹום. ְוֶזהּו סֹוד ַהָּכתּוב )שמות ג( ִּכי 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו. ָמקֹום ָידּוַע 
הּוא ְלַמְעָלה, ְוקֹוְרִאים לֹו ָמקֹום, ֶׁשּנֹוָדע ּבֹו 
ַהָּכבֹוד ָהֶעְליֹון ֶׁשְּלַמְעָלה. ּוִמּשּׁום ָּכְך ַאְזָהָרה 
ָלָאָדם, ֶׁשֲהֵרי ִמְתַעֵּטר ַּבֲעָטָרה ְקדֹוָׁשה ֶׁשל 
ַמְעָלה, ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ִמֶּמּנּו. ֶׁשִאם )ֵיֵצא ִמִּפיו ִּדּבּור 
ֶׁשל ֹחל( ֵיֵצא ִמֶּמּנּו, הּוא ְמַחֵּלל ַׁשָּבת. ְּבָידֹו - 

ְּבַמֲעֶׂשה, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְּבַרְגלֹו - ָלֶלֶכת ִמחּוץ 
ְלַאְלַּפִים ַאָּמה. ָּכל ֵאֶּלה ֵהם ִחּלּול ַׁשָּבת.

ְּכבֹוד  ְמקֹום  ֶזהּו  ִמְּמֹקמֹו,  ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל 
הּוא  ַלחּוץ  ִמֶּמּנּו  ֶׁשֲהֵרי  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
ָמקֹום ֶׁשל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ָּברּוְך ְּכבֹוד ה' 
ִמְּמקֹומֹו. ְּכבֹוד ה' ֶׁשְּלַמְעָלה. ִמְּמקֹומֹו - ֶזה 
ָּכבֹוד ֶׁשְּלַמָּטה, ְוֶזהּו סֹוד ֶׁשל ֲעֶטֶרת ַׁשָּבת. 
ּוִמּשּׁום ָּכְך, ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו. ָּברּוְך הּוא 

ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.

ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו )ח"ב ס"ג, ב(
ַּבּיֹום  ִמְּמקֹומֹו  ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל  ְּכִתיב 
ַהְּׁשִביִעי. ִמְּמקֹומֹו. ָּתֵניָנן, ֵמַההּוא 
ְדִמָּלה  ְוָרָזא  ְלֵמַהְך.  ְּדִאְתָחֵזי  ָמקֹום 
ִּדְכִּתיב, )יחזקאל ג( ָּברּוְך ְּכבֹוד ְיָי' ִמְּמקֹומֹו, 
ְוָדא ִאיהּו ָמקֹום. ְוָדא ִאיהּו ָרָזא ִדְכִּתיב, 
)שמות ג( ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו 

ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא. ֲאָתר ְיִדיָעא ָקֵריָנן 
ֵליּה ָמקֹום ְּדִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְיָקָרא ִעָּלָאה.

)ח"ב ר"ז, א(

ְּכִתיב )שמות טז( ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו 
ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי ַמהּו ִמְּמקֹומֹו. ָּתֵניָנן, 
ִמְּמקֹומֹו ֵמַההּוא ֲאָתר ְּדִאְתָחֵזי ִלֵמַהְך. 
ְוָרָזא ְדִמָּלה, ִּדְכִּתיב, )יחזקאל ג( ָּברּוְך ְּכבֹוד 
ְיָי' ִמְּמקֹומֹו. ְוָדא ִאיהּו ָמקֹום, ְוָדא ִאיהּו 
ָרָזא ִדְכִּתיב, )שמות ג( ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה 
עֹוֵמד ָעָליו. ֲאָתר ְיִדיָעא ִאיהּו ְלֵעיָּלא, 
ְוָקֵריָנן ֵליּה ָמקֹום, ְּדִאְׁשְּתמֹוָדע ֵּביּה ְיָקָרא 
ִעָּלָאה ִּדְלֵעיָּלא. ּוְבִגין ָּכְך, ַאְזָהרּוָתא 
ְלַּבר ָנׁש ְּדָהא ִמְתַעְּטָרא ְּבִעְטָרא ַקִּדיָׁשא 
ִדְלֵעיָּלא, ְּדָלא ִיּפֹוק ִמיֵּניּה ְּדִאי )ִיּפֹוק ִמּפּוֵמיּה 
ִּמילּוָלא ְדחֹול( ִיּפֹוק ִמֵניּה, ָקא ְמַחֵּלל ַׁשְּבָתא. 

ְדאֹוִקיְמָנא.  ְּכָמה  ַּבֲעִביְדָּתא.  ִּבידֹוי, 
ְּבַרְגלֹוי, ְלֵמַהְך ְלַבר ִמְּתֵרי ַאְלִפין ַאִּמין, 

ָּכל ִאֵּלין ִחּלּוָלא ְדַׁשְּבָתא ִאיהּו.
ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו, ָּדא ִאיהּו ֲאָתר 
ְיָקָרא ִדְקדּוָּׁשה ָּדא, ְּדָהא ִמֵּניּה ְלַבר, 
ֲאָתר ֶּדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִאיהּו. ָּברּוְך ְּכבֹוד 
ְיָי' ִמְּמקֹומֹו. ְּכבֹוד ְיָי' ִּדְלֵעיָּלא. ִמְּמקֹומֹו, 
ָרָזא  ִאיהּו  ְוָדא  ִּדְלַתָּתא  ְכבֹוד  ָּדא 
ַדֲעָּטָרא ְּדַׁשְּבָתא, ְּבִגין ָּכְך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש 
ִמְּמקֹומֹו, ְּבִריְך הּוא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין.



ָּבת     ֶבֶרק י"ז    ֹזַהר ַהּׁשַ קכב

ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי
תּוב, )שמות לג( ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי. ָמקֹום ִאִּתי,  ּכָ
ַוַּדאי ֶזהּו ָמקֹום ָטִמיר ְוָגנּוז ֶׁשֹּלא נֹוָדע ְּכָלל. 
ִמַּמְׁשָמע ֶׁשָּכתּוב ִאִּתי - ָמקֹום ֶׁשֹּלא ִהְתַּגָּלה 
ְועֹוֵמד ָטִמיר, ְוֶזהּו ָמקֹום ֶעְליֹון ְלַמְעָלה 
ְלַמְעָלה, ֵהיָכל ֶעְליֹון ָטִמיר ְוָגנּוז. ֲאָבל ֶזהּו 
ָמקֹום ְלַמָּטה, ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו. ְוֶזהּו ָמקֹום 
ֶׁשִּנְפָרד ְלַמְעָלה ְוִנְפָרד ְלַמָּטה, ּוִמּׁשּום ָּכְך 

ִביִעי. ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ַאְלָּפִים ַאָּמה
ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ְּפַאת ֵקְדָמה ַאְלַּפִים 
ָּבַאָּמה ְוגֹו' )במדבר לה(, ֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה ְּבאֹוָתם 
 - ָּבַאָּמה  ַאְלַּפִים  ֲאָבל  ֶעְליֹוִנים.  סֹודֹות 
ֶׁשָּיְרָׁשה ְׁשֵני ְצָדִדים ְלָכל ַצד, ְוִהיא ִמְתַעֶּטֶרת 
ָּתִמיד ִּבְׁשֵני ְצָדִדים, ֵּבין ְלַמְעָלה ֵּבין ְלַמָּטה. 
ְוִסיָמְנָך - ְׁשִכיָנה ֹלא ׁשֹוָרה ִמחּוץ ַלְּתחּום 

ָהָראּוי ָלּה.

ַׁשָּבת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוַהָּיִחיד
ַצִּדיק  ֶזה  ְּבִרית  ֵא"ׁש,  ְּבִרי"ת  ית,  ֵראׁשִ ּבְ
ֶׁשִּנְקָרא ֹכל, ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ָּכל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף, ח' 
ֶׁשִהיא ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ֵהם ִׁשעּור ֶׁשל ַׁשָּבת, 
ֶׁשהּוא ַאְלַּפִים ַאּמֹות ְלָכל ַצד, ִלְׁשֹמר ָּבֶהם 
אֹות ַׁשָּבת. ְּכמֹו ֵכן ֵהם ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ַהְּתחּום 
ְלַקֵּבל ָּבֶהם אֹות ְּבִרית ְוִלְׁשמֹר אֹותֹו ָבֶהם, 

ֶׁשֹּלא ַנֲעֶׂשה ְּבאֹות ַהְּבִרית ִחּלּול.

ַרִּבי ֶאְלָעָזר: ַאָּבא, יֹום ֶאָחד ָהִייִתי  ָאַמר 
הֹוֵלְך ֲאִני ְוַרִּבי יֹוֵסי, ּוָבא ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַהְמנּוָנא 
ַהָּזֵקן ֵמאֹותֹו ָהעֹוָלם ִּבְדמּות ֶׁשל ָהעֹוָלם 
ַהֶּזה, ְוִהְזַּדֵּמן ָלנּו ַּבֶּדֶרְך ְּכמֹו ֶׁשְּמַחֵּמר ִעם 
ְׁשֵני ֲחמֹוִרים, ְוָׁשַאְלנּו, ַמה ֶּזה ֶאת ַׁשְּבֹתַתי 
ִתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו? ְוָאַמר הּוא ְּדָבִרים 

ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי
ְּכִתיב )שמות לג( ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי, ָמקֹום 
ִאִּתי, ַוָּדאי ָדא ִאיהּו ָמקֹום ָטִמיר 
ְוָגִניז, ְּדָלא ִאְתְייָדע ְּכַלל. ַמְׁשַמע ִּדְכִּתיב 
ִאִּתי, ֲאָתר ְּדָלא ִאְתַּגְלָיא, ְוַקְּייָמא ְטִמיָרא, 
ְוָדא ִאיהּו ֲאָתר ִעָּלָאה ְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא, 
ֵהיָכָלא ִעָּלָאה ָטִמיר ְוָגִניז. ֲאָבל ָּדא, ִאיהּו 
ֲאָתר ְלַתָּתא ִכְדָקָאְמָרן. ְוָדא ִאיהּו ָמקֹום 
ְּדִאְתְּפַרׁש ְלֵעיָּלא, ְוִאְתְּפַרׁש ְלַתָּתא, ּוְבִגין 
ָּכְך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו ַּביֹום ַהְּׁשִביִעי.

ַאְלָּפִים ַאָּמה
ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ְּפַאת ֵקְדָמה 
ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה ְוגֹו', )במדבר לה( 
ָהא אּוְקמּוָה ְּבִאיּנּון ָרִזין ִעָּלִאין. ֲאָבל 
ַאְלַּפִים ָּבַאָּמה, ְּדָיְרָתה ְתֵרין ִסְטִרין ְלָכל 
ְסָטר, ְוִאיִהי ִמְתַעְּטָרא ָתִדיר ִּבְתֵרין ִסְטִרין, 
ֵּבין ְלֵעיָּלא ֵבין ְלַתָּתא. ְוִסיָמִנְך ְׁשִכיָנה 

ָלא ַׁשְרָיא ְלַבר ִמְּתחּוָמא ְדִאְתָחֵזי ָלּה.

ַׁשָּבת רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוַהָּיִחיד )תיקוני זהר ס"ט, א(
ְּבֵראִׁשית ְּבִרי"ת ֵא"ׁש, ְּבִרית ָּדא ַצִּדיק, 
ְדָכל  ִקּׁשּוָרא  ִאְתְקֵרי,  ָּכל 
ֵאָבִרין ְּדגּוָפא, ח' ְּדִאיהּו ְתַמְנָיא יֹוִמין, 
ִאינּון ִׁשעּוָרא ְדַׁשָּבת, ְּדִאיהּו ְּתֵרין ַאְלִפין 
ַאִּמין ְלָכל ְסַטר, ְלַנְטָרא ְּבהֹון אֹות ַׁשָּבת, 
ְּכַגְווָנא ָדא ִאינּון ְּתַמְנָיא יֹוִמין ְּתחּום 
ְלַקָּבָלא ְּבהֹון אֹות ְּבִרית, ּוְלַנְטָרא ֵליּה 
ְּבהֹון, ְּדָלא ִאְתֲעִביד ְּבאֹות ְּבִרית ִחּלּול.

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַאָּבא יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא 
ָאְזֵלי ֲאָנא ְוַרִּבי יֹוֵסי, ַוֲאָתא ְּבֵריּה 
ָעְלָמא,  ֵמַההּוא  ָסָבא  ַהְמנּוָנא  ְּדַרב 
ְּבִדּיֹוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוִאְזַּדַּמן ָלן ְּבָאְרָחא 
ְּכַגְווָנא ִדְמַחֵּמר ִּבְתֵרין ַחָּמִרין, ְוָׁשִאיְלָנא 
)נ"א ְוָׁשִאיל ָלן( ַמאי ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשמֹורּו 



ָּבת    ִיְתרֹו -ֵעֶקב     קכגֹזַהר ַהּׁשַ

ָיִפים, ֲאָבל ִעם ָּכל ֶזה ָרִציִתי ִלְׁשֹמַע ִמִּפיָך. 
ָאַמר לֹו: ְּבִני, ַוַּדאי ֶׁשְּבִרית ְׁשקּוָלה ְלַׁשָּבת, 

ּוִמּשּׁום ֶזה )ְּבֵראִׁשית ָיֵרא ַׁשָּבת ְוכּו'(.

הֹוָצָאה ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות
ָּבת ְׁשַּתִים, ֵהן ֲעִקיָרה ְוַהָּנָחה,  ְיִציאֹות ַהּׁשַ
ֶׁשעֹוֵקר  ִמי  ַאַחת.  ְּבַבת  אֹוָתם  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ֵחֶפץ ִמְּמקֹומֹו ּוַמִּניַח אֹותֹו ִמחּוץ ִלְמקֹומֹו 
ּוֵמְרׁשּותֹו, ְּכִאּלּו ָעַקר ֶאת ֵעץ ַהַחִּיים, ֶׁשהּוא 
אֹות ְּבִרית, ְוִהִּניַח אֹותֹו ִּבְרׁשּות ָנְכִרָּיה, ִמי 
ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשעֹוֵקר  ּגֹוֵרם  ֶזה,  ֶאת  ֶׁשעֹוֶׂשה 
ֵמְרׁשּוָתּה ּוַמִּניָחּה ִּבְרׁשּות ַאֶחֶרת, ֶׁשִהיא 
ָמָרה ּוְטחֹול, ְוֶזה ָגַרם ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֶעְקרּו 
ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָגלּו ְלֶאֶרץ ָנְכִרָּיה, ֶׁשִהיא 
ְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוָכְך הּוא ִמי ֶׁשַּמְכִניס אֹות 
ְּבִרית ֹקֶדׁש ֶׁשּלֹו ִלְרׁשּות ָנְכִרָּיה. ַׁשְּבַתא"י 
ַעל  ָמָרה,  ָרָעה  ה  ִאּׁשָ ַחָּמ"ה,  ְטחֹול  הּוא 
ַׁשְּבַתא"י ֶנֱאַמר ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים, ַמִים 
ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֶיׁש ּבֹו, ְוהּוא 
ָרָעב ְוִצָּמאֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסֵּפד ַוֲחֵׁשָכה ַוֲעָרֶפל, 

ְוִהיא ָגלּות ְלִיְׂשָרֵאל.

ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו )ויקרא יט ג(, ְוָאַמר ִאיהּו 
ִמיִלין ַׁשִּפיִרין, ֲאָבל ִעם ָּכל ָּדא ָּבֵעיָנא 
ְלִמְׁשַמע ִמּפּוָמְך, ָאַמר ֵליּה ְּבִרי ְּבַוַּדאי 
ְּבִרית ִאיהּו ָׁשִקיל ְלַׁשָּבת, ּוְבִגין ָּדא )ְּבֵראִׁשית 

ָיֵרא ַׁשָּבת וכו'(.

הֹוָצָאה ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות )תיקוני זהר פ"ה, א(
ְיִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתִים. ִאינּון ֲעִקיָרה 
ְוַהָּנָחה, ְדָעִביד לֹון ְּבַבת ַאַחת, 
ָמאן ְּדַאֲעַקר ֵחֶפץ ֵמַאְתֵריּה ְוַאַּנח ֵליּה 
ְלַבר ֵמַאְתֵריּה ּוֵמְרׁשּוֵתיּה, ְּכִאּלּו ַאֲעַקר 
ִאיָלָנא ְדַחֵּיי ְּדִאיהּו אֹות ְּבִרית, ְוַאַּנח 
ֵליּה ִּבְרׁשּו נּוְכָרָאה, ָמאן ְּדָעִביד ָּדא ְגִרים 
ְּדַאֲעַקר ִנְׁשָמֵתיּה ֵמְרׁשּות ִּדיָלּה, ְוַאַּנח 
ָלּה ִּבְרׁשּו ָאֳחָרא ְדִאיִהי ָמָרה ּוְטחֹול, 
ְוָדא ָגַרם ְלִיְׂשָרֵאל ְּדִאְתַעְקרּו ֵמַאְרָעא 
ְדִיְׂשָרֵאל, ְוִאְתַּגִּליאּו ְּבַאְרָעא נּוְכָרָאה 
ְדִאיִהי ְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוָהִכי ִאיהּו ָמאן 
ְּדַאִעיל אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ִּדיֵליּה ִּבְרׁשּו 
נּוְכָרָאה, ַׁשְּבַתא"י ִאיהּו ְטחֹול ַחָּמ"ה, 
ֲעֵליּה  ַׁשְּבַתא"י  ָמָרה,  ִּביָׁשא  ִאְּתָתא 
ִאְּתַמר )בראשית לז כד( ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו 
ָמִים, ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים 
ֶיׁש ּבֹו, ְוִאיהּו ָרָעב ְוִצָּמאֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסֵּפד 
ַוֲחׁשֹוָכא ְוִקְבָלא, ְוִאיִהי ָגלּוָתא ְלִיְׂשָרֵאל.

.Sunday Parshas Vayeshev, Elad

“,To the Admor shlita, author of “Erkah shel Sha’ah

 I was shocked to hear that in a “Chareidi” newspaper it was
 written in the name of Maran Hagaon Rav Chaim Kanievsky
 shlita that bachurim should not learn the Zohar Hakodesh,

 chas v’shalom.  I went to Rav Kanievsky shlita and asked him
 if it was true.  He replied as follows: many things are said

 over in my name.  Why are you so alarmed?  Chas v’shalom
 that I should say that.  On the contrary I heard from the

 Chazon Ish that there is no more inspirational mussar sefer
 than the Zohar Hakodesh, and it is a holy obligation for bnei

 Torah to learn it.  I am writing this to the Admor to
 strengthen his hands. With Torah blessings

 ,A.Y.S Bugnim
.Rav in Elad

יום א' וישב לסדר "ויאמר צדקה ממנה" תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א, מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ 
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א, אשר בזכות 

הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון 
מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, 
בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו 
שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו, וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש 

פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל: נחרדתי לשמוע שכך 
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך 

להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש 
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק, וחובה קדושה 
בפרט לבני תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר 

האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעה"ק אלעד ת"ו.



ָּבת     ֶבֶרק י"ז    ֹזַהר ַהּׁשַ קכד

עה יח  ל   ער

היקאמר אהל למה הרי ר  חיחזצ"ל הרפה ספר לד על זי"ע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
,מדר ר י הגלה,  אתאי ת ל למד ,לכ מערר יח החפ והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רילבח ואפ רה, תא ל מז'י(ההר למה  סי יס)ר' ני הספת ,. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

נראי אליו,החזל הרה מסרזהרללמדזי"ע אחתספר  ע עצמ למד וא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אהריינמ מריה חכמתרי י התא, אחת בהזנת לברכה. ציק זכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נקראת  ל י מסיר, והיה גלה, מא יתר הת למת סגית ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהסר
מי א ,האל עד אי מי אי קלה, אא להבינ אי  הלה', 'חכמת ז ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָחכמה

.המאל ִִֵֵֵֶָל

אי"בפר הד"מעה אה מר על אי(עבת זצ"ל)החז:ממ הדתב ההר ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
חז"ל. מאמרי מל יתר ְֲֲִֵֵֵַַָָמערר

מראל  עאי החזאה ידי על ואזנערזי"ע הוי מאל ארליט"א,רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,ז לחכמה היע א למי ההר ספר אסר,ללמד הד למע" דיהיב: א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לברכה, נזכר חכמינ מאמרי ל אי  דלה, מצוה וא מר ,אלקי יראת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻלדעת
."דה ההר מאמרי מ ליראה,  ל להיבימאיר,ה זכר ל ר ע אליו ככנס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אוואזנרה הוי מאל הוי")רי "בט ריכה,(על נטל ההר ספר מח היה לחה על , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הגיב: ,נלר מקרב היה וואזנר ניוהרב על עלה ח זה"... ספר הרה מדי "נראה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.נר ל ואזנער:הדת הרב אל קלה?".ואז הר"א ל ר היה האלה"מי לממע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אלה: נימת נר ידע"היב א" רע?"... רי הא הביא האל הסי,"וכי ,החסידי" ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

..." ל דל הת י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח על הר"א ל רדְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לבעת זכר הביא האל ידי על הר"י הבטחת נ תק ו'זכינ יק זהר (יקני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"א) כ"ד חסידי ספרדי ,דה הזהר לימד יתאחד יראל ל האחר דר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ת,כוליטאירה קדי דלי ל ידי על אמריה א להבת חצב ה' לקל מעי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

,דה יהח האר ותלמידיו, טב  העל ותלמידיו, הר"א הרמח"ל, ותלמידיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהאריז"ל
ותלמידיה חי, אי ה אי,כאהחיד"א, והחז ,יח החפ סלנטר, יראל רי ,הר(עהז ,אר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והזהרב יראל טהרי)גדלי יקד יקיצ מאל מלמעלה הבאנ הדאריכת זהר מדיול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

ק י אכ. חברתא  אנ ליטאיםבס"ד  ספרדים  ְְִִִִַַַָָָָָ
אריוחסידים  את  מחד לאר מציאים  יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ה ' חפץ רצ ן  יהי זהר , ה יקני על  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהגר"א
יצליח.  ידינְְִֵַַָ

כא. הרקח"ע ן תייא"יין יהדה  לר י ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
זטא הא רא על פר ע "ב)זי"ע רפ"ז ,(ף ְְְִֵַַָָָָ

אא "רי בד"ה ם   ב מ התק ְֱִִִֶַַַַָָָוהביא
עיי"ש. ְִֹיכב",

עה יח  ל   ער

היקאמר אהל למה הרי ר  חיחזצ"ל הרפה ספר לד על זי"ע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
,מדר ר י הגלה,  אתאי ת ל למד ,לכ מערר יח החפ והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רילבח ואפ רה, תא ל מז'י(ההר למה  סי יס)ר' ני הספת ,. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

נראי אליו,החזל הרה מסרזהרללמדזי"ע אחתספר  ע עצמ למד וא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אהריינמ מריה חכמתרי י התא, אחת בהזנת לברכה. ציק זכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נקראת  ל י מסיר, והיה גלה, מא יתר הת למת סגית ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהסר
מי א ,האל עד אי מי אי קלה, אא להבינ אי  הלה', 'חכמת ז ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָחכמה

.המאל ִִֵֵֵֶָל

אי"בפר הד"מעה אה מר על אי(עבת זצ"ל)החז:ממ הדתב ההר ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
חז"ל. מאמרי מל יתר ְֲֲִֵֵֵַַָָמערר

מראל  עאי החזאה ידי על ואזנערזי"ע הוי מאל ארליט"א,רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,ז לחכמה היע א למי ההר ספר אסר,ללמד הד למע" דיהיב: א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לברכה, נזכר חכמינ מאמרי ל אי  דלה, מצוה וא מר ,אלקי יראת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻלדעת
."דה ההר מאמרי מ ליראה,  ל להיבימאיר,ה זכר ל ר ע אליו ככנס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אוואזנרה הוי מאל הוי")רי "בט ריכה,(על נטל ההר ספר מח היה לחה על , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הגיב: ,נלר מקרב היה וואזנר ניוהרב על עלה ח זה"... ספר הרה מדי "נראה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.נר ל ואזנער:הדת הרב אל קלה?".ואז הר"א ל ר היה האלה"מי לממע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אלה: נימת נר ידע"היב א" רע?"... רי הא הביא האל הסי,"וכי ,החסידי" ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

..." ל דל הת י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח על הר"א ל רדְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לבעת זכר הביא האל ידי על הר"י הבטחת נ תק ו'זכינ יק זהר (יקני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"א) כ"ד חסידי ספרדי ,דה הזהר לימד יתאחד יראל ל האחר דר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ת,כוליטאירה קדי דלי ל ידי על אמריה א להבת חצב ה' לקל מעי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

,דה יהח האר ותלמידיו, טב  העל ותלמידיו, הר"א הרמח"ל, ותלמידיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהאריז"ל
ותלמידיה חי, אי ה אי,כאהחיד"א, והחז ,יח החפ סלנטר, יראל רי ,הר(עהז ,אר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והזהרב יראל טהרי)גדלי יקד יקיצ מאל מלמעלה הבאנ הדאריכת זהר מדיול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

ק י אכ. חברתא  אנ ליטאיםבס"ד  ספרדים  ְְִִִִַַַָָָָָ
אריוחסידים  את  מחד לאר מציאים  יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ה ' חפץ רצ ן  יהי זהר , ה יקני על  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהגר"א
יצליח.  ידינְְִֵַַָ

כא. הרקח"ע ן תייא"יין יהדה  לר י ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
זטא הא רא על פר ע "ב)זי"ע רפ"ז ,(ף ְְְִֵַַָָָָ

אא "רי בד"ה ם   ב מ התק ְֱִִִֶַַַַָָָוהביא
עיי"ש. ְִֹיכב",

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קמח

המשך בעמוד קסב



ֶּפֶרק י"ח
ָבָרִׁשּיֹות

ִמְׁשָבִטים - ְרֵאה

 f
 ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת ֵיׁש ָלֶהם

ְׁשִמיָרה ְמֻיֶחֶדת

עה יח  ל   ער

היקאמר אהל למה הרי ר  חיחזצ"ל הרפה ספר לד על זי"ע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
,מדר ר י הגלה,  אתאי ת ל למד ,לכ מערר יח החפ והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רילבח ואפ רה, תא ל מז'י(ההר למה  סי יס)ר' ני הספת ,. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

נראי אליו,החזל הרה מסרזהרללמדזי"ע אחתספר  ע עצמ למד וא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אהריינמ מריה חכמתרי י התא, אחת בהזנת לברכה. ציק זכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נקראת  ל י מסיר, והיה גלה, מא יתר הת למת סגית ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהסר
מי א ,האל עד אי מי אי קלה, אא להבינ אי  הלה', 'חכמת ז ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָחכמה

.המאל ִִֵֵֵֶָל

אי"בפר הד"מעה אה מר על אי(עבת זצ"ל)החז:ממ הדתב ההר ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
חז"ל. מאמרי מל יתר ְֲֲִֵֵֵַַָָמערר

מראל  עאי החזאה ידי על ואזנערזי"ע הוי מאל ארליט"א,רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,ז לחכמה היע א למי ההר ספר אסר,ללמד הד למע" דיהיב: א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לברכה, נזכר חכמינ מאמרי ל אי  דלה, מצוה וא מר ,אלקי יראת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻלדעת
."דה ההר מאמרי מ ליראה,  ל להיבימאיר,ה זכר ל ר ע אליו ככנס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אוואזנרה הוי מאל הוי")רי "בט ריכה,(על נטל ההר ספר מח היה לחה על , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הגיב: ,נלר מקרב היה וואזנר ניוהרב על עלה ח זה"... ספר הרה מדי "נראה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.נר ל ואזנער:הדת הרב אל קלה?".ואז הר"א ל ר היה האלה"מי לממע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אלה: נימת נר ידע"היב א" רע?"... רי הא הביא האל הסי,"וכי ,החסידי" ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

..." ל דל הת י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח על הר"א ל רדְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לבעת זכר הביא האל ידי על הר"י הבטחת נ תק ו'זכינ יק זהר (יקני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"א) כ"ד חסידי ספרדי ,דה הזהר לימד יתאחד יראל ל האחר דר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ת,כוליטאירה קדי דלי ל ידי על אמריה א להבת חצב ה' לקל מעי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

,דה יהח האר ותלמידיו, טב  העל ותלמידיו, הר"א הרמח"ל, ותלמידיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהאריז"ל
ותלמידיה חי, אי ה אי,כאהחיד"א, והחז ,יח החפ סלנטר, יראל רי ,הר(עהז ,אר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והזהרב יראל טהרי)גדלי יקד יקיצ מאל מלמעלה הבאנ הדאריכת זהר מדיול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

ק י אכ. חברתא  אנ ליטאיםבס"ד  ספרדים  ְְִִִִַַַָָָָָ
אריוחסידים  את  מחד לאר מציאים  יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ה ' חפץ רצ ן  יהי זהר , ה יקני על  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהגר"א
יצליח.  ידינְְִֵַַָ

כא. הרקח"ע ן תייא"יין יהדה  לר י ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
זטא הא רא על פר ע "ב)זי"ע רפ"ז ,(ף ְְְִֵַַָָָָ

אא "רי בד"ה ם   ב מ התק ְֱִִִֶַַַַָָָוהביא
עיי"ש. ְִֹיכב",

עה יח  ל   ער

היקאמר אהל למה הרי ר  חיחזצ"ל הרפה ספר לד על זי"ע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
,מדר ר י הגלה,  אתאי ת ל למד ,לכ מערר יח החפ והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רילבח ואפ רה, תא ל מז'י(ההר למה  סי יס)ר' ני הספת ,. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

נראי אליו,החזל הרה מסרזהרללמדזי"ע אחתספר  ע עצמ למד וא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אהריינמ מריה חכמתרי י התא, אחת בהזנת לברכה. ציק זכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נקראת  ל י מסיר, והיה גלה, מא יתר הת למת סגית ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהסר
מי א ,האל עד אי מי אי קלה, אא להבינ אי  הלה', 'חכמת ז ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָחכמה

.המאל ִִֵֵֵֶָל

אי"בפר הד"מעה אה מר על אי(עבת זצ"ל)החז:ממ הדתב ההר ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
חז"ל. מאמרי מל יתר ְֲֲִֵֵֵַַָָמערר

מראל  עאי החזאה ידי על ואזנערזי"ע הוי מאל ארליט"א,רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,ז לחכמה היע א למי ההר ספר אסר,ללמד הד למע" דיהיב: א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לברכה, נזכר חכמינ מאמרי ל אי  דלה, מצוה וא מר ,אלקי יראת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻלדעת
."דה ההר מאמרי מ ליראה,  ל להיבימאיר,ה זכר ל ר ע אליו ככנס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אוואזנרה הוי מאל הוי")רי "בט ריכה,(על נטל ההר ספר מח היה לחה על , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הגיב: ,נלר מקרב היה וואזנר ניוהרב על עלה ח זה"... ספר הרה מדי "נראה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.נר ל ואזנער:הדת הרב אל קלה?".ואז הר"א ל ר היה האלה"מי לממע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אלה: נימת נר ידע"היב א" רע?"... רי הא הביא האל הסי,"וכי ,החסידי" ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

..." ל דל הת י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח על הר"א ל רדְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לבעת זכר הביא האל ידי על הר"י הבטחת נ תק ו'זכינ יק זהר (יקני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"א) כ"ד חסידי ספרדי ,דה הזהר לימד יתאחד יראל ל האחר דר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ת,כוליטאירה קדי דלי ל ידי על אמריה א להבת חצב ה' לקל מעי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

,דה יהח האר ותלמידיו, טב  העל ותלמידיו, הר"א הרמח"ל, ותלמידיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהאריז"ל
ותלמידיה חי, אי ה אי,כאהחיד"א, והחז ,יח החפ סלנטר, יראל רי ,הר(עהז ,אר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והזהרב יראל טהרי)גדלי יקד יקיצ מאל מלמעלה הבאנ הדאריכת זהר מדיול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

ק י אכ. חברתא  אנ ליטאיםבס"ד  ספרדים  ְְִִִִַַַָָָָָ
אריוחסידים  את  מחד לאר מציאים  יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ה ' חפץ רצ ן  יהי זהר , ה יקני על  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהגר"א
יצליח.  ידינְְִֵַַָ

כא. הרקח"ע ן תייא"יין יהדה  לר י ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
זטא הא רא על פר ע "ב)זי"ע רפ"ז ,(ף ְְְִֵַַָָָָ

אא "רי בד"ה ם   ב מ התק ְֱִִִֶַַַַָָָוהביא
עיי"ש. ְִֹיכב",



ָּבת ֶבֶרק י"ח    ֹזַהר ַהּׁשַ קכו

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ֹלא ְּתַבֲערּו ֵאׁש.......................................................................... קנז

ַמִים ְוֶאת ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהּׁשָ
ָהָאֶרץ........................................................................................................ נז

ִיְׂשָרֵאל ְׁשמּוִרים ֵהם .......................................................... קנז

........................... קנט ֵמַחְלֵלי ַׁשָּבת ֵאין ָלֶהם ְׁשִמיָרה 

ׁשֹוְמִרים  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַׁשָּבת  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו 
אֹוָתּה ַּבַעל ָּכְרָחם ַּבֵּגיִהֹּנם......................................... קנט

ָּבת, חּוץ  ַהּׁשַ ְּביֹום  ִמְסַּתֵּלק  ְרָׁשִעים  ֶׁשל  ִּדיָנם 
ִמִּדיָנם ֶׁשל ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת.............................................. קנט

ָּבת.......................................................... קסא ְלַאַחר ֵצאת ַהּׁשַ

רֹוֶצה ִלְהיֹות ִמְליֹוֶנר?...................................................... קסא

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.................................................................... קסב

ֶרק י"ח ּפֶ



ָּבת    ִמְׁשָבִטים - ְרֵאה     קכזֹזַהר ַהּׁשַ

ֹלא ְּתַבֲערּו ֵאׁש
עֹוד ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּכתּוב ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש 
ָּבת. ָמה ַהַּטַעם?  ְּבכֹל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַ
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָרֶאה ִדין ַּבּיֹום ַהֶּזה. ְוִאם ֹּתאַמר, 
ֲהֵרי ְלָגבֹוַּה עֹוֶלה? ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ָאַמר, 
ְוֹלא ְלָגבֹוַּה. ְואֹותֹו ֶׁשעֹוֶלה ְלָגבֹוַּה, עֹוֶלה 
ִנינּו, ֵיׁש ֵאׁש אֹוֵכל  ִלְכּפֹות ִּדין ַאֵחר. ֶׁשּׁשָ

ֵאׁש, ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח אֹוֵכל ֵאׁש ַאֵחר.

ּום ָּכְך ִמְתַּגֶּלה ָהַעִּתיק ַהָּקדֹוׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה  ּוִמּשׁ
ִמָּכל ְׁשָאר ַהָּיִמים. ּוִבְזַמן ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ָהַעִּתיק, 
ֹלא ִנְרֶאה ִדין ְּכָלל, ְוָכל ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 
ִנְמָצִאים ְּבִׂשְמָחה ְׁשֵלָמה, ְוַהִּדין ֹלא ׁשֹוֵלט. 

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
ַמִים  ִנינּו, ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהּׁשָ ׁשָ
ְוֶאת ָהָאֶרץ. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוַּדאי, ְוֹלא ְּבֵׁשֶׁשת. 
ְוַהָּיִמים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֶעְליֹוִנים ַהָּללּו ִנְקָרִאים 
ְוֵהם  ָּבֶהם,  ִנְכָלל  ַהָּקדֹוׁש  ם  ֶׁשַהּׁשֵ ָיִמים 
ִנְכָלִלים ּבֹו. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל 
ָהַעִּמים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות, 
ֲעֵליֶהם ָּכתּוב )דברים ד( ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' 

ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום.

ִיְׂשָרֵאל ְׁשמּוִרים ֵהם
ָּכל  ָהעֹוָלם,  ַעל  ַהּזֹו ׁשֹוָרה  ֶׁשָהרּוַח  יָון   ּכֵ
ָהרּוחֹות ָהָרעֹות ְוָכל ַהְמַקְטְרִגים ָהָרִעים 
ִהְסַּתְּלקּו ִמן ָהעֹוָלם, ְוֹלא ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל 
ְׁשמּוִרים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ִמּׁשּום  ְׁשִמיָרה,  ַעל 
ְּבאֹוָתּה רּוַח, ְוֻסַּכת ָׁשלֹום ּפֹוֶרֶסת ְּכָנֶפיָה 

ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ְׁשמּוִרים ֵמַהֹּכל.
ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ָׁשִנינּו ֶׁשֹּלא ֵיֵצא ָאָדם ְיִחיִדי, 
ֹלא ְּבֵליל ְרִביִעי ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֹלא ְּבֵליל ַׁשָּבת, 
ֵמר. ַוֲהֵרי ָאַמְרנּו, ֶׁשְּבֵליל  ְוָצִריְך ָאָדם ְלִהּׁשָ

ֹלא ְּתַבֲערּו ֵאׁש )ח"ב פ"ט, ב(
ּתּו ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון, ְּכִתיב, )שמות לה( ֹלא 
ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבָכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום 
ַהַּׁשָּבת. ָמאי ַטֲעָמא. ְּבִגין ְּדָלא ִאְתֲחֵזי 
ִּדיָנא ְבַהאי יֹוָמא. ְוִאי ֵתיָמא ָהא ַלָּגבֹוַּה 
ַסְּלָקא. ְּבָכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ָקָאַמר, ְוָלא 
ַלָּגבֹוַּה. ְוַההּוא ְדַסְּלָקא ַלָּגבֹוַּה, ְלַאְכְפָיא 
ְלִדיָנא ַאֲחָרא ַסְּלָקא. ְּדָתֵניָנן, ִאית ֵאָׁשא 
ָאְכָלא ֵאָׁשא. ְוֶאָׁשא ְדַמְדְּבָחא, ָאְכָלא 

ֵאָׁשא ַאֲחָרא.
ּוְבִגיֵני ַּכְך, ִאְתַּגְלָיא ַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא 
ְבַהאי יֹוָמא, ִמָּכל ְׁשַאר יֹוִמין. 
ּוְבִזְמָנא ְדִאְתַּגְלָיא ַעִּתיָקא, ָלא ִאְתֲחֵזי 
ִדיָנא ְכָלל. ְוָכל ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין ִמְׁשַּתְּכִחין 
ְּבֶחְדָווָתא ְׁשֵליָמָתא, ְוִדיָנא ָלא ַׁשְלָטא. 
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

ָּתאָנא, ְּכִתיב )שמות לא( ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ְיָי'  ָעָׂשה 
ָהָאֶרץ. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוָּדאי, ְוָלא ְּבֵׁשֶׁשת. 
ְוָהֵני יֹוִמין ַקִּדיִׁשין ִעָּלִאין, ִאְקרּון יֹוֵמי 
ִדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ִאְתְּכִליל ְּבהּו, ְוִאיּנּון 
ִאְּתְּכִליָלן ֵּביּה. ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּדִיְׂשָרֵאל 
ִמָּכל ַעִּמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות, 
ָעַלְייהּו ְכִתיב, )דברים ד( ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים 

ַּבְיָי' ֱאֹלֵהיֶכם ַחִּיים ּכּוְּלֶכם ַהּיֹום.
ִיְׂשָרֵאל ְׁשמּוִרים ֵהם )ח"ב ר"ה, א(

ֵּכיַון ְּדַהאי רּוָחא ָׁשָרא ַעל ָעְלָמא, ָּכל 
רּוִחין ִּביִׁשין, ְוָכל ְמַקְטְרִגין ִּביִׁשין, 
ִאְסָּתָלקּו ֵמָעְלָמא ְוָלא ָבֵעיָנן ְלַצָּלָאה ַעל 
ְנִטיִרין  ִאיּנּון  ְּדִיְׂשָרֵאל  ְּבִגין  ְנטּוָרא, 
ְּפִריָסת  ָׁשלֹום  ְוֻסַּכת  רּוָחא,  ְּבַההּוא 

ַּגְדָפָהא ָעַלְייהּו, ְוִאיּנּון ְנִטיִרין ִמֹּכָּלא.
ְוִאי ֵּתיָמא, ָהא ָתֵניָנן, ְּדָלא ִיּפּוק ַּבר ָנׁש 
ְרִביָעָאה  ְּבֵליְלָיא  ָלא  ְיִחיָדאי, 
ְדַׁשְּבָתא, ְוָלא ְבֵליְלָיא ְדַׁשְּבָתא, ּוָבֵעי 



ָּבת     ֶבֶרק י"ח    ֹזַהר ַהּׁשַ קכח

ָּבת ְׁשמּוִרים ֲאָנִׁשים ִמָּכל ַהְמַקְטְרִגים  ַהּׁשַ
ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְצִריִכים  ְוֹלא  ָהעֹוָלם  ֶׁשל 

ְׁשִמיָרה?
ּבֹא ּוְרֵאה, ָּכְך ֶזה ַוַּדאי, ֵליל ְרִביִעי ֶׁשל ַׁשָּבת 
ֵמר ֵמֶהם. ָמה ַהַּטַעם? ִמּשּׁום  ְצִריִכים ְלִהּׁשָ
ֶׁשָּכתּוב )בראשית א( ְיִהי ְמֹארֹת. ְמֵאַרת ָּכתּוב 
ָחֵסר, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה, ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשִהיא ֲחֵסָרה, 
ַּכָּמה ְקבּוצֹות ֶׁשל רּוחֹות ִנְכְללּו ַּבְּמֹאֹרת 
ַהֶּזה. ְקָללֹות ּוְמֵאֹרת ֵהן ִּבְפִגיַמת ַהְּלָבָנה, 

ְוֻכָּלם ׁשֹוְלִטים ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה.

ָּבת, ֵּכיָון ֶׁשֻּכָּלם ִמְתַּפְּזִרים ְלִהָּכֵנס  ֵליל ַהּׁשַ ּבְ
ַלֶּנֶקב ֶׁשל ֶהָעָפר, ֶׁשֹּלא ְיכֹוִלים ִלְׁשֹלט, ָצִריְך 
ֵמר. ְועֹוד, ַאף ַעל ַּגב ֶׁשֹּלא  ָאָדם ְיִחיִדי ְלִהּׁשָ
ְיכֹוִלים ִלְׁשֹלט, ִנְרִאים ִלְפָעִמים, ּוֶבן ָאָדם 

ֵמר. ְיִחיִדי ָצִריְך ְלִהּׁשָ

ָבר ֶזה ָּכְך ָׁשִנינּו, ְוִאם ָּכְך, ֶזה ִחָּסרֹון ֶׁשל  ּדָ
ְמצּוָיה  ִמיָרה  ַהּׁשְ ְּבַׁשָּבת  ֲאָבל  ִמיָרה.  ַהּׁשְ
ָלָעם ַהָּקדֹוׁש, ּוְכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ְמַעֵּטר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, 
ַהְּקדֹוָׁשה  ָהֲעָטָרה  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשְמרּו  ְורֹוֶצה 
ַהּזֹו ֶׁשִהְתַעְּטרּו ָבּה. ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשֵהם ֵאיָנם 
ִנְמָצִאים ְּבִיּשּׁוב, ִלְפָעִמים ֵהם ִנְרִאים ְלָאָדם 
ְיִחיִדי ּומּוָרע ַמָּזלֹו. ְוָצִריְך ְלָאָדם ְלִהְתַעֵּטר 

ַּבֲעָטָרה ְקדֹוָׁשה ְוִלְׁשמֹר אֹוָתּה.

סֹוף סֹוף, ְׁשִמיָרה ִנְמֵצאת ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָלָעם 
ַהָּקדֹוׁש, הֹוִאיל ְוֻסַּכת ָׁשלֹום ְּפרּוָסה ַעל ָהָעם, 
ֶׁשֲהֵרי ָׁשִנינּו, ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּנְמֵצאת ֻסַּכת 
ְוָלֵכן  ָׁשלֹום, ַהַּצד ָהַאֵחר ֹלא ִנְמָצא ָׁשם, 

ְׁשִמיָרה ִהיא ּוְׁשִמיָרה ְמצּוָיה.

ַבר ָנׁש ְלִאְסַּתְּמָרא. ְוָהא ַאָמָרן, ִּדְבֵליְלָיא 
ְדַׁשְּבָתא ְנִטיִרין ְּבֵני ָנָׁשא ִמָּכל ְמַקְטְרִגין 
ְּדָעְלָמא, ְוָלא ָבִעיָנן ְלַצָּלָאה ַעל ְנטּוָרא.

ָּתא ָחֵזי, ָהִכי הּוא ַוָּדאי, ֵליְלָיא ְרִביָעָאה 
ְדַׁשְּבָתא, ָּבֵעיָנן ְלִאְסַּתְּמָרא ִמַּנְייהּו, 
ָמאי ַטְעָמא. ְּבִגין ִּדְכִּתיב, )בראשית א( ְיִהי 
ְמֹארֹת, ְמֵאַרת ְּכִתיב ָחֵסר, ְוָהא אּוְקמּוָה, 
ִּדְבִגין ְּדִהיא ֲחֵסָרה, ַּכָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין 
ִאְתְּכִליָלן ְּבַהאי ְמֹארֹת. ְלָווִטין ּוְמֹארֹת 
ִאיּנּון ִּבְגִריעּוָתא ְדִסיֲהָרא, ְוֻכְּלהּו ַׁשִּליִטין 

ְּבַההּוא ֵליְלָיא.
ְּבֵליְלָיא ְּדַׁשְּבָתא, ֵּכיַון ְּדֻכְּלהּו ִמְתָּבְדָרן 
ְלַאֲעָלא ְבנּוְקָּבא ְּדַעְפָרא, ְּדָלא 
ַיְכִלין ְלַׁשְּלָטָאה, ָּבֵעי ַבר ָנׁש ְיִחיָדאי, 
ְלִאְסַּתְּמָרא. ְותּו, ַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ַיְכִלין 
ָנׁש  ּוַבר  ְלִזְמִנין,  ִאְתַחְזָיין  ְלַׁשְּלָטָאה, 

ְיִחיָדאי ָבֵעי ְלִאְסַּתְּמָרא.
ִמָּלה ָּדא ָהִכי ָתֵניָנן, ְוִאי ָהִכי ְגִריעּוָתא 
ְּבַׁשְּבָתא  ֲאָבל  ִאיהּו.  ִדְנטּוָרא 
ְנִטירּו ִאְׁשְּתַכח ְלַעָּמא ַקִּדיָׁשא, ְוקּוְדָׁשא 
ְבִריְך הּוא ַכד ָעאל ַׁשְּבָתא, ְמַעֵּטר ְלָכל 
ַחד ְוַחד ִמִיְׂשָרֵאל, ּוָבֵעי ְדִיְנְטרּון ֵליּה 
ְלַהאי ִעְטָרא ַקִּדיָׁשא, ְּדִאְתַעָּטרּו ֵביּה, 
ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיּנּון ָלא ִאְׁשְּתָכחּו ְּבִיּׁשּוָבא, 
ְלִזְמִנין ְלַבר ָנׁש ְיִחיָדאי ִאְתֲחזּון, ְוִאְּתַרע 
ַמָּזֵליּה. ְוִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַבר ָנׁש, ְלִאְתַעְּטָרא 

ְבִעְטָרא ַקִּדיָׁשא, ּוְלַנְטָרא ֵליּה.
סֹוף סֹוף, ְנִטירּו ִאְׁשְּתַכח ְּבַההּוא ֵליְלָיא 
ְלַעָּמא ַקִּדיָׁשא, הֹוִאיל ְוֻסַּכת ָׁשלֹום 
ְּפִריָסא ַעל ַעָּמא, ְּדָהא ָתֵניָנן, ְּבָכל ֲאָתר 
ְּדֻסַּכת ָׁשלֹום ִאְׁשְּתַכח, ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא 
ִאיהּו  ְנטּוָרא  ָּדא  ְוַעל  ַּתָּמן.  ִאְׁשְּתַכח 

ּוְנטּוָרא ְׁשִכיַח.



ָּבת    ִמְׁשָבִטים - ְרֵאה     קכטֹזַהר ַהּׁשַ

ָּבת ִׂשְמָחה ִהיא ַלֹּכל, ְוַהֹּכל ִנְׁשָמר  יֹום ַהּׁשַ
ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה. ְוָהאֹור )ְוַהְּנֻקָּדה( ַהַּתְחּתֹון 
ֵמִאיר ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ַּבֹּיִפי ֶׁשל ִׁשְבִעים 
ָהֲעָטרֹות ֶׁשֵהן ַהֲחָלִקים ַהְיֵתִרים, ְוַהָּזֵקן ֶׁשל 

ָּכל ַהְּזֵקִנים ִמְתעֹוֵרר.
ֵמַחְלֵלי ַׁשָּבת ֵאין ָלֶהם ְׁשִמיָרה

תֹות ּוֶבֳחָדִׁשים ּוִבְזַמִּנים ּוְבַחִּגים, ְּבאֹותֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ
ָמקֹום ָהֵאׁש ׁשֹוֶכֶכת ְוֹלא ִנּדֹוִנים, ֲאָבל ֹלא 
ם ִּכְׁשָאר ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם  יֹוְצִאים ִמּשָׁ
ְמנּוָחה. ָּכל אֹוָתם ֶׁשְּמַחְּלִלים ַׁשָּבתֹות ּוְזַמִּנים 
ְוֹלא חֹוְׁשִׁשים ִלְכבֹוד ִרּבֹוָנם ְּכָלל ְּכֵדי ִלְׁשמֹר 
אֹוָתם, ֶאָּלא ְמַחְּלִלים ְּבַפְרֶהְסָיה - ְּכמֹו ֶׁשֵהם 
ֹלא ָׁשְמרּו ַׁשָּבתֹות ּוְזַמִּנים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכְך 
ַּגם ֹלא ׁשֹוְמִרים אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵאין 

ָלֶהם ְמנּוָחה.
ַהֶּזה ׁשֹוְמִרים  ָּבעֹוָלם  ַׁשָּבת  ָׁשְמרּו  ֵאּלּו ֶׁשֹּלא 

אֹוָתּה בע"כ ַּבֵּגיִהּנֹם
ֵהם  ֶאָּלא  ָּכְך,  ַאל ֹּתאַמר  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר 
ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבתֹות ּוְזַמִּנים ָׁשם ַּבֵּגיִהּנֹם ְּבַעל 
ָּכְרָחם. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵאֶּלה אֹוָתם עֹוְבֵדי 
כֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות ֶׁשֹּלא ִהְצַטּוּו, ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו 
ַׁשָּבת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ׁשֹוְמִרים אֹוָתּה ָׁשם ְּבַעל 

ָּכְרָחם.
ִּדיָנם ֶׁשל ְרָׁשִעים ִמְסַּתֵּלק ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, חּוץ 

ִמִּדיָנם ֶׁשל ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת
ָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ְּכֶׁשִּמְתַקֵּדׁש ַהּיֹום, ַהָּכרֹוִזים  ּבְ
הֹוְלִכים ְּבָכל אֹוָתם ְמדֹוֵרי ַהֵּגיִהּנֹם: ִהְסַּתְּלקּו 
ִדיֵני ָהְרָׁשִעים, ֶׁשֲהֵרי ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש ָּבא, 
ְוַהּיֹום ִמְתַקֵּדׁש, ְוהּוא ֵמֵגן ַעל ַהֹּכל. ּוִמָּיד 
ִמְסַּתְּלִקים ַהִּדיִנים ְוֵיׁש ָלְרָׁשִעים ְמנּוָחה. )ְוָכל 
אֹוָתם ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעִדים ְּבַפְרֶהְסָיא, ִּדיִנים ִמְסַּתְּלִקים 

ֵמֲעֵליֶהם( )ַוֲאִפּלּו עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמָּזלֹות ֶׁשֹּלא ִנְצַטּוּו ִלְׁשֹמר 

ַׁשָּבתֹות ּומֹוֲעִדים, ָׁשם ׁשֹוְמִרים ְּבַעל ָּכְרָחם( ֲאָבל ֵאׁש 

ַהֵּגיִהּנֹם ֹלא ׁשֹוֶכֶכת ֵמַעל ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו 

יֹוָמא ְּדַׁשְּבָתא, ֶחְדָוה ִאיהּו ְלֹכָּלא, ְוכָֹּלא 
ִאְתְנָטר ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא. ּוְנהֹוָרא )נ"א 
ְלֵעיָּלא,  ְלַסְּלָקא  ַנֲהָרא  ַתָּתָאה  ּוְנקּוָדה( 

ִּבְׁשִפירּו ְדִעְטִרין ִׁשְבִעין חּוָלִקין ַיִּתיר, 
ְוָסָבא ְדָכל ָסִבין ִאְּתַער.

ֵמַחְלֵלי ַׁשָּבת ֵאין ָלֶהם ְׁשִמיָרה )ח"ב ק"ן, ב(
ְּבַׁשָּבֵתי ּוְבַיְרֵחי ּוִבְזַמֵּני ּוְבַחֵּגי, ְּבַההּוא 
ְוָלא  ִאְׁשְּתַכְך,  נּוָרא  ֲאָתר 
ִאְתָּדנּו, ֲאָבל ָלא ַנְפֵקי ִמַּתָּמן, ִּכְׁשַאר 
ִאיּנּון  ָּכל  ַנְייָחא.  ְלהּו  ְּדִאית  ַחָּייִבין 
ִּדְמַחְּלֵלי ַׁשָּבתֹות ּוְזָמֵני, ְוָלא ַחְייֵׁשי ִליָקָרא 
ְדָמאֵריהֹון ְּכַלל, ְּבִגין ְלֵמָטר לֹון, ֶאָּלא 
ְמַחְּלֵלי ְבַפְרֶהְסָיא, ְּכָמה ְדִאיּנּון ָלא ַנְטֵרי 
ַׁשָּבֵתי ּוְזָמֵני ְבַהאי ָעְלָמא, ָהִכי ָנֵמי ָלא 
ַנְטִרין ֵליּה ְּבַההּוא ָעְלָמא, ְוֵלית לֹון ַנְייָחא.

ַהֶּזה ׁשֹוְמִרים  ָּבעֹוָלם  ַׁשָּבת  ָׁשְמרּו  ֵאּלּו ֶׁשֹּלא 
אֹוָתּה ַּבַעל ָּכְרָחם ַּבֵּגיִהּנֹם

ָאַמר ִרִּבי יֹוִסי, ָלא ֵתיָמא ָהִכי, ֶאָּלא 
ַנְטֵרי ַׁשָּבֵתי ּוְזָמֵני ַּתָּמן ְּבֵגיִהָּנם 
ְּבַעל ָּכְרַחְייהּו. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ִאֵּלין 
ְּדָלא  ּוַמָּזלֹות,  כֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ִאיּנּון 
ִאְתְּפָקדּו, ְּדָלא ַנְטֵרי ַׁשָּבת ְּבַהאי ָעְלָמא, 

ַנְטֵרי ֵליּה ַּתָּמן ַּבַעל ָּכְרַחְייהּו.
ִּדיָנם ֶׁשל ְרָׁשִעים ִמְסַּתֵּלק ְּביֹום ַהַּׁשָּבת, חּוץ 

ִמִּדיָנם ֶׁשל ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת
ְּבָכל ַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא ַכד יֹוָמא ִאְתַקָּדׁש, 
ָכרֹוִזין ָאְזִלין ְּבָכל ִאיּנּון ָמדֹוִרין 
ְּדֵגיִהָּנם: ְסִליקּו ִדיָנא ְּדַחָּייַבָּיא, ְּדָהא 
ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא ַאְתָיא, ְויֹוָמא ִאְתַקָּדׁש, 
ְוִאיהּו ַאִּגין ַעל ֹּכָּלא. ּוִמַּיד ִּדיִנין ִאְסָּתָלקּו, 
ְוַחָּייַבָּיא ִאית לֹון ַנְייָחא. )ְוָכל ִאיּנּון ְמַחְּלֵלי 
ַׁשָּבתֹות ּוְזָמֵני ְבַפְרֶהְסָיא ִדיִנין ָסְלִקין ִמַּנְייהּו( )נ"א ַוֲאפיּלּו 

עֹוָבֵדי כֹוַכִבים ּוַמָּזלֹות ְדָלא ִאְתֵפַקדּו ְלִמיַטר ַׁשָּבֵתי ּוְזָמֵני 

ַּתָּמן ַנְטִרין ַּבַעל ֹּכְרַחם( ֲאָבל נּוָרא ְדֵגיִהָּנם ָלא 



ָּבת     ֶבֶרק י"ח    ֹזַהר ַהּׁשַ קס

ַׁשָּבת ְלעֹוָלִמים, ְוָכל ִרְׁשֵעי ַהֵּגיִהּנֹם ׁשֹוֲאִלים 
ֲעֵליֶהם: ַמה ּשֹׁוִנים ֵאֶּלה ֶׁשֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה 
ִמָּכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשל ָּכאן?! ְואֹוָתם ַּבֲעֵלי ַהִּדין 
ְמִׁשיִבים ָלֶהם: ֵאֶּלה ֵהם ָהְרָׁשִעים ֶׁשָּכְפרּו 
ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְוָעְברּו ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה. 
ִמּׁשּום ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ַׁשָּבת ָׁשם, ָלֵכן ֵאין ָלֶהם 

ְמנּוָחה ְלעֹוָלִמים.

ְוָכל אֹוָתם ָהְרָׁשִעים יֹוְצִאים ִמְּמקֹוָמם, ְוִנֶּתֶנת 
ָלֶהם ְרׁשּות ָלֶלֶכת ְוִלְראֹות אֹוָתם. ּוַמְלָאְך 
מֹו ַסְנִטִריֵא"ל הֹוֵלְך ּומֹוִציא ֶאת  ֶאָחד ֶׁשּׁשְ
אֹותֹו ַהּגּוף ֶׁשָּלֶהם ּוַמְכִניסֹו ַלֵּגיִהּנֹם ְלֵעיֵני 
ָהְרָׁשִעים, ְורֹוִאים אֹותֹו ֶׁשַּמֲעֶלה תֹוָלִעים, 

ְוַלְּנָׁשָמה ֵאין ְמנּוָחה ְּבֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם.

ם סֹוְבִבים ֶאת אֹותֹו  ְוָכל אֹוָתם ָהְרָׁשִעים ֶׁשּׁשָ
ַהּגּוף ּוַמְכִריִזים ָעָליו: ֶזהּו ְּפלֹוִני ָהָרָׁשע ֶׁשֹּלא 
ָחַׁשׁש ִלְכבֹוד ִרּבֹונֹו, ְוָכַפר ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-

הּוא, ְוָכַפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. אֹוי לֹו! טֹוב 
ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ְוֹלא ָיֹבא ַלִּדין ַהֶּזה ְוַלּבּוָׁשה 
ַהּזֹו! ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )ישעיה סו( ְוָיְצאּו ְוָראּו ְּבִפְגֵרי 
ָהֲאָנִׁשים ַהּפְֹׁשִעים ִּבי ִּכי תֹוַלְעָּתם ֹלא ָתמּות 
ם ֹלא ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר. ִּכי  ְוִאּׁשָ
ם ֹלא  תֹוַלְעָּתם ֹלא ָתמּות - ִמן ַהּגּוף. ְוִאּׁשָ
ִתְכֶּבה - ִמן ַהְּנָׁשָמה. ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר 
- ְוָהיּו ַדי ָראֹון, ַעד ֶׁשָּכל ִרְׁשֵעי ָהעֹוָלם ֶׁשל 

ָׁשם ֹיאְמרּו ַּדי ָלְרִאָּיה ַהּזֹו.

ָּבת ִהיא  י יֹוֵסי ָאַמר, ַוַּדאי ָּכְך ֶזה, ִמּשּׁום ֶׁשּׁשַ ַרּבִ
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ֵאׁש - ִמּׁשּום 
ֶׁשָעְברּו ַעל ֵאׁש ַהּתֹוָרה, ֲהֵרי ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם 

ּדֹוֵלק, ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵכְך ֵמֲעֵליֶהם ְלעֹוָלִמים. 

ַׁשָּבת  ַנְטֵרי  ְדָלא  ֵמָעַלְייהּו  ִאְׁשְּתַּכְך, 
ְלָעְלִמין. ְוָכל ַחָּייֵבי ֵגיִהָּנם ָׁשֲאֵלי ָעַלְייהּו, 
ָמאי ְׁשָנא ִאֵּלין ְּדֵלית לֹון ַנְייָחא, ִמָּכל 
ַחָּייִבין ְּדָהָכא. ִאיּנּון ָמאֵריהֹון ְּדִדיָנא 
ַתְייִבין לֹון, ִאֵּלין ִאיּנּון ַחָּייִבין ְּדָּכְפרּו ֵביּה 
ְּבקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא, ְוָעְברּו ַעל אֹוַרְייָתא 
כָֹלא, ְּבִגין ְּדָלא ַנְטרּו ַׁשָּבת ַּתָּמן, ְּבִגין 

ַּכְך ֵלית ְלהּו ַנְייִחין ְלָעְלִמין.
ְוִאיּנּון ַחָּייִבין ֻּכְּלהֹון, ָנְפִקין ִמּדּוְכַּתְייהּו, 
ְוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשּו ְלֵמיַהְך ְלֵמֱחֵמי 
ְבהּו. ּוַמְלַאְך ַחד ִּדי ְׁשֵמיּה ַסְנִטִרי"ֵאל, 
ָאִזיל ְוַאִּפיק ְלַההּוא גּוָפא ִדְלהֹון, ְוָעִייל 
ֵליּה ַלֵּגיִהָּנם, ְלֵעיֵניהֹון ְּדַחָּייַבָּיא, ְוַחָּמן 
ֵליּה ְּדַסְּלָקא תֹוָלִעין, ְוִנְׁשְמָתא ֵלית ָלּה 

ַנְייָחא ְבנּוָרא ְדֵגיִהָּנם.
ְוָכל ִאיּנּון ַחָּייַבָּיא ְדַּתָּמן, ָסֲחִרין ְלַההּוא 
ִאיהּו  ָּדא  ָעֵליּה,  ּוַמְכִריֵזי  גּוָפא, 
ִליָקָרא  ָחִייׁש  ְּדָלא  ַחָּייָבא,  ְּפַלְנָיא 
ְדָמאֵריּה, ָּכַפר ֵּביּה ְּבקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא, 
ְוָכַפר ְּבָכל אֹוַרְייָתא כָֹלא, ַווי ֵליּה, ָטב 
ָדא,  ְלִדיָנא  ֵייֵתי  ְוָלא  ִיְתְּבֵרי,  ְּדָלא 
ּוְלִּכּסּוָפא ָּדא, ָהָדא הּוא ִּדְכִּתיב, )ישעיה 
סו( ְוָּיְצאּו ְוָראּו ְבִפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ַהֹּפְׁשִעים 
ִּבי ִכי תֹוַלְעָּתם ֹלא ָתמּות ְוִאָּׁשם ֹלא 
ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר. ִּכי תֹוַלְעָּתם 
ֹלא ָתמּות, ִמן ּגּוָפא. ְוִאָּׁשם ֹלא ִתְכֶּבה, 
ִמן ִנְׁשָמָתא. ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר, ְוָהיּו 
ַדי ָראֹון, ַעד ְּדָכל ַחָייִבין ְּדֵגיִהָּנם ְּדַּתָּמן, 

ֵייְמרּון, ַּדי ְרִאָיה ָדא.
ִרִּבי יֹוִסי ָאַמר, ַוָּדאי ָהִכי הּוא, ְּבִגין 
ְּדַׁשָּבת ִאיהּו ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ֹכָלא, 
ְואֹוַרְייָתא ִאיִהי ֵאׁש, ְּבִגין ְּדָעְברּו ַעל 
ֵאׁש ְּדאֹוַרְייָתא, ָהא ֵאׁש ְּדֵגיִהָּנם ָּדִליק, 

ְּדָלא ָׁשִכיְך ֵמָעַלְייהּו ְלָעְלִמין.



ָּבת    ִמְׁשָבִטים - ְרֵאה     קסאֹזַהר ַהּׁשַ

ְלַאַחר ֵצאת ַהַּׁשָּבת
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ְלַאַחר ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ַׁשָּבת, 
ָּבא אֹותֹו ַמְלָאְך ּוַמֲחִזיר אֹותֹו גּוף ְלִקְברֹו, 
ְוִנּדֹוִנים ְׁשֵניֶהם, ֶזה ְלִצּדֹו ְוֶזה ְלִצּדֹו. ְוָכל 
ֶזה ְּבעֹוד ֶׁשַהּגּוף ַקָּים ַעל ֻּבְריֹו, ֶׁשֲהֵרי ֵּכיָון 
ֶׁשַהּגּוף ִנְתַעֵּכל, ֵאין ַלּגּוף ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים 
ַהָּללּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכתּוב ּבֹו, ְוֹלא 

ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו.

ְלַאַחר ֵצאת ַהַּׁשָּבת
ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ְלָבָתר ַּכד ָנִפיק ַׁשְּבָתא, 
ָאֵתי ַההּוא ַמְלָאְך, ּוְמַהֵדר ַההּוא 
גּוָפא ְלִקְבֵריּה, ְוִאְּתָדנּו ַּתְרַווְייהּו, ָּדא 
ְלִסְטֵריּה ְוָדא ְלִסְטֵריּה. ְוָכל ָּדא, ְּבעֹוד 
ֵכיַון  ְּדָהא  ֻּבְרֵייּה,  ַעל  ַקָּייָמא  ְּדגּוָפא 
ְּדגּוָפא ִאְתַאָּכל, ֵלית ֵליּה ְלגּוָפא ָכל 
ִאֵּלין ִּדיִנין, ְוקּוְדָׁשא ְבִריְך הּוא )תהלים עח( 

ֹלא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו ְּכִתיב ֵּביּה.



ָּבת     ֶבֶרק י"ח    ֹזַהר ַהּׁשַ קסב
עה  ל יטער 

ח 

י ראל  רת ער וה א   אפ   הלה חכמת מעסק לה טר  לאד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאי
מעי""י(פ"א)עלכר"לי א"ני הג האמיית, החכמה עסק האד התנהגת : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מעסק עצמ טר לא זה ל ע ,לה היכל לעמד ראי היה למדרגה עדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהיע
פה הצלחת היא י האמיית, ההכבהחכמה הלא יחד,  אחי בת נעי מה טב מה , ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה... חכמת האמיית חכמה הרה, סדת הע ועסק ,סקי "ס הע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעסק
ידי על ,ואיל של"ב מנת ה לע ל ארת התנצצת אחר אה, ינרד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבפרט

הגלת, מ לבנינ לנ הסרת האריז"ל מר מיה בעת מעסקאר להטר לאד ואי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
חיו ליעקב בריו היד רית ה אר יראל רת ער והא ,אפ  הלה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחכמת

ליראל החכמהמטיו לימד הר דלי מקילי הי א הלואי אני, ואמר .'וכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
 היה לא ואי אזי ,זה חכמה לעסק ,לתלמידי ר דימל הי והלואי ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהדה,
מני הח דחה מ ניה, חינ החכמת ל והי החיצנת, לחכמת רא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהרמת

מהאר; וכה ה  גרמ תיננעו רחיא פני החכמה לתי את סגר הר ציקי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
יער ארננ זה עבר הה ,דה ורח מדרגה עלי הי עד ילמד א ואמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹההנה,
לה ח הסיל החיצנת החכמת חכת יהר תיננעו ונתר הדה החכמה מ, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אכי"ר. ,לנ ואר אר יהי אלהי ואמר :יתקיי מהרה בימינְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

יכר"וכתב י"ח)"ער את עיני גל סד,:(מאמר על מדיהע וארי מדל הע ארי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
'ע' ל קרא אי 'וכ ,דה זהר למדי מדל הה כיו קה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכארה

,'כ דע חתה מדרגה הא ל עצמ ק א ט אי  נראה, הא מה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה ,יא ימא ס פרט ההיא, החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייהרא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמעלת

האלה התקרבת אמ.ליא ימינ מהרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח (ע"ה ס"ק כ"ה הרב(סימ  תב נימיאר מאת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
א')זצ"ל עד "ז  ס"ב סימ),מני ני רב אחר ליל הני רה :נל וזה ,לפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ריחה ל יהי וא הלמד, חתימת אחר ריחה מל יתר קל הא הזהר, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָספר
מאזני ,ל את הא מכריע נה,  יעלה לב הזהר וספר אחד, מרב עדי והרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה תב כמ ,ניסי החריזי"ע,ית אר נגד הזהר תר אזלינ.ל"ע , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

"רי 915 = יחאי" ר מע הגימטרא: מרי גימטרא וכ מלחמת– ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
פרס גאדמג ג ממלחמת בפרט מיד, ה' מרי דה הזהר יד ידי [על ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

פרס]. אד ֱָָ

ההרכב . ספר לי ה ראלי  אדם  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָחת
בנ עם במחה קד ה ללמד מרן ְְְְְְְִִִִֵַָָָָבכתבי 
תקד גתה לפי אחד  ל  ואהבה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָביראה 

קדים י ראל ספריןוכל יחיאל איזיק יצחק (ר' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

כ ') מ נה ד' רק  חסד, נצר ח ת ק מרנה , מה  אינ . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

וה נים. ה הר לד הגלה  ל ד  ְְְְֲִִִִִֶַַַַַֹוענג
מקריץ, נחס רי  ד ה הרב  עצמ על ְְְִִִִַַַַַַָָָָואמר

לד הא אפיל ותענ ג ח ת ל אין ְְֲֲִִֵֶַַ
ותנים  ההר מן מ ע "ב,המרא נחס, מדר) ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹ

ג') .את

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קנד

המשך בעמוד קסז

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קסב



ֶּפֶרק י"ט
ָבָרִׁשּיֹות

ְירּוָמה - ׁשֹוְפִטים

f
 ֹחֶמר ְבַגם ִחּלּול ַׁשָּבת,

ְוַהּׁשֹוֵמר ַׁשָּבת זֹוֶכה ְל"ַעִיי ֹלא 
ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלֶתָך"

עה  ל יטער 

ח 

י ראל  רת ער וה א   אפ   הלה חכמת מעסק לה טר  לאד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאי
מעי""י(פ"א)עלכר"לי א"ני הג האמיית, החכמה עסק האד התנהגת : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מעסק עצמ טר לא זה ל ע ,לה היכל לעמד ראי היה למדרגה עדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהיע
פה הצלחת היא י האמיית, ההכבהחכמה הלא יחד,  אחי בת נעי מה טב מה , ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה... חכמת האמיית חכמה הרה, סדת הע ועסק ,סקי "ס הע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעסק
ידי על ,ואיל של"ב מנת ה לע ל ארת התנצצת אחר אה, ינרד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבפרט

הגלת, מ לבנינ לנ הסרת האריז"ל מר מיה בעת מעסקאר להטר לאד ואי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ
חיו ליעקב בריו היד רית ה אר יראל רת ער והא ,אפ  הלה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחכמת

ליראל החכמהמטיו לימד הר דלי מקילי הי א הלואי אני, ואמר .'וכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
 היה לא ואי אזי ,זה חכמה לעסק ,לתלמידי ר דימל הי והלואי ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהדה,
מני הח דחה מ ניה, חינ החכמת ל והי החיצנת, לחכמת רא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהרמת

מהאר; וכה ה  גרמ תיננעו רחיא פני החכמה לתי את סגר הר ציקי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
יער ארננ זה עבר הה ,דה ורח מדרגה עלי הי עד ילמד א ואמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹההנה,
לה ח הסיל החיצנת החכמת חכת יהר תיננעו ונתר הדה החכמה מ, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אכי"ר. ,לנ ואר אר יהי אלהי ואמר :יתקיי מהרה בימינְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

יכר"וכתב י"ח)"ער את עיני גל סד,:(מאמר על מדיהע וארי מדל הע ארי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
'ע' ל קרא אי 'וכ ,דה זהר למדי מדל הה כיו קה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכארה

,'כ דע חתה מדרגה הא ל עצמ ק א ט אי  נראה, הא מה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה ,יא ימא ס פרט ההיא, החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייהרא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמעלת

האלה התקרבת אמ.ליא ימינ מהרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח (ע"ה ס"ק כ"ה הרב(סימ  תב נימיאר מאת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
א')זצ"ל עד "ז  ס"ב סימ),מני ני רב אחר ליל הני רה :נל וזה ,לפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ריחה ל יהי וא הלמד, חתימת אחר ריחה מל יתר קל הא הזהר, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָספר
מאזני ,ל את הא מכריע נה,  יעלה לב הזהר וספר אחד, מרב עדי והרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה תב כמ ,ניסי החריזי"ע,ית אר נגד הזהר תר אזלינ.ל"ע , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

"רי 915 = יחאי" ר מע הגימטרא: מרי גימטרא וכ מלחמת– ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
פרס גאדמג ג ממלחמת בפרט מיד, ה' מרי דה הזהר יד ידי [על ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

פרס]. אד ֱָָ

ההרכב . ספר לי ה ראלי  אדם  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָחת
בנ עם במחה קד ה ללמד מרן ְְְְְְְִִִִֵַָָָָבכתבי 
תקד גתה לפי אחד  ל  ואהבה ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָביראה 

קדים י ראל ספריןוכל יחיאל איזיק יצחק (ר' ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

כ ') מ נה ד' רק  חסד, נצר ח ת ק מרנה , מה  אינ . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

וה נים. ה הר לד הגלה  ל ד  ְְְְֲִִִִִֶַַַַַֹוענג
מקריץ, נחס רי  ד ה הרב  עצמ על ְְְִִִִַַַַַַָָָָואמר

לד הא אפיל ותענ ג ח ת ל אין ְְֲֲִִֵֶַַ
ותנים  ההר מן מ ע "ב,המרא נחס, מדר) ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹ

ג') .את
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ט"ל ְמָלאכֹות .......................................................................... קסה

ַּבת ְיִחיָדה..................................................................................... קסה

ְּכִאּלּו ֶהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו.............. קסה

ֶנַגע ָצָרַעת...................................................................................... קסו

ִעּדּון ַהְנָשּׁמֹות............................................................................ קסו

ִעְנַין ֹלא ְּתַבֲערּו ֵאׁש .......................................................... קסו

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה..................................................................... קסז

ִׂשְמַחת ַהֹּזַהר.......................................................................... קסח

ֶרק י"ט ּפֶ



ָּבת    ְירּוָמה - ׁשֹוְפִטים     קסהֹזַהר ַהּׁשַ

ט"ל ְמָלאכֹות
ָבר ַאֵחר ְוַהַּמְׂשִּכִלים, ֵאּלּו ֶׁשּיֹוְדִעים ְּבִמְצָוה  ּדָ
ֲחִמיִׁשית ְּבִמַּלת ְּבֵראִׁשית - ָיֵר"א ַׁשָּב"ת, 
ַאְזָהָרתֹו ֶׁשֹּלא ְלַחֵּלל ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלְך ְּבט"ל 
ְמָלאכֹות, ֶׁשֵהן ַאְרָּבִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת, 
ְּכֶנֶגד ַאְרָּבִעים ַמְלֻקּיֹות ָחֵסר ַאַחת. ָהְרצּוָעה 
ְלַהְלקֹות, ִהיא ִׁשְפָחה ָרָעה, ַׁשַעְטֵנז, ְּכלּוָלה 
ִמּׁשֹור ַוֲחמֹור, ֶׁשָאַמר ַיֲעֹקב ַוְיִהי ִלי ׁשֹור 
ַוֲחמֹור. ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע - ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור 
ְפָחה  - ֶׁשֵאין ַמְלִקין ְּבַׁשָּבת, ֶׁשֹּלא ׁשֹוֶלֶטת ַהּׁשִ
ָהָרָעה ַעל ָהעֹוָלם. אֹוי ְלִמי ֶׁשַּמְׁשִליט אֹוָתּה 

ַעל ָהעֹוָלם.

ַּבת ְיִחיָדה
ּום ֶזה ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִתְׁשֹמרּו - זֹו ַּבת  ּוִמּשׁ
ְיִחיָדה, ֶׁשִהיא ְׁשִמיָרה ַאַחת ְלַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, 
ָּבּה ְּתלּוִיים ָּכל ְׁשִמיָרָתן ֶׁשל ֶעֶׂשר ְסִפירֹות, 
ֶׁשִּנְקְראּו ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה. ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּבת - זֹו ַּבת ְיִחיָדה, ֶׁשִהיא ְׁשִמיָרה  ֶאת ַהּׁשַ
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת, ּוִמי ֶׁשְּמַחֵּלל 
אֹוָתּה, ֵאינֹו ָׁשמּור ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ְמַחֲלֶליָה 
מֹות יּוָמת. ִמי ֶׁשַּמְכִניס ִּבְרׁשּות ֶׁשָּלּה ִׁשְפָחה 
ֲחָלָלה זֹוָנה, ֶׁשְרׁשּות ֶׁשָּלּה הּוא ְתחּום ַׁשָּבת 
ְּכמֹו ֶׁשְּתחּום ּוְגבּול ֶׁשל ַהָּים, ֶׁשֶּנֱאַמר ַׂשְמִּתי 
חֹול ְּגבּול ַלָּים. ּוִמי הּוא? ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, ְוֵאין ָים ֶאָּלא תֹוָרה.

ְּכִאּלּו ַהֲחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלתֹהּו ָובֹהּו
ִמי ֶׁשעֹוֵבר ָעֶליָה ְּכִאּלּו ֶהֱחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם 
ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוָלֵכן ַהָּכתּוב ָסַמְך ָלּה ְוָהָאֶרץ 

ט"ל ְמָלאכֹות )תיקוני זהר י"ב, א(
ְּדָיְדֵעי  ִאֵּלין  ְוַהַּמְׂשִּכִלים,  ַאֵחר  ָּדָבר 
ְּבִמַּלת  ֲחִמיָׁשָאה  ְּבִפּקּוָדא 
ְּבֵראִׁשי"ת, ָיֵר"א ַׁשָּב"ת, ַאְזָהָרה ִדיֵליּה 
ְּבַט"ל  ְדַמְלָּכא  ְּבַרָּתא  ְלַחְלָלא  ְּדָלא 
ְמָלאכֹות, ְּדִאינּון ַאְרָּבִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר 
ָחד, ָלֳקֵבל ַאְרָּבִעים ַמְלִקּיֹות ָחֵסר ָחד, 
ְרצּוָעה ְלַאְלָקָאה ִאיִהי ִׁשְפָחה ִּביָׁשא, 
ַׁשַעְטֵנז, ְּכִליָלא ִמּׁשֹור ַוֲחמֹור, ְּדָאַמר ַיֲעקֹב 
ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור )בראשית לב ו(, ַעל ָּכל 
ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור )שמות כב ח(, 
ְּדֵאין ַמְלִקין ְּבַׁשָּבת, ְּדָלא ַׁשְלָטא ִׁשְפָחה 
ִּביָׁשא ַעל ָעְלָמא, ַווי ֵליּה ְלָמאן ְּדַאְׁשִליט 

ָלּה ַעל ָעְלָמא.
ַּבת ְיִחיָדה

ּוְבִגין ָּדא ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּתְׁשמֹרּו )ויקרא כו 
ב(, ָדא ַּבת ְיִחיָדה, ְדִאיִהי ְׁשִמיָרה 
ַאַחת ְלַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, ָּבּה ַּתְלָיין ָּכל 
ְׁשִמיָרָתן ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות, ְּדִאְתְקִריאּו 
ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ַהַּׁשָּבת )שמות לא טז(, ָּדא ַּבת ְיִחיָדה, ְדִאיִהי 
ְׁשִמיָרה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת, ּוָמאן 
ִּדְמַחֵּלל ָלּה ַלאו ִאיהּו ָנִטיר ִמּקּוְדָׁשא 
ְּבִריְך הּוא, ְוֹלא עֹוד ֶאָּלא ְדִאְּתַמר ָּבּה 
)שם יד( ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת, ָמאן ְּדַאִעיל 

ִּבְרׁשּות ִּדיָלּה ִׁשְפָחה ֲחָלָלה זֹוָנה, ִּדְרׁשּות 
ִּדיָלּה ִאיהּו ְּתחּום ַׁשָּבת, ְּכַגְווָנא ִדְּתחּום 
ּוְגבּול ְּדַיָּמא, ְדִאְּתַמר ַׂשְמִּתי חֹול ְּגבּול 
ַלָּים )ירמיהו ה כב(, ּוַמאי ִניהּו ְוָהָיה ִמְסַּפר 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים )הושע ב כ(, ְוֵלית ָים 

ֶאָּלא אֹוַרְייָתא.
ְּכִאּלּו ֶהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלתֹהּו ָובֹהּו

ָמאן ְּדַאֲעַבר ֲעָלּה ְּכִאּלּו ָחַזר ָעְלָמא 
ְלֹתהּו ָובֹהּו, ּוְבִגין ָּדא ְקָרא ָסִמיְך 
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ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו, ֶׁשהּוא חֹול ַלָּים. ְּכמֹו ֻחְלָיה 
ֶׁשל ַׁשְלֶׁשֶלת ְלֶכֶלב - ִמי ֶׁשּמֹוִציא אֹותֹו 
ֶׁשל  ְנִׁשיכֹות  ַּכָּמה  ּגֹוֵרם  ְלְׁשָלאֹוָתיו,  ִמּׁשַ
ִיּסּוִרים ֶׁשּנֹוֵׁשְך אֹותֹו, ּוִבְגָללֹו ָאַמר ָּדִוד 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי. ְוֶזה 
סמא"ל, ֶׁשהּוא ָתפּוס ְּבקֹוָלר ִמַּצד ֶׁשל ֵאּלּו 
ֶׁשּקֹוְׁשִרים אֹותֹו ְּבאֹות ֶׁשל ְּתִפִּלין, ּוְרצּוָעה 
ְּבֶקֶׁשר ַעל ְזרֹועֹו, ְוָקׁשּור ִּבְׁשֵּתי ְרצּועֹות ַעל 

ַקְרָניו, ֶׁשהּוא ׁשֹור מּוָעד.

ֶנַגע ָצָרַעת
ִכיָנה ַׁשָּבת ְיִחיָדה, ִהיא ְרׁשּות ֶׁשל ִיחּוד  ּוׁשְ
ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶׁשהּוא ָגְבהֹו ֶעֶׂשר אֹוִתּיֹות ֶׁשל 
ם ַהְמפָֹרׁש - יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ְוָרְחּבֹו  ַהּׁשֵ
ד' יהו"ה. עֶֹנ"ג ַׁשָּבת ְּבִהּפּוְך - ֶנַג"ע. ִמי ֶׁשֵּיׁש 
לֹו ְוֹלא ְמַקֵּים אֹותֹו, ִמְתַהֵּפְך לֹו ְלֶנַג"ע ָצַרַעת, 
ִׁשְפָחה ֶׁשַּמֲחִריָבה ֵביתֹו, ְוִנֵּתץ ֶאת ַהַּבִית, 
ֶאת ֵאיָבָריו ְוֶאת ֵעָציו, ְוזֹוִהי ֲעִנּיּות, ֶׁשִהיא 
ְבָמקֹום ֶׁשל ֶנַגע ָצַרַעת. ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ְוִטֲהרֹו 
ַהֹּכֵהן - ֶזה ִמיָכֵא"ל ֹּכֵהן ָּגדֹול ְמֻמֶּנה ַּתַחת 

ַיד ַהֶחֶסד.

ִעּדּון ַהְנָׁשּמֹות
עֶֹנ"ג הּוא ָנָה"ר יֹוֵצא ֵמֵעֶד"ן ְלַהְׁשקֹות ֶאת 
ַהָּג"ן, ֶׁשהּוא ִעּדּון ַהְּנָׁשמֹות. ו' ָנָהר ֶׁשּיֹוֵצא 
ֵמֵעֶד"ן, ִמֵּבין י"ה, ְוֵאין ֵעֶדן ֶאָּלא ֶכֶתר ֶעְליֹון 
ֶׁשהּוא ֻמְפָלא ּוְמֻכֶּסה, ּוִמּשּׁום ָּכְך ֶנֱאַמר ְּבֵעֶדן, 
ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זּוָלְתָך. ְלַהְׁשקֹות ֶאת 

ַהָּגן, ֶזה ה' ַּתְחּתֹוָנה.

ִעְנַין ֹלא ְּתַבֲערּו ֵאׁש
ת, ֵּגיִהּנֹם ֹלא ׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם ְוֹלא ַהְמֻמִּנים  ּבָ ּוְבׁשַ
ֶׁשּלֹו, ִּבְגַלל ֶזה ִצּוָה ְלִיְׂשָרֵאל ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש 

ֵליּה, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָובֹהּו )בראשית א 
ב(, ְּדִאיהּו חֹול ְלָים, ְּכחּוְלָיא ְדַׁשְלְׁשָלָאה 
ְלַכְלָּבא, ָמאן ְּדַאִּפיק ֵליּה ִמַּׁשְלְׁשָלֵאיּה, 
ָּגִרים ַּכָּמה ִנּׁשּוִכין ְּדִיּסּוִרין ְּדָנִׁשיְך ֵליּה, 
ּוְבִגיֵניּה ָאַמר ָּדִוד ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי 
ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי )תהלים כב כא(, ְוָדא סמא"ל 
ְּדִאיהּו ָּתִפיס ְּבקֹוָלר, ִמִּסְטָרא ְדִאֵּלין 
ְּדָקְׁשִרין ֵליּה ְּבאֹות ִּדְּתִפִּלין, ּוְרצּוָעה 
ְּבֶקֶׁשר ַעל ְּדרֹוֵעיּה, ְוָקׁשּור ִּבְתֵרין ְרצּוִעין 

ַעל ַקְרנֹוי, ְּדִאיהּו ׁשֹור מּוָעד.
ֶנַגע ָצָרַעת

ּוְׁשִכיְנָּתא ַׁשָּבת ְיִחיָדה, ִאיִהי ְרׁשּות 
ְדִאיהּו  ְדָעְלָמא,  ְּדִיחּוָדא 
ָגְבהֹו ֶעֶׂשר ַאְתָוון ִּדְׁשָמא ְמָפַרׁש יו"ד 
ה"א וא"ו ה"א, ְוָרְחּבֹו ד' יהו"ה, עֶֹנ"ג 
ַׁשָּבת ְּבִהּפּוָכא ֶנַג"ע, ָמאן ְּדִאית ֵליּה 
ְוָלא ְמַקֵּיים ֵליּה, ִאְתַהַּפְך ֵליּה ְלֶנַג"ע 
ָצַרַעת, ִׁשְפָחה ַדֲחִריַבת ֵּביֵתיּה, ְוָנַתץ 
ֶאת ַהַּבִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו )ויקרא יד 
מה(, ְוָדא הּוא ֲעִנּיּוָתא, ְדִאיהּו ַּבֲאַתר 

ְּדֶנַגע ָצַרַעת, ָחַזר ִּבְתיּוְבָּתא ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן, 
ָּדא ִמיָכֵא"ל ּכֵֹהן ָּגדֹול, ְמַמָּנא ְּתחֹות ַיד 

ֶחֶסד.
ִעּדּון ַהְנָׁשּמֹות

עֶֹנ"ג ִאיהּו ָנָה"ר יֹוֵצא ֵמֵע"ֶדן ְלַהְׁשקֹות 
ֶאת ַהָּג"ן, ְּדִאיהּו ִעּדּון ִנְׁשָמִתין, ו' 
ָנָהר ְּדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ִמֵּבין י"ה, ְוֵלית ֵעֶדן 
ֶאָּלא ֶּכֶתר ֶעְליֹון, ְּדִאיהּו מּוְפָלא ּוְמכּוֶסה, 
ּוְבִגין ָּדא ִאְּתַמר ְּבֵעֶדן ַעִין ֹלא ָרָאָתה 
ֱאֹלִהי"ם זּוָלְתָך )ישעיה סד ג(, ְלַהְׁשקֹות ֶאת 

ַהָּגן )בראשית ב ו( ָּדא ה' ַּתָּתָאה.
ִעְנַין ֹלא ְּתַבֲערּו ֵאׁש )תקוני זהר ס"ט, ב(

ּוְבַׁשָּבת ֵּגיִהָּנם ָלא ָׁשְלָטא ְבָעְלָמא, ְוָלא 
ַמִּני  ָּדא  ְּבִגין  ִּדיֵליּה,  ְמַמָּנן 

עה כ  ל   ער

ט 

"!הע גאת חלק  י ל העי! תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר:התא  ציק על בא צנק יראל ע היח, מל יבא הע פליטת , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
,מחילפי ואחד אחד ל יבח ההרת, עיניו היח מל נית האת עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

,עאצ ויראה יד ירי לפתע חזה,מעיו, יטוי פליאה עיניה ירימ למיעי אז ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ויאמר, לק את היח מל:יימס יהדי על אצע תהפנחלק י ל העי! תזכ" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

."!הע מגאת להית זה הלואי  .יאת למע על ויהדי יהדי ל על יראה  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
דייה , על העי". תזכ"  עלינ יעיד בעצמ דכב היח ,ריאה כיְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻה

הכינה למע תיכדק הקריב ,מי ל יד נ ,חיקריר נחת לעת הדה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
,ננפ לפת לגר ,צרנמהרהלי היח, מל ני אר את לקל יחד, אחד לנ ונל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

,י אתגליא האי רא "זאה הר"י, נבאת נ ייק נזה, כאחד נוכ .אמ ימינְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
והדר עז ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ וד  ,עינינ ותחזינה רר", קראת" לתבסגְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
,עלינ תמלכ בד ילה ,מגינינ רנצ ה' רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת כר ,ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלקינ

.רצ יהי  אמ ,ינמל יעת ,ננפ ותגל ,נל ימח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָואז



ָּבת    ְירּוָמה - ׁשֹוְפִטים     קסזֹזַהר ַהּׁשַ

ָּבת, ְוִאם ָאָדם  ְּבֹכל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַ
ַמְבִעיר ְּבַׁשָּבת, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֲאִני 
ָהִייִתי ְמַכֶּבה ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשֹּלא ִתְׂשֹרף, ְוַאֶּתם 
ְרפּו ַבֵּגיִהֹּנם,  ַמְבִעיִרים אֹוָתּה? ַאֶּתם ִּתּׂשָ
ִּבְגַלל ֶזה ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם, 
ַוֲאִפּלּו ַבּגּוף, ּוַמה הּוא ַהֵּגיִהּנֹם ַּבּגּוף? ַהָּכֵבד 
ֶׁשּבֹו ַהָּמָרה, ֶׁשהּוא ֵגיִהּנֹם, ַסם ַהָּמֶות, ַסם ֶׁשל 
ֵאל ַאֵחר, ַחְרּבֹו ֶׁשל ַמְלַאְך ַהָּמֶות, ְוָעָליו ֶנֱאַמר 
ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה ַכַּלֲעָנה, ַחָּדה ְּכֶחֶרב ִּפּיֹות.

ְלִיְׂשָרֵאל ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם 
ְּביֹום ַהַּׁשָּבת )שמות לה ג(, ְוִאי ַּבר ַנׁש אֹוִקיד 
ְּבַׁשָּבת, ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ֲאָנא 
ֲהֵויִתי ְמַכֶּבה ְלנּוָרא ְדָלא אֹוִקיד, ְוַאּתּון 
מֹוְקִדין ֵליּה, ַאּתּון ִּתּתֹוְקדּון ְּבֵגיִהָּנם, ְּבִגין 
ָּדא ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם, 
ַוֲאִפילּו ְבגּוָפא, ּוַמאי ִניהּו ֵגיִהָּנם ְּבגּוָפא, 
ָּכֵבד ְּדֵביּה ָמָרה ְדִאיהּו ֵגיִהָּנם, ַסם ַהָּמֶות 
ַסם ְּדֵאל ַאֵחר, ַחְרָּבא ְדַמְלַאְך ַהָּמֶות, 
ַוֲעֵליּה ִאְּתַמר )משלי ה ד( ְוַאֲחִריָתּה ָמָרה 

ַכַּלֲעָנה, ַחָּדה ְּכֶחֶרב ִּפּיֹות.

עה כ  ל   ער

ט 

"!הע גאת חלק  י ל העי! תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר:התא  ציק על בא צנק יראל ע היח, מל יבא הע פליטת , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
,מחילפי ואחד אחד ל יבח ההרת, עיניו היח מל נית האת עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

,עאצ ויראה יד ירי לפתע חזה,מעיו, יטוי פליאה עיניה ירימ למיעי אז ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ויאמר, לק את היח מל:יימס יהדי על אצע תהפנחלק י ל העי! תזכ" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

."!הע מגאת להית זה הלואי  .יאת למע על ויהדי יהדי ל על יראה  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
דייה , על העי". תזכ"  עלינ יעיד בעצמ דכב היח ,ריאה כיְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻה

הכינה למע תיכדק הקריב ,מי ל יד נ ,חיקריר נחת לעת הדה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
,ננפ לפת לגר ,צרנמהרהלי היח, מל ני אר את לקל יחד, אחד לנ ונל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

,י אתגליא האי רא "זאה הר"י, נבאת נ ייק נזה, כאחד נוכ .אמ ימינְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
והדר עז ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ וד  ,עינינ ותחזינה רר", קראת" לתבסגְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
,עלינ תמלכ בד ילה ,מגינינ רנצ ה' רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת כר ,ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלקינ

.רצ יהי  אמ ,ינמל יעת ,ננפ ותגל ,נל ימח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָואז

המשך "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה" מעמוד קסב

סוף ספר 'ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה'



ָּבת     ֶבֶרק י"ט    ֹזַהר ַהּׁשַ הזֹוהרקסח ׂשמחת  אק ּונטרס ְְְִֶַַַ

ְְֶקּונטרס 

הזֹוהר  ְִַַַׂשמחת

ׁשעה ׁשל לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים  חּדּוׁשים  ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא

ואּׁשר ׂשמחה וכּמה הּיהּודי , ׁשל ּבח ּיים ּוׁשנ ּיה ׁשנּיה ּכל ח ׁשיב ּות יבאר   ַ ֻ ְ ָ ְ ִ ָ ַ ְ ִ ְ ַ ֶ ִ ַ ַ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ֲ ַֹ ְּבֹו
וירקד  יׂשמח  הּמׁשיח ואּתם  הּקדֹוׁש, הזֹוהר ול ֹומדי  לג ֹורסי  יׁש ֹ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ָ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ַ ַ ֵ ְ ְ ֵ ְ ְ ֵ ֶֹ ְועׁשר

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה

ה  ח ים,אמר אלף.חפץ  תריסר עה, מ ים ! מאתים  נאמר ת  אחת "ד ה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ער וה עה ל עה ,613 ב נכל  רה ר ל י צא לם נגד  רה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָולד 

ענה'...". 'מע  אחד  רה ער [7,356,000] מצות, מלי ן מבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלי תר

ערים ע ת , ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי עתים , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואם 

מלי ן. ְְִָמנה

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 

חי"וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רת בפרט  הד ה הרה  לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן  וחצי  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָים 

 ל זכים  לבד אחת  נה ,דה זהר  לימ ד רההר"י  נה 28.000 ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ני מלין למר ,1,666,666 ווה לים , לחק  רה  נה מלין מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[היא ר :

מנה  ערים למר ,27,777.777 אחת נ ה ווה נת , לים  לח ק , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אחת בניה ערה, ל מאת  נכל רה מילה ל  נסף רה, נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאלף

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא לפיכ רה, מים ל למר  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר

המשך בעמוד קעב



ֶּפֶרק כ'
ָבָרִׁשּיֹות

ְיַצֶּוה - ִּכי ֵתֵצא

f
ִאּסּור ַעְצבּות ְּבַׁשָּבת, ְוָצִריְך 

ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמְלָאִכים ְּבֶהָאַרת 
ִכיָכה ַהְּקדֹוָׁשה ָבִכים ִלְכבֹוד ַהּׁשְ



ָּבת ֶבֶרק כפ    ֹזַהר ַהּׁשַ קע

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ִאּסּור ַהֶעֶצב ְוַקָּבַלת ַהַּמְלָאִכים.......................... קעא

ָרַעת ַהֶעֶצב ְוַהַּכַעס ְּבַׁשָּבת...................................... קעא

ִׂשְמַחת ַהֹּזַהר........................................................................... קעב

ֶרק כ' ּפֶ



ָּבת    ְיַצֶּוה - ִּכי ֵתֵצא     קעאֹזַהר ַהּׁשַ

ִאּסּור ַהֶעֶצב ְוַקָּבַלת ַהַּמְלָאִכים
ְוָצִריְך ֶׁשֹּלא ָיִעיר )ְלעֹוֵרר( ֶעֶצב ּוְקָטָטה ִמַּצד 
ַהְּטחֹול, ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּלב ָׁשמּור ִמֻּכָּלם, 
ְוָצִריְך  ָזכֹור,  ְוַהֹּמַח  ָׁשמֹור,  ַׁשָּבת  ֶׁשהּוא 
ְלַקֵּבל אֹוְרִחים ֶׁשֵהם ַמְלָאִכים, ָהֲעָלִמים ֶׁשל 
ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה  ַהְּנָׁשָמה ַהְיֵתָרה, ֶׁשִהיא ַהּׁשְ
ִכיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה,  ְוֶנֶפׁש ְיֵתָרה, ֶׁשִהיא ַהּׁשְ

ְוָהאֹוְרִחים ֶׁשּיֹוְרִדים ִעָּמּה.

ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְׁשֵּתי ְכָליֹות - ֵנַצח ְוהֹוד,  ּבְ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָסָבא - ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ָׁשֹלׁש 
ְׁשִביִעי ְׁשִביִעי ְׁשִביִעי ֵאּלּו ְׁשֹלֶׁשת ָהָאבֹות, 
ְלַהְׁשקֹות  ֵמֵעֶד"ן  יֹוֵצא  ְוָנ"ָהר  ֹעֶנג ַׁשָּבת 
ֶאת ַהָּג"ן. ְוָנָהר, ֵיׁש ָנָהר ְוֵיׁש ָנָהר, ֵיׁש ָנָהר 
ֶׁשִּנְקָרא ָנָהר ְּפָלָגיו, ְוֵיׁש ָנָהר ֶׁשִּנְקָרא ַנַחל 
ְקדּוִמים, ַעל ָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֶנֱאַמר ַעִין ֹלא 
ָרֲאָתה ֱאֹלִהי"ם זּוָלֶתָך, ַהָּנָהר ַהֶּזה הּוא ו', 
ֶׁשּיֹוֵצא ֵמָהֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא א', ְועֹוֵבר ֵּבין 
ָהַאָּבא ְוָהִאָּמא ְוהֹוֵלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, 
ם ַמְׁשֶקה ֶאת  ּוַמִּגיַע ַעד ַצִּדיק ְׁשִביִעי, ּוִמּׁשָ

ִכיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה. ַהָּגן, ֶׁשִהיא ַהּׁשְ

ָרַעת ַהֶעֶצב ְוַהַּכַעס ְּבַׁשָּבת
ֵרי הּוא ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ִּדיָרה ְלַׁשָּבת, ֶׁשהּוא  ַאׁשְ
ַהֵּלב, ֶׁשֹּלא ִמְתָקֵרב ְלָׁשם ֶעֶצב ַהְּטחֹול ְוַכַעס 
ַהָּמָרה ֶׁשִהיא ֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹם, ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר ֹלא 
ָּבת,  ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַ
ְוָכְך הּוא ַוַּדאי, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּכֹוֵעס ְּכִאּלּו ַמְדִליק 
ֵאׁש ֶׁשל ַהֵּגיִהֹּנם. ַאְרָּבִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר 
ַאַחת, ֵהן ְּכֶנֶגד ַאְרָּבִעים ַמְלֻקּיֹות ָחֵסר ַאַחת 
ְּבַׁשָּבת, ְוֵהם ֲעָׂשָרה ֶׁשָּלָקה ָאָדם, ַוֲעָׂשָרה 
ָלֲאָדָמה,  ְוִתְׁשָעה  ַלָּנָחׁש,  ַוֲעָׂשָרה  ְלַחָּוה, 

ִאּסּור ַהֶעֶצב ְוַקָּבַלת ַהַּמְלָאִכים
ְוָצִריְך ְּדָלא ַיְתַער )נ"א ְלַאְתָעָרא( ֲעִציבּו 
ּוְקָטָטה ִמִּסְטָרא ִדְטחֹול, ֶאָּלא 
ִדְתֵהא ֵלב ָנִטיר ִמֻּכְּלהּו, ְדִאיהּו ַׁשָּבת 
ְלַקָּבָלא  ְוָצִריְך  ָזכֹור,  ּומֹוָחא  ָׁשמֹור, 
אֹוְׁשִּפיִזין ְּדִאינּון ַמְלָאִכין, עּוֵליָמן ִּדְנָׁשָמה 
ְיֵתיָרה ְדִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה, ְוֶנֶפׁש 
ְיֵתיָרה ְדִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ַּתָּתָאה, ְואֹוְׁשִּפיִזין 

ְּדָנֲחִתין ִעָּמּה.
)תיקוני זהר פ"ה, א(

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאינּון ְּתֵרין ֻּכְלָיין ֶנַצח ָוהֹוד, 
ַעּמּוָדא  ָסָבא  ְׂשָרֵאל  ְּדִי ְּבנֹוי 
ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּתַלת ְׁשִביִעי ְׁשִביִעי ְׁשִביִעי 
ִאֵּלין ְּתַלת ֲאָבָהן, עֶֹנג ַׁשָּבת ְוָנ"ָהר יֹוֵצא 
ֵמֵעֶד"ן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּג"ן )בראשית ב י(, ְוָנָהר, 
ִאית ָנָהר ְוִאית ָנָהר, ִאית ָנָהר ְּדִאְתְקֵרי 
ַנַחל  ְּדִאְתְקֵרי  ָנָהר  ְוִאית  ְּפָלָגיו,  ָנָהר 
ְקדּוִמים, ֵעֶדן ִעָּלָאה ֲעֵליּה ִאְּתַמר )ישעיה 
סד ג( ַעִין ֹלא ָרֲאָתה אלהי"ם זּוָלֶתָך, ַהאי 

ָנָהר ִאיהּו ו', ְּדָנִפיק ֵמֵעֶדן ִעָּלָאה ְדִאיהּו 
א', ְוַאֲעַבר ֵּבין ַאָּבא ְוִאיָּמא, ְוָאִזיל ֲחֵמׁש 
ֵמאֹות ָׁשָנה, ּוָמֵטי ַעד ַצִּדיק ְׁשִביִעי, ּוִמַּתָּמן 
ַאְׁשֵקי ְלִגְּנָתא ְדִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ַּתָּתָאה.

ָרַעת ַהֶעֶצב ְוַהַּכַעס ְּבַׁשָּבת
ַזָּכָאה ִאיהּו ָמאן ְּדָנִטיר ִּדיָרה ְלַׁשָּבת 
ְּדִאיהּו ִלָּבא, ְדָלא ִאְתְקִריב ַּתָּמן 
ֲעִציבּו ִדְטחֹול, ְוַכַעס ְּדָמָרה ְדִאיהּו נּוָרא 
ג( ֹלא  )שמות לה  ִאְּתַמר  ַּדֲעָלּה  ְדֵגיִהָּנם, 
ְּביֹום  מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם  ְּבכֹל  ֵאׁש  ְתַבֲערּו 
ַהַּׁשָּבת, ְוָהִכי הּוא ַוַּדאי ְּדָכל ָמאן ְּדָכִעיס 
ְּכִאּלּו אֹוִקיד נּוָרא ְדֵגיִהָּנם, ַאְרָּבִעים 
ְמָלאכֹות ָחֵסר ַחד ִאינּון ָלֳקֵבל ַאְרָּבִעים 
ַמְלִקּיֹות ָחֵסר ַחד ְּבַׁשָּבת, ְוִאינּון ֲעָׂשָרה 



ָּבת     ֶבֶרק כפ    ֹזַהר ַהּׁשַ קעב

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה ֵאין לֹוִקין ְּבַׁשָּבת, 
ֶׁשֵאּלּו ַהְּמָלאכֹות ֵהם ֶנְחָׁשבֹות ְלִיְׂשָרֵאל 

ְּכֶנֶגד ַמְלֻקּיֹות.

ְדָלָקה ָאָדם ַוֲעָׂשָרה ְלַחָּוה ַוֲעָׂשָרה ְלָנָחׁש 
ְוִתְׁשָעה ְלַאְרָעא, ּוְבִגין ָּדא ָאְמרּו ָמאֵרי 
ְּדִאֵּלין  ְּבַׁשָּבת,  לֹוִקין  ֵאין  ַמְתִניִתין 
ְמָלאכֹות ִאינּון ֲחִׁשיִבין ְלִיְׂשָרֵאל ָלֳקֵבל 

ַמְלִקּיֹות.

 בהזֹוהר ׂשמחת  ק ּונטרס ְְְִֶַַַ

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 

ה  אמר  מה  וחב ציקים צא  אלף,ארח ת י  מקלים מחה מצוה על , ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה  ברי  ועד ,מ רק מל ות מח  נה,א הא  דה זהר  י ד עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יעלה  עה ל לטבה, הף את להכריע די דה זהר למד הת ל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוודאי 

זה  ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל י ן  לא הצר וודאי  רה, נה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלמלין

רגע , רק  רה, נה מלין ל ויהיה נתן, רי  אב ת ת ב   מ מאה, פל  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעד 

רה  מים  12,000 זה ת, 60 פל  רה, מים מאתים  אמרים ה כל  ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהרי 

נה, ל ער והל מאה , עם  ועד אלף, עם ועד אלף, מכלת ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעה,

נה, י ם 365 פל י ם עת 24 נכיל נה?  י עת ה חן: א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָרגע,

מלין וחמ מאה ווה עה, כל  רה מים 12,000 פל עת 8,760 ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָווה

רה מים  אלף ערים  למד(105,120,000)מאה י  613   מכלת רה מילה וכל , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 

אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

 עד הער על בהתרת אםמחה , רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  עד  מאה, פל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

נ תנים ממים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב  מניין, למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת הרי(זֹוהר היער, את אר ן אה ואם  מניין, רה  הכינה והרי  , ְֶֶַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

המשך "שמחת הזוהר" מעמוד קסח

המשך בעמוד קפ



ֶּפֶרק כ"א
ָבָרִׁשּיֹות

א – ִּכי ָתֹבא ִּכי ִתּׂשָ

f
ָּבת אֹות ְּכמֹו ֶׁשַהִּמיָלה  ַהּׁשַ
אֹות, ּוְמקֹור ַהְּבָרָכה ִהיא 

ָּבת ֶׁשִּנְיָכה ַרק ְלִיְׂשָרֵאל ַהּׁשַ



ָּבת ֶבֶרק כ"א    ֹזַהר ַהּׁשַ קעד

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

.................................... קעה ׁשֹור אֹו ֶּכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד 

ִמיָלה.................................................................................................. קעה

ְּבָדָמִיְך ֲחִיי.................................................................................... קעה

ַׁשָּבת ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה ............................................. קעו

ְלָחן ְּבְלָחִמים ּוְמזֹונֹות............................ קעו ִסּדּור ַהּׁשֻ

ָלוּו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע ................................................................ קעו

................................................ קעז ָּכל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפים לֹו

ִביִעי .............................. קעז ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְ

ת ָהַרְׁשִּב"י....................................................................... קעז ְקֻדּׁשַ

................................ קעח ָּבת ְלָעם ִיְׂשָרֵאל  ְמִסיַרת ַהּׁשַ

ָּבת ............................ קעח ְיֵמי ַהחֹול ִמְתָּבְרִכים ֵמַהּׁשַ

ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר.................................. קעח

ְּכַתב ֻׁשָּתפֹות........................................................................... קעט

ִׂשְמַחת ַהֹּזַהר................................................................................ קפ

ֶרק כ"א ּפֶ



א – ִּכי ָתֹבא     ָּבת    ִּכי ִתּׂשָ קעהֹזַהר ַהּׁשַ

ׁשֹור אֹו ֶּכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד
ֲאָבל ְּבֵהָמה ֶׁשּנֹוְלָדה, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשּנֹוְלָדה, 
אֹותֹו ֹכַח ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְּבסֹוָפּה ֵיׁש ָלּה ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ֶׁשּנֹוְלָדה, ְוִהְתַמָּנה ָעֶליָה. ּוִמּשּׁום ָּכְך 
ָּכתּוב, ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד. ֵעֶגל אֹו 
ָטֶלה אֹו ָׂשִעיר אֹו ְגִדי ֹלא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא ׁשֹור 
אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז. אֹותֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַלּסֹוף - ֵיׁש 

לֹו ְּבָׁשָעה ֶׁשּנֹוַלד.

ב  ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו, ְּכֵדי ְלַיּׁשֵ
ּבֹו אֹותֹו ֹכַח ּוִמְתַקֵּים ּבֹו. ּוַבֶּמה ִיְתַקֵּים ּבֹו? 
ְּכֶׁשִּתְׁשֶרה ָעָליו ַׁשָּבת ַאַחת, ְוִאם ֹלא - ֹלא 
ִיְתַקֵּים. )ְועֹוד, ֶׁשִּיְתַיֵּבׁש ִמֻּזֲהַמת ִאּמֹו( ְוַאַחר ֶׁשִּיְתַקֵּים 
ה ַלה',  ּבֹו אֹותֹו ַהּכַֹח, ָּכתּוב ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאּׁשֶ

ְּבִקּיּום ֶׁשל ַׁשָּבת ַאַחת ֶׁשָעְבָרה ָעָליו.

ִמיָלה
ּוֶבן ָאָדם, ְּבִקּיּום ֶׁשל ַׁשָּבת ַאַחת ִמְתַקֶּיֶמת 
ּבֹו ִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֹּכַח ֶׁשּלֹו. 
ַאַחר ֶׁשִּנּמֹול, ִמְתעֹוֶרֶרת ָעָליו ִהְתעֹוְררּות 
ֶׁשל רּוַח ֶעְליֹוָנה, ּוְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל עֹוֶבֶרת ָעָליו 
ְורֹוָאה אֹותֹו ְּברֶֹׁשם ָקדֹוׁש, ּוִמְתעֹוֶרֶרת ָעָליו 
ְוׁשֹוָרה ָעָליו ָהרּוַח ֶׁשל אֹותֹו עֹוָלם ָקדֹוׁש, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל טז( ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 

ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ְוגֹו'. ְּבָדָמִיְך - ִּבְׁשַנִים.

ְּבָדָמִיְך ֲחִיי
ְוִאם ּתֹאַמר, ָׁשם ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, 
ֶׁשָהיּו ָמצּוי ֵּביֵניֶהם ַּדם ֶּפַסח ְוַדם ִמיָלה, ֲאַזי 
ָּכתּוב ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָּכאן ַמה ֶּזה ְּבָדַמִיְך? ֶאָּלא 
ְׁשַנִים - ֶאָחד ֶׁשל ִמיָלה ְוֶאָחד ֶׁשל ְּפִריָעה. 
ֶאָחד ֶׁשל ִמיָלה ֶׁשל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְוֶאָחד ֶׁשל 
ְּפִריָעה ְּבַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם. ְוֵאּלּו ְׁשֵני ָדִמים 

ׁשֹור אֹו ֶּכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד )ח"ג צ"א, ב(
ֲאָבל ְּבֵהָמה ְדִאְתְיִליַדת, ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא 
ְדִאְתְיִליַדת, ַההּוא ֵחיָלא ְדִאית 
ָלּה ְּבסֹוָפּה, ִאית ָלּה ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא 
ְּדִאְתְיִליַדת, ְוִאְתָמָנא ָעֵליּה. ּוְבִגין ַּכְך 
ְּכִתיב, ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד. ֵעֶגל 
אֹו ָטֶלה, אֹו ָׂשִעיר אֹו ְּגִדי ָלא ִאְתַמר, 
ֶאָּלא ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז, ַההּוא ְדִאית 
ֵליּה ְלסֹוָפא, ִאית ֵליּה ְּבַׁשֲעָתא ְדִאְתְייִליד.
ְּבִגין  ִאּמֹו,  ַּתַחת  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוָהָיה 
ֵחיָלא  ַההּוא  ֵביּה  ְלִאְתַיְּׁשָבא 
ְוִאְתַקָּיים ֵּביּה. ּוְבַּמה ִיְתַקָּיים ֵּביּה. ַּכד ִיְׁשֵרי 
ָעֵליּה ַׁשָּבת ַחד, ְוִאי ָלא, ָלא ִיְתְקָּיים. )ְועֹוד 
ְּדִאְתְייַּבׁש ִמזּוֲהָמא ְּדִאֵמיּה( ּוְלָבַתר ְּדִיְתְקָּיים ֵּביּה 

ַההּוא ֵחיָלא, ְּכִתיב ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה 
ַלְיָי', ְּבִקּיּוָמא ְדַׁשָּבת ַחד, ְּדַאְעָּבר ָעֵליּה.

ִמיָלה
ּוַבר ָנׁש, ְּבִקּיּוָמא ְדַׁשָּבת ַחד, ִאְתַקָּיים 
ָעְלָמא,  ְּדַהאי  ִאְּתָערּוָתא  ֵּביּה 
ְוֵחיָלא ִדיֵליּה. ָּבַתר ְּדִאְתְּגַזר, ִאְּתַער ָעֵליּה 
ִאְּתָערּוָתא ְדרּוָחא ִעָּלָאה, ּוְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
ְוָחָמאת ֵליּה, ִּבְרִׁשיָמא  ָעֵליּה,  ַאְעָּבר 
ַקִּדיָׁשא, ְוַאְתֲעַרת ָעֵליּה, ְוַׁשְרָיא ָעֵליּה 
רּוָחא ְדַההּוא ָעְלָמא ַקִּדיָׁשא, ְּכָמה ְדַאְּת 
ָאֵמר, )יחזקאל טז( ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך 

ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ְוגֹו'. ְּבָדַמִיְך: ִּבְתֵרי.
ְּבָדָמִיְך ֲחִיי

ִיְׂשָרֵאל  ָנְפקּו  ַּכד  ָהָתם  ֵּתיָמא,  ְוִאי 
ִמִּמְצָרִים, ִּדְׁשִכיַח ֵּביַנְייהּו ָדם ֶּפַסח 
ְוָדם ִמיָלה, ְּכֵדין ְּכִתיב ְּבָדַמִיְך ַחִיי, ָהָכא 
ָמאי ְבָדַמִיְך. ֶאָּלא ְתֵרין, ַחד ְּדִמיָלה, ְוַחד 
ִּדְפִריָעה. ַחד ִּדְגִזירּו, ִּדְכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. 
ְוַחד ִּדְפִריָעה, ְּבַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם. ְוִאֵּלין 
ְּבִגיַנְייהּו  ָקִאים  ָנׁש  ְּדַבר  ָּדִמין  ְּתֵרין 



ָּבת     ֶבֶרק כ"א    ֹזַהר ַהּׁשַ קעו

ֶׁשָאָדם עֹוֵמד ִּבְׁשִביָלם ַּבִּקּיּום ֶׁשל ָהעֹוָלם 
ַהָּבא. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּבָדַמִיְך ֲחִיי.

ַׁשָּבת ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה
ָּבת ְלַקְּדׁשֹו. ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר,  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַ
ִביִעי,  ָּכתּוב )שם א( ַוְיָבֶרָך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּׁשְ
ְוָכתּוב ַּבָּמן )שמות טז( ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו 
ִביִעי ַׁשָּבת ֹלא ִיְהֶיה ּבֹו. ֵּכיָון ֶׁשֹּלא  ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
ִנְמָצא ּבֹו ְמזֹונֹות, ֵאיזֹו ְּבָרָכה ִנְמֵצאת ּבֹו?

ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ָׁשִנינּו,  ָּכְך  א  ֶאּלָ
ִביִעי. ְוָׁשִנינּו,  ְוֶׁשְּלַמָּטה ְּתלּויֹות ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ִביִעי? ִמּׁשּום  ָלָּמה ֹלא ִנְמָצא ָמן ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ֶׁשֵּמאֹותֹו יֹום ִמְתָּבְרִכים ָּכל ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים 
ָהֶעְליֹוִנים, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ְמזֹונֹו ְלַמָּטה, 
ָּכל ֶאָחד ְּביֹומֹו, ֵמאֹוָתּה ְּבָרָכה ֶׁשִּמְתָּבְרִכים 

ִביִעי. ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ִסּדּור ַהֻּׁשְלָחן ְּבְלָחִמים ּוְמזֹונֹות
ּום ָּכְך, ִמי ֶׁשהּוא ְּבַדְרַּגת ָהֱאמּוָנה, ָצִריְך  ּוִמּשׁ
ְלַסֵּדר ֻׁשְלָחן ּוְלַתֵּקן ְסעּוָדה ְּבֵליל ַׁשָּבת ְּכֵדי 
ה ָיִמים, ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשִּיְתָּבֵרְך ֻׁשְלָחנֹו ָּכל אֹוָתם ִׁשּׁשָ
ְּבאֹותֹו ְזַמן ִמְזַּדֶּמֶנת ַהְּבָרָכה ְלִהְתָּבֵרְך ָּכל 
ִנְמֵצאת  ְוַהְּבָרָכה ֹלא  ָּבת,  ַהּׁשַ ְיֵמי  ֵׁשֶׁשת 
ְּבֻׁשְלָחן ֵריק, ְוַעל ָּכְך ָצִריְך ְלַסֵּדר ֻׁשְלָחנֹו 

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִּבְלָחִמים ּוְמזֹונֹות.

ָלוּו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע
ת ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִתְהֶיה ְּכנֹוֵעל ֶּדֶלת ִּבְפֵני  ּבָ ּוְבׁשַ
לֹוִוים, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ְלוּו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, 
ִהיא ְפתּוָחה ֲאֵליֶהם, ֶׁשֵהם ְנָׁשמֹות ְיֵתרֹות.

ְבִקּיּוָמא ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי, ָהָדא הּוא ִדְכִתיב 
ְּבָדַמִיְך ַחִיי.

ַׁשָּבת ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה )ח"ב פ"ח, א(
ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. )שמות כ( 
)שמות כ(  ְּכִתיב  ִיְצָחק ָאַמר,  ִרִּבי 
ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי, ּוְכִתיב 
ַּבָּמן )שמות טז( ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוְביֹום 
ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ֹלא ִיְהֶיה בֹו. ֵּכיַון ְּדָלא 
ִמְׁשְּתַכח ֵּביּה ְמזֹוֵני, ַמה ִבְרָכָתא ִאְׁשְּתַכח 

ֵּביּה.
ֶאָּלא ָהִכי ָתאָנא, ָּכל ִּבְרָּכאן ִּדְלֵעיָּלא 
ְוַתָּתא, ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ַתְלָיין. 
ְוָתאָנא, ֲאַמאי ָלא ִאְׁשְּתַכח ָמָּנא ְּביֹוָמא 
ְׁשִביָעָאה, ִמּׁשּום ְּדַההּוא יֹוָמא, ִמְתָּבְרָכאן 
ִמיֵּניּה ָּכל ִׁשיָתא יֹוִמין ִעָּלִאין, ְוָכל ַחד 
ְוַחד ָיִהיב ְמזֹוֵניּה ְלַתָּתא, ָּכל ַחד ְּביֹומֹוי, 
ְּביֹוָמא  ְדִמְתָּבְרָכאן  ְבָרָכה  ֵמַהִהיא 

ְׁשִביָעָאה. 

ִסּדּור ַהֻּׁשְלָחן ְּבְלָחִמים ּוְמזֹונֹות
ְבַדְרָּגא  ְּדִאיהּו  ָמאן  ַּכְך,  ּוְבִגיִני 
ְלַסְּדָרא  ָּבֵעי  ִדְמֵהיָמנּוָתא, 
ָפתֹוָרא, ּוְלַאְתְקָנא ְסעּוָדָתא ְבֵליְלָיא 
ְּדַׁשְּבָתא, ְּבִגין ְּדִיְתָּבֵרְך ָּפתֹוֵריּה, ָּכל ִאיּנּון 
ִׁשיָתא יֹוִמין, ְּדָהא ְבַההּוא ִזְמָנא, ִאְזָּדַמן 
יֹוִמין  ִׁשיָתא  ָכל  ְלִאְתָּבְרָכא  ְּבָרָכה, 
ְּדַׁשְּבָתא, ּוִבְרָכָתא ָלא ִאְׁשְּתַכח ְּבָפתֹוָרא 
ֵריָקַנָּיא. ְוַעל ַּכְך, ָּבֵעי ְלַסְּדָרא ָפתֹוֵריּה 

ְּבֵליְלָיא ְדַׁשְּבָתא, ְּבַנֲהֵמי ּוִבְמזֹוֵני.
ָלוּו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע )תיקוני זהר ל"ח, ב(

ּוְבַׁשָּבת ְּבִגין ְּדָלא ְתֵהא ְּכנֹוֵעל ֶּדֶלת 
ִּבְפֵני ָלִווין, ְּדִאְּתַמר ְּבהּו ָלוּו 
ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, ִאיִהי ְּפִתיָחא ְלַגַּבְייהּו 

ְדִאינּון ִנְׁשָמִתין ְיֵתיִרין.



א – ִּכי ָתֹבא     ָּבת    ִּכי ִתּׂשָ קעזֹזַהר ַהּׁשַ

ָּכל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפים לֹו
ּוְבֵאּלּו ֶׁשֹּלא ַמְלִוים אֹוָתּה ְוֹלא מֹוִסיִפים 
ְסתּוָמה  ִהיא  טֹוִבים,  ּוְלָיִמים  ְלַׁשָּבתֹות 
ָלֶהם, ּוִמּשּׁום ֶזה ָּכל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפים לֹו, 
ְוזֹו תֹוֶסֶפת ְנָׁשָמה ְיֵתָרה, ְוִהיא תֹוֶסֶפת ֶׁשל 
ה, ְוָכל ַהּגֹוֵרַע, ּגֹוְרִעים לֹו אֹוָתּה  רּוַח ְקֻדּׁשָ
ְנָׁשָמה ְיֵתָרה, ְוִנְׁשָאר ָעִני, ְוִאם הּוא ָחָכם, 
ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו, ְוִאם הּוא ָעִׁשיר 
ְּבָממֹון, ִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו ְוִנְׁשָאר ָעִני ָיֵבׁש, ְּכמֹו 
ֶׁשהּוא מֹוֵנַע ִמְלַמְעָלה ְנָׁשָמה ְיֵתָרה, ֶׁשִהיא 
ָּבת ָעִני ּוְׁשִכיָנה  ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ְוִנְׁשָאר יֹום ַהּׁשַ
ְיֵבָׁשה, ָּכְך ִנְמָנעֹות ִמֶּמּנּו ְּבָרכֹות, ְוהּוא ִמָּדה 
ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ְוָכל ִמי ֶׁשּמֹוִסיף ְּבַׁשָּבת, ָאז ּוְכַגָּנה 
ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח. ַאף ָּכְך ַּגם ַאְצִמיַח ַהּטֹוָבה 
ֶׁשּלֹו, ּוִמי ֵזרּוֶעיָה ֶׁשל ְׁשִכיָנה ֶׁשְּלַמְעָלה? אֹוָתן 
ְנָׁשמֹות ְיֵתרֹות ֶׁשּזֹוְרִעים ִמֶּמּנּו, ִויַׂשְּמחּו ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה ִמִּזיו ְּכבֹוָדּה.

ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי
ָאַמר לֹו, ְוַאף ָּכל אֹוָתם ֶׁשַּבחּוץ, ֶׁשָּכתּוב 
ּוִמֵּדי  ְּבָחְדׁשֹו  ֹחֶדׁש  ִמֵּדי  ְוָהָיה  סו(  )ישעיה 

ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו וגו'. ִאם ֵאּלּו ָּבִאים, ָּכל ֶׁשֵּכן 
ַהַּצִּדיִקים. ִמֵּדי ֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ָלָּמה? ִמׁשּום 
ֶׁשָהָאבֹות ִמְתַעְּטִרים ֶמְרָּכָבה ְקדֹוָׁשה. ּוִמֵּדי 
ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבּתֹו, ֶׁשִּמְתַעֵּטר ְׁשִביִעי ֶׁשל ָּכל 
ֵאּלּו ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ֶׁשָּכתּוב )בראשית ב( ַוְיָבֶרְך 

ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְׁשִביִעי וגו'.

ְקֻדַּׁשת ָהַרְׁשִּב"י
ה,  ּׁשָ ה הּוא, ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְׁשִביִעי ֶׁשל ַהּׁשִ ְוַאּתָ
ֵמַהֹּכל.  יּוֵתר  ּוִמְתַקֵּדׁש  ִמְתַעֵּטר  ִּתְהֶיה 
ִביִעי ֲעִתיִדים  ּוְׁשֹלָׁשה ִעּדּוִנים ֶׁשִּנְמָצִאים ַּבּׁשְ

ָּכל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפים לֹו
ּוְבִאֵּלין ְּדָלא ַמְלִווין ָלּה ְוָלא אֹוִסיִפין 
ְלַׁשָּבתֹות ּוְלָיִמים טֹוִבים, ִאיִהי 
ַהּמֹוִסיף  ָּכל  ָּדא  ּוְבִגין  ְלהֹון,  ְסִתיָמא 
ִנְׁשָמָתא  תֹוֶסֶפת  ְוָדא  ֵליּה,  מֹוִסיִפין 
ְיֵתיָרא, ְוִאיִהי תֹוֶסֶפת רּוָחא ִדְקדּוָׁשה, 
ְוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין ֵליּה ַהִהיא ְנָׁשָמה 
ְיֵתיָרה, ְוִאְׁשָּתַאר ָעִני, ְוִאם הּוא ָחָכם 
ִאְסַּתַּלק ִמֵּניּה ָחְכָמֵתיּה, ְוִאם הּוא ָעִׁשיר 
ְּבָממֹוָנא ִאְסַּתַּלק ִמֵּניּה, ְוִאְׁשָּתַאר ָעִני 
ָיֵבׁש, ְּכָמה ְדִאיהּו ָמַנע ִמְּלֵעיָלא ִנְׁשָמָתא 
ְיֵתיָרה ְדִאיהּו ִנְׁשַמת ָּכל ַחי, ְוִאְׁשָּתַאר 
יֹום ַהַּׁשָּבת ָעִני ּוְׁשִכיְנָּתא ְיֵבָׁשה, ָהִכי 
ִאְתַמַּנע ִּבְרָכָאן ִמֵּניּה, ְוִאיהּו ִמָּדה ְּכֶנֶגד 
ִמָּדה, ְוָכל ָמאן ְּדאֹוִסיף ְּבַׁשָּבת, ָאז ּוְכַגָּנה 
ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיַח )ישעיהו סא יא(. אּוף ָהִכי ַנִּמי 
ֵזרּוֶעיָה  ּוָמאן  ִדיֵליּה,  טֹוָבה  ַאְצִמיַח 
ִדְׁשִכיְנָּתא ְלֵעיָלא, ִאינּון ְנָׁשמֹות ְיֵתירֹות 
ְּדַזְרִעין ִמֵּניּה, ְוֶיֱחדּון לֹון ְלִיְׂשָרֵאל ְלַתָּתא 

ִמִּזיו ְּכבֹוָדּה. 
ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי )ח"ג קמ"ה, א(

ָאַמר ֵליּה, ְוַאף ָּכל ִאיּנּון ִּדְלַבר, ִּדְכִּתיב, 
)ישעיה סו( ְוָהָיה ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו 

ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבתֹו ְוגֹו'. ִאי ִאֵּלין ַאְתָיין, 
ָּכל ֶׁשֵּכן ַצִּדיַקָּייא. ִמֵּדי חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו, ָלָּמה. 
ִמּׁשּום ְּדִמְתַעְּטֵרי ֲאָבָהָתא ְרִתיָכא ַקִּדיָׁשא. 
ּוִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשַּבתֹו, ְּדִמְתַעָּטר ְׁשִביָעָאה 
ְדָכל ִאיּנּון ִׁשיָתא יֹוִמין, ִּדְכִּתיב, )בראשית ב( 

ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ְוגֹו'.

ְקֻדַּׁשת ָהַרְׁשִּב"י
ְׁשִביָעָאה  ִׁשְמעֹון,  ִרִּבי  הּוא  ְוַאְנְּת 
ְדִׁשיָתא, ְּתֵהא ִמְתַעָּטר ּוִמְתַּקָּדׁש 
ַיִּתיר ִמּכָֹּלא. ּוְתַלת ִעּדּוִנין ְּדִמְׁשַּתְכִחין 
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ַהֲחֵבִרים, ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים, ְלִהְתַעֵּדן ִּבְגָלְלָך 
ָּבת  ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוָכתּוב )ישעיה נח( ְוָקָראָת ַלּׁשַ
עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד. ִמי הּוא ְקדֹוׁש ה'? ֶזה 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶׁשִּנְקָרא ְמֻכָּבד ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 

ְמִסיַרת ַהַּׁשָּבת ְלָעם ִיְׂשָרֵאל
ַתח ַרִּבי ִיְצָחק ַאֲחָריו ְוָאַמר, ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה  ּפָ
ְוגֹו'. ָלָּמה ִּכֵּנס  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת ָּכל ֲעַדת 
ָּבת ְּכִמּקֶֹדם,  אֹוָתם? ְּכֵדי ִלְמסֹר ָלֶהם ֶאת ַהּׁשַ
ֶׁשֲהֵרי ָּבִראׁשֹוָנה ֶטֶרם ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ָּבת, ְוֶזהּו ֶׁשֹּלא  ָהֵעֶגל, ָמַסר ָלֶהם ֶאת ַהּׁשַ
ְמעּו ֵּביִני  ָׁשְמרּו אֹוָתם ָהֵעֶרב ַרב. ֵּכיָון ֶׁשּׁשָ
ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָאְמרּו: ְוָאנּו ִנְמָנע ִמֶּמּנּו 
ַהָּדָבר ַהֶּזה?! ִמָּיד - )שמות לב( ַוִּיָּקֵהל ָהָעם 
ַאֲחֵריֶהם.  ַרִּבים  ְוִנְמְׁשכּו  ְוגֹו',  ַאֲהֹרן  ַעל 
ַאַחר ֶׁשֵּמתּו אֹוָתם ֶׁשֵּמתּו, ִּכֵּנס ֹמֶׁשה ֶאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַבָּדם, ְוָנַתן ָלֶהם ַׁשָּבת ְּכִמּקֶֹדם. 
ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ְוגֹו'.

ְיֵמי ַהחֹול ִמְתָּבְרִכים ֵמַהַּׁשָּבת
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד 
ּבֶֹקר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ְּבָכל יֹום ָויֹום ִמְתָּבֵרְך 
ָהעֹוָלם ֵמאֹותֹו יֹום ָהֶעְליֹון, ֶׁשֲהֵרי ָּכל ֵׁשֶׁשת 
ִביִעי, ְוָכל יֹום  ַהָּיִמים ִמְתָּבְרִכים ִמּיֹום ַהּׁשְ
נֹוֵתן ֵמאֹוָתּה ְּבָרָכה ֶׁשִּקֵּבל ֵמאֹותֹו יֹום ֶׁשּלֹו.

ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר
ְוַעל ֶזה ָאַמר ֹמֶׁשה, ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד 
ֹּבֶקר. ָמה ַהַּטַעם? ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיֵּתן ְוֹלא ַיְלֶוה 
יֹום ֶזה ַלֲחֵברֹו, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֹוֵלט 

ִּבְׁשִביָעָאה, ְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאֵּלין ַצִּדיַקָּייא 
ְלִאְתַעְּדָנא ְּבִגיָנְך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּוְכִתיב 
)ישעיה נח( ְוָקָראָת ְלַׁשָּבת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ְיָי 

ִרִּבי  ְיָי. ָּדא  ָמאן הּוא ְקדֹוׁש  ְמכּוָּבד. 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ְּדִאְקֵרי ְמכּוָּבד ְּבָעְלָמא 

ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. 
ְמִסיַרת ַהַּׁשָּבת ְלָעם ִיְׂשָרֵאל )ח"ב ר"ג, א(

ָּפַתח ִרִּבי ִיְצָחק ֲאַבְתֵריּה ְוָאַמר, )שמות 
לה( ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'. ֲאַמאי ָכִניׁש לֹון. ְּבִגין ְלִמְמַסר 
לֹון ַׁשָּבת ְּכִמְּלַקְּדִמין, ְּדָהא ְבַקְדִמיָתא 
ַעד ָלא ָעְבדּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַית ֶעְגָלא, ָמַסר 
לֹון ֶאת ַהַּׁשָּבת. ְוָדא ִאיהּו ְדָלא ַנְטרּו 
ִאיּנּון ֵעֶרב ַרב. ֵּכיַון ְּדַׁשְמעּו ֵביִני ּוֵבין ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל, ָאְמרּו ַוֲאָנן ִמָּלה ָדא ִאְתָמַּנע 
ִמיָנן, ִמַּיד )שמות לב( ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן 
ְוגֹו', ְוִאְתְמָׁשכּו ַסִּגיִאין ֲאַבְתַרְייהּו. ְלָבָתר 
ְּדִמיתּו ִאיּנּון ְּדִמיתּו, ָּכִניׁש מֶֹׁשה ִלְבֵני 
ַׁשָּבת  לֹון  ְוָיַהב  ִּבְלחֹוַדְייהּו,  ִיְׂשָרֵאל 
ְּכִמְּלַקְדִמין, ָהָדא הּוא ִּדְכִּתיב ֵׁשֶׁשת ָיִמים 

ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ְוגֹו'.
ְיֵמי ַהחֹול ִמְתָּבְרִכים ֵמַהַּׁשָּבת )ח"ב ס"ג, ב(

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵליֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו 
ַעד ּבֶֹקר. ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה, ְּבָכל 
יֹוָמא ְויֹוָמא, ִמְתָּבֵרְך ָעְלָמא ֵמַההּוא 
יֹוִמין  ִׁשיָתא  ָכל  ְּדָהא  ִעָּלָאה,  יֹוָמא 
ִמְתָּבְרָכאן ִמּיֹוָמא ְׁשִביָעָאה. ְוָכל יֹוָמא 
ָיִהיב ֵמַההּוא ְבָרָכה ְדַקִּביל ְּבַההּוא יֹוָמא 

ִדיֵליּה.
ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר

ְוַעל ָּדא מֶֹׁשה ָאַמר, ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו 
ַעד ּבֶֹקר. ָמאי ַטְעָמא. ְּבִגין ְּדָלא 
ָיִהיב, ְוָלא יֹוִזיף יֹוָמא ָדא ְלַחְבֵריּה, ֶאָּלא 
ָכל ַחד ְוַחד ָׁשִליט ִּבְלחֹודֹוי, ְּבַההּוא יֹוָמא 
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ִדיֵליּה. ְּדָהא ָלא ָׁשִליט יֹוָמא ְביֹוָמא 
ְדַחְבֵריּה.

ְּבִגיֵני ַּכְך, ָּכל ִאיּנּון )נ"א ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה ָכל יֹוָמא 
ְויֹוָמא ִמְתָּבֵרְך ֵמַההּוא יֹוָמא ִעָּלָאה יֹוָמא ְׁשִביֲעָאה 

ּוִמְתָּבְרַכן ָּכל ִׁשיָּתא יֹוִמין ָּכל ָחד ְוָחד ִּבְלחֹודֹוי ְוָכל יֹוָמא ָיִהיב 

ְּביֹוָמא ִדיֵליּה ֵמַההּוא ְבָרָכה ְדָקִביל ֵמַההּוא יֹוָמא ִעָּלָאה ְוַעל 

ָדא ֹמֶׁשה ָאַמר ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמנּו ַעד ֹבֶקר ְדָהא ָלא ַׁשִּליט 

יֹוָמא ְביֹוָמא ְדָלאו ִדיֵליּה ְוָכל ִאיּנּון( ֲחִמָּׁשא יֹוִמין 

ַׁשִּליִטין ְּביֹוַמְייהּו, ְוִאְׁשְּתַכח ֵּביּה, ַמה 
ְדַקִּבילּו, ְויֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ִאְׁשְּתַכח ֵּביּה 

ַיִּתיר.

ְלַבּדֹו ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ׁשֹוֵלט יֹום 
ַּבּיֹום ֶׁשל ֲחֵברֹו.

ּום ָּכְך ָּכל אֹוָתם )ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָּכל יֹום ָויֹום  ִמּשׁ
ה  ִביִעי, ּוִמְתָּבְרִכים ָּכל ִׁשּׁשָ ִמְתָּבֵרְך ֵמאֹותֹו יֹום ֶעְליֹון, יֹום ַהּׁשְ

ַהָּיִמים ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוָכל יֹום נֹוֵתן ַּבּיֹום ֶׁשּלֹו 

ֵמאֹוָתּה ְּבָרָכה ֶׁשִקֵּבל ֵמאֹותֹו יֹום ֶעְליֹון, ְוַעל ֶזה ָאַמר ֹמֶׁשה, 

ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ׁשֹוֵלט יֹום ְּביֹום ֶׁשֹּלא 

ה ָיִמים ׁשֹוְלִטים ַּבָּיִמים  ֶׁשּלֹו, ְוָכל אֹוָתם( ֲחִמּׁשָ

י  ּׁשִ ִּקְּבלּו, ּוַבּיֹום ַהּׁשִ ֶׁשָּלֶהם, ְוִנְמָצא ּבֹו ַמה ּׁשֶ
ִנְמָצא יֹוֵתר.



ָּבת     ֶבֶרק כ"א    ֹזַהר ַהּׁשַ קפ

הזֹוהר ׂשמחת  גק ּונטרס ְְְִֶַַַ

זיליֹונר מֹולטי ּבמצוֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול  הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית
ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

ה  [דברי  חקי  העונ ת ל א א עד , ולא  כר ,  ת א את מהרח"קל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה  הללים , ו ר"אער יראלמלי , לחשב?אהב  מה עד  י !נ קרח ], רת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מצות, עלם הד ל הכי העיר נהיית  הרי ידים ? ח ק תב מלטיהאם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

האבה זילינר!!! ית מחת מ הילה וכל הם  ל ולרקד  ליר  צרי א ה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל   ני ע "ב)א  נא ּדף רנן ,(סּכה נ ית : מחת ראה  א מי ְְִֵֶַַָָָָֹֹֻ ָ ַ ְִִֵֶַַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סֹוד ֹותיה את  ׁשּלֹומדים לא ּלּו נּתנה ה ּתֹורה נתינת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעּקר 
חז"ל, ן!!!אמר ה לאכלי אא רה  ננה ד')לא ל "א ב' הּימים ּדברי ב הר(רׁש"י  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ ַַֹ

 ד סב)ה ּדף ּבׁשּלח  היה ,(ּפרׁשת הן את אכל אר  הן? אכלי  מיחד מה תב ַָָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

זה  ועל עלי נה. לחכמה וזכ מעלה מה  ורא רחני  א ר ל וק עים  רְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמת

 תפנימ  להסל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם  עה ", "ר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא

רכיה. את ולדעת מדים  לא ננה הרה  נתינת ער  ,דה מהזהר  ראים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ֶָסד תיה .

ּתֹורה ׁשל ּביינה  י ׂשראל ׁשּיתעּסק ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּצריךְ 
החים ב  ויחי אר רת  דיא)ה תב,(מט  היח, מל העצם ה אל  ל   ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נימת  את  למד ה ברים, באר רה , ל יינה יראל  קתע רי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה ל יינ ה  .)"סֹוד "ּגימטרּיהיין(ּגםה רה ֵֶֶֶַַָָָ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 

רחמים. קרב צדקנ מיח ני לק ל ולזת ה א לה את להחי ה בר ידינְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ה ּקדֹוׁש!!! ז ֹוהר  לֹומדים ּכּולנּו ח ּיים !!! חפצי ְִִֵֵַַַָָָּכּולנּו
לזת , מ ט בה עצה ל אין  י  ידים,  עצמ את ות ח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי 

אל קים  למענ לב הל, על  לכוון  רי תח אל רק מארים, ט בים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹֻלח ים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

הד!!!חפ זהר למדים לנ ח ים !!! צי ְֲִִֵֵַַַָָ

ׁשּיגאלנּו עד ה ּוא  ּבר ּוךְ  לּקדֹוׁש מנּוחה  לתת ולא ללמ ֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצריךְ 
כל צרנ לי לעבד לבבנ לטהר  ונז ה טהרה, רח  עלינ הם ערה רצן  ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויהי 

,מאדנ בכל ננפ בכל חנ ד ה זהר ללמד תנ א מצה  מהימנא  הרעיא   מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

 דל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי הרת, סף עד מאיר הר"י רת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדוקא,

גאלנ עד ה א  ר(.ריט ּפנחס ובנה (זֹוהר  חננ ויקץ יחנמ  לנ לח  עד  , ְִֵֶַַָָ ִ ְ ָ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָית



המשך "שמחת הזוהר" מעמוד קעב



ֶּפֶרק כ"ב
ָבָרִׁשּיֹות

ַוַּיְקֵהל - ְבקּוֵדי- ִכָּצִבים - ַוֵּיֶלְך

f
ָּבת ְועֹוֶכׁש ְמַחֲלֶליָה, ת ַהּׁשַ ְקֻדּׁשַ
ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵכרֹות ִּבְכִכיַסת 
ָּבת, ֵסֶדר ֻׁשְלָחי ְמכֹוָרה  ַהּׁשַ

ּוִמָּטה



ָּבת ֶבֶרק כ"ב    ֹזַהר ַהּׁשַ קפב

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

.................................................. קפג ָּבת   ַמֲעַלת ְמַכְּבֵדי ַהּׁשַ

ַמֲעַלת ֹּבֶׁשת ָּפִנים .............................................................. קפג

אֹוי לֹו ַלְמַחֵּלל ַׁשָּבת.......................................................... קפג

.................................................................................. קפג ֵנרֹות ַׁשָּבת 

ְלָחן ַהְּמנֹוָרה ְוַהִּמָּטה............................. קפד ִסּדּור ַהּׁשֻ

ֶרק כ"ב ּפֶ



ָּבת    ַוַּיְקֵהל - ְבקּוֵדי- ִכָּצִבים - ַוֵּיֶלְך     קפגֹזַהר ַהּׁשַ

ַמֲעַלת ְמַכְּבֵדי ַהַּׁשָּבת
ְועֹוד, ֵאּלּו ֶׁשּמֹוִקיִרים ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, 
ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ֹלא ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים, 
ֶׁשעֹוִׂשים ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ָּבִנים ִעם ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה 
ָּבת.  ְוִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשהּוא יֹום ַהּׁשַ
ִמי ֶׁשִּקֵּים ּבֹו ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך, ֶזהּו 

ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְוגֹו'.

ַמֲעַלת ּבֶֹׁשת ָּפִנים
ה ְׁשִמיִנית ְּבִיְרַאת ה' - ִלְהיֹות לֹו ֹּבֶׁשת  ְרּגָ ּדַ
ָּפִנים. ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֹּבֶׁשת ָּפִנים ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות 
ֲעֵבָרה ֶׁשָּבָאה ְלָידֹו ִּבְגַלל ִיְרַאת ַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא, ְּכִאּלּו בֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּוִמּשּׁום 
ֶזה ְּבֵראִׁשי"ת ָיֵר"א ֹבֶׁש"ת, ֲהֵרי ִיְרָאה ִעם 
ֹּבֶׁשת ַהּכֹל ֶאָחד, ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ֹּבֶׁשת ָּפִנים, 
ֵּפְרׁשּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ָעְמדּו 

ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני.

אֹוי לֹו ַלְמַחֵּלל ַׁשָּבת
ַוֲהפְֹך ּבֶֹׁש"ת ְוִתְמָצא ַׁשָּב"ת, ְוַהְינּו ְּבֵראִׁשית 
ָיֵר"א ַׁשָּב"ת, ֶׁשֹּלא ְתַחֵּלל אֹוָתּה ְּבַפְרֶהְסָיה, 
ְּכֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ֹּבֶׁשת ָּפִנים. אֹוי לֹו ְלִמי 
ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה, ֶׁשִהיא קֶֹדׁש, ַלֲעׂשֹות 
אֹוָתּה ֹחל, ֶׁשֵּבֲארּוהּו ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ָּכל 
ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶכֶתר ָחַלף, ֶזה ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבִמי 

ֶׁשּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות, ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשָּבת ַהַּמְלָּכה.

ֵנרֹות ַׁשָּבת
ה ְלַתֵּקן ֵנר ְּבֵליל ַׁשָּבת ְלָיִמין,  ּוְצִריָכה ָהִאּׁשָ
ְוֶנְחָׁשב ָלּה ְּכִאּלּו ִתְקָנה ְמנֹוָרה ַּבָּדרֹום ְוֻׁשְלָחן 
ְלַהְחִּכים  ָהרֹוֶצה  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ַּבָּצפֹון, 
ַיְדִרים, ָהרֹוֶצה ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין, ְוֵהן ְׁשִכיָנה 

ַמֲעַלת ְמַכְּבֵדי ַהַּׁשָּבת )תקוני זהר ב', א(
ְוָיִמים  ַׁשָּבתֹות  ְּדאֹוְקִרין  ִאֵּלין  ְועֹוד 
טֹוִבים, ִאְּתַמר ֲעַלְייהּו ֹלא ִתַּקח 
ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים, ְּדָעְבִדין עֹוְבָדא ִדְבִנין 
ִעם ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא, ְוִעם קּוְדָׁשא ְּבִריְך 
הּוא ְדִאיהּו יֹום ַהַּׁשָּבת, ָמאן ְּדִקֵּיים ֵּביּה 
)ישעיה נח יג( ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך, ַהאי 

ִאיהּו )שמות כ יב( ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך 
ְוגֹוֵמר.

ַמֲעַלת ּבֶֹׁשת ָּפִנים )תקוני זהר ה', ב(
ַּדְרָּגא ְּתִמיָנָאה ְּבִיְרַאת ְיָי', ְלֶמֱהֵוי ֵליּה 
ּבֶֹׁשת ַאְנִּפין, ָמאן ְּדִאית ֵליּה ּבֶֹׁשת 
ַאְנִּפין ְּדָלא ְלֶמֱעַבד ֲעֵביָרה ְדָאֵתי ִלידֹוי 
ְּבִגין ְּדִחילּו ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְּכִאּלּו 
ֵביּה ִאְתְּבִרי ָעְלָמא, ּוְבִגין ָּדא ְּבֵראִׁשי"ת 
ָיֵר"א ּבֶֹׁש"ת, ֲהֵרי ִיְרָאה ִעם ּבֶֹׁשת ּכָֹּלא 
ַחד, ּוָמאן ְּדֵלית ֵּביּה ּבֶֹׁשת ַאְנִּפין אּוְקמּוהּו 
ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ָעְמדּו ַרְגֵלי 

ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר ִסיַני.
אֹוי לֹו ַלְמַחֵּלל ַׁשָּבת

ַוֲהפֹוְך ּבֶֹׁש"ת ְוִתְׁשַּכח ַׁשָּב"ת, ְוַהְיינּו 
ְּדָלא  ַׁשָּב"ת,  ָיֵר"א  ְּבֵראִׁשית 
ְּתַחֵּלל ֵליּה ְּבַפְרֶהְסָיא, ְּכַבר ַנׁש ְּדַלאו 
ֵּביּה ּבֶֹׁשת ַאְנִּפין, ַווי ֵליּה ָמאן ִּדְמַחֵּלל 
ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא ְדִאיִהי קֶֹדׁש ְלֶמֱעַבד ֵליּה 
ָּכל  ַמְתִניִתין,  ָמאֵרי  ְּדאּוְקמּוהּו  חֹול, 
ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתָּגא ֲחָלף, ֶזה ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש 
ְּבִמי ֶׁשּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות, ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַׁשָּבת 

ַמְלְּכָתא.
ֵנרֹות ַׁשָּבת )תיקוני זהר ס"ט, ב(

ְוָצִריְך ִאְּתָתא ְלַתְקָנא ְׁשַרָּגא ְּבֵליל ַׁשָּבת 
ְּכִאּלּו  ָלּה  ְוִאְתֲחִׁשיב  ִליִמיָנא, 
ִּתְקָנּה ְמַנְרָּתא ְבָדרֹום, ּוָפתֹוָרא ְבָצפֹון, 
ַוֲעַלְייהּו ִאְּתַמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים, 
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ִכיָנה ָהֶעְליֹוָנה ְמנֹוָרה  ֶעְליֹוָנה ְוַתְחּתֹוָנה, ַהּׁשְ
ם ָחְכָמה,  ַלָּדרֹום, ָצִריְך ְלַתְקָנּה, ִמּׁשּום ֶׁשּׁשָ

ּוִמּשּׁום ֶזה ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים.

ִסּדּור ַהֻּׁשְלָחן ַהְּמנֹוָרה ְוַהִּמָּטה
ּוְבאֹותֹו ַבִית ֶׁשּמֹוְצִאים ִּדיָרה זֹו ְמֻתֶּקֶנת 
ַּבִּסּדּור ַהֶּזה, ְמנֹוָרה ַּבָּדרֹום ְוֻׁשְלָחן ַּבָּצפֹון, 
ּוִמָּטה ֵּבין ָצפֹון ְלָדרֹום, אֹוְמִרים ַהַּמְלָאִכים 
ִכיָנה, ֶׁשִהיא ַהְּנָׁשָמה  ַהָּללּו ֶׁשּיֹוְרִדים ִעם ַהּׁשְ
ַהְיֵתָרה, ֵאין ֶזה ְמקֹום ֶהְדיֹוט ֶׁשל ַעם ָהָאֶרץ, 

ֶאָּלא ֵהן ָמקֹום ֶׁשל ָרצֹון ּבֹו ִמִּלְפֵני יהו"ה. 

ְלָחן ִהיא  ְלָחן ָצִריְך ְלַתְקנֹו ַלָּצפֹון, ְוַהּׁשֻ ֻ ַהּשׁ
ְׁשִכיָנה ַהַּתְחּתֹוָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ָּכל ְּכבּוָּדה 
ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַמה ֶּזה ָזָהב? זֹו ְגבּוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ִמָּצפֹון 
ָזָהב ֶיֱאֶתה. ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב, ְׁשֵני ַעּמּוֵדי 
ֱאֶמת. ִמָּטה ַלַּמֲעָרב ֵּבין ָצפֹון ְלָדרֹום, ְלַתְקָנּה 
ֶאל ָהַעּמּוד ָהֶאְמָצִעי, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ְּבִני ְבֹכִרי 
ִיְׂשָרֵאל, ּוְבַבִית ֶׁשֹּלא ְמַתְּקִנים ַהִּתּקּוִנים 
ַהָּללּו ְּבֵליל ַׁשָּבת, ָהאֹוְרִחים אֹוְמִרים, זֹו 
ֹלא ִדיָרה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה ְוָׁשְמרּו 
ָּבת  ָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּׁשַ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשַ
ְלֹדֹרָתם, ְלֹדֹרָתם ָּכתּוב ָחֵסר, ִמְּלׁשֹון ִּדיָרה, 
ְוָכל ַהִּתּקּוִנים ַהָּללּו ָצִריְך ְלַתֵּקן ְּבֵליל ַׁשָּבת, 

ֶׁשִהיא ַמָּמׁש אֹות ְּבִרית ִמיָלה.

ָהרֹוֶצה ְלַהֲעִׁשיר ַיְצִּפין, ְוִאינּון ְׁשִכיְנָּתא 
ִעָּלָאה ְוַתָּתָאה, ְׁשִכיְנָּתא ִעָּלָאה ְמַנְרָּתא 
ְלָדרֹום, ְצִריָכא ְלַאְתָקָנא ָלּה, ְּבִגין ְּדַתָּמן 
ָחְכָמה, ּוְבִגין ָּדא ָהרֹוֶצה ְלַהְחִּכים ַיְדִרים.

ִסּדּור ַהֻּׁשְלָחן ַהְּמנֹוָרה ְוַהִּמָּטה
ּוְבַההּוא ֵביָתא ְדַאְׁשְּכִחין ִּדיָרה ָדא 
ִסּדּוָרא,  ְבַהאי  ְמַתְּקָנא 
ְמַנְרָּתא ְבָדרֹום ְוֻׁשְלָחן ְּבָצפֹון ּוִמָּטה ֵּבין 
ָצפֹון ְלָדרֹום, ָאְמִרין ִאֵּלין ַמְלָאִכין ְּדָקא 
ָנֲחִתין ִעם ְׁשִכיְנָּתא ְדִאיִהי ְנָׁשָמה ְיֵתיָרה, 
ֵלית ִּדין ֲאַתר ֶהְדיֹוט ְּדַעם ָהָאֶרץ, ֱאָלֵהין 

ֲאַתר ְּדַרֲעָוא ֵביּה ִמן ֳקָדם יהו"ה.

ָּפתֹוָרא ְצִריָכא ְלַתְקָנא ָלּה ְלַגֵּבי ָצפֹון, 
ּוָפתֹוָרא ִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ַּתָּתָאה, 
ְדִאְּתַמר ָּבּה )תהלים מה ד( ָּכל ְּכבּוָּדה ַבת 
ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה, 
ַמאי ָזָהב ָּדא ְגבּוָרה, ְדִאְּתַמר ָּבּה )איוב 
לז כב( ִמָּצפֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה, ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב 

ְּתֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ִמָּטה ְלַמֲעָרב ֵּבין ָצפֹון 
ַעּמּוָדא  ְלַגֵּבי  ֵליּה  ְלַתְקָנא  ַלָּדרֹום, 
ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדִאְּתַמר ֵּביּה )שמות ד כב( ְּבִני 
ִאינּון  ְדַלאו  ּוְבֵביָתא  ִיְׂשָרֵאל,  ְבכֹוִרי 
ַׁשָּבת,  ְּבֵליל  ִּתּקּוִנין  ִאֵּלין  ִמְתַּתְקִנין 
אּוְׁשִּפיִזין ָאְמִרין ַלאו ִאיִהי ָדא ִדיָרה 
ְדִיְׂשָרֵאל, ְּדִאְּתַמר ָּבּה )שם לא טז( ְוָׁשְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַלֲעׂשֹות ֶאת  ְבֵני 
ַהַּׁשָּבת, ְלדֹרָֹתם, ְלדֹרָֹתם ְּכִתיב ָחֵסר, 
ִמָּלׁשֹון ִּדיָרה, ְוָכל ִאֵּלין ִּתּקּוִנין ְצִריִכין 
ְלַתְקָנא ְּבֵליל ַׁשָּבת ְּדִאיִהי ַמָּמׁש אֹות 

ְּבִרית ִמיָלה.
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ָבָרִׁשּיֹות

ַוִּיְקָרא - ַהֲאִזיכּו

f
ָּבת,  ֵצאת ַהּׁשַ

ָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַָ ְוַהְב
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ָּבת........................................................................ קפז  ֵצאת ַהּׁשַ

ָּבת... קפז ֵמר ֵמרּוחֹות ְּבֵצאת ַהּׁשַ ָהעֹוָלם ָצִריְך ְלִהּׁשָ

ָּבת.......................................................................  קפח ִעּכּוב ְּבֵצאת ַהּׁשַ

ַהְבָּדָלה .......................................................................................................... קפח

ֶרק כ"ג ּפֶ
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ֵצאת ַהַּׁשָּבת
ָּבת, ַּכָּמה ְצָבאֹות ּוַמֲחנֹות  יָון ֶׁשָּיְצָאה ַהּׁשַ ּכֵ
ּפֹוְרִחים ּוְמׁשֹוְטִטים ָּבעֹוָלם, ְוַעל ֵּכן ֻּתַּקן 
ָהָעם  ַעל  ִיְׁשְלטּו  ֶׁשֹּלא  ְּפָגִעים  ֶׁשל  ִׁשיר 
ַהָּקדֹוׁש. ְלֵאיֶזה ָמקֹום ְמׁשֹוְטִטים ַּבַּלְיָלה 
ְוחֹוְׁשִבים  ְּבִחָּפזֹון  ְּכֶׁשּיֹוְצִאים  ַההּוא? 
ִלְׁשֹלט ָּבעֹוָלם ַעל ָהָעם ַהָּקדֹוׁש, ְורֹוִאים 
יָרה ַהּזֹו,  אֹוָתם ַּבְּתִפָּלה ְואֹוְמִרים ֶאת ַהּׁשִ
ּוְבֵראִׁשית ַמְבִּדיִלים ַּבְּתִפָּלה ּוַמְבִּדיִלים ַעל 
ם ְוהֹוְלִכים ּוְמׁשֹוְטִטים  ַהּכֹוס, ּפֹוְרִחים ִמּׁשָ
ּוַמִּגיִעים ְלתֹוְך ַהִּמְדָּבר. ָהַרֲחָמן ַיִּציֵלנּו ֵמֶהם 

ּוֵמַהְּצָדִדים ָהָרִעים.

ָהעֹוָלם ָצִריְך ְלִהָּׁשֵמר ֵמרּוחֹות ְּבֵצאת ַהַּׁשָּבת

ַאַחר ֶׁשִּנְבְראּו רּוחֹות ]ד"א ִנְטְמנּו[, ִנְׁשֲארּו 
אֹוָתם רּוחֹות ַאַחר ָהֵרַחִים ֶׁשל ֶנֶקב ְּתהֹום 
ָּבת. ֵּכיָון ֶׁשָּיְצָאה  ָּבת ְויֹום ַהּׁשַ ַרָּבה ֵליל ַהּׁשַ
ת ַהּיֹום ְוֹלא ֻהְׁשְלמּו, ָיְצאּו ָלעֹוָלם  ְקֻדּׁשַ
ּוְמׁשֹוְטִטים ְלָכל ָהרּוחֹות, ְוָצִריְך ָהעֹוָלם 
ֵמר ֵמֶהם, ֶׁשֲהֵרי ָאז ִמְתעֹוֵרר ָּכל ַצד  ְלִהּׁשָ
ְׂשֹמאל, ְוֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם לֹוֶהֶטת, ְוָכל אֹוָתם 
ֶׁשְּבַצד ְׂשמאֹל הֹוְלִכים ּוְמׁשֹוְטִטים ָּבעֹוָלם. 
ְורֹוִצים ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבגּוף ְוֹלא ְיכֹוִלים, ְוָאז 
ֵמר ֵמֶהם, ְוִהְתִקינּו ִׁשיר ֶׁשל  ְצִריִכים ְלִהּׁשָ
ָׁשרּוי  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַּפַחד  ָׁשָעה  ְּבָכל  ְּפָגִעים 

ָּבעֹוָלם.

ְּבָׁשָעה  ַהֵּגיִהֹּנם,  ִרְׁשֵעי  ָׁשִנינּו,  ֶזה  ְוַעל 
ֶׁשִּנְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ֻּכָּלם ָנִחים, ְוֵיׁש ָלֶהם )ֵחרּות( 
ִׂשְמָחה ּוְמנּוָחה ְּבַׁשָּבת. ְוֵכיָון ֶׁשּיֹוֵצאת ַׁשָּבת, 
ֵיׁש ָלנּו ְלעֹוֵרר ִׂשְמָחה ֶעְליֹוָנה ָעֵלינּו ְּכֵדי 
ֶׁשִּנָּנֵצל ֵמאֹותֹו ָהעֶֹנׁש ֶׁשל ָהְרָׁשִעים ֶׁשִּנּדֹוִנים 

ֵצאת ַהַּׁשָּבת )ח"א י', ב(
ֵּכיַון ְּדָנַפק ַׁשַּבָּתא, ַּכָּמה ַחָּייִלין ּוַמִּׁשְרָיין 
ָּפְרִחין ּוְמַׁשְּטִטין ְּבָעְלָמא, ְוַעל ָּדא 
ִאְתַקן ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים ְּדָלא ִיְׁשְלטּון ַעל 
ַעָּמא ַקִּדיָׁשא. ְלָאן ֲאַתר ְמַׁשְּטֵטי ְבַההּוא 
ְוָחְׁשִבין  ִּבְבִהילּו  ַנְפֵקי  ַּכד  ֵליְלָיא. 
ַקִּדיָׁשא  ַעָּמא  ַעל  ְבָעְלָמא  ְלַׁשְּלָטָאה 
ְוָחָמאן לֹון ִּבְצלֹוָתא ְוָאְמִרין ִׁשיָרָתא ָדא, 
ּוְבֵׁשירּוָתא ַמְבְּדֵלי ִבְצלֹוָתא ּוַמְבְּדֵלי ַעל 
ַהּכֹוס, ַּפְרֵחי ִמַּתָּמן ְוָאְזֵלי ּוְמָׁשְטֵטי ּוָמָטאן 
ִמַּנְייהּו  ְלֵׁשיְזָבן  ַרֲחָמָנא  ַמְדְּבָרא.  ְלגֹו 

ּוִמִסְטָרן ִּביָׁשא.

ָהעֹוָלם ָצִריְך ְלִהָּׁשֵמר ֵמרּוחֹות ְּבֵצאת ַהַּׁשָּבת
)ח"א מ"ח, א(

ִאַּטָּמרּו(  )ד"א ל"ג  ְּדִאְתְּבִריאּו רּוִחין  ָּבַתר 
ִאְׁשָּתֲארּו ִאּנּון רּוִחין ָּבַתר ֵרַחָּייא 
ְדנּוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרָּבא ֵליְלָיא ְדַׁשַּבָּתא 
ְויֹוָמא ְדַׁשַּבָּתא, ֵּכיַון ְּדָנַפק ְקדּוָׁשָתא 
ְדיֹוָמא ְוָלא ִאְׁשַּתִּלימּו, ָנְפקּו ְלָעְלָמא 
ָעְלָמא  ּוָבְעָיא  ִסְטִרין,  ְלָכל  ְוָׁשָטאן 
ְלִאְתַנְּטָרא ִמַּנְייהּו. ְּדָהא ְכֵדין ָּכל ְסָטר 
ְׂשָמאָלא ִאְתָער, ְוֶאָּׁשא ְדֵגיִהֹּנם ְמַלֲהָטא, 
ְוָכל ִאּנּון ְּדִבְסַטר ְׂשָמאָלא ָאְזִלין ְוָׁשָטאן 
ְּבָעְלָמא. ּוָבָעאן ְלִאְתַלְּבָׁשא ְּבגּוָפא ְוָלא 
ָיְכִלין. ְּכֵדין ָּבֵעיָנא ְלִאְסַּתְּמָרא ִמַּנְייהּו, 
ַׁשֲעָתא  ְּבָכל  ִּדְפָגִעים  ִׁשיר  ְוַאְתִקינּו 

ִדְדִחילּו ִדְלהֹון ַׁשְרָיא ְּבָעְלָמא.
)ח"ב ל"א, ב(

ְוַעל ָּדא ָתֵניָנן, ַחָּייִבין ְּדֵגיִהָּנם, ְּבַׁשֲעָתא 
ְדָעאל ַׁשְּבָתא, ֻּכְּלהּו ַנְייִחין, ְוִאית 
ְלהוּ )ס"א ֵחירּו( ֵחידּו, ְוַנְייָחא ְבַׁשָּבָתא. ֵּכיַון 
ְּדָנִפיק ַׁשְּבָתא, ִאית ָלן ְלַאְתָעָרא ֵחידּו 
ִעָּלָאה ָעָלָנא, ְּדִנְׁשֵּתִזיב ֵמַההּוא עֹוְנָׁשא 
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ֵמאֹוָתּה ָׁשָעה ָוָהְלָאה, ְוֵיׁש ָלנּו ְלִהְתעֹוֵרר 
ְולֹוַמר, )תהלים צ( ִויִהי ֹנַעם ה' ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו. 
ֶזהּו ֹנַעם ֶעְליֹון, )ֵחרּות( ִׂשְמַחת ַהֹּכל. ְוַעל ֶזה, 

ְּדָרֶכיָה ַּדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום.

ִעּכּוב ְּבֵצאת ַהַּׁשָּבת
ּיֹוֵצאת ַׁשָּבת, ְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּלַמָּטה  ׁשֶ ּכְ
ְלִהְתַעֵּכב, ֶׁשֲהֵרי הּוא יֹום ָּגדֹול ֶעְליֹון, )ָצִריְך 
ְלִהְתַעֵּכב ָעָליו( ּוַבּיֹום ַהֶּזה ׁשֹוֶרה ָעָליו אֹוֵרַח 

ּוִמּׁשּום ָּכְך ָצִריְך ְלִהְתַעֵּכב,  ְוִנְכָּבד,  ָּגדֹול 
ְלַהְראֹות ֶׁשֹּלא דֹוֲחִקים ָּבאֹוֵרַח ַהָּקדֹוׁש. ָאז 
ּפֹוְתִחים ִיְׂשָרֵאל ְואֹוְמִרים, )תהלים עח( ְוהּוא 
ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְוגֹו'. ֶׁשִּתּקּון ָיֶפה הּוא ַּבַּלְיָלה 
ֹּלא  ַהֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשַהִּדין חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו - ַמה ּׁשֶ
ָראּוי ְּכֶׁשִּנְכֶנֶסת ַׁשָּבת, ְּכֶׁשַהִּדין ִמְסַּתֵּלק 

ְוֹלא ִנְמָצא.

ָעה ֶׁשּפֹוְתִחים ִיְׂשָרֵאל "ִויִהי נַֹעם" ְוֵסֶדר  ׁשָ ּבְ
ה, ָּכל אֹוָתם ִרְׁשֵעי ַהֵּגיִהּנֹם ּפֹוְתִחים  ַהְּקֻדּׁשָ
ְואֹוְמִרים: ַאְׁשֵריֶכם ִיְׂשָרֵאל, ָהָעם ַהָּקדֹוׁש. 
ַאְׁשֵריֶכם ַהַּצִּדיִקים ַהּׁשֹוְמִרים ֶאת ִמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה. אֹוי ָלְרָׁשִעים ֶׁשֹּלא ָזכּו ִלְׁשמֹר ּתֹוָרה. 
ָאז ּדּוָמ"ה ַמְקִּדים, ּוִמְתעֹוֵרר ָּכרֹוז ְואֹוֵמר: 
)שם ט( ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי 

ֱאֹלִהים. ְוָכל ְקבּוצֹות ָהרּוחֹות ַהָּללּו טֹוְרדֹות 
אֹוָתם ַּבֵּגיִהֹּנם, ְוֵאין ִמי ֶׁשְּמַרֵחם ֲעֵליֶהם. 
ָּבת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,  ַאְׁשֵריֶהם ָּכל ׁשֹוְמֵרי ַהּׁשַ
ּוְמַעְּנִגים ֶאת אֹותֹו ָהעֶֹנג ֶׁשּשֹׁוֶרה ִמְלַמְעָלה, 

ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו.

ַהְבָּדָלה
ָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֵּבין אֹוָתם ֶׁשּשֹׁוְלִטים  ַהְבּדָ
ָּבת,  ַהּׁשַ ּוְכֶׁשּיֹוֵצאת  ְלַׁשָּבת.  ַהֹחל  ִּביֵמי 
עֹוֶלה ִמֵּגיִהּנֹם ַצד ֶאָחד ֵמַעִין ָהָרָעה ]ס"א 

ַׁשֲעָתא  ֵמַהִהיא  ְּדִאְתָּדנּו  ְדַחָּיָבָיא, 
ּוְלָהְלָאה. ְוִאית ָלן ְלַאְתֲעָרא ְוֵליָמא, )תהלים 
צ'( ִויִהי נַֹעם ְיָי' ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו. ָּדא הּוא 
נַֹעם ִעָּלָאה, )ֵחירּו( ֵחידּו ְּדכָֹּלא. ְוַעל ָּדא, 
ְּדָרֶכיָּה ַּדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום.

ִעּכּוב ְּבֵצאת ַהַּׁשָּבת )ח"ב ר"ז, א(
ַּכד ָנַפק ַׁשְּבָתא, ְצִריִכין ִיְׂשָרֵאל ִּדְלַתָּתא, 
ְלַאְעָּכָבא, ְּדָהא יֹוָמא ַרָּבא ִעָּלָאה 
ִאיהּו. )ִאְצְטִריְך ְלִאְתַעְּכָבא ָעֵליּה( ּוְבַהאי יֹוָמא, 
אּוְׁשִּפיָזא ַרָּבא ְוַיִּקיָרא, ָקא ַׁשְרָיא ָעֵליּה, 
ְּבִגין ַּכְך ָּבֵעי ְלִאְתַעְּכָבא, ְלִאְתֲחָזָאה ְדָלא 
ָדֲחִקין ְּבאּוְׁשִּפיָזא ַקִּדיָׁשא. ְּכֵדין ַּפְתֵחי 
ִיְׂשָרֵאל ְוַאְמֵרי, )תהלים עח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ָעוֹן ְוגֹו', ְּדִתּקּוָנא ַׁשִּפיָרא ִאיהּו ְבַהאי 
ֵליְלָיא, ֵּכיַון ְּדִדיָנא ִאְתַהָּדר ְלַאְתֵריּה, 
ַמה ְדָלא ִאְתֲחֵזי ַכד ָעֵייל ַׁשְּבָתא, ְּדִדיָנא 

ִאְסַּתָּלק, ְוָלא ִאְׁשְּתַכח.
ְּבַׁשֲעָתא ְּדַפְתֵחי ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי נֹוַעם, 
ּוְקדּוָׁשָתא ְדִסְדָרא, ָּכל ִאיּנּון 
ַחָּייִבין ְּדֵגיִהָּנם, ַּפְתִחין ְוַאְמִרי, ַזָּכִאין ַאּתּון 
ַאּתּון  ַזָּכִאין  ַקִּדיָׁשא,  ַעָּמא  ִיְׂשָרֵאל 
ַצִּדיַקָּייא, ְּדַנְטֵרי ִּפּקּוֵדי אֹוַרְייָתא. ַווי 
לֹון ְלַחָּייַבָּיא, ְּדָלא ָזכּו ְלֵמיַטר אֹוַרְייָתא, 
ְּכֵדין דומ"ה ָקִדים, ְוָכרֹוָזא ִאְּתַער ְוָאַמר, 
)תהלים ט( ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָכל ּגֹוִים 

ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים. ְוָכל ִאֵּלין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין, 
ַטְרִדין לֹון ְּבֵגיִהָּנם, ְוֵלית ָמאן ִּדְמַרֵחם 
ֲעֵליהֹון. ַזָּכִאין ִאיּנּון ָּכל ַנְטֵרי ַׁשְּבָתא 
ְבַהאי ָעְלָמא, ְוָקא ְמַעְּנֵגי ְלַההּוא עֶֹנג 

ְּדַׁשְרָיא ִמְּלֵעיָּלא, ִּכְדָקַאְמָרן.
ַהְבָּדָלה )ח"א י"ז, ב(

ַהְבָּדָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֵּבין ִאּנּון ְּדַׁשִּליִטין 
ְּביֹוֵמי חֹול ְלַׁשָּבת. ְוַכד ָנִפיק 
ַׁשָּבת ָסְלָקא ִמֵּגיִהֹּנם ַחד ִסְטָרא ֵמֵעיָנא 
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ַמְׁשִחית ְמֻמֶּנה ַרע[ ֶׁשרֹוֶצה ִלְׁשֹלט ְּבָׁשָעה 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים )תהלים צ( ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 
ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ְויֹוֵצא ֵמאֹוָתּה ַּדְרָּגה ֶׁשִּנְקֵראת 
ְׂשמֹאל ]ְׁשאֹול[, ְורֹוֶצה ְלִהְתָעֵרב ַּבֶּזַרע ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ְוִלְׁשֹלט ַעל ִיְׂשָרֵאל.

ָרֵאל עֹוִׂשים ַמֲעֶׂשה ַּבֲהַדס ְוַיִין ְואֹוְמִרים  ְוִיׂשְ
ַהְבָּדָלה, ְוִנְפָרד ֵמֶהם, ּוָמְך אֹותֹו ַצד ְוִנְכָנס 
אֹול, ְּבָמקֹום ֶׁשֹּקַרח ַוֲעָדתֹו  ִלְמקֹומֹו ַּבּׁשְ
ָׁשם, ֶׁשָּכתּוב )במדבר יט( ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר 
ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאֹוָלה. ְוֵהם ֹלא יֹוְרִדים ְלָׁשם 
ַעד ֶׁשעֹוִׂשים ִיְׂשָרֵאל ַהְבָּדָלה ֵמֶהם, ֶׁשָּכתּוב 

)שם( ִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ְוגֹו'.

ִני, ֶׁשהּוא ְׂשֹמאל  ּוְלעֹוָלם ַהְבָּדָלה ִהיא ַּבּׁשֵ
מֹאל ַּבַּמֲחֹלֶקת,  ְּבֵראִׁשית ְורֶֹגז ֶׁשְּמעֹוֵרר ַהּׂשְ
ֲעַדִין ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵכְך ִּבְמנּוָחה, ְוִנְבָרא ּבֹו ֵּגיִהּנֹם. 
ָאז ִנְבְראּו ָּכל אֹוָתם ַמְלָאִכים ֶׁשְּמַקְטְרִגים 
ָהֵאׁש  אֹוָתם  ְוָאְכָלה  ְלַמְעָלה,  ְלִרּבֹוָנם 
ְוִנְׂשְרפּו, ְוֵכן ָּכל ְׁשָאר ֵאֶּלה ֶׁשִּמְתַּבְּטִלים, 
ְוֵאין ָלֶהם ִקּיּום ְוֶנֶאְכלּו ָּבֵאׁש. ְּכמֹו ֶזה ֹקַרח 

ְלַמָּטה, ְוַהֹּכל ְּכמֹו ֶזה.

ַאַחר ֶׁשּיֹוֵצאת ַׁשָּבת, ָצִריְך ָאָדם ְלַהְבִּדיל 
ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל. ָלָּמה? ֶׁשֲהֵרי ִנְּתָנה ְרׁשּות 
ַלְמֻמִּנים ֶׁשְּלַמָּטה ִלְׁשֹלט ַעל ָהעֹוָלם, ּוְבָכל 
ַמֲעֵׂשי ָהעֹוָלם ְלַהְראֹות ִיחּוד ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש, 
ה ֶעְליֹוָנה, ּוְלַהְפִריד ְלַמָּטה ִמִּיחּוד  ִּבְקֻדּׁשָ

ָהֶעְליֹון, ּוְלָבֵרְך ַעל ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ִביָׁשא )ס"א ְטִסיָרא ְמָמָנא ִביָׁשא( ְדָבָעא ְלַׁשְלָטָאה 
ְּבַׁשֲעָתא ְדָאְמִרין ִיְׂשָרֵאל )תהלים צ( ּוַמֲעֵׂשה 
ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ְוָנִפיק ֵמַההּוא ַדְרָּגא 
ְדִאְקֵרי ְׂשָמאָלא )נ"א ְׁשאֹוָלה( ּוָבֵעי ְלִאְתַעְרָבא 
ֲעַלְייהּו  ּוְלַׁשְלָטָאה  ְדִיְׂשָרֵאל  ְבַזְרָעא 

ִיְׂשָרֵאל.

ּוְבַיִין  ַעְבֵדי עֹוָבָדא ְבֲהַדס  ְוִיְׂשָרֵאל 
ְוִאְתְּפַרׁש  ַהְבָּדָלה,  ְוָאְמֵרי 
ְוָעאל  ִסְטָרא  ַההּוא  ּוָמִאיְך  ִמַּנְייהּו, 
ְלדּוְכֵּתיּה ַּבְּׁשאֹול ֲאַתר ְּדקַֹרח ְוִסיֲעֵתיּה 
ַּתָּמן ִּדְכִּתיב, )במדבר יט( ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר 
ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאֹוָלה. ְוִאּנּון ָלא ָנְחֵתי ַּתָּמן 
ַעד ְּדַעְבֵּדי ִיְׂשָרֵאל ַהְבָּדָלה ִמְנהֹון ִּדְכִּתיב, 

)במדבר יט( ִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ְוגו'.

ּוְלעֹוָלם ַהְבָּדָלה ַבֵּׁשִני ְדִאיהּו ְׂשָמאָלא 
ְורּוְגָזא  ְותּוְקָּפא  ְבֵׁשירּוָתא 
ְדִאְתַער ְׂשָמאָלא ְבַמְחלֹוֶקת ַעד ָלא ָׁשִכיְך 
ְּכֵדין  ֵּגיִהֹּנם.  ֵביּה  ְוִאְתְּבֵרי  ִּבְנָייָחא 
ִאְתְּבִריאּו ָכל ִאּנּון ַמְלָאִכים ְּדַקְטְרֵגי 
נּוָרא  לֹון  ְוָאִכיל  ְלֵעיָּלא  ְלָמאֵריהֹון 
ְוִאּתֹוְקדּו. ְוֵכן ָּכל ְׁשַאר ִאּנּון ְּדִמְתַּבְּטֵלי 
ְוֵלית לֹון ִקּיּוָמא ְוִאְתֲאָכלּו ְבנּוָרא. ְּכַגְווָנא 

ָדא קַֹרח ְלַתָּתא. ְוכָֹלא ְכַגְווָנא ָדא.
)ח"ב ר"ז, ב(

ָנׁש  ַבר  ָּבֵעי  ַׁשְּבָתא,  ְּדָנִפיק  ְלָבָתר 
ְלחֹול.  ֹקֶדׁש  ֵּבין  ְלַאְפָרָׁשא, 
ֲאַמאי. ְּדָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ִלְמָמָנן ִּדְלַתָּתא 
עֹוָבִדין  ּוְבָכל  ָעְלָמא,  ַעל  ְלַׁשְּלָטָאה 
ְּדָעְלָמא, ְלַאֲחָזָאה ִיחּוָדא, ְּבֲאָתר ַקִּדיָׁשא, 
ְלַתָּתא  ּוְלַאְפְרָׁשא  ִעָּלָאה,  ִּבְקדּוָּׁשה 
ְנהֹוָרא  ַעל  ּוְלָבְרָכא  ִעָּלָאה,  ִמִיחּוָדא 

ְּדֶאָּׁשא.



ָּבת     ֶבֶרק כ"ג    ֹזַהר ַהּׁשַ קצ

ים ָהֲאֵחִרים ִנְטְמנּו ְוִנְגְנזּו  ּום ֶׁשָּכל ָהִאּׁשִ ִמּשׁ
ה  ָּבת, ְּפָרט ְלֵאׁש ַאַחת ֶׁשל ְקֻדּׁשָ ְּביֹום ַהּׁשַ
ָּבת.  ת ַהּׁשַ ֶעְליֹוָנה ֶׁשִּנְגְלָתה ְוִנְכְלָלה ִּבְקֻדּׁשַ
ֶיֶתר ָהִאּׁשֹות  ִמְתַּגָּלה, ָּכל  ּוְכֶׁשָהֵאׁש ַהּזֹו 
ִנְטָמנֹות ְוִנְגָנזֹות ְלָפֶניָה. ְוָהֵאׁש ַהּזֹו ִהיא 
ֶׁשל ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ֶׁשּלֹוֶהֶטת ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. 
ִמּׁשּום ָּכְך ָצִריְך ְלָבֵרְך ַעל ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. 
ְוָהֵאׁש ַהּזֹו ֹלא ְצִריָכה ֵאׁש ֶׁשל ֹחל, ֶאָּלא 
ֵאׁש ֶׁשל ַׁשָּבת, ְוָהֵאׁש ַהּזֹו ִהיא ֵאׁש ֶׁשּיֹוֵצאת 

ֵמאֹוָתּה ָהֵאׁש ֶׁשְּלַמְעָלה.

ְוזֹוִהי ֵאׁש ֶׁשּסֹוֶבֶלת ֵאׁש. ְוֵכיָון ֶׁשָהֵאׁש ַהּזֹו 
ֶׁשּיֹוֵצאת ֵמָהֵאׁש ֶׁשְּלַמְעָלה ִמְתָּבֶרֶכת ְּבִבְרַּכת 
ָהאֹור, ָאז ָּכל ְׁשָאר ָהִאּשֹׁות ָהֲאֵחרֹות יֹוְצאֹות 
ְוִנְתַמּנֹות ִּבְמקֹוָמן, ְוִנֶּתֶנת ָלֶהן ְרׁשּות ְלָהִאיר.

ִאְתְטָמרּו  ַאֲחָרִנין,  ֶאִּׁשין  ְּדָכל  ְּבִגין 
ַּבר  ְּדַׁשְּבָתא,  ְביֹוָמא  ְוִאְתְּגִניזּו 
ֵאָׁשא ַחד ִּדְקדּוָּׁשה ִעָּלָאה, ְּדִאְתַּגְלָיא 
ְוִאְתְּכִליָלא ִבְקדּוָׁשא ְדַׁשְּבָתא. ְוַכד ַהאי 
ַאֲחָרִנין  ֶאִּׁשין  ָּכל  ִאְתַּגְלָייא,  ֵאָׁשא 
ִאְתְטָמרּו, ְוִאְתְּגִניזּו ַקֵּמיּה. ְוַהאי ֵאָׁשא, 
ִאיִהי ַדֲעֵקיָדה ְדִיְצָחק, ְּדִאְתָלֲהָטא ַעל 
ַּגֵּבי ַמְדְּבָחא. ְּבִגין ַּכְך, ָּבֵעי ְלָבְרָכא ַעל 
ְנהֹוָרא ְדֶאָּׁשא. ְוַהאי ֵאָׁשא, ָלא ָבֵעי ֵאָׁשא 
ְדחֹול, ֶאָּלא ֵאָׁשא ְדַׁשָּבת, ְוַהאי ֵאָׁשא, 
ִאיהּו ֵאָׁשא ְּדָנִפיק ֵמַההּוא ֶאָּׂשא ִדְלֵעיָּלא.

ְוָדא ִאיהּו ֵאָׁשא ְדָסִביל ֵאָׁשא. ְוֵכיָון 
ְּדַהאי ֵאָׁשא ְדָנִפיק ֵמֶאָּׁשא ִדְלֵעיָּלא 
ִאְתָּבְרָכא ִבְבָרָכה ִדְנהֹוָרא, ְּכֵדין ָּכל ְׁשַאר 
ֶאִּׁשין ַאֲחָרִנין ָנְפִקין, ְוִאְתַמָּנן ְּבדּוְכַּתְייהּו, 

ְוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשּוָתא ְלַאְנָהָרא.

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300
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ָבָרִׁשּיֹות

ַצו – ְוֹזאת ַהְּבָרָכה

f
ָלה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַָ ֵסֶדר ַהַהְב
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים כז-פד. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים פה-קמ. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קמא-קצח. ~ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

ַהְּבָרָכה ַעל ָהֵאׁש................................................................... קצג

ִּכּפּוף ָהֶאְצָּבעֹות ִלְפֵני ָהֵאׁש...................................... קצג

ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש................................................................ קצג

סֹוד ָהֶאְצָּבעֹות........................................................................ קצד

ְּבָׂשִמים........................................................................................... קצה

ָהֵריַח הּוא ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש..................................................... קצו

ּתֹוַרת ַהֹּזַהר ְּבָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש......................................... קצז

ַהֹּזַהר זֹוֵהר ַמְכִריז ְואֹוֵמר............................................ קצח

ֶרק כ"ד ּפֶ



ָּבת    ַצו – ְוֹזאת ַהְּבָרָכה     קצגֹזַהר ַהּׁשַ

ַהְּבָרָכה ַעל ָהֵאׁש
אֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשְּמָבְרִכים ַעל ָהֵאׁש, ִמְזַּדְּמנֹות  ּבְ
ְלַמָּטה,  ַמֲחנֹות  ַאְרַּבע  ֶמְרָּכבֹות,  ַאְרַּבע 
ְלָהִאיר ֵמאֹוָתּה ֵאׁש ְמֹבֶרֶכת, ְוֵהם ִנְקָרִאים 
ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ִמּשּׁום ָּכְך ָצִריְך ִלְכֹּפף ַאְרַּבע 
ֶאְצָּבעֹות ֶׁשל ַיד ָיִמין, ּוְלָהִאיר ָלֶהם ִמּתֹוְך 

אֹותֹו אֹור ַהֵּנר ֶׁשִּמְתָּבֵרְך.

ִּכּפּוף ָהֶאְצָּבעֹות ִלְפֵני ָהֵאׁש
ְואֹוָתן ֶאְצָּבעֹות ֶרֶמז ְלאֹוָתם ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש 
ֶׁשְּמִאיִרים ְוׁשֹוְלִטים ֵמאֹותֹו ָהאֹור ֶׁשל ַהֵּנר 
ֶׁשִּמְתָּבֵרְך. ּוִמּׁשּום ֶׁשֵהן ְּדָרגֹות ֶׁשְּלַמָּטה, 
ְּכֶׁשַּמְרֶאה ָאָדם ָהֶאְצָּבעֹות ִלְפֵני אֹותֹו אֹור 
ַהֵּנר, ָצִריְך ְלָכְפָפם ְלָפָניו, ִמּשּׁום ֶׁשאֹותֹו אֹור 

ׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ְמִאיִרים ִמֶּמּנּו.

ָאר ַהְּבָרכֹות ָצִריְך ִלְזֹקף ֶאת ָהֶאְצָּבעֹות  ׁשְ ּבִ
ה ֶעְליֹוָנה ֶׁשל ַהְּדָרגֹות  ְּכֵדי ְלַהְראֹות ְקֻדּׁשָ
ם  ֶׁשַהּׁשֵ ַהֹּכל,  ַעל  ֶׁשּׁשֹוְלטֹות  ָהֶעְליֹונֹות 
ַהָּקדֹוׁש ִהְתַעֵּטר ָּבֶהן ְוִהְתַקֵּדׁש ָּבֶהן, ְוָכל 
ַהְּדָרגֹות ִמְתָּבְרכֹות ְּכֶאָחד, ּוְמִאיִרים ִמּתֹוְך 
ָּכְך  ּוִמּׁשּום  ַהֹּכל,  ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל  ַהְּמנֹוָרה 
ְצִריִכים ְלָזְקָפם ְלַמְעָלה. ְוָכאן ָצִריְך ְלכֹוֵפף 
ֶאת ָהֶאְצָּבעֹות ִלְפֵני ַהֵּנר ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶאת 
ַהְּדָרגֹות ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשְּמִאיִרים ִמּתֹוְך ַהָּמאֹור 
ָהֶעְליֹון, ּוִמָּכאן ׁשֹוְלִטים ּוְמִאיִרים ִמֶּמָּנה, 

ְוֵהם ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש
ָכל יֹום ָאנּו ְמָבְרִכים ְמאֹוֵרי אֹור, ֶׁשֵהם  ּבְ
אֹור  ְּבאֹותֹו  ֶׁשעֹוְמִדים  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות 
ִראׁשֹון, ְוָכל ַהְּדָרגֹות ִמְתָּבְרכֹות ּוְמִאירֹות 
ֻּכָּלן ְּכַאַחת ִמּתֹוְך ַהָּמאֹור ָהֶעְליֹון, ְוֵאֶּלה 

ַהְּבָרָכה ַעל ָהֵאׁש
ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ְדָקא ְמָבְרִכין ַעל ֵאָׁשא, 
ִאְזַּדְּמָנן ַאְרַּבע ְרִתיִכין, ַאְרַּבע 
ַמִׁשְרָיין ְלַתָּתא, ְלַאְנָהָרא ֵמַההּוא ֵאָׁשא 
ְמָבְרָכא, ְוִאיּנּון ִאְקרּון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ְּבִגין 
ַּכְך, ָּבֵעיָנן ְלַאְכְּפָיא ַאְרַּבע ֶאְצְּבָעאן ִּדיָדא 
ִדיִמיָנא, ּוְלַאְנֲהָרא לֹון ִמּגֹו ַההּוא ְנהֹוָרא 

ִדְׁשָרָגא ְדִמְתָּבְרָכא.

ִּכּפּוף ָהֶאְצָּבעֹות ִלְפֵני ָהֵאׁש
ְוִאיּנּון ֶאְצְּבָעאן, ֶרֶמז ְלִאיּנּון ְמאֹוֵרי 
ָהֵאׁש, ִּדְנִהיֵרי ְוַׁשְלֵטי ֵמַההּוא 
ְנהֹוָרא ִדְׁשָרָגא ְדִמְתָּבְרָכא. ּוְבִגין ְּדִאיּנּון 
ַּדְרִּגין ְלַתָּתא, ַּכד ַאְחֵזי ַבר ָנׁש ֶאְצְּבָעאן 
ַקֵּמי ַההּוא ְנהֹוָרא ִדְׁשָרָגא, ָּבֵעי ְלַאְכְּפָייא 
לֹון ַקֵּמיּה, ְּבִגין ְּדַההּוא ְנהֹוָרא ַׁשְלָטא 

ָעַלְייהּו, ְוִאיּנּון ָנֲהִרין ִמֵּניּה.

לֹון  ְלַזְקָפא  ָּבֵעיָנן  ִּבְרָכאן  ִּבְׁשַאר 
ְלַאֲחָזָאה  ְּבִגין  ְלֶאְצְּבָעאן, 
ְקֻדָּׁשה ִעָּלָאה, ְּדַדְרִּגין ִעָּלִאין, ְּדַׁשְלִטין 
ַעל ּכָֹּלא, ִּדְׁשָמא ַקִּדיָׁשא ִאְתֲעָּטר ְּבהּו 
ְוִאְתַקָּדׁש ְּבהּו, ְוִאְתָּבְרָכן ֻּכְּלהּו ַדְרִּגין 
ַּכֲחָדא, ְוָנֲהִרין ִמּגֹו ּבּוִציָנא ִעָּלָאה ְּדכָֹּלא, 
ּוְבִגין ָּכְך ָּבֵעיָנן ְלַזְקָפא לֹון ְלֵעיָּלא. ְוָהָכא 
ָבֵעיָנן ְלַאְכְּפָייא ֶאְצְּבָעאן ָקֵמי ַׁשְרָּגא, 
ְּבִגין ְלַאֲחָזָאה ַדְרִּגין ִּדְלַתָּתא, ְּדָנֲהִרין 
ִמּגֹו ּבּוִציָנא ִדְלֵעיָּלא, ּוֵמָהָכא ַׁשְלִטין 

ְוָנֲהִרין ִמָּנּה, ְוִאיּנּון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש
ְבָכל יֹוָמא ֲאָנן ְמָבְרֵכיָנן ְמאֹוֵרי אֹור, 
ְּדַקְייָמן  ִעָּלִאין,  ְנהֹוִרין  ְּדִאיּנּון 
ְּבַההּוא אֹור ַקְדָמָאה, ְוִאְתָּבְרָכן ֻּכְּלהּו 
ַדְרִּגין, ְוָנֲהִרין ֻּכְּלהּו ַכֲחָדא, ִמּגֹו ּבּוִציָנא 
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ִנְקָרִאים ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ּוִמּׁשּום ַהּסֹוד ַהֶּזה 
ְמָבְרִכים ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ְוִאם ּתֹאַמר, ָלָּמה ּבֹוֵרא, ְוֹלא אֹוְמִרים ֵמִאיר 
ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, הֹוִאיל ּוְמִאיִרים ֵמאֹוָתּה ָהֵאׁש, 
ֵמאֹוָתּה ְמנֹוָרה ְמבֶֹרֶכת? ֶאָּלא, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכֶנֶסת 
ַׁשָּבת, ָּכל אֹוָתן ַהְּדָרגֹות ֶׁשְּלַמָּטה ְוָכל אֹוָתם 
ֶׁשְּמִאיִרים ְוׁשֹוְלִטים, ֻּכָּלם ִנְכָנִסים ְוִנְכָלִלים 
ַּבֵּנר ַהֶּזה, ְוִנְטָמִנים ְוִנְגָנִזים ְוִנְׁשָמִרים ּבֹו ְוֹלא 
ִנְרִאים ּבֹו, ֶאָּלא ַרק אֹוָתּה ְנֻקָּדה ְלַבָּדּה, ְוֻכָּלם 

ָּבת. ִנְטְמנּו ְבתֹוָכּה ְּבָכל יֹום ַהּׁשַ

ָּבת, הּוא מֹוִציא אֹוָתם ָּכל  יָון ֶׁשּיֹוֵצאת ַהּׁשַ ּכֵ
ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאּלּו ִנְבְראּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְוֻכָּלם 
ָיְצאּו ְוִנְבְראּו ְּכִמֹּקֶדם ְוִהְתַמּנּו ַעל ְמקֹוָמם 
ִלְׁשֹלט, ְוָאז ַהֵּנר ַהֶּזה ִמְתָּבֵרְך, ְוִנְכָנִעים ְלָפָניו 
ְלָהִאיר. ֵּכיָון ֶׁשְּמִאיִרים, ָאז ֵהם ִמְתַמִּנים ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד ַעל ְמקֹומֹו.

מֹו ֶזה אֹוָתן ְּדָרגֹות ֶעְליֹונֹות ֶׁשִּנְקָראֹות  ּכְ
ְמאֹוֵרי אֹור, ׁשֹוְלטֹות ַּבּיֹום ּוְמִאירֹות ִמתֹוְך 
ַהָּמאֹור ָהֶעְליֹון. ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵרד ַהַּלְיָלה, אֹותֹו 
ָמאֹור ֶעְליֹון ּכֹוֵנס אֹוָתם ּוַמְכִניס אֹוָתם ְלתֹוכֹו 
ַעד ֶׁשֵּמִאיר ַהּיֹום. ֵּכיָון ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְמָבְרִכים 
ַעל ָהאֹור ַּבּיֹום, ָאז מֹוִציא אֹוָתם ִּבְׁשֵלמּות 
ָהאֹור, ְוָלֵכן ְמָבְרִכים יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות ְוֹלא 
אֹוְמִרים ּבֹוֵרא )ֶאָּלא יֹוֵצר(. ְוָכאן ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי 

ָהֵאׁש, ִמּׁשּום אֹוָתן ַהְּדָרגֹות ֶׁשְּלַמָּטה.

סֹוד ָהֶאְצָּבעֹות
ָּבֶהן ְרמּוזֹות  ָהֶאְצָּבעֹות,  הּוא סֹוד  ְוַהּכֹל 
ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות. 
ִּבְזִקיַפת  נֹוָדעֹות  ָהֶעְליֹונֹות  ַהְּדָרגֹות 
ָהֶאְצָּבעֹות ְלַמְעָלה, ּוִבְזִקיַפת ָהֶאְצָּבעֹות 
ְוַהְּדָרגֹות  ִמְתָּבְרכֹות ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות 

ִעָּלָאה. ְוָהֵני ִאְקרּון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ּוְבִגיֵני 
ָרָזא ָדא, ְמָבְרִכין ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש.

ְוִאי ֵּתיָמא, ֲאַמאי בֹוֵרא, ְוָלא ָאְמרּו ֵמִאיר 
ַנֲהִרין  ְוָקא  ָהֵאׁש. הֹוִאיל  ְמאֹוֵרי 
ֵמַההּוא ֵאׁש, ֵמַההּוא בּוִציָנא ְמָבְרָכא. 
ֶאָּלא ֵכיַון ְּדָעאל ַׁשְּבָתא, ָּכל ִאיּנּון ַּדְרִּגין 
ִּדְלַתָּתא, ְוָכל ִאיּנּון ְּדָנֲהִרין ְוַׁשְלִטין, ֻּכְּלהּו 
ָעאִלין ְוִאְתְּכִלילּו ְבַהאי ַׁשְרָּגא, ְוִאְתָטָמרּו 
ְוִאְתְּגִניזּו, ְוִאְתְּנָטרּו ֵּביּה, ְוָלא ִיְתֲחזּון 
ִבְלחֹוָדָהא,  ְנקּוָדה  ַהִהיא  ֶאָּלא  ֵּביּה, 
ְוֻכְּלהּו ִאְתְטָמרּו ְבַגָּווה, ָּכל יֹוָמא ְדַׁשְּבָתא.

ֵּכיַון ְּדָנַפק ַׁשְּבָתא, ַאִּפיק לֹון ְלָכל ַחד 
ַׁשֲעָתא  ַהִהיא  ְּכִאיּלּו  ַחד,  ְו
ְוִאְתְּבִריאּו  ֻכְּלהּו  ְוַנְפקּו  ִאְתְּבִריאּו, 
ְוִאְתְמִניאּו ַעל ּדּוְכַּתְייהּו  ְּכִמְלַקְּדִמין, 
ְלַׁשְּלָטָאה ְכֵדין ִאְתָּבְרָכא ַהאי ַׁשְרָּגא, 
ְוִאְתַּכְפָיין ַקֵּמיּה, ְלַאְנָהָרא. ֵּכיַון ְּדָנֲהִרין, 

ְּכֵדין ִאְתְמּנּון ָּכל ַחד ְוַחד ַעל ּדּוְכֵּתיּה.
ְּכַגְווָנא ָּדא, ִאיּנּון ַּדְרִּגין ִעָּלִאין, ְּדִאְקרּון 
ִּביָמָמא,  ַׁשְלִטין  ְמאֹוֵרי אֹור, 
ְּבַׁשֲעָתא  ִעָּלָאה.  ִמּגֹו ּבּוִציָנא  ְוָנֲהִרין 
ְדָרַמׁש ֵליְלָיא, ַההּוא בּוִציָנא ִעָּלָאה ָכִניׁש 
לֹון, ְוָאִעיל לֹון ְּבַגֵּויּה, ַעד ְּדָנִהיר ְיָמָמא. 
ֵּכיַון ִּדְמָבְרִכין ִיְׂשָרֵאל ַעל ְנהֹוָרא ִביָמָמא, 
ְּכֵדין ַאִּפיק לֹון ִּבְׁשִלימּו ִּדְנהֹוָרא. ְוַעל 
ָּדא ְמָבְרִכין יֹוֵצר ַהְּמאֹורֹות, ְוָלא ַאְמֵרי 
ּבֹוֵרא, )ס"א ֶאָּלא יֹוֵצר( ְוָהָכא בֹוֵרא ְמאֹוֵרי 

ָהֵאׁש. ְּבִגין ְּדִאיּנּון ַּדְרִּגין ְלַתָּתא.
סֹוד ָהֶאְצָּבעֹות

ְוֹכָּלא ִאיהּו ָרָזא ְדֶאְצְּבָעאן, ְּבהּו ָרִמיז 
ַּדְרִּגין ִעָּלִאין, ְוַדְרִּגין ַּתָּתִאין. ַּדְרִּגין 
ִעָּלִאין ִאְׁשְּתמֹוְדַעאן, ִּבְזִקיפּו ְדֶאְצְּבָעאן 
ְלֵעיָּלא. ּוִבְזִקיפּו ְּדֶאְצְּבָעאן, ִאְתָּבְרָכן 
ַּכֲחָדא.  ַּתָּתִאין  ְוַדְרִּגין  ִעָּלִאין,  ַּדְרִּגין 



ָּבת    ַצו – ְוֹזאת ַהְּבָרָכה     קצהֹזַהר ַהּׁשַ

ַהַּתְחּתֹונֹות ְּכֶאָחד, ּוְבַהְנָמַכת ָהֶאְצָּבעֹות 
ִמְתָּבְרִכים ְלָהִאיר ַהְּדָרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ְלַבָּדן.

ְוַהּסֹוד ַהֶּזה, ַהִּצָּפְרַנִים ֶׁשל ֲאחֹוֵרי ָהֶאְצָּבעֹות. 
ַהִּצָּפְרַנִים  ִלְפִנים.  ְלַבָּדן  ְוָהֶאְצָּבעֹות 
ֶׁשל ֲאחֹוֵרי ָהֶאְצָּבעֹות ֵהם ָּפִנים ֲאֵחרֹות 
ֶׁשְּצִריכֹות ְלָהִאיר ִמּתֹוְך אֹותֹו ֵנר, ְואֹוָתם 
ָּפִנים ֶׁשִּנְקָרִאים ֲאחֹוַרִים. ָהֶאְצָּבעֹות ִלְפִנים 
ַהְּפִניִמִּיים  ַהָּפִנים  ֵהן  ֵאּלּו  ִצָּפְרַנִים,  ְּבִלי 
ַהְמֻכִּסים. ְוסֹוד ֶזה - )שמות לג( ְוָרִאיָת ֶאת 
ְלָאחֹור  ָהֶאְצָּבעֹות  ֲאחֹוֵרי  ֵאֶּלה  ֲאֹחָרי. 
ְּבִצָּפְרֵניֶהן. ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו, ֵאֶּלה ָהֶאְצָּבעֹות 
ִלְפִנים ְּבִלי ִצָּפְרַנִים, ֶׁשֵהן ַהָּפִנים ַהְּפִניִמִּיים.

ָבְרִכים ַעל ַהֵּנר, ָצִריְך ְלַהְראֹות ֶאת  ּמְ ּוְכׁשֶ
ֲאחֹוֵרי ָהֶאְצָּבעֹות ַּבִּצָּפְרַנִים, ְלַקֵּבל אֹור 
ִמּתֹוְך אֹותֹו ַהֵּנר, ְוֶאת ְּפִנים ָהֶאְצָּבעֹות ֹלא 
ָצִריְך ִלְכּפֹות )ְלַהְראֹות( אֹוָתן ֶׁשָּיִאירּו ִמּתֹוְך 
אֹותֹו ֵנר, ֶׁשֲהֵרי ֵאיָנן ְמִאירֹות ֶאָּלא ִמּתֹוְך 
ַהֵּנר ָהֶעְליֹון ֶׁשְּלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ֶׁשהּוא ָטִמיר 
ְוָגנּוז ְוֶׁשֹּלא ִנְגֶלה ְּכָלל. ְוֵאיָנן ְמִאירֹות ִמּתֹוְך 
ֵנר ֶׁשָּגלּוי ְּכָלל. ִמּׁשּום ָּכְך ָצִריְך ְלַהְראֹות 
ֶאת ֲאחֹוֵרי ָהֶאְצָּבעֹות ַּבִּצָּפְרַנִים, ְוֶאת ְּפִנים 
ָהֶאְצָּבעֹות ֹלא ָצִריְך ְלַהְראֹות ִלְפֵני ַהֵּנר 
ְמִאירֹות.  ֵהן  ּוַבֵּסֶתר  ֵהן,  ְטִמירֹות  ַהֶּזה. 
ְּפִניִמּיֹות ֵהן, ּוִמְּפִניִמִּיים ְמִאירֹות. ֶעְליֹונֹות 
ֵהן, ּוֵמֶעְליֹוִנים ֵהן ְמִאירֹות. ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ְּבָׂשִמים
ְוָצִריְך ְלָהִריַח ִּבְבָׂשִמים ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ַׁשָּבת 
ַעל ֶׁשִהְסַּתְּלָקה אֹוָתּה רּוַח, ְוֶנֶפׁש ָהָאָדם 
ִנְׁשֶאֶרת ֲעֻרָּמה )ִמְׁשַּתֵּנית ִּבְבָקִעים( ִמּשּׁום אֹותֹו 
ִסּלּוק ֶׁשִהְסַּתְּלָקה ָהרּוַח ִמֶּמּנּו, ַוֲהֵרי ֵּפְרׁשּוָה.

ּוִבְמִאיכּו ְדֶאְצְּבָעאן, ִאְתָּבְרָכן ְלַאְנָהָרא 
ַדְרִּגין ַּתָּתִאין ְלחֹוַדְייהּו.

ָּדא, טּוְפֵרי ַדֲאחֹוֵרי ֶאְצְּבָעאן.  ְוָרָזא 
ְוֶאְצְּבָעאן ְלחֹוַדְייהּו ְלגֹו. טּוְפֵרי 
ַדֲאחֹוֵרי ֶאְצְּבָעאן, ִאיּנּון ַאְנִּפין ַאֲחָרִנין, 
ְּדִאְצְטִריכּו ְלַאְנָהָרא ִמּגֹו ַההּוא ְׁשָרָגא, 
ְוִאיּנּון ַאְנִּפין ְּדִאְקרּון ֲאחֹוַרִיים. ֶאְצְּבָעאן 
ַאְנִּפין  ִאיּנּון  ִאֵּלין  טּוְפִרין,  ְּבָלא  ְלגֹו 
)שמות לג(  ָדא,  ְוָרָזא  ִאְתַּכְסָיין.  ְּפִניָמִאן 
ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי. ִאֵּלין ֲאחֹוֵרי, ֶאְצְּבָעאן, 
ַלֲאחֹוָרא ְבטּוְפֵריהֹון. ּוָפַני ֹלא ֵיָראּו, ִאֵּלין 
ֶאְצְּבָעאן ְלגֹו, ְּבָלא טּוְפִרין, ְּדִאיּנּון ַאְנִּפין 

ְּפִניָמִאין.
ְוַכד ְמָבְרֵכיָנן ַעל ְׁשָרָגא, ָּבֵעי ְלַאֲחָזָאה 
 , ן י ִר ְפ ְּבטּו ְּבָעאן  ֶאְצ י  ֵר ֲאחֹו
ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו ַההּוא ְׁשָרָגא, ּוְפִניָמֵאי 
ְּדֶאְצְּבָעאן, ָלא ִאְצְטִריכּו ְלַאְכַּפָּיא )נ"א 
ְלַאֲחָזָאה( לֹון ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו ַההּוא ְׁשָרָגא, 

ְּדָהא ִאיּנּון ָלא ַנֲהִרין, ֶאָּלא ִמּגֹו ְׁשָרָגא 
ִעָּלָאה ִדְלֵעיָּלא ְלֵעיָּלא, ְּדִאיִהי ְטִמיָרא 
ּוְגִניָזא ְּדָלא ִאְתַּגְלָייא ְכַלל. ְוִאיּנּון ָלא 
ַנֲהִרין ִמּגֹו ְׁשָרָגא ְּדִאְתַּגְלָיא ְכַלל, ְּבִגין 
ֶאְצְּבָעאן  ֲאחֹוֵרי  ְלַאֲחָזָאה  ָּבֵעי  ַּכְך 
ְּבטּוְפִרין. ּוְפִניָמֵאי ְדֶאְצְּבָעאן, ָלא ָבֵעי 
ְלַאֲחָזָאה ַקֵּמי ַהאי ְׁשָרָגא. ְטִמיִרין ִאיּנּון, 
ִאיּנּון,  ְּפִניָמִאין  ִאְתָנֲהִרין.  ּוִבְטִמירּו 
ִאיּנּון,  ִעָּלִאין  ִאְתָנֲהָרן.  ּוִמְּפִניָמָאה 
ּוְמִעָּלָאה ִאְתָנֲהָרן. ַזָּכִאין ִאיּנּון ִיְׂשָרֵאל, 

ְּבָעְלָמא ֵדין, ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי.
ְּבָׂשִמים

ּוָבֵעי ְלָאְרָחא ְבבּוְסִמין, ַּכד ָנִפיק ַׁשְּבָתא, 
ַעל ְּדִאְסַּתָּלק ַההּוא רּוָחא, ְוַנְפָׁשא 
ְדַבר ָנׁש ִאְׁשְּתָאַרת ְּבַעְרטּוָלא, )ס"א ִאְׁשָּתֵנית 
ְּבִקְרטּוָפא( ְּבִגין ַההּוא ְסִליקּו, ְּדִאְסַּתָּלק 

רּוָחא ִמֵּניּה ְוָהא אּוְקמּוָה.
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ָהֵריַח הּוא ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש
תּוב )בראשית כז( ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו  ּכָ
ְוגֹו'. ָּפסּוק ֶזה ֵּפְרׁשּוהּו ְוִנְתָּבֵאר. ֲאָבל ֹּבא 
ּוְרֵאה, ָהֵריַח הּוא ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש, ִמּשּׁום ֶׁשהּוא 

ָּדָבר ֶׁשִּנְכָנס ַלֶּנֶפׁש ְוֹלא ַלּגּוף.

ּום ָּכְך, ְּכֶׁשּיֹוֵצאת ַׁשָּבת, ָצִריְך ְלָהִריַח  ִמּשׁ
ב ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבאֹותֹו ֵריַח ַעל  ַּבְּבָׂשִמים ְלַיּׁשֵ
אֹותֹו ֵריַח ֶעְליֹון ָקדֹוׁש ֶׁשִהְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו, 
ְואֹותֹו ֵריַח ַהְמֻעֶּלה ֶׁשַּבְּבָׂשִמים הּוא ֲהַדס, 
ֶׁשֲהֵרי ִקּיּום ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצאֹות 
ַהְּנָׁשמֹות הּוא ֲהַדס. ְוֶזהּו ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש ְּכמֹו 
ֶׁשְּלַמְעָלה, ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּים ֵמאֹוָתּה ִהְתַעְרְטלּות 

ֶׁשִּנְׁשֲאָרה.

ָּבת, ִהְתַלֵּבׁש ָאָדם ְּבאֹוָתם  ּיֹוֵצאת ַהּׁשַ ׁשֶ ּכְ
ְלבּוֵׁשי ַּגן ֵעֶדן ֶׁשל ָהָאֶרץ ֶׁשַּמֲעִלים ֵריַח 
ּוְבָׂשִמים, ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל אֹוָתּה רּוַח 
ְקדֹוָׁשה ֶעְליֹוָנה ִנְכָּבָדה ֶׁשִהְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו. 
ַוֲהַדס הּוא ַוַּדאי ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש, ְּכֻדְגָמא ֶעְליֹוָנה, 

ֶׁשִהְתַקְּיָמה ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש.

ּום ֶזה, ִמי ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמר ַהְּבִרית, ִנּדֹון  ּוִמּשׁ
ְּבִחּבּוט ַהֶּקֶבר ְּבאֹותֹו ָעָפר, ְוֵאּלּו ֵהם ֶׁשּגּוָפם 
הּוא ֶקֶבר ָלֶהם ְּבַחֵּייֶהם, ֶׁשּדֹוֲחִקים ָלֶהם 
ָעה ְּבָכל יֹום, ּוִבְמַלאְכָּתם ִמְתַּבֵּקַע  ֶאת ַהּׁשָ
ָּדם ְּבִצָּפְרֵניֶהם, ּוִמּשּׁום ֶזה ִּתְּקנּו ְלַהְראֹות 
ְמֻלָּבׁש  ָאָדם  ַּבַהְבָּדָלה, ֶׁשָהָיה  ַהִּצָּפְרַנִים 
ְּבָכְתנֹות ִצָּפְרַנִים ֶׁשָהיּו ְמִאיִרים ְּכמֹו ַעְנֵני 
ָכבֹוד, ְוהּוא ְבַהְבָּדָלה ֵמֶהם. ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם 
ֵהם - ֵמֶהם, ְּבגּוף ּוְנָׁשָמה ְורּוַח ְוֶנֶפׁש, ֲעֻרִּמים 
ִמָּכְתנֹות אֹור, ֶׁשֵהם ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּוִמּׁשּום 

ָהֵריַח הּוא ִקּיּום ַהֶּנֶפׁש
ְּכִתיב )בראשית כז( ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו 
ַוְיָבֲרֵכהּו ְוגֹו'. ַהאי ְקָרא אּוְקמּוָה 
ְוִאְּתַמר, ֲאָבל ָּתא ָחֵזי, ֵריָחא ִאיהּו ִקיּוָמא 
ְּדַנְפָׁשא, ְּבִגין ְּדִאיהּו ִמָּלה ְדָאִעיל ְלַנְפָׁשא, 

ְוָלא ְלגּוָפא.
)ח"ב ר"ח, ב(

ְּבִגין ָּדא ַכד ָנַפק ַׁשְּבָתא, ָּבֵעי ְלָאְרָחא 
ַנְפֵׁשיּה  ְלִאְתַיְּׁשָבא  ְבבּוְסִמין, 
ְּבַההּוא ֵריָחא, ַעל ַההּוא ֵריָחא ִעָּלָאה 
ַקִּדיָׁשא ְדִאְסַּתָּלק ִמיָּנּה. ְוַההּוא ֵריָחא 
ְמַעְּלָיא ְּדבּוְסִמין ִאיהּו ֲהַדס. ְּדָהא ִקיּוָמא 
ַדֲאָתר ַקִּדיָׁשא ְדִנְׁשָמִתין ָנְפִקין ִמֵּניּה, 
ֲהַדס ִאיהּו. ְוָדא ִאיהּו ִקיּוָמא ְדַנְפָׁשא, 
ְּכַגְווָנא ִדְלֵעיָּלא, ְלִאְתַקְּייָמא ֵמַההּוא 

ִעְרטּוָלא ְּדִאְׁשְּתָאַרת.
ַּכד ָנַפק ַׁשְּבָתא, ִאְתָלָּבׁש ָאָדם, ְּבִאיּנּון 
ְּדַאְרָעא,  ְּדֵעֶדן  ְּדִּגְנָּתא  ְלבּוִׁשין 
ְּדַסְּלִקין ֵריִחין ּובּוְסִמין, ְלַקְּייָמא ַנְפֵׁשיּה, 
ַעל ַההּוא רּוָחא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ַיִּקיָרא 
ִקיּוָמא  ִאיהּו  ַוֲהַדס  ִמֵּניּה.  ְדִאְסַּתָּלק 
ְדַנְפָׁשא ַוָּדאי. ְּכַגְווָנא ִעָּלָאה, ְּדִאְתַקְּייָמא 

ִקיּוָמא ְדַנְפָׁשא.
)תיקוני זהר י"א, א(

ּוְבִגין ָּדא ָמאן ְּדָלא ָנִטיר ְּבִרית ִאְתַּדן 
ְּבִחּבּוט ַהֶּקֶבר ְּבַההּוא ַעְפָרא, 
ְוִאֵּלין ִאינּון ְּדגּוָפא ִדְלהֹון ִאינּון לֹון ֶקֶבר 
ְּבַחֵּייהֹון, ְּדַדֲחִקין לֹון ַׁשְעָּתא ְּבָכל יֹוָמא, 
ְּדָמא  ְּדִאְתַּבַּקע  ִדְלהֹון  ּוִבְמָלאָכא 
ְּבִצָּפְרֵניהֹון, ּוְבִגין ָּדא ַּתִּקינּו ְלַאֲחָזָאה 
ִצָּפְרַנִים ְּבַהְבָּדָלה, ַּדֲהָוה ָאָדם ְמלּוָּבׁש 
ְּבָכְתנֹות ִצָּפְרַנִים, ַּדֲהוֹו ָנֲהִרין ַּכֲעָנֵני ָּכבֹוד. 
ְוִאיהּו ְּבַהְבָּדָלה ִמַּנְייהּו, )בראשית ג ז( ַוֵּיְדעּו 
ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם ִמַּנְייהּו, ְּבגּוָפא ְוִנְׁשָמָתא 



ָּבת    ַצו – ְוֹזאת ַהְּבָרָכה     קצזֹזַהר ַהּׁשַ

ִנְרָאה ָלֶהם ְּבַהְדָלַקת ֵנר ַׁשָּבת  ֶׁשְּבַׁשָּבת 
ִּבְׁשֵּתי ְפִתילֹות ֵאׁש, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֻיַעְברּו 
ֵמֶהם, ִּתְּקנּו לֹוַמר ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַהְבָּדָלה 

ְּבֵאׁש.

ְורּוָחא ְוַנְפָׁשא, ֲערּוִּמים ִמָּכְתנֹות אֹור, 
ִּדְבַׁשָּבת  ּוְבִגין  ָהֵאׁש,  ְמאֹוֵרי  ְּדִאינּון 
ְדַׁשָּבת  ְׁשַרָּגא  ְּבַאְדָלַקת  ִאְתַחָּזא לֹון 
ִּבְתֵרין ְּפִתילֹות ְּדֵאׁש, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ִיְתַעְברּון ִמַּנְייהּו, ַּתִּקינּו ְלֵמיַמר ְּבמֹוָצֵאי 

ַׁשָּבת ַהְבָּדָלה ְּבֵאׁש.



ָּבת     ֶבֶרק כ"ד    ֹזַהר ַהּׁשַ קצח



ֵסֶפר

אּוָלה סֹוד ַהּגְ
s

ּקּון מ"ג  דֹוׁש ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
א  ּנָ ַתב ַהּתַ ּכָ ּקּוִנים ׁשֶ ְבִעים ּתִ ִ ף פ"ב( ְוהּוא ֶאָחד ִמּשׁ )תיקו"ז ּדַ

 ָהֱאלִֹקי ְמאֹור ָהעֹוָלם 

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

 s
י  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמּיִ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ

ה: ִפּלָ יֹום, ּוִבְפָרט ִאם יֹאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ
ֲהגּוִנים  ִזיוּוִגים   - ִית  ּבַ לֹום  ׁשָ  - ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ַיְצִליַח   - לֹו  ַמּזָ ָירּום 
זֹוֶכה   - ַמִים  ׁשָ ְלִיְרַאת  ה  ְזּכֶ ּיִ  - ִמי  ְוַגׁשְ רּוָחִני  ַפע  ְלׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ  -
ּנּו  ִמּמֶ ִמְתַרֲחִקים  ְמָאה  ַהּטֻ ּכֹחֹות   - ָמתֹו  ְוִנׁשְ רּוחֹו  ן  ּוְמַתּקֵ
ֵצל  ִיּנָ  - ָניו  ּבָ ִמיַתת  ִיְרֶאה  לֹא   - יו  ְחּתָ ּתַ לּו  ִיּפְ אֹוְיָביו  ל  ּכָ  -
ה  ְזּכֶ ּיִ  - ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ה  ְזּכֶ ּיִ  - ְלּגּוִלים  ַהּגִ ֵמֹעֶנשׁ 
דֹוִלים  ּגְ ַרֲחִמים  ּבְ אּוָלה  ַהּגְ ְתָקֵרב  ּתִ ָידֹו  ְוַעל   - א  ַהּבָ  ְלעֹוָלם 

ין(. יׁשִ )סֹוד ה' ָרִזין ַקּדִ

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי  "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
רחוב בר יהודה 50 בת ים יצ"ו ארץ ישראל טל: 052-7651911  

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ ֵרי תשע"ג -  ּמְ ׁשְ ּתִ



   

 

דלגת לזכ מ"ג  ה האלה  סד ספר  ה מד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָ
מ"ג, ה  האלה" "סד ספר לחהמד הר"י ע ללמד לבת זכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מ זה רנלד הר"י נמת את יממ דה זהר המד יהדי ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאחד,
יממ הר"י לנמת מתקר הא דה זהר למד הדי ע כל י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָדע,

נג ולמד יב דה ור"י אליו, תלאקה  לאברה חסד – החה (אר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

זי"ע) גלאנטי הדמהר"א מהר"י יקינ רחא רחא התקת מקל וכ (לטי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

י"ב) רה "הרמ. ֲַָ
מי דה ההר למדי ל ער ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

"מל מ"ג)ה"א ),תלמע נה עלמא גירסא דה ההר לד י תב: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד יזה א  ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכל
מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻאחת
ת  רקיעא. מלכתא ראנה ביה לה ני מראי ויהיה מלא, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיכלא

תב מל)ל' וענ(הא קלה. ללמד חכ למיד על חב דל ה :נל וזה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא אר רוג קלה מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

האה. לקרב ח דל י ...ְְְִִֵַַָָָָֹֻליצל
לתת מנת על ,קיע מילי ה עזרת לאר יצא מ"ג  הה דה ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהפר
כינת לעי יראל ע להצלחת , הא אר יהדי לכל מג וערת נק ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלי

 מהרה ,עלינ תמלכ בד להיגלת ,נמחעוי עיננ ירא ירחמנ יב ימינ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.אמ ימינ מהרה צדקנ מיח הלת נְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָל

õñâת Łחמé  מ"ג äñôן לäëד ְְִִֵַַָזמן

 כרה גדל ֶַַָ

הה, ה למדי דיהיה מלי ע תפה אחד ל קל הדל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָכר
: ָהא

הר"יא. סת לת נכנסי יראל רנ"ו.)ל ד מהימנא רעיא פנחס הג(זוהר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
אמר , הר לכל והאמי ח')הראי ק"מ יה)."קנ י לראי "סתה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

חז"ל ח')ואמר  יבמת ג.(ירלמי א י זה נק י , ְְְְְְִֶֶַַָָָֹ

תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל  יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר  ִנְסּדַ

ֵהר  ּוְלִהּטַ ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען  ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות 

ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ

ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו  ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ה  "ְוִהּנֵ

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל  ִמּכָ ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא   ַההּוא, 

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 052-7651911

בשורה טובה ומשמחת לכל עם ישראל
כל מי שעושה אירוע, סעודת אירוסין, תנאים, חתונה, בר מצוה, ברית יצחק, 
סעודת  מסכת,  סיום  קידוש,  מצווה,  בת  הבית,  חנוכת  הבן,  פדיון  ברית, 
דף  לומדי  ולכל  שמחות,  מיני  ובכל  השנה,  יום  וזהב,  כסף  חתונת  הודעה, 

היומי, יכול לקבל חוברות זוהר בחינם, טל: 054-7112492 \0527651911

   

 

דלגת לזכ מ"ג  ה האלה  סד ספר  ה מד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָ
מ"ג, ה  האלה" "סד ספר לחהמד הר"י ע ללמד לבת זכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

מ זה רנלד הר"י נמת את יממ דה זהר המד יהדי ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאחד,
יממ הר"י לנמת מתקר הא דה זהר למד הדי ע כל י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָדע,

נג ולמד יב דה ור"י אליו, תלאקה  לאברה חסד – החה (אר ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

זי"ע) גלאנטי הדמהר"א מהר"י יקינ רחא רחא התקת מקל וכ (לטי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

י"ב) רה "הרמ. ֲַָ
מי דה ההר למדי ל ער ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

"מל מ"ג)ה"א ),תלמע נה עלמא גירסא דה ההר לד י תב: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל  יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר  ִנְסּדַ

ֵהר  ּוְלִהּטַ ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען  ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות 

ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ

ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו  ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ ה  "ְוִהּנֵ

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל  ִמּכָ ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא   ַההּוא, 

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 052-7651911

בשורה טובה ומשמחת לכל עם ישראל
כל מי שעושה אירוע, סעודת אירוסין, תנאים, חתונה, בר מצוה, ברית יצחק, 
סעודת  מסכת,  סיום  קידוש,  מצווה,  בת  הבית,  חנוכת  הבן,  פדיון  ברית, 
דף  לומדי  ולכל  שמחות,  מיני  ובכל  השנה,  יום  וזהב,  כסף  חתונת  הודעה, 

היומי, יכול לקבל חוברות זוהר בחינם, טל: 054-7112492 \0527651911
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נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

   

נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ



   

נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
ל רל וחנית חרב ואי והא הפסק, לי פירצ ולילת ימי רת ניְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל

הסק נ ויתק מימ דל אר ירד ותכ כגכט)הלת, לו רק (יחזקאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

 את ידוד"וקי אני י יה וידע כת לח אר י המחל הדל מי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
מל אתכ וקצי יה מ אתכ ולקחי .לעיניה בכ הדי ידוד אדני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻנא
מל טהר ריטה מי עליכ וזרקי ,אדמתכ אל אתכ והבאתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהארצת
א חדה ורח חד לב לכ ונתי ,אתכ אטהר ליכ מל תיכְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻטמא
כקר א רחי ואת ר, לב לכ ונתי רכמ האב לב את והסרתי כקרְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

   

נאב. להנס, לייכ וכ תחה הבה עכו עת נח מ !!!זכר דיְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיה
הר ל הצילה נח בת הא דה ההר הל. לפני חדשתיקוני(להזרז זוהר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

קיד.) ד.

לה.ג. באר  נגד עצ כר יקל הה דה ד ה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻל

העלד. עליה העה, מ יתר העה דל חז"ל מאמר לק יראה אחד ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל
חינ זהר ספרי ויחק זה די ,ח לחק רצה חברת ה ויקל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעמד,
באר רא כא , נגד כר ויקל ,קיוהרח בירה חמ בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלחבריו

קכ"ח:)זהר ועד.(רמה ובגר"א, חסידי בספר ְְְְֲִִֵֶַָ

ה ההוכל דה 5ד למד איל כר מה ואחד אחד ל מקל , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לבד, ת חמ ,דה זהר ת נה?מלי י ת ה הדק: הח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

פל יממה ת 1440 = עה ת 60 פל עת 24 י אחת יממה ְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָבה:
ת, מלי 5מ למעלה י ני בער נה, ת 509,760 = נה י 354ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תקו"  דה זהר ת 5 לד איע"מ"גלמר: יבמונחל, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
הפסקה,הדזהרלד]ת[5,097,600נילערקרב לי רצ עת 24 ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ר. לי אכילה, לי נה, ְְְֲִִִִִֵָָלי

מה אחד ל נגד כר מקל אחד כל י ,עצמ את מכיל זה לוכל  חברה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רצ לד ני ער ה ,דה זהר ת מלי 5 למד איל הצאכנ"לכר , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יאנ מלי לד ל ת מלי חמ מכל אחד ל פ'מ יח מי ולזה,כ"י)וצא(אר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אירחיעהוה ה את עמי וכה ה ילמד ואי מה אחד [ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

.[י ְָכל

ער ,ני ח נעה ואל אמ ,לכתב וקה דל מאד הא הח יוְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ
רצ דה זהר לד נה מאה יצא ,ני ער פל ניד.)(באמ"חע חב ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

אל תנינ מימ תני מה ל י ,אל יכל עד ,מדיל מני ל (זהררגע! ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

וצא) נגדרת מקל הרי היער, ללמדי צטרה וכל ,מני רה הכינה והרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
!!!אל י הכר את אחד ִֶֶֶֶַָָָָל

זהר לד נה אל מאה הל: ס אל פל דה זהר לד נה מאה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמר
זהר נה אל מאה למד א ת חמ לד ואחד אחד לכל ונחב  דְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה

.רצ דַָָה

מאה למר, אל פל מאה פל אל פל וה בת בצער מחה למד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוא
זהר לד רת נה לי 400ו טרילי 1 [1,400,000,000,000] פל ְְְְְִִִִַַָָָמלי

+20 יצא: ,דה.הרה רת נה 1.4 ֵַַַַָָָ

מימק ואי יר ל אי מצוה ל חסידי הפר ברי את סילה עד ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוי
הדה חברה התחר  א הימה, טליה ל נגד כר נטל ,תְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא
,לע דיהיה ל נגד כר מקל נפ מה ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהפת

   

מצוה, מת ע חסד עה מ ל ונחב ,טליה נגד מקל אז פה לא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹא
כר יעמד בואי דלעיל, ערבת ימ נכל ב אז ,פוה זכ  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָוא
ק א מראל אחת נפ היל ל חז"ל אמר י מסר, ואי ק אי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעלמת
אי ולזה וגמי, רחני חת מרדת מיל מראל קדת נפת וכה מלא, לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע
דייה מלי 15 לס הכר את לימק י למד, צא לחב. כל אני מח ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

+20 הד1.4=27+2.1פל ההר רת לד הנה ואחד אחד לכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
,י כל ת חמ – האת התבחברה אמר ג')עליה ס"ד לא(יעיה עי" ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
"ל למחה יעה לתז אלהי .ראתה ְְֱֲִִֵֶַַָָָָֹ

יריה יר דה עח:)בהר ד שה"ש חדש אלפי(זוהר הכר ל תב, ֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
תרת בקיה דה ההר למדי יקיה אבל רגיל, אפ זה מימ תניְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

הר"י, רת ח)משלי(:תבעליההד אמאכא, ואצרתיה י אהבי ","להנחיל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
זאת... לער כל רה ל ואי ,כרל ק מחתואי אד, חלקי ההר ח וע) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) .הר"י, ְְִַָ

ויחט יר א עת ר י הא וחב ועצא טל ח"ו ואר ,ז עצמה זכת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
רק וזה ,א קדת חברת ע ולמד אמר חבר את יערר אחד כל  ?ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהאר
רכי ל את ויבי הצח, ועלמת עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
דה זהר ולמד אמר ודה ה ל על הדל לכר ויזה ,מ רית ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָה'
רה, נה מלי מאה מ בת, רה, נה אל מאה מ היא חל אחת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָעה

(נת דרי אבת ,יקיצ ארחת הב, הרי"ח ,מל רב,(א מהערב יצל בכ הזהרדברי, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
זהר דהחד("ותרו באור ש עיי מג: ד יתרו יעיה(פרשת נבאת ירקויתק) ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

והחסהיגיד)נז רב], ערב א] הבל יח רח יא  ואת ,ציק ילי זעק" :ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻ
עי". רמ מכל הרימ דר  ס ס ואמר קדי. הר וייר אר ינחל ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹבי

7 יממה עת 24 הא ניה ל למד א הא זאת ל !!!ח א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹועה
ואמר  ינה!!! לי תה לי אכל לי למי פירצ נה י 354 בע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָימי
יב כל הגי פי הר ענית לנמק זי"ע: אלפיה יצחק רי האלקי ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהקל

ענת 65,000ל וה עמי 3 יהה קריאת ע ימי(!!!)ויב 3 בריו לפי . ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָָָָ
רהתח ח א ועה  ענת. נה 550 אמרת זאת ענת, 195.000 ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיצא
ל עלה י ת חמ  מ"ג  דה זהר למד הא ה הדה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברה
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"יב את"ר ן את "ררא ית א וֹ ת יּ וֹ ת  י ׁש  בּ רא ׁש י "ת  בּ מ ּל ת  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  אמר  - ְֲִֵֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ה נּ קרא היּ ס וֹ ד בּ יא וּ ר , וּ מבאר ,את "ריב "ש , יב ׁש , ה וּ א  מקוֹ ם , יחרב- "ונהר איה ודא  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְֱִֶַָָָ

"ה)ויב י"ט מ ּמ ימי(יׁש עיה וּ  ויב ׁש  חרב  היּ ס וֹ ד  כּ ל וֹ מר  ויב ׁש ", יחרב  "נהר  הוּ א  וזה  - ְְֵָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ל ּמ לכוּ ת , לה ׁש ּפ יע  יכוֹ ל  ואינוֹ  יבה פע ,  איה זמנא ׁש ה וּ אההא  ה זּ מן  בּ א וֹ ת וֹ  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְְְְִִֵַָָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

י ה יב ׁש , מהיסוֹ ד ,ואיהי הפע  קבּ לה  א  כּ י יבׁש ה, היא  וה ּמ לכוּ ת  נין- צוחין  ָ◌ֵ◌ְְִִַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְְִִ

י ראל מע ואמרין  יחדא בּ ע וֹ לם לת א למ ּט ה  י שׂ ראל  בּ ני  ה בּ נים  צ וֹ עקים  - ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ת ּק וּ נּה , הּת פ ּל ה  להעל וֹ ת  ישׂ ראל " "ׁש מע  ה ם  יח וּ ד  בּ אמירת  קלה זּ ה, ואין ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , נׁש מע ,קוֹ ל  א  ׁש מע  ענה יאת  וּ מתמלאתואין  נענית  אין   ּכ וּ בגלל  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִֵֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ תפּל תם , כתיבבּ ּק ׁש תם  ה א כח)הדא  א  יקראנני(מׁש לי  קריאתאז  הוּ א דּ אז [כּ לוֹ מר, ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֲִִִָ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
גר "א ] וּ תפ ּל ה , בּ קריאת-ׁש מע  להקב "ה וק וֹ ראים  וצוֹ עקים  בּ צרה , הם  וּ כ ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אבל  אענהׁש מע , בּ תפ ּל תם ולא א וֹ תם  אענה  א  אני וכ"מ)- צ"ב, דּ ף הגר "א .(בּ יא וּ ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֱֲֶֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
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כז, עא. כז, עב. עא , כב, עא. טו , דף: זוהר, תיקוני  – עא. רפב, עא. רעט, עב. רעז ,
עה, עא. נה, עב. נג , עא. נב , עב. נ, עא. מט, עא. מב, עב. מא , עב. ל, עב. כח, עב.
קמא, עא . קמ , עא. קלח , עב . קכח, עא. קיט, עא. קיז, עא. קיב, עא. צז עב, צו, עב.

ועוד. כז., זו"ח : תיקוני עב . קמז, עב. קמו, עא. קמד, עב. קמא, עא.

     


 

וה ּמ באר הלם זוֹ הר מּת ּק וּ ני מ"ג ּת ּק וּ ן ּת ּמ ן" ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ"בּ ראׁש ית 

ע "א ) פ"ב    דה (זהר לת  עיאר קנא   ז הר ני 

ענהואיקלואיראל מעצעקיהניא. 
ויבׁש "בּ ראׁש ית יחרב  "ונהר איה וּ  ודא  יב"ׁש , את"ר ּת ּמ ן 

ה) יט יבּ ׁש ה ,(ישעיהו ואיהי יב ׁש  דאיה וּ  זמנא בּ הה וּ א  ,
ואין  ק וֹ ל  ואין ישׂ ראל ", "ׁש מע ואמרין בּ יח וּ דא לתּת א בּ נין צווחין

דכתיב  ה וּ א  הדא  כח)עוֹ נה , א אענה ".(משלי וא  יקרא וּ נני "אז 
  

"יב את"ר ן את "ררא ית א וֹ ת יּ וֹ ת  י ׁש  בּ רא ׁש י "ת  בּ מ ּל ת  ׁש מע וֹ ן , ר בּ י  אמר  - ְֲִֵֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ה נּ קרא היּ ס וֹ ד בּ יא וּ ר , וּ מבאר ,את "ריב "ש , יב ׁש , ה וּ א  מקוֹ ם , יחרב- "ונהר איה ודא  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְְֱִֶַָָָ

"ה)ויב י"ט מ ּמ ימי(יׁש עיה וּ  ויב ׁש  חרב  היּ ס וֹ ד  כּ ל וֹ מר  ויב ׁש ", יחרב  "נהר  הוּ א  וזה  - ְְֵָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ל ּמ לכוּ ת , לה ׁש ּפ יע  יכוֹ ל  ואינוֹ  יבה פע ,  איה זמנא ׁש ה וּ אההא  ה זּ מן  בּ א וֹ ת וֹ  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְְְְִִֵַָָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

י ה יב ׁש , מהיסוֹ ד ,ואיהי הפע  קבּ לה  א  כּ י יבׁש ה, היא  וה ּמ לכוּ ת  נין- צוחין  ָ◌ֵ◌ְְִִַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְְִִ

י ראל מע ואמרין  יחדא בּ ע וֹ לם לת א למ ּט ה  י שׂ ראל  בּ ני  ה בּ נים  צ וֹ עקים  - ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ ת ּק וּ נּה , הּת פ ּל ה  להעל וֹ ת  ישׂ ראל " "ׁש מע  ה ם  יח וּ ד  בּ אמירת  קלה זּ ה, ואין ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , נׁש מע ,קוֹ ל  א  ׁש מע  ענה יאת  וּ מתמלאתואין  נענית  אין   ּכ וּ בגלל  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְִֵֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ תפּל תם , כתיבבּ ּק ׁש תם  ה א כח)הדא  א  יקראנני(מׁש לי  קריאתאז  הוּ א דּ אז [כּ לוֹ מר, ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֲִִִָ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
גר "א ] וּ תפ ּל ה , בּ קריאת-ׁש מע  להקב "ה וק וֹ ראים  וצוֹ עקים  בּ צרה , הם  וּ כ ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אבל  אענהׁש מע , בּ תפ ּל תם ולא א וֹ תם  אענה  א  אני וכ"מ)- צ"ב, דּ ף הגר "א .(בּ יא וּ ר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֱֲֶֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌



     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,

     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,



     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,

     

עללל נבראא לטבהגלהת רתרקה מדב . 
מא וֹ רייתאוהכי וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק  דּ גרים  מאן 

יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא וגרים  דבכתב , וּ מאוֹ רייתא ּפ ה  דבעל
ואמ וּ בתלמ וּ דא ,בּ הוֹ ן, בּ א וֹ רייתא  ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא רין 

גן, וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  יס לּ ק  ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי
ההיא יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי
ליּה  דּ אתח ב ּפ ה , דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב  א וֹ רייתא 

  

מארייתא ה  דבעל  מא רייתא וחכמתא  ק לה  אסק  גרים מאן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהכי

כּ ן דבכתב וּ כמ וֹ  בּ א- ד ּפ גים מאן על מ "ב בּ תּק וּ ן למעלה ׁש כּ תב בּ רית [כּ מוֹ  תיקוןוֹ ת גם (וראה  ְְְִָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ע.:) ל דף הספר]י "ד  בסוף  מןובא ה ּפ נימית  והחכמה ה ּק בּ לה  ׁש ּת ס ּת ּל ק ׁש גּ וֹ רם  מי גּ ם  ,ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּפ ׁש ט , א ּל א  ללמד   צרי אין  בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב, ה ּת וֹ רה וּ מן  ּפ ה  ׁש בּ על  וגריםה ּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְִָ

ה ן  ידלן  ה ּק בּ לה לא בּ חכמת  יתע ּס קוּ  ׁש א  ישׂ ראל  לבני  וג וֹ רם  השמטה - [ראה ְְְְְִַָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
המלך "] "בשער  אחרי בלמדא,לעיל  ארייתא ט א א אית לא -ואמרין  ְְְְְְְְִִֶַָָָָָָָ

וסתרי ּפ נימ יּ וּ ת  את  וּ מכחיׁש ים  ה ּת וֹ רה, ּפ ׁש ט  א ּל א  וּ ב ּת למ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אין  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 
מהימנא  רעיא  זוֹ הר  [וע יּ ן רנ"ד .)ּת וֹ רה  פנחס  מארי(פ ' הם  קבּ לה  דמארי דּ אמר  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וּ בזוֹ הר  ע"ב)ד ּת למ וּ ד  רמד דף ה ּת למ וּ ד(שם כּ תבוּ  האמ וֹ ראים  ה ּת למ וּ ד  חכמי  דּ כל  כּ תב  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
בּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ל וֹ  חסר  ה ּת למ וּ ד  לימ וּ ד  עם  הזוֹ הר  ל ּמ וּ ד  מח בּ ר  א  מי  ולכן  הּס וֹ ד, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַע "ד 

נהר מהה א נביע יסק  ה א  א אתואי מס ּל ק ה וּ א כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ ודּ אי  - ְְְְְִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה יּ סוֹ ד , מן  וה בּ ינה  החכמה ׁש פע  גןנביעת  ה ּמ לכ וּ תמהה א היא ה גּ ן  וּ מא וֹ ת וֹ  - ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵֵַָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

גּ ן , לי ה נּ קראת  זה ,ווי  לאדם  ל וֹ  א וֹ י יליף- ולא  עלמא, אתרי לא לי טב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

ה  בעל ואריתא בכתב א רייתא בּ ע וֹ לם ,ההיא  כּ לל  נברא היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רא וּ י ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה אם  כּ י ּפ ה, ׁש בּ על  ות וֹ רה  ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  ל וֹ מד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְו א 
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ כּ ל  ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  וה יּ ח וּ ד  ה פע את  מס ּל ק ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 

 ובה לתה עלמא  אחזר  א  לי אתאתחב  החזיר  כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב וע וֹ ד  - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
ובה וּ  תה וּ  היתה "והארץ הע וֹ לם  בּ ריאת  לפני  ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  ובה וּ , לתה וּ  הע וֹ לם  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 

תה וֹ ם " ּפ ני  על   ב)וח ׁש א' וה גּ ן(בּ ראׁש ית ׁש ה נּ הר  וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת מג בּ יר  וּ בחטא וֹ  , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ע וֹ נוֹ תיו , גרמיןיב ׁש ים  ואינוּ ן מ ׁש יח , וּ ב א  ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם ה וּ א  הזּ ה , ׁש בּ זּ מן [והענין ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

     

 ואוֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ א לּ וּ 
גּ לוּ תא .

למדא העבראתמתזוה"קהללמדמתחילאג . 
וכו'אלהי "ם"ויּ אמר דּ ׁש א " הארץ א ּת ד ׁש א (בראשית  

ליּה יא) קרא  והא א בּ א , אלעזר, רבּ י אמר ,
אוֹ ליף הכי בּ רי, ליּה , אמר הארץ . ּת ד ׁש א מאן יבּ ׁש ה,
בּ תיוּ ב ּת א , יחזוֹ ר נׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני לכל ּת יוּ ב ּת א 
ארץ , ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה  וּ מה  דאס ּת לּ ק , נביעוּ  ל ּה  נחית 

  
מ ׁש יח  מביאים(גר "א)דיזיל ה ּס וֹ ד , בּ לּמ וּ ד  עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל ידי ׁש על  ה ּק דוֹ ׁש ים, דּ בריו  בּ יאוּ ר , ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ תוֹ רת חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח  בּ יאת את וּ מזרזים לתּק וּ נוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת
העוֹ לם את  מחזירים הם ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  מ ּל ּמ וּ ד ישׂ ראל  את וּ מבּט לים מפריעים וגם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י ,
לבא ] מהמ ׁש יח וּ מוֹ נעים וּ מע כּ בים הם, מלכ וּ ת וּ בגּל וּ י  העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , ,לתהוּ  ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֹ

לתא ר וא עלמא עני תא ואר וגרים בּ ע וֹ לם  עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  והם  - ְְְְְְִֶַָָָָָָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  מאין וּ מלכ וּ ת , בּ יס וֹ ד  לה ׁש ּפ יע  מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  אם  כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה גּ ל וּ ת ,
למעלה ה ּת וֹ רה  מעלים  ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ח יּ ים  מים  ה בּ אר  ׁש כּ תב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ורק למ ּט ה , ה ׁש ּפ ע וֹ ת  יהיה  מאין על יּ ה , אין ואם  ה זּ ה , לע וֹ לם  ה פע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִוּ מ וֹ רידים 

ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה  ל וֹ מדי  הם  הר ׁש בּ "י  ּת וֹ רת  לאברהם)ל וֹ מדי  ּת וֹ רה(חסד  סתרי  ׁש ּל וֹ מד  וּ מי  , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
בּ רחמים  הּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז הע וֹ לם , את  וכ"מ)מק יּ ם  צ"ב :, דּ ף הגר "א  .(בּ יאוּ ר  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו' א " הארץ  דא  אלהי "ם  י"א)"ואמר א' אלעזר(בראשית רי אמר לר בּ י, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ◌ַ◌ִ◌
אביו , יהׁש מע וֹ ן לי קרא והא י בּ ׁש ה ,אא  ה ּמ לכ וּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  והרי  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַַָָָָָָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש היא בּ זמן ׁש הּמ לכוּ ת  כּ ל וֹ מר , ארץ ", ל יּ בּ ׁש ה  אלהי "ם  "ויּ קרא  בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
כּ ן  אם  ארץ , נקראת  הארץ,יב ׁש ה  דא  המ ׁש כתמאן על  מ וֹ רה זה ּת ד ׁש א  בּ יא וּ ר, ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְִֵֵֶַָָָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הארץ, ּת צמיח   אי ה פע  מימי  בּ לי  יב ׁש ה  היא  ואם  לי הפע , ל וֹ אמר אמר  - ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן , חביבי ,ריר בּ י  בּ ני עלמא- ני לכל י בתא  אליף  מל ּמ דתהכי  כּ אן - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְְִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְְְְְִִֵָָָָָָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה כּ ל  לת ּק ן אפ ׁש ר  ה ּת ׁש וּ בה ידי ועל  הע וֹ לם , בּ ני  לכל  ה ּת ׁש וּ בה  כּ ח  את  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
הפע , אוּ להמ ׁש יבתי יחז ר  נ ר בּ ת ׁש וּ בה ,אם יחזר  האדם  בּ ן  ׁש אם  - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אסק  נביע ל ׁש נּ ס ּת ּל קנחית ה פע  נביעת את  ה כינה  אל   וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְְִִִִַַָָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ י ה יּ סוֹ ד , מן  ה פע  לקבּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע  ׁש יּ חזר כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ ּמ נּ ה ,



     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף

     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף



     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף

     

ליּה  קרא ויב ׁש  חרב  דּ הוה ה וּ אמקוה ונהר הדא ויּמ ים , ה ּמ ים  
י)דכתיב  קרא(שם הּמ ים וּ למקוה  ארץ  ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם  "ויּ קרא  

בּ יּה  כּ תיב  מה  ארץ דאתקרי זמנא  בּ ההוּ א  יא)יּמ ים ", "ויּ אמר(שם 
נׁש מתין דּ אינוּ ן ואיבּ ין זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ּת ד ׁש א  (דףאלהי"ם 

ע "ב ) יקריּה ,פב מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין א לּ ין לזניה וּ , חד כּ ל
מאוֹ פנּ ים , דּ אתגּ זר וּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  רוּ חין ואלּ ין 

  

ה ּק בּ לה , חכמת  ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת  בּ ל ּמ וּ ד  וע וֹ סק  ּת ׁש וּ בה , ׁש ע שׂ ה  ידי  הוהעל  מה  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

הפע ,י ה  מימי בּ לי  יב ׁש ה  ׁש היתה  ה כינה ח וֹ זרת  ארץ - ל ונקראתקרא - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֶֶָָָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הזוה "ק  ׁש ּמ באר  וּ כמ וֹ  ורצ וֹ ן , ר צּ וּ י  ל ׁש וֹ ן ארץ, הח יּ ים "(ח"א)ע ּת ה  "ארצוֹ ת  ּפ ס וּ ק על  , ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

להריץׁש  מר וּ צה  היא  כּ י  "ארץ", ל ּה  ק וֹ רא  ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ר צּ וּ י, ל ׁש וֹ ן הוּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבׁש ה ׁש כּ ׁש היא   כסברת וא מהיסוֹ ד , ׁש ּק בּ לה  ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ׁש הם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ ר וֹ תיה ,

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  יב ׁש ה , היתה  ה ּת ׁש וּ בה  ק וֹ דם  א ּל א  ארץ , האדםנקראת  [אם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה בּ סוֹ ד כ "ו , ׁש ּמ סּפ ר וֹ  הוי"ה  ׁש ם נ ׁש לם ׁש בּ ּה  בּ תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָחזר 

"ארץ" מסּפ ר ויאר  כ"ו, מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר  מן יחסר  אז  , קי א ה' עד לרי"ח ישׂ ראל  (בּ ניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויב ,]הטו"ב) חרב הוה  מה פעונהר ויב ׁש  חרב  ׁש היה ה יּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְְֲֵֵַָָָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת ׁש וּ בה , ידי  על  עּת ה  לי ה ּק ד וֹ ׁש , ה יּ סוֹ ד קרא וייםאת ה ים  נּ עשׂ המקוה - ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְְִִִֵֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

החסד, מימי  מ ׁש ּפ ע  כתיבמ ּל א ה א  י)הדא ׁש כּ ת וּ ב (שם זה וּ  אלהי"ם- וקרא ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְֲִִֶָ◌ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ארץ ,לה  עכ ׁש ו נקראת  ׁש פע , בּ לי  י בּ ׁש ה  נקראת  ׁש היתה  ה ּמ לכוּ ת  ּפ ר וּ ׁש  ֵֶֶַַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ר וֹ תיה, להוֹ ציא  חפץ ארץ  היםׁש היא אסיפתלמקוה  מק וֹ ם  ׁש ם  ה יּ סוֹ ד  ׁש ה וּ א  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְְִִֵֶַַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

הפע , יים,מימי ה יּ ח וּ דקרא  בּ עת  ל ּמ לכוּ ת  לה ׁש ּפ יע וֹ  ק וֹ ד ׁש  מ פע  ׁש נּ תמ ּל א  ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ה זּ ה  לע וֹ לם  ה פע  והמ ׁש כת  ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת   וכ"מ)לצר בּ ניה וּ  זמנא.(הגר"א ההא  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְְִַָ

ארץ  ארץ,דאתקרי  נקראת  ׁש ה ּמ לכ וּ ת  ה זּ מן  בּ אוֹ ת וֹ  -י תיב יא)מה מה(ׁש ם - ְְְְִֵֶֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌ַ◌
בּ ּה , הארץ ,כּ ת וּ ב  ד א אלהי "ם ה ּמ לכ וּ תואמר ׁש היא  העלי וֹ נה  הארץ כּ ל וֹ מר , ָ◌ָ◌ְְֵֶֶַַָָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותצמיח  נ מתיןּת ד ׁש א  אינ ן ואיין זרעין  ׁש הם לא קא זרעים  להוֹ ציא  - ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְְְְְְִִִִִִַַָָָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מ ּמ נּ ה, ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  הי ׁש נ וֹ ת  נׁש מ וֹ תואי ין נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  וּ פר וֹ ת  - ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

וּ מפר ׁש  ה ּמ לכוּ ת , מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ע"ב)חדׁש וֹ ת  פב לזניה(דּ ף חד  מיניל כּ ּמ ה  ׁש הם  - ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְְִֶַַָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
למינּה . אחת  כּ ל  יקרינׁש מ וֹ ת  מרסי  זראת נ מתין  א ּל וּ אין מהם  - ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ◌ֶ◌ֵ◌

א וֹ ר ׁש ם  ה בּ ריאה  ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , מ כּ ּס א  ׁש נחצב וּ  חכמים  ּת למידי  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
מלאכיםה ּת וֹ רה, זראת רחין מע וֹ לם ואין ׁש נחצב וּ  ר וּ ח וֹ ת  וּ מהם  - ַ◌ָ◌ְְְְְִִִִִֵֵַַָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

     

ּת למיד דא  ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ  א ּפ יק חד  כּ ל
יא וּ ת כּ דקא  חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה  חדחכם , (כל  

לזנוי) .אפיק 

גגדלהמתהת"חד. זהראי תר, למד  אינ 
" צדּ יק ,ועוֹ ד דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , עּמ וּ דא  דא  ּפ רי" עץ 

זרעין  דכל ׁש כינּת א , דּ א  הארץ" על ב וֹ  זרעוֹ  "א ׁש ר 
וזרעין, א בּ ין למעבד  ורביה דפריה  ּפ קּ וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן

  

ה ּמ צווֹ ת , בּ עלי  וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , קיּ וּ ם  ענין  ׁש ּמ ם  ה יּ צירה , ע וֹ לם  ואיןה ּמ לאכים , ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

מאפים זראת ע וֹ לם נפין  הא וֹ פנּ ים , מע וֹ לם  ׁש נחצב וּ  ה נּ פ ׁש וֹ ת  וּ מהם  - ְְְְִִִֵֵַַַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  הע וֹ סקים  הארץ  ע ּמ י  והם  לזניה הע שׂ יּ ה , איק  חד  לכל ל - ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְְְִִַַַָ◌ָ◌

ת וֹ לד וֹ ת ה וֹ ציא וּ  וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ממ ׁש י אחד כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחד
מע וֹ לם למינ דּ הינוּ  למיניהם , נׁש מ וֹ ת  י וֹ צא וֹ ת  ע וֹ לם  וּ מ כּ ל  ל וֹ , כּ ראוּ י  ע וֹ לם  לכל  יהם  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מע וֹ לם  מצווֹ ת , בּ עלי  ר וּ ח וֹ ת  ה יּ צירה  מע וֹ לם  חכמים , ּת למידי נׁש מ וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  י וֹ צא וֹ ת הם  ק בּ לה בּ עלי  נׁש מ וֹ ת  אבל  הארץ , ע ּמ י  נפׁש וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ָהע שׂ יה 

ל וֹ . כּ רא וּ י אחד  חכם,לכל  למיד א רי  חכם עץ  ּת למיד  הוּ א  ּפ רי  עץ בּ יאוּ ר : ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְְִִִֵַָָָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הח יּ ים , עץ ׁש היא  בּ ּת וֹ רה  ז גי ׁש ע וֹ סק בת דא רי ׁש ע וֹ שׂ העה זוּ ג וֹ , בּ ת  זוֹ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְִֵֶַַָ◌ֶ◌ֶ◌

יד ּה . ׁש על  ה בּ נים  הם  יאתּפ ר וֹ ת  דקא חד  לזנוֹ י)לכל אפיק חד אחד(כּ ל כּ ל  - ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְִַָָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  נׁש מתוֹ , מדרגת  לפי  נׁש מ וֹ ת  וּ ממ ׁש י בּ נים  ושע"רא(הגר "מ וֹ ליד  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ועוֹ ד) , מל .וכּס א ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדר וֹ ׁש  י ׁש  וע וֹ ד דאמצעיתא - עמדא -דא ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְְֲִֶָָָָ

ח יּ ים , עץ ה נּ קרא  ּת פארת  האמצעי , הע ּמ וּ ד  ציקה וּ א  דא רי  ע ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְִִֶַָ

מה ּת פארת , ה פע  ה ּמ קבּ ל  ה יּ ס וֹ ד  זה  ּפ רי" "ע וֹ שׂ ה על- ב זרע אר ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֲֶַַ

 אתלילן זרעין  דכל  כינא, א  ה ּק ד וֹ ׁש ההארץ  הכינה  היא - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ניה . י שׂ ראל  לנוּ  ׁש פע  וּ ממ ׁש יכה בּ ּה , נכללים  ה זּ רעים  דאׁש כּ ל  והכא  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְִָָָ

ורביה  וּ רב יּ הדפריה ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  וכאן וזרעין - אבין  -למעבד  ְְְְְִִָָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְְְֱִִֶַַָ

הע וֹ סק כּ י  וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  נׁש מ וֹ ת   להמ ׁש י כּ ל וֹ מר  וּ זרעים , ּפ ר וֹ ת  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת 
לא וֹ ת וֹ  נׁש מה מכין  העלי וֹ ן  היּ ס וֹ ד  גּ ם  אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף  להכין  וּ רב יּ ה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פר יּ ה 
א ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  למ ּט ה  אוֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ׁש היא  כּ די  ל ּמ לכוּ ת , וּ מ וֹ סר ּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה גּ וּ ף



     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן

     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן



     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן

     

דכתיב  הוּ א  יח)הדא  מה יצר ּה ",(ישעיה ל ׁש בת בראּה  תה וּ  "א 
יבּ ׁש ה , ארץ  לההיא אחזר כּ אלּ וּ  ורביה , מ ּפ ריה דּ אתבּ ּט ל וּ מאן
פגים לת ּת א  דּ פגים  מאן דּ ר גּ יּה , לפ וּ ם חד כּ ל  מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר לאתר לעילא,

  
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה, ּת כּ נס  היכן  אז  גּ וּ ף, מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה בּ פר יּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק

יב ׁש ה , נׁש ארת  והכינה  ויב ׁש , יחרב ה יּ סוֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז  ליח וּ ד , הדאמתע וֹ רר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

כתיב ׁש כּ ת וּ ב הא  זהוּ  תה )יח מה (יׁש עיה- ובה וּ -לא לתהוּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

יצר לבת  אם ,ברא כּ י הע וֹ לם , את  הקב "ה  בּ רא  ו ׁש ּמ מ וֹ ן  לתהוּ  א  ּפ ר וּ ׁש , ְְֵֶֶָָָָָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּת ח ּת יו , האדם  ׁש יּ עמיד  ת וֹ לד וֹ ת  ידי על  אדם , בּ בני  מי בת  את לׁש ּת היה  מאן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְְִַַָ

ורביה  ת וֹ לד וֹ ת ,מריה להעמיד  ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  וּ רב יּ ה מ ּפ ריה  ׁש ּמ ת בּ ּט ל  וּ מי  -א ְְְִִִִָָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְִ

יה  ארץ  לההיא  י בּ ׁש ה ,אחזר ארץ  ה נּ קראת  ה כינה  את  החזיר  כּ א ּל וּ  מנע - ְְְִֶֶַַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַָ

 מינ ׁש פערכאן ּת ק בּ ל  ׁש א  גּ רם  דּ הינוּ  הּמ לכוּ ת , מן  ה בּ רכוֹ ת  את  וּ מנע  - ְִִָָָָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
לח דּ ׁש  כּ ל וֹ מר , בּ ּת וֹ רה , וּ רביּ ה  ּפ ריּ ה  מצות  לק יּ ם   ׁש צּ רי ה וּ א  וכן מהיס וֹ ד . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  וּ בנוֹ ת ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י הם  בּ נים  וּ בנוֹ ת , בּ נים  בּ ּת וֹ רה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִחיד וּ ׁש ים 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  ה יּ כים (בּ ן  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  את  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וא בּ בי , ׁש נּ פל וּ  נ ׁש מת וֹ  ח וֹ רבלחלקי מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  עליו כּ ן  ע וֹ שׂ ה  א  ם  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  להם  אוֹ י  ומתןוא וֹ מרת  כלה שבת דרוש  - בּ טן חדרי (החיד "א, ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ותרו"ץ) באורך  עיי"ש רכו.:, עמוד  רי ,תורה, לפם חד  אתל לה וֹ ציא  מח יּ ב  יה וּ די  כּ ל  - ְְֵַַָָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
סיני , בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  מה  כּ פי  לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  פגיםח דּ וּ ׁש י  לת א ד גים מאן  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְְִִַָָָָ

. מתי נ את ר לאתר גּ ד וֹ ל ,לעילא, ס וֹ ד ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ ׁש מיענ וּ  חדועּת ה  ל ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַָ

 יר וּ מדרגת וֹ ,לפם ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  בּ מצוֹ תיו מת ּק ן  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לת אכּ י ד גים למ ּט ה,מאן  נׁש מת וֹ  את  ׁש ּפ וֹ גם  מי  לעילא- ּפ וֹ גם פגים ה וּ א  - ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌

מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , נ מתי למעלה  אתר ׁש נּ חצבהלאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְְְֲִִֵַַַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  ׁש כּ ּמ ה.(הגר "א ," מל ה "כּ ּס א  ׁש אמר  מה  זה וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי וה וּ א  ה ּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד  ר וֹ צה  א  אם  י וֹ תר  ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  חכם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּת למיד
הח "י  האר "י מ ם  וויטאל  ח יּ ים  הטו"ב)ר בּ י  לרי"ח ּת ב וּ נה בּ על (דּ עת ע וֹ לם  יסוֹ ד  וצ דּ יק , ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר  יה וּ די לכל  עצה  נתן  יוֹ עץ", ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַה "ּפ לא 
לעלם . וחי  הח יּ ים  מעץ ואכל  דּ אוֹ רייתא , חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י

     

 
"ד ס על מדי הע ְְִֵֶַַָ"ארי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  נקרא

נרת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף בּ עיר

הא: לעת עליכ בּ עיר)1ל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ הנה.  בּ מׁש זאת לחלּ ק 

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ׁש ּת ף
ההר: מוֹ דיעיםררת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ

הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על 
כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע  ּכ ידי ועל

      
ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים 

ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , 
בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ מים, לאבינוּ  אחד לב 

מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל כּ ן



     

מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא הלמה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ׁש הרׁש בּ "י

מע? היע, לא היח ועדי ,ל אחה י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם הם אין – י-ּה " כּ ס על יד "כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י הלמה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , 
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת 
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה אבל
, ּערו לאין יהיה הכינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם וּ ודּ אי
נצחי. צער זה הגה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן 
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק 

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף אר 

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י 
הלמה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", ,לכ נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת 

   

2 שורה הזוהר  בנשמת  ו'  ד מ"ג לתיקו הוספה
זוהר ל'.:)ובתיקני  דף  יד בשר(תיקון  שאוכל כמי לו נחשב כי  לרשב"י  הנביא אליהו אמר ,

כמו  שהוא לרמז עוד יש זה ולפי עיי "ש, כלאיים - וחמור בשור שחורש וכמי  ביחד, וחלב
בדניאל לט-מג)שנאמר פסוקים  אדום(פ"ב מלכות של עירוב היא האחרונה דגלות ,

פסוקיםוישמעאל שם ובמלבים הגר"א, בכתבי הובא  וכן עזרא, ואבן גאון סעדיה  (רבי
גורםמא-מה) זוה"ק] ללמוד רוצה  [שלא  מהמלכות היסוד שפע שמפריד ובחטאים ,

הכתוב רומז זה  שעל חמור, שהיא ישמעאל וקליפת שור שהיא  אדום קליפת שיתחברו 
י ) כ"ב ק"ב(דברים פרק הישר קב בספר באריכות  [ראה יחדּ ו ". וּ בחמר בּ ׁש וֹ ר  תחרׁש  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ"א 

ח"א  זוהר ועיין בהשמטה, הברכה וזאת פרשת  תשס "א, שנת הרבים מזכי חברה  הוצאת
כן ועל ק"א :], רות חדש וזוהר קכ "ד:, ח"ג ובזוהר קמז :, דף י' תיקון  בסוף ותיקו"ז קסז.,

המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 

     

מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא הלמה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ׁש הרׁש בּ "י

מע? היע, לא היח ועדי ,ל אחה י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם הם אין – י-ּה " כּ ס על יד "כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י הלמה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , 
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת 
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה אבל
, ּערו לאין יהיה הכינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם וּ ודּ אי
נצחי. צער זה הגה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן 
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק 

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף אר 

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י 
הלמה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", ,לכ נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת 
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י ) כ"ב ק"ב(דברים פרק הישר קב בספר באריכות  [ראה יחדּ ו ". וּ בחמר בּ ׁש וֹ ר  תחרׁש  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ"א 

ח"א  זוהר ועיין בהשמטה, הברכה וזאת פרשת  תשס "א, שנת הרבים מזכי חברה  הוצאת
כן ועל ק"א :], רות חדש וזוהר קכ "ד:, ח"ג ובזוהר קמז :, דף י' תיקון  בסוף ותיקו"ז קסז.,

המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 



     

מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא הלמה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ׁש הרׁש בּ "י

מע? היע, לא היח ועדי ,ל אחה י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם הם אין – י-ּה " כּ ס על יד "כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י הלמה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , 
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת 
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה אבל
, ּערו לאין יהיה הכינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם וּ ודּ אי
נצחי. צער זה הגה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן 
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק 

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף אר 

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י 
הלמה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", ,לכ נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת 
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זוהר ל'.:)ובתיקני  דף  יד בשר(תיקון  שאוכל כמי לו נחשב כי  לרשב"י  הנביא אליהו אמר ,

כמו  שהוא לרמז עוד יש זה ולפי עיי "ש, כלאיים - וחמור בשור שחורש וכמי  ביחד, וחלב
בדניאל לט-מג)שנאמר פסוקים  אדום(פ"ב מלכות של עירוב היא האחרונה דגלות ,

פסוקיםוישמעאל שם ובמלבים הגר"א, בכתבי הובא  וכן עזרא, ואבן גאון סעדיה  (רבי
גורםמא-מה) זוה"ק] ללמוד רוצה  [שלא  מהמלכות היסוד שפע שמפריד ובחטאים ,

הכתוב רומז זה  שעל חמור, שהיא ישמעאל וקליפת שור שהיא  אדום קליפת שיתחברו 
י ) כ"ב ק"ב(דברים פרק הישר קב בספר באריכות  [ראה יחדּ ו ". וּ בחמר בּ ׁש וֹ ר  תחרׁש  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ"א 

ח"א  זוהר ועיין בהשמטה, הברכה וזאת פרשת  תשס "א, שנת הרבים מזכי חברה  הוצאת
כן ועל ק"א :], רות חדש וזוהר קכ "ד:, ח"ג ובזוהר קמז :, דף י' תיקון  בסוף ותיקו"ז קסז.,

המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 

     

מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ בּ אהבה, ׁש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא הלמה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ׁש הרׁש בּ "י

מע? היע, לא היח ועדי ,ל אחה י ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹכל
מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם הם אין – י-ּה " כּ ס על יד "כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י הלמה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , 
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת 

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ ,  והחׁש ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת 
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה אבל
, ּערו לאין יהיה הכינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם וּ ודּ אי
נצחי. צער זה הגה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן 
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק 

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף אר 

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י 
הלמה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", ,לכ נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת 

   

2 שורה הזוהר  בנשמת  ו'  ד מ"ג לתיקו הוספה
זוהר ל'.:)ובתיקני  דף  יד בשר(תיקון  שאוכל כמי לו נחשב כי  לרשב"י  הנביא אליהו אמר ,

כמו  שהוא לרמז עוד יש זה ולפי עיי "ש, כלאיים - וחמור בשור שחורש וכמי  ביחד, וחלב
בדניאל לט-מג)שנאמר פסוקים  אדום(פ"ב מלכות של עירוב היא האחרונה דגלות ,

פסוקיםוישמעאל שם ובמלבים הגר"א, בכתבי הובא  וכן עזרא, ואבן גאון סעדיה  (רבי
גורםמא-מה) זוה"ק] ללמוד רוצה  [שלא  מהמלכות היסוד שפע שמפריד ובחטאים ,

הכתוב רומז זה  שעל חמור, שהיא ישמעאל וקליפת שור שהיא  אדום קליפת שיתחברו 
י ) כ"ב ק"ב(דברים פרק הישר קב בספר באריכות  [ראה יחדּ ו ". וּ בחמר בּ ׁש וֹ ר  תחרׁש  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ"א 

ח"א  זוהר ועיין בהשמטה, הברכה וזאת פרשת  תשס "א, שנת הרבים מזכי חברה  הוצאת
כן ועל ק"א :], רות חדש וזוהר קכ "ד:, ח"ג ובזוהר קמז :, דף י' תיקון  בסוף ותיקו"ז קסז.,

המלבי"ם שכתב כמו  ומגוג  גוג ממלחמות הימים באחרית להינצל מה)הרוצים  ב' ,(דניאל
פרק בישעיה  הוא [וכן זה את  זה ויכלו ישמעאל בני  נגד  להילחם אדום בני  כל  שיתקבצו 
השור מקליפת וינצל  והשפע , היחוד יגרום ובזה הקדוש, בזוהר לעסוק מוכרח ו'], לד,

אכי"ר. ליהודים והצלה ריווח רשעים, ובהיפרד והחמור,
סיני  הר על  מתנ עמדה לא זוה "ק מדיל א י ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹה

:ד ה  ל  קנ"ב .  תהעל זהר

אדם בּ א  בּ ן על לבוּ ׁש  כּ ׁש רוֹ אים הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם לכּ ל, ׁש נּ ראה לבוּ ׁש  יׁש  ראה, 
וח וֹ ׁש בים  הגּ וּ ף, הוּ א  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים יוֹ תר. מסּת כּ לים  א יפה, ׁש נּ ראה
ׁש נּ קראים  ה ּת וֹ רה מצווֹ ת והם גּ וּ ף , לּה  יׁש  הּת וֹ רה זה כּ מוֹ  הנּ ׁש מה. היא  ׁש הגּ וּ ף
א  העוֹ לם  טּפ ׁש י הזּ ה. העוֹ לם סּפ וּ רי ׁש הם  בּ לבוּ ׁש ים, מתלבּ ׁש  זה גּ וּ ף ת וֹ רה . גּ וּ פי
וא  יוֹ תר , יוֹ דעים וא ה ּת וֹ רה, סּפ וּ ר ׁש הוּ א לבוּ ׁש , בּ אוֹ תוֹ  רק מסּת כּ לים,
בּ לּ בוּ ׁש , מסּת כּ לים  א יוֹ תר  ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם  לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  ּת חת בּ מה מסּת כּ לים
בּ הר  עמדוּ  ׁש הם העליוֹ ן,  הּמ ל עבדי החכמים לבוּ ׁש . אוֹ תוֹ  תחת ׁש הוּ א בּ גּ וּ ף אלּ א

מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , ע קּ ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, רק אלּ א מסּת כּ לים  א (ולעולם)סיני, 
גּ ם   ּכ ראה, בּ א הּת וֹ רה. נׁש מת ׁש ל  בּ נּ ׁש מה להס ּת כּ ל עתידים לבא ולעתיד
אוֹ תם  א לּ ה וחילוֹ תיהם המים לנׁש מה. וּ נׁש מה וּ נׁש מה, וג וּ ף, לבוּ ׁש , יׁש  למעלה
ועל  ישׂ ראל , תפארת ׁש היא הנּ ׁש מה את ׁש ּמ קבּ ל הגּ וּ ף זה  ישׂ ראל וּ כנסת לבוּ ׁש ים,
וּ נׁש מה  מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא ישׂ ראל , תפארת זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף היא  ּכ

בּ זה. זה אחוּ ז והכּ ל  ה קּ דוֹ ׁש , העּת יק זהוּ  לנ ׁש מה 



   

             
  

ד ה  ל קס"א:  רמה  רת מת זהר

בּ דמוּ תוֹ בּ ׁש עה  לפניו עמד האדם, את לברא הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  ׁש ל  ברצוֹ נוֹ  ׁש עלה 
לעוֹ לם בּ וֹ אם טרם העוֹ לם, בּ ני אוֹ תם כּ ל  ואפלּ וּ  הזּ ה. בּ עוֹ לם ׁש הוּ א כּ מוֹ  וקיּ וּ מוֹ 

עוֹ מדי  כּ לּ ם כּ ל הזּ ה, ׁש ם אחד בּ אוֹ צר ה זּ ה בּ עוֹ לם ׁש עוֹ מדים  כּ מוֹ  וקיּ וּ מם בּ תקּ וּ נם ם 
ה קּ דוֹ ׁש  קוֹ רא הזּ ה, לעוֹ לם לרדת ׁש ּמ זּמ נים וּ בׁש עה בּ דמיּ וֹ תיהן. מתלבּ ׁש וֹ ת העוֹ לם נׁש מוֹ ת
העתיד וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל  את בּ רׁש וּ תוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  ׁש ּמ נּ ה אחד  לממנּ ה הוּ א  ּבּ רו
נׁש מה אוֹ תּה  בּ אה ׁש עה בּ אוֹ תּה  ּפ ל וֹ ני. ׁש ל  רוּ חוֹ  לי ּת ביא  ל לוֹ : ואוֹ מר הזּ ה, לעוֹ לם לרדת
הוּ א.  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לפני אוֹ תּה  מראה ממנּ ה ואוֹ תוֹ  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל בּ דמ וּ ת מלבּ ׁש ת
בּ ּת וֹ רה ׁש ּת ׁש ּת דּ ל  הזּ ה, לעוֹ לם ׁש כּ ׁש ּת רד  אוֹ תּה , וּ מׁש בּ יע ל וֹ  אוֹ מר הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש 
לדעת הׁש ּת דּ ל וא הזּ ה בּ עוֹ לם  ׁש היה מי ׁש כּ ל האמוּ נה . סוֹ ד את ולדעת אוֹ תוֹ  לדעת
הזּ ה , העוֹ לם את לדעת הקּ דוֹ ׁש , הּמ ל לפני נראה  ּכ מוּ ם יבּ רא. ׁש א לוֹ  טוֹ ב - אוֹ ת וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  האמוּ נה. בּ סוֹ ד הוּ א  ּבּ ר ו בּ קּ דוֹ ׁש  ד)וּ להׁש ּת דּ ל לדעת .(דברים הראת א ּת ה 
בּ עוֹ לם וּ להסּת כּ ל  לדעת - לדעת הוּ א.  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לפני הממנּ ה אוֹ תוֹ  ידי על הראית
להכּ יר וֹ , בּ ּת וֹ רה  הׁש ּת דּ ל וא הזּ ה בּ עוֹ לם ׁש היה מי וכל הּת וֹ רה. וּ בסוֹ ד  האמוּ נה בּ סוֹ ד  הזּ ה
הזּ ה. לעוֹ לם האדם את הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  הביאוֹ  זה בּ ׁש ביל ׁש הרי נברא, ׁש א לוֹ  ט וֹ ב 

             

:דה ל  ל'  ז הר ני

בּ זמן הנּ תיב בּ ודּ אי אלּ א ורוּ ח? זּ ה מה הּמ ים. ּפ ני  על מרחפת אהי"ם ור וּ ח הני, 
מוּ םׁש הכ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ תעּס קים אוֹ תם על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הרוּ ח ל גּ ל וּ ת, יוֹ רדת ינה 

ׁש נה יׁש נים אוֹ תם  : ּכ ותאמר ק וֹ ל, נעשׂ ית הזּ וֹ  והרוּ ח בּ יניהם, נמצאת ׁש הכינה
בּ לי  לב לכם ׁש יּ ׁש  הכינה , אל והתעוֹ רר וּ  ק וּ מוּ  הלּ ב, ואטוּ מי העינים סתוּ מי בנחיריהם,
עוֹ נךּ  היׁש  נא קרא כּ מוֹ , קרא, אוֹ מר קוֹ ל - הדּ בר  וס וֹ ד  ביניכם. והיא אוֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל 
כּ בהמוֹ ת הם הכּ ל חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה א וֹ מרת והיא ּת פנה, מקּ ד וֹ ׁש ים מי ואל
כּ ל  ואפלּ וּ  לעצמם. ע וֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל  הדה, כּ ציץ חסדּ וֹ  וכל חציר, ׁש אוֹ כל וֹ ת 
ב שׂ ר  כּ י ויּ זכּ ר  זמן בּ אוֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים. לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ 
ל וֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי להם אוֹ י מׁש יח, ׁש ל  ר וּ חוֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא הוֹ ל רוּ ח הּמ ה
להׁש ּת דּ ל  רוֹ צים וא יבּ ׁש ה, הּת וֹ רה את ׁש עוֹ שׂ ים הם ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וא העוֹ לם  מן
אוֹ י  יבׁש ה, ב ' ונׁש ארת  מּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק  וגוֹ רמים הקּ בּ לה, בּ חכמת
ר וּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת הזּ וֹ  והרוּ ח בּ עוֹ לם, ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם
ר וּ ח וּ גב וּ רה, עצה רוּ ח וּ בינה  חכמה רוּ ח והיא הקּ ד ׁש , רוּ ח והיא ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  הּמ ׁש יח,

הוי"ה. ויראת דּ עת



 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי" בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, 
אייר תשע"ב לפ"ק

ָמן" ית ּתַ ֵראׁשִ "ּבְ
יקּוֵני זֹוַהר יקּון מ"ח ְמּתִ ּתִ

בָֹאר ֵלם ְוַהּמְ ָ ַהּשׁ
מ"ח  יקּון  ּתִ זֹוַהר  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְקרֹא  דֹוָלה  ּגְ ְסגּוָלה 

יקּוִנים ְבִעים ַהּתִ ִ )תיק"ז דף פ"ה.(, ִמּשׁ

א ָהֱאלִֹקי אֹור עֹוָלם ּנָ  ַלּתַ
ר יֹוָחאי ְזָיָע"א. ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ְפָלא ַהּמֻ ֵמָהאֹור  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ דֹוֵלי  ּגְ  ְוָאְמרּו 
ְלֶהָאַרת  ְויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ְלָאְמרֹו  ז"ל,  ָהֲאִר"י  נּו  ַרּבֵ
ְלַטֲהָרּה  ְוִלְזּכֹות  ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ל  ּוְמֻסּגָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ

ֶעְליֹוָנה.

ִהֵּנה ַהְּסֻגָּלה ַהּזֹו מּוַנַחת ִלְפֵניֶכם, ְלַמַען ֶּתְהּגּו ָּבּה ְּבָכל ֵעת



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ב

יאּור  ּבִ ִעם  ָמֵלא,  יסּוק  ּוּפִ ִנּקּוד  ּבְ ֶנֱעַרְך,  ר,  ִנְסּדַ

ַלְמַעְייִנים,  ֶהָערֹות  תֹוֶסֶפת  ּבְ ָהִעְנָין,  ַלֲהָבַנת  ַקל 

ים,  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ִיְזּכּו  ְלַמַען 

ְוַעל  ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֵהר  ּוְלִהּטַ

ה  "ְוִהּנֵ ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ּבְ ַרב  ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻיׁשְ ֶזה  ְיֵדי 

ֲעבֹוָדה  י  ּכִ ַלְגאּוָלה,  ִיְזּכּו  ֵאָליו  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ אֹוָתן  ל  ּכָ

ֲחׁשּוָבה  יֹוֵתר  ִהיא  ַההּוא,  ְזַמן  ּבַ ֶעֶטת  ַהּמֻ זּו 

ם"  ַקּיָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ל   ִמּכָ

)ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ְזָי"ָע(.

גִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

א ָירּוםאַמָּזלֹואְוֹל	אִיְתמֹוֵטט.	.
א ַיְצִליַחאְּבָכלאְּדָרָכיו.	.
א ֹל	אָי	ֹו	אִליֵדיאֶחְסרֹוןאִּכיסאַוֲעִנּיּות.	.
א ָּכלא	ֹוְיָ	יואִיְּפלּואַּתְחָּתיו.ד.
א ֹל	אִיְרֶ		אִמיַתתאָּבָניו.	.
א זֹוֶכ	אּוְמַתֵּקןאַנְפׁשֹוארּוחֹואְוִנְׁשָמתֹו.ו.
א ֹּכחֹותאַ	טּוְמָ		א)ֲאֶׁשר ֵהם ַהְּמקֹור ְלָכל ָהַרע ּוְלָכל ַהָּצרֹות ְוַהְּבָעיֹות( ז.

ִמְתַרֲחִקיםאִמֶּמּנּו.
א ִיָּנֵצלאִמִּמְקֶר	אֹל	אָט	ֹור.ח.
א מֹוִעילאְמֹ	דאְלַתֵּקןאֶ	תאֲעוֹוןאְּפַ	םאַ	ְּבִרית,אּוִ	ְפָרטאְּב	ֹותֹואַ	ּיֹום.ט.
א ֹל	אֶיֱחֶל	אְּבַמֲחַלתאַ	ְּנִפיָל	.י.
א ִיְזֶּכ	אְלִיְרַ	תאָׁשַמִים.י	.
א ִיְזֶּכ	אַלֲ	ִריכּותאָיִמיםאְוָׁשִנים.י	.
א ִיְזֶּכ	אְלעֹוָלםאַ	ָּב	.י	.

 ְס	ּוָל	אְּגדֹוָל	אִלְקֹר	אְּבָכלאיֹוםאזֹוַ	ראַ	ָקדֹוׁשאֶׁשלא
ְ	ִעיםא ִּתּקּוןאמ"חאִמֵּסֶפראִּתּקּוֵניאַ	ּזֹוַ	ר,אֶׁש	ּו	אֶ	ָחדאִמּׁשִ

 ַ	ִּתּקּוִניםאֶׁשָּכַת	א	ֹוראָ	עֹוָלםאַ	ַּתָּנ	אָ	ֱ	ֹלִקיא
ַרִּביאִׁשְמעֹוןאַּבראיֹוַח	יאִזיָע"	אְּבִסְפרֹו.

ְוֵאּלּו ֵהן ַהַּמֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְקָרא ִּתּקּון ֶזה 
ִמֵּדי יֹום ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה:



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ב
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מפעל הזוהר העולמי – נחל לכיש 24/8 בית שמש/ 0548-436784
כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

"ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד... 
ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיֹׁשְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת" )דניאל פרק י"ב ג'-ד'(.

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

0502-002040/0504-119585 אילת: 

0504-082616/0504-18388 אלעד: 

03-9339653/0573102912  

0547-112492/0506-415137 אשקלון: 

0548-456920 באר שבע: 

08-6108608 בדרום: 

0548-436784 בית שמש:  

09-8323442 במרכז:  

0548-496190/054-4523917 בני ברק: 

03-5746123  

0549788564 בצפון: 

0523254036 בת ים: 

0527-651911/0542214449  

0546-364443 הרצליה: 

05776-06120 זכרון יעקב: 

0544-518608 חדרה: 

0527150849 חולון: 

0527 134512/0526-961396  

052-6430804 יציץ: 

02-6255789/0504-114066 ירושלים: 

0527-15509  

03-5784413 מירון: 

0544-375705 נהריה: 

0505-880336 נתיבות: 

0544-270313 ערד:  

0543-113050 פרדס חנה: 

0506-742675 פתח תקוה: 

0504-101341/0543-272508 צפת: 

0777-551424  

0522-793954 קרית שמונה:  

0527-638767 ראשון לציון: 

0504-058359 רחובות: 

0527-175368 רמלה: 

ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:

הִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

מ "ח  ּת יקוּ ן זוֹ הר ּת יקוּ ני
וארàעים  Łמõנה  äñôן  וארàעין ôמניא äñôְְְְְְְְִִִִַַַָָָָנא

זיע"א האר"י  ä נàמר נפלאה ְְֲִִִֵֵַָָָָָסג äלה 

ׁש בּ "ת  ּת ּמ ן ּת ר"י ּת ּמ ן ,[א ]בּ ראׁש ית, 

ׁש ּת "י  בּ "רא בּ ראׁש י"ת דא :[ב]כּ גוונא 

ׁש בּ תוֹ ת  ּת רי אּת מר [ג]ואינוּ ן  עלייה וּ  , 

הבּ ת  את  ישׂ ראל בני וׁש מר וּ 

אוֹ תיּ וֹ תבּ ראׁש י"תבּ מ לּ הא. אוֹ תיּ וֹ תתר "ייׁש  וי ׁש  , 
ה ּמ אמר ,שב"ת בּ זה ׁש ּמ דבּ ר  ׁש בּ תוֹ ת, ׁש ּת י על ורוֹ מז ,

בּ ני "וׁש מר וּ  וזה הּמ לכוּ ת היא ּת תאה ה כינה על
הבּ ינה היא העלי וֹ נה ה כינה ועל ה ׁש בּ ת" את ישׂ ראל

י"ט  ת ּק וּ ן לעיל ועיין הׁש בּ ת", את "לּ עשׂ וֹ ת מוזה (דּ ף  

הקטן ע"ב ) ׁש בּ ת בּ ינה, הגּ דוֹ ל ׁש בּ ת ׁש ם  דּ אמר 
מהימנא וּ בּ רעיא ע"א)מלכוּ ת. צ "ב  דּ ׁש בּ ּת א(יתרוֹ  

ׁש בּ ת הוּ א דלילא וׁש בּ תא עלאה ׁש בּ ת הוּ א דּ יוֹ מא
לחי ּת ּת אה מל,ב..)ר וֹ אי(אר הכּ ּס א  גּ ירסת הוּ א כּ ן ְֵַַ

רוֹ אי . לחי  הבּ אר  להלכה ׁש ּת יג.והביאוֹ  הן ואלּ וּ  
וּ מלכוּ תׁש בּ ת וֹ ת, בּ ינה ּת חּת וֹ נה, וׁש בּ ת עליוֹ נה ׁש בּ ת  

àŁַָ"ת,Łָם ôְֵר"י,Łָם àְִֵראŁית,

ֶזה,éְגõן  ôŁְֵ"י,àָָר "אàְִֵראŁי"ת

נאמרàŁַָתõת,ôŁְֵי ְֵוהן  לא)עליהם :(שמות ֱֲֵֶֶַ

ä מרŁראל ְֵבני ְְָ"וłתֶאתְִֵָיàַַָה



מפעל הזוהר העולמי – נחל לכיש 24/8 בית שמש/ 0548-436784
כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
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ׁש בּ תוֹ ת  ּת רי אּת מר [ג]ואינוּ ן  עלייה וּ  , 

הבּ ת  את  ישׂ ראל בני וׁש מר וּ 

אוֹ תיּ וֹ תבּ ראׁש י"תבּ מ לּ הא. אוֹ תיּ וֹ תתר "ייׁש  וי ׁש  , 
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לחי ּת ּת אה מל,ב..)ר וֹ אי(אר הכּ ּס א  גּ ירסת הוּ א כּ ן ְֵַַ
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àŁַָ"ת,Łָם ôְֵר"י,Łָם àְִֵראŁית,
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נאמרàŁַָתõת,ôŁְֵי ְֵוהן  לא)עליהם :(שמות ֱֲֵֶֶַ

ä מרŁראל ְֵבני ְְָ"וłתֶאתְִֵָיàַַָה



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ו

ּת רין  וגוֹ מר, הבּ ת את לע שׂ וֹ ת

לקבל  ׁש בּ ת, הכא אדכּ יר  זמנין

ותּת אה  עלּ אה  לדרתם [ד]ׁש כינּת א  , 

לדרתם  מאן [ה ]מאי איהוּ  זכּ אה אלּ א , 

בּת י  בּ תרי בּ ׁש בּ ת דּ ירה לוֹ ן דּ עביד

הרע [ו]לבּ א  יצר מּת ּמ ן ואת ּפ ני , 

רוֹ אי) לחי בּ אר  ,מל ׁש היאד..(כּ ּס א  העליוֹ נה ׁש כינה 
ׁש היאהבּ ינה  הּת ח ּת וֹ נה ׁש כינה וּ כנגד (כּ ּס אה ּמ לכוּ ת,, 

רוֹ אי) לחי  בּ אר , ו'?ב כּ ת וּ לּמ הה..מל חסר  לדרתם  מ לּ ת 
ׁש ם . לגוּ ר ּת ם , לדוּ ר כּ אוֹ מר  - דּ ירה מלׁש וֹ ן לבינהו .– 

בּ ּת ים  ׁש ני  כּ נגדּ ם  - ּת תאה וה' ע לּ אה, וּ ה' וּ למלכוּ ת,
בּ תיק וּ "ז ׁש כּ תוּ ב  כמוֹ  בּ לּ ב , מל,י ׁש  כּ ּס א  - ע"ב ס"ג  (דּ ף 

רוֹ אי) לחי  .בּ אר 

ôŁְֵי ְֵוג õמר,ַַָהàת"ֶאתֲַלעõłת

éְֶֶנגד àŁַָת,éָאן ְִִהזéירïְִָעמים 

ְָֹֹ"לדרתם ",ְְַַָוהôחõôנה .ְֶָָהעליõנה ְִַָהכינה 

äאְָֹֹלדרתם ?ַמהêאי ֶָאéאַַזäִמי ה

ôàֵָי Łàְִֵני àŁàְַָתâִָירה ֶָלהם Łֶֶעłõה 

ָָהרעֵֶיצרִָמם äְִֶַמתìïה ֵַהêב,

זִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש בּ ת  חלּ וּ ל עוֹ לם [ז]דּ איהוּ  בּ רית , 

ּת רוייהוּ  דּ ׁש ריין צדּ יק , דּ א 

וחד  לי ּה  לאמלאה חד  עליּה ,

י שׂ ראל  בּ ני  מיניּה . לאתמליא 

והוֹ ד, נצח כּ ליין ּת רין אינ וּ ן

ע ּמ וּ דא  סבא דּ ישׂ ראל  בּ נוֹ י

ׁש ביעי  ׁש ביעי ּת לת דאמצעיתא,

דטח וֹ ל ז. ועצב וּ ת מהכּ עס  ׁש יּ תרחק ׁש צּ רי כּ דלק ּמ ן
ט ּפ ה, בּ וֹ  זוֹ רקת וּ מרה כּ וֹ עס, כּ בד ס "מ  וּ מרה, וכבד

ׁש בּ ת ח לּ וּ ל ואם ׁש ה וּ א בּ ג וּ פוֹ , ה כּ עס  א ׁש  מבעיר 
צ דּ יק על ׁש ניהם  ׁש וֹ רים  אז נאה, דּ ירה להם  מתּק ן

הע וֹ לם  וּ מפרׁש ים )יסוֹ ד יצחק  בּ אר ,מל .(כּ ּס א 

ָע õלם ',ְִ'àריתàŁַָת,ִחäêל Łֶהäא

Łְֵֶניהם õŁŁִֶרים ִַצâיק,ֶזה 

ְֶָואחד אõתõ,ְֵַלמêאֶָאחד ָָעליו,

ְִֵָיłראל àְֵני ִֶמäìë.ְְִֵַלהתמêא

éנגד  –ôŁְֵי ְֵֶֶהם והõד,éְָליõת  נצח ïְְִִֶַנימäçת

ְְִֵָליłראל àִָנים  ַעäëד ָָסבא

Łביעי  Łביעי ïעמים ŁלŁ תפארת,  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָֹהאמצעי
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ח

אבהן  ּת לת אלּ ין ענג [ח]ׁש ביעי , 

להׁש קוֹ ת [ט]ׁש בּ ת  מעד "ן יוֹ צא ונ"הר 

הגּ "ן  ואית [י]את נהר אית ונהר, , 

נהר  דּ אתקרי נהר אית  נהר ,

נחל  דּ אתקרי נהר ואית ּפ לגיו,

ּת פארת.ח . – יעקב  גּ ב וּ רה , – יצחק  חסד, – אברהם 

ּת חלּ הט . וּ מפר ׁש  ׁש בּ ת, עניני  ׁש אר גּ ם  מפר ׁש  ע ּת ה
-ענגסוֹ ד ּת ב וֹ ת:ענ"גׁש בּ ת, נהר ,נ'עדן,ע'ראׁש י  ' 

כ "ו גּ ןג' בּ ראׁש ית בּ זוֹ הר כּ מבוֹ אר  רוֹ אי, לחי בּ אר , מל (כּ ּס א 

בּ זוֹ הרי..ע"א) ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  ע"א)הינוּ  רע"ג למיכל ,(עקב 
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  ׁש בּ ת, דענג בּ רזא בּ ׁש בּ ת סע וּ דתין ּת לת
מעדן  י וֹ צא "ונהר נאמר : ׁש לּ זה ה'" על ּת תענּ ג "אז
ליּה  ואית  ל וֹ ן מקים  דּ לא וּ מאן ה גּ ן", את להׁש קוֹ ת

לי ּה  איתהפך אם "נג"ע "ל "ענ"ג"לקיימן, וּ בּ הפך , 
הבּ ת שׂ מחת עליו ׁש וֹ רה אזי כּ ראוּ י  וּ מע נּ ג מתּק ן

ֶֹענג ָָהאבõת,ŁְֶֹלŁתֵאŁְִִäêביעי 

ְְַלהŁקõתֵֵֶמעד"ן ֵיõצאְָָ"ונ"הרàŁַָת

הá"ן" י)את ב ונהר,(בראשית  . ְֶַָָָŁָָנהרֵיŁְֵוי

ָָנהרְִַָהìקראָָנהרֵיŁָָנהר,

ַַנחל ְִַָהìקראָָנהרְֵויïְָָŁלגיו,

טִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

עלּ אה [יא ]קדוּ מים  עדן עליּה [יב], 

ראתה לא עין אלהים אּת מר 

ו'[יג]זוּ לת איה וּ  נהר  האי ,[יד], 

א' דאיהוּ  עלּ אה מעדן ,[טו]דּ נפיק 

 לעוֹ נג וּ מהּפ רוֹ אי)מ נּ גע  לחי נקראיא..(בּ אר  ה יּ סוֹ ד 
הנּ קרא נהר  יׁש  נהר, וי ׁש  נהר י ׁש  :)מ "ו (ּת הלּ ים נהר, 

יסוֹ ד"נהר ה וּ א [ז"אּפ לגיו" ׁש ּמ ק בּ ל א'עירז'- נּפ ין], 
הנּ קראים  וה וֹ ד, נצח  ּת פארת וּ גבוּ רה, מחסד האר וֹ ת
יס וֹ ד  קדוּ מים , נחל הנּ קרא נהר ויׁש  מים ", "ּפ לגי
ּת וֹ רה הנּ קרא מאבּ א-חכמה מעדן ה יּ וֹ צא דבינה

יצחק )קדוּ מה, בּ אר , מל עדן יב..(כּ ּס א ׁש הוּ א  כּ תר הוּ א 
חכמה  מל )לגבּ י עילּ אהיג..(כּ ּס א עדן האי ועל 

הכא, ואמר ,"זוּ לת אלקים  ראתה לא "עין איּת מר 
עדן  ׁש ל נהר לתענוּ ג  זוֹ כה ׁש בּ ת, ענ"ג ׁש ּמ ק יּ ם  מי כּ י

וגוֹ ', ראתה " לא "עין נאמר ׁש עליו לחיעילּ אה (בּ אר 

דּ עתיד..רוֹ אי) – אמצעי קו הכּ וֹ לל ליּ סוֹ ד, ר וֹ מז ו' 
יסוֹ ד דת"י)ּת פארת - ּת בוֹ ת  לכתרטו..(ראׁש י ר וֹ מז א' 

ָָעליו ְֶעליõן ֵֶעדן ְִקדäמים ,

סד)נאמר אלהי"ם (ישעיה ראתה לא "עין ֱֱֲִִֶַַָָֹֹ

,"ýלתäהרֶזה ֶָזìאַָָהäו',ה אõת

א',Łֶהäאְֶָהעליõן ֵֵֶמעדן ֵַהõçצא א õת 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח ח

אבהן  ּת לת אלּ ין ענג [ח]ׁש ביעי , 

להׁש קוֹ ת [ט]ׁש בּ ת  מעד "ן יוֹ צא ונ"הר 

הגּ "ן  ואית [י]את נהר אית ונהר, , 

נהר  דּ אתקרי נהר אית  נהר ,

נחל  דּ אתקרי נהר ואית ּפ לגיו,

ּת פארת.ח . – יעקב  גּ ב וּ רה , – יצחק  חסד, – אברהם 

ּת חלּ הט . וּ מפר ׁש  ׁש בּ ת, עניני  ׁש אר גּ ם  מפר ׁש  ע ּת ה
-ענגסוֹ ד ּת ב וֹ ת:ענ"גׁש בּ ת, נהר ,נ'עדן,ע'ראׁש י  ' 

כ "ו גּ ןג' בּ ראׁש ית בּ זוֹ הר כּ מבוֹ אר  רוֹ אי, לחי בּ אר , מל (כּ ּס א 

בּ זוֹ הרי..ע"א) ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  ע"א)הינוּ  רע"ג למיכל ,(עקב 
ׁש כּ תוּ ב: כּ מוֹ  ׁש בּ ת, דענג בּ רזא בּ ׁש בּ ת סע וּ דתין ּת לת
מעדן  י וֹ צא "ונהר נאמר : ׁש לּ זה ה'" על ּת תענּ ג "אז
ליּה  ואית  ל וֹ ן מקים  דּ לא וּ מאן ה גּ ן", את להׁש קוֹ ת

לי ּה  איתהפך אם "נג"ע "ל "ענ"ג"לקיימן, וּ בּ הפך , 
הבּ ת שׂ מחת עליו ׁש וֹ רה אזי כּ ראוּ י  וּ מע נּ ג מתּק ן

ֶֹענג ָָהאבõת,ŁְֶֹלŁתֵאŁְִִäêביעי 

ְְַלהŁקõתֵֵֶמעד"ן ֵיõצאְָָ"ונ"הרàŁַָת

הá"ן" י)את ב ונהר,(בראשית  . ְֶַָָָŁָָנהרֵיŁְֵוי

ָָנהרְִַָהìקראָָנהרֵיŁָָנהר,

ַַנחל ְִַָהìקראָָנהרְֵויïְָָŁלגיו,

טִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

עלּ אה [יא ]קדוּ מים  עדן עליּה [יב], 

ראתה לא עין אלהים אּת מר 

ו'[יג]זוּ לת איה וּ  נהר  האי ,[יד], 

א' דאיהוּ  עלּ אה מעדן ,[טו]דּ נפיק 

 לעוֹ נג וּ מהּפ רוֹ אי)מ נּ גע  לחי נקראיא..(בּ אר  ה יּ סוֹ ד 
הנּ קרא נהר  יׁש  נהר, וי ׁש  נהר י ׁש  :)מ "ו (ּת הלּ ים נהר, 

יסוֹ ד"נהר ה וּ א [ז"אּפ לגיו" ׁש ּמ ק בּ ל א'עירז'- נּפ ין], 
הנּ קראים  וה וֹ ד, נצח  ּת פארת וּ גבוּ רה, מחסד האר וֹ ת
יס וֹ ד  קדוּ מים , נחל הנּ קרא נהר ויׁש  מים ", "ּפ לגי
ּת וֹ רה הנּ קרא מאבּ א-חכמה מעדן ה יּ וֹ צא דבינה

יצחק )קדוּ מה, בּ אר , מל עדן יב..(כּ ּס א ׁש הוּ א  כּ תר הוּ א 
חכמה  מל )לגבּ י עילּ אהיג..(כּ ּס א עדן האי ועל 

הכא, ואמר ,"זוּ לת אלקים  ראתה לא "עין איּת מר 
עדן  ׁש ל נהר לתענוּ ג  זוֹ כה ׁש בּ ת, ענ"ג ׁש ּמ ק יּ ם  מי כּ י

וגוֹ ', ראתה " לא "עין נאמר ׁש עליו לחיעילּ אה (בּ אר 

דּ עתיד..רוֹ אי) – אמצעי קו הכּ וֹ לל ליּ סוֹ ד, ר וֹ מז ו' 
יסוֹ ד דת"י)ּת פארת - ּת בוֹ ת  לכתרטו..(ראׁש י ר וֹ מז א' 

ָָעליו ְֶעליõן ֵֶעדן ְִקדäמים ,

סד)נאמר אלהי"ם (ישעיה ראתה לא "עין ֱֱֲִִֶַַָָֹֹ

,"ýלתäהרֶזה ֶָזìאַָָהäו',ה אõת

א',Łֶהäאְֶָהעליõן ֵֵֶמעדן ֵַהõçצא א õת 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח י

ואיּמ א [טז]ואעבר  א בּ א ואזיל [יז]בּ ין , 

ּפ ירוּ ש  אנּפ ין. בּ אריך רוֹ אי)והוּ א לחי א'(בּ אר  ׁש בּ אוֹ ת : 
הי וּ ד  ו', אוֹ ת וּ באמצע  למּט ה וי ' למעלה י' יׁש 

ל  ר וֹ מזת  ר וֹ מזתהעליוֹ נה  למּט ה וי' עליוֹ נה, כינה 
הח יּ ים  עץ  ס וֹ ד ׁש ה וּ א בּ אמצע והו' ּת ּת אה, לכינה
עדן  לגן הּת ח ּת וֹ ן עדן מגּ ן לעלוֹ ת וּ מח בּ רם  מקׁש רם 
לי ּמ וּ ד  ידי על [א.ה. ׁש בּ ת. ענג  ידי על זה וכל העליוֹ ן
קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת – הח יּ ים  עץ בּ ס וֹ ד ׁש הוּ א - הּס וֹ ד ּת וֹ רת 
אלוֹ קים  ראתה לא "עין העלי וֹ ן עדן לגן לעלוֹ ת זוֹ כה
הזּ וֹ הר דּ ברי את המהרח "וּ  ׁש הביא וּ כמ וֹ  ,"זוּ לת
בּ לּת י אפׁש ר אי  העליוֹ ן עדן לגן לזכּ וֹ ת ׁש כּ די  הּק דוֹ ׁש ,

הגה"צ מרן ׁש אמר וּ כמוֹ  הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ח יּ יםליּמ וּ ד ר בּ י 
ׁש יּ למד קניבסקי נגלה , רק  הלּ וֹ מד לאבר ׁש ליט"א 

העלי וֹ ן]. עדן לגן לזכּ וֹ ת רוֹ צה אם  וע וֹ ברטז.זוֹ ה"ק  
נ"ה, לחג"ת וּ מ ם  וּ בינה לחכמה הפע  וּ ממׁש י

בּ יס וֹ ד, –ונכללים  הכינה למען ה פע וּ ממ ׁש י 
יתירהיז.הּמ לכוּ ת. הנּ ׁש מה בּ ׁש בּ תדסוֹ ד ׁש ּמ יגים  

הר ׁש בּ "י [ׁש חבּ ר חי" כּ ל ד"נׁש מת  בּ רזא הוּ א
אבּ א דּ אינוּ ן י"ה , ּת הלּ ל יתירה נׁש מה וּ בהאי הּק דוֹ ׁש ],
לא "עין אּת מר דעליהוּ  וּ בינה, חכמה ׁש הם  ואימא
ׁש הוּ א העלּ וֹ ת  לעילת מרכּ בה  דּ איהוּ  בּ גין ראתה".

àינה  – ואëא חכמה – אàא  àין ְֵוה õל üְְְִִֵֵַָָָָָוע õבר

ייִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש נה  מאוֹ ת עד [יח]חמ ׁש  וּ מטי , 

ׁש ביעי  לגנּ תא [יט]צדּ יק אׁש קי וּ מּת ּמ ן , 

זכּ אה  ּת ּת אה. ׁש כינּת א דאיהי

לׁש בּ ת  דּ ירה דּ נטיר  מאן איה וּ 

לבּ א  ּת ּמ ן [כ]דּ איהוּ  אתקריב דלא  , 

ׁש ּמ יגים  יתירה ור וּ חא  עינה, עליה ׁש לּ יט  ולא מכּס ה
צ דּ יק דּ איה וּ  וכוּ ', מעדן ׁש יּ וֹ צא  נהר  הוּ א  בּ ׁש בּ ת
ׁש הוּ א דּ ׁש בּ ת יתירה נפׁש  דּ איה וּ  הגּ ן את להׁש קוֹ ת

רוֹ אי)מלכוּ ת. לחי  ּת פארתיח..(בּ אר גּ ב וּ רה חסד הם  
 ס מעשׂ ר ועשׂ ר מעשׂ ר כּ לוּ ל אחד ׁש כּ ל הוֹ ד נצח 

מא וֹ ת. חמ ׁש  וּ ביחד מאה , מבּ ינהיט.הכּ ל סוֹ פרים  אם  
גּ ב וּ רה חסד בּ ינה - עליוֹ נה ׁש כינה  איּמ א ׁש היא
[כּ לוֹ מר ׁש ביעי הוּ א היּ סוֹ ד - יסוֹ ד הוֹ ד נצח  ּת פארת

לבּ ינה]. בּ אמצעכ.ביעי ׁש הוּ א  לב , נקרא הבּ ת  
ד' [י וֹ ם  נר"ן ממ ׁש יכים  ׁש הם  ד'ה'ו' בּ ין הח וֹ ל, ימי

Łתֲֵחמõ נה,ֵמאŁָָיעáמäִַַ ַעד

מלכäת,  לג ìה  מŁקה äמם Łביעי, Łהäא  יסõד  – ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָצ âיק 

ַַזéאי ְַַָהôחõôנה .ְִַָהכינה Łִֶהיא

ְַָל àŁת,âִָירה õŁֵֶמרִמי הäא

Łָם ְִֵָיתקרבêŁֶֹאֵַהêב,Łֶהäא



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח י

ואיּמ א [טז]ואעבר  א בּ א ואזיל [יז]בּ ין , 

ּפ ירוּ ש  אנּפ ין. בּ אריך רוֹ אי)והוּ א לחי א'(בּ אר  ׁש בּ אוֹ ת : 
הי וּ ד  ו', אוֹ ת וּ באמצע  למּט ה וי ' למעלה י' יׁש 
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הח יּ ים  עץ  ס וֹ ד ׁש ה וּ א בּ אמצע והו' ּת ּת אה, לכינה
עדן  לגן הּת ח ּת וֹ ן עדן מגּ ן לעלוֹ ת וּ מח בּ רם  מקׁש רם 
לי ּמ וּ ד  ידי על [א.ה. ׁש בּ ת. ענג  ידי על זה וכל העליוֹ ן
קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת – הח יּ ים  עץ בּ ס וֹ ד ׁש הוּ א - הּס וֹ ד ּת וֹ רת 
אלוֹ קים  ראתה לא "עין העלי וֹ ן עדן לגן לעלוֹ ת זוֹ כה
הזּ וֹ הר דּ ברי את המהרח "וּ  ׁש הביא וּ כמ וֹ  ,"זוּ לת
בּ לּת י אפׁש ר אי  העליוֹ ן עדן לגן לזכּ וֹ ת ׁש כּ די  הּק דוֹ ׁש ,

הגה"צ מרן ׁש אמר וּ כמוֹ  הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ח יּ יםליּמ וּ ד ר בּ י 
ׁש יּ למד קניבסקי נגלה , רק  הלּ וֹ מד לאבר ׁש ליט"א 

העלי וֹ ן]. עדן לגן לזכּ וֹ ת רוֹ צה אם  וע וֹ ברטז.זוֹ ה"ק  
נ"ה, לחג"ת וּ מ ם  וּ בינה לחכמה הפע  וּ ממׁש י

בּ יס וֹ ד, –ונכללים  הכינה למען ה פע וּ ממ ׁש י 
יתירהיז.הּמ לכוּ ת. הנּ ׁש מה בּ ׁש בּ תדסוֹ ד ׁש ּמ יגים  

הר ׁש בּ "י [ׁש חבּ ר חי" כּ ל ד"נׁש מת  בּ רזא הוּ א
אבּ א דּ אינוּ ן י"ה , ּת הלּ ל יתירה נׁש מה וּ בהאי הּק דוֹ ׁש ],
לא "עין אּת מר דעליהוּ  וּ בינה, חכמה ׁש הם  ואימא
ׁש הוּ א העלּ וֹ ת  לעילת מרכּ בה  דּ איהוּ  בּ גין ראתה".

àינה  – ואëא חכמה – אàא  àין ְֵוה õל üְְְִִֵֵַָָָָָוע õבר

ייִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ׁש נה  מאוֹ ת עד [יח]חמ ׁש  וּ מטי , 

ׁש ביעי  לגנּ תא [יט]צדּ יק אׁש קי וּ מּת ּמ ן , 

זכּ אה  ּת ּת אה. ׁש כינּת א דאיהי

לׁש בּ ת  דּ ירה דּ נטיר  מאן איה וּ 

לבּ א  ּת ּמ ן [כ]דּ איהוּ  אתקריב דלא  , 

ׁש ּמ יגים  יתירה ור וּ חא  עינה, עליה ׁש לּ יט  ולא מכּס ה
צ דּ יק דּ איה וּ  וכוּ ', מעדן ׁש יּ וֹ צא  נהר  הוּ א  בּ ׁש בּ ת
ׁש הוּ א דּ ׁש בּ ת יתירה נפׁש  דּ איה וּ  הגּ ן את להׁש קוֹ ת

רוֹ אי)מלכוּ ת. לחי  ּת פארתיח..(בּ אר גּ ב וּ רה חסד הם  
 ס מעשׂ ר ועשׂ ר מעשׂ ר כּ לוּ ל אחד ׁש כּ ל הוֹ ד נצח 

מא וֹ ת. חמ ׁש  וּ ביחד מאה , מבּ ינהיט.הכּ ל סוֹ פרים  אם  
גּ ב וּ רה חסד בּ ינה - עליוֹ נה ׁש כינה  איּמ א ׁש היא
[כּ לוֹ מר ׁש ביעי הוּ א היּ סוֹ ד - יסוֹ ד הוֹ ד נצח  ּת פארת

לבּ ינה]. בּ אמצעכ.ביעי ׁש הוּ א  לב , נקרא הבּ ת  
ד' [י וֹ ם  נר"ן ממ ׁש יכים  ׁש הם  ד'ה'ו' בּ ין הח וֹ ל, ימי

Łתֲֵחמõ נה,ֵמאŁָָיעáמäִַַ ַעד

מלכäת,  לג ìה  מŁקה äמם Łביעי, Łהäא  יסõד  – ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָצ âיק 

ַַזéאי ְַַָהôחõôנה .ְִַָהכינה Łִֶהיא

ְַָל àŁת,âִָירה õŁֵֶמרִמי הäא

Łָם ְִֵָיתקרבêŁֶֹאֵַהêב,Łֶהäא



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יב

דאיהוּ [כא ]עציבוּ  דּ מרה  וכעס  דטחוֹ ל , 

דגיהנּ ם  לא [כב]נוּ רא אּת מר דּ על ּה  , 

בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  תבערוּ 

מאן  דּ כל ודּ אי הוּ א והכי הבּ ת ,

וּ ב הבּ אה לׁש בּ ת נׁש מה] ו' י וֹ ם  ר וּ ח , ה' יוֹ ם  א'נפׁש , ין 
ב ' יוֹ ם  נׁש מה, א' [יוֹ ם  לנר "ן הארה ׁש ּמ ק בּ לים  ג' ב'
עליהם , ׁש נּ ׁש ארת ׁש עברה  מ בּ ת נפ ׁש ] ג' יוֹ ם  רוּ ח ,
ׁש בּ וֹ  י "ה דר  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש הוּ א דּ ירה, בּ ׁש ם  לוֹ  וקוֹ רא

כּ אן עד י "ה, ס וֹ ד  ׁש הם  וּ בינה חכמה (בּ ניהוּ האר וֹ ת 

הּט וֹ ב ) לב .לרי"ח מׁש מע, ּת רּת י - ל בּ וֹ  את ׁש וֹ מר כּ ל וֹ מר  ה. (א. 

האר וֹ ת  לל בּ וֹ   וּ ממׁש י חוֹ ל מ דּ ברי - לב  ׁש נּ קראת בּ ׁש בּ ת  האדם 

ה ּת וֹ רה) ּפ רדּ "ס ליּמ וּ ד  ידי על  וּ בינה  מ ׁש כּ ן כא..חכמה הלּ ב  כּ י 
וּ רננה, שׂ מחה  צרי וּ מלכוּ ת , מל )בּ ינה  לר ּמ ז (כּ ּס א  , 

וּ רננה בּ שׂ מחה בּ ׁש בּ ת הּפ רד"ס  ללמ וֹ ד ס וֹ ד ׁש צּ רי) 
אׁש כב..ה') מרה ׁש לּ אטחוֹ ל טמ"א, ּת ב וֹ ת ראׁש י  

"רצח " גּ ימטר יּ ה מרה טחוֹ ל גּ ם  בּ ׁש בּ ת, טמא יתערב 
בּ ׁש בּ ת יתקרב ולא הרצח , בּ על ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני  מ צּ ד

Łִֶהיאַָָהëרה ְַַוכעס ְַהæח õל ֶֶעצב

Łם ,ֵאìיהáעליה ִֵַֹהŁֶֶָָלה)נאמר :(שמות  ֹ"לאֱֶַ

ä ְֲַתבערŁכל ֵאàְֹ תיכםõבŁõם ְֵֶמõיàְ

ִמי éŁֶָל ַַוâאי,הäאְָוכüַַָה àת",

יגִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דגיהנּ ם  נוּ רא אוֹ קיד  כּ אלּ וּ  ,[כג]דּ כעיס  

חד  חסר מלאכ וֹ ת אינוּ ן [כד]ארבּ עים 

"ח יּ ים ", הּט וֹ ב )דּ איהוּ  לרי"ח ׁש כּ וֹ עסכג..(בּ ניהוּ  מי  ׁש כּ ל 
בּ ׁש בּ ת, הגּ יהנּ ם  א ׁש  את  הדליק כּ אילוּ  לוֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת

כּ נגד כד..(ה גּ ר"א) הן אחת חסר מלאכוֹ ת  ארבּ עים  
אחת חסר  מלק וֹ ת ללקוֹ ת אר בּ עים  ,בּ ׁש בּ תׁש אסרוּ  

כּ נגד הן הּמ לקוֹ ת ׁש ע שׂ רואלּ וּ  וע שׂ רקללוֹ ת אדם  לּ קה 
חכמי אמרוּ  כּ ן ועל לאדמה, ותׁש ע לנחׁש  וע שׂ ר  לחוּ ה

הּמ לאכוֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת " לוֹ קין "אין מאחרהּמ ׁש נה 
ׁש יּ ק בּ לוּ  לישׂ ראל גּ וֹ רמוֹ ת  חוֹ ל, בּ י וֹ ם  מ ּת רוֹ ת  והם 

ונאסר וּ מלק וֹ ת  מאחר הבּ ת , בּ יוֹ ם  א חוֹ ל, בּ יוֹ ם  
וא לּ וּ  ה ּמ לק וֹ ת. נאסרוּ  גּ ם  אזי  הּמ לאכוֹ ת, אוֹ תן
בּ ימי ׁש נּ ע שׂ וֹ ת מלאכוֹ ת אבוֹ ת ל"ט כּ נגד הם  הּמ לקוֹ ת

הראׁש  אדם  קללת מחמת ׁש בּ תהח וֹ ל וה ּמ ח לּ ל וֹ ן, 
ּת יק וּ "ז בּ הק דּ מת ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ  עניּ וּ ת לעצמ וֹ  (דּ ףגּ וֹ רם  

ע"א) וכל י"ב הפע , מק וֹ ר ׁש היא בּ ׁש בּ ת ונאסרוּ  ,
לוֹ  ויהיה בּ רכוֹ ת לט "ל לוֹ   ׁש יּ תהּפ זוֹ כה ׁש בּ ת הוֹ מר 
נצ וֹ ל  כּ י  טרחה בּ לי וּ בנקל בּ ׁש פע  טוֹ בה ּפ רנסה 

הרא ׁש וֹ ן. אדם  וּ מפרׁש ים )מקללת הלכ וֹ ת .(לּק וּ טי  

הáיה ìם .אתמדליקéְִאõéŁֵֶäêעס  Łל Łהא ְִִֵֵֶֶַַָֹ

ֵהן ַַאחת,ֵָחסרְָמלאכ õתְִַָאר àעים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יב

דאיהוּ [כא ]עציבוּ  דּ מרה  וכעס  דטחוֹ ל , 

דגיהנּ ם  לא [כב]נוּ רא אּת מר דּ על ּה  , 

בּ יוֹ ם  מ וֹ ׁש בוֹ תיכם  בּ כל א ׁש  תבערוּ 

מאן  דּ כל ודּ אי הוּ א והכי הבּ ת ,

וּ ב הבּ אה לׁש בּ ת נׁש מה] ו' י וֹ ם  ר וּ ח , ה' יוֹ ם  א'נפׁש , ין 
ב ' יוֹ ם  נׁש מה, א' [יוֹ ם  לנר "ן הארה ׁש ּמ ק בּ לים  ג' ב'
עליהם , ׁש נּ ׁש ארת ׁש עברה  מ בּ ת נפ ׁש ] ג' יוֹ ם  רוּ ח ,
ׁש בּ וֹ  י "ה דר  אוֹ ת יּ וֹ ת ׁש הוּ א דּ ירה, בּ ׁש ם  לוֹ  וקוֹ רא

כּ אן עד י "ה, ס וֹ ד  ׁש הם  וּ בינה חכמה (בּ ניהוּ האר וֹ ת 

הּט וֹ ב ) לב .לרי"ח מׁש מע, ּת רּת י - ל בּ וֹ  את ׁש וֹ מר כּ ל וֹ מר  ה. (א. 

האר וֹ ת  לל בּ וֹ   וּ ממׁש י חוֹ ל מ דּ ברי - לב  ׁש נּ קראת בּ ׁש בּ ת  האדם 

ה ּת וֹ רה) ּפ רדּ "ס ליּמ וּ ד  ידי על  וּ בינה  מ ׁש כּ ן כא..חכמה הלּ ב  כּ י 
וּ רננה, שׂ מחה  צרי וּ מלכוּ ת , מל )בּ ינה  לר ּמ ז (כּ ּס א  , 

וּ רננה בּ שׂ מחה בּ ׁש בּ ת הּפ רד"ס  ללמ וֹ ד ס וֹ ד ׁש צּ רי) 
אׁש כב..ה') מרה ׁש לּ אטחוֹ ל טמ"א, ּת ב וֹ ת ראׁש י  

"רצח " גּ ימטר יּ ה מרה טחוֹ ל גּ ם  בּ ׁש בּ ת, טמא יתערב 
בּ ׁש בּ ת יתקרב ולא הרצח , בּ על ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני  מ צּ ד

Łִֶהיאַָָהëרה ְַַוכעס ְַהæח õל ֶֶעצב

Łם ,ֵאìיהáעליה ִֵַֹהŁֶֶָָלה)נאמר :(שמות  ֹ"לאֱֶַ

ä ְֲַתבערŁכל ֵאàְֹ תיכםõבŁõם ְֵֶמõיàְ

ִמי éŁֶָל ַַוâאי,הäאְָוכüַַָה àת",

יגִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דגיהנּ ם  נוּ רא אוֹ קיד  כּ אלּ וּ  ,[כג]דּ כעיס  

חד  חסר מלאכ וֹ ת אינוּ ן [כד]ארבּ עים 

"ח יּ ים ", הּט וֹ ב )דּ איהוּ  לרי"ח ׁש כּ וֹ עסכג..(בּ ניהוּ  מי  ׁש כּ ל 
בּ ׁש בּ ת, הגּ יהנּ ם  א ׁש  את  הדליק כּ אילוּ  לוֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת

כּ נגד כד..(ה גּ ר"א) הן אחת חסר מלאכוֹ ת  ארבּ עים  
אחת חסר  מלק וֹ ת ללקוֹ ת אר בּ עים  ,בּ ׁש בּ תׁש אסרוּ  

כּ נגד הן הּמ לקוֹ ת ׁש ע שׂ רואלּ וּ  וע שׂ רקללוֹ ת אדם  לּ קה 
חכמי אמרוּ  כּ ן ועל לאדמה, ותׁש ע לנחׁש  וע שׂ ר  לחוּ ה

הּמ לאכוֹ ת  ׁש אלּ וּ  בּ ׁש בּ ת " לוֹ קין "אין מאחרהּמ ׁש נה 
ׁש יּ ק בּ לוּ  לישׂ ראל גּ וֹ רמוֹ ת  חוֹ ל, בּ י וֹ ם  מ ּת רוֹ ת  והם 

ונאסר וּ מלק וֹ ת  מאחר הבּ ת , בּ יוֹ ם  א חוֹ ל, בּ יוֹ ם  
וא לּ וּ  ה ּמ לק וֹ ת. נאסרוּ  גּ ם  אזי  הּמ לאכוֹ ת, אוֹ תן
בּ ימי ׁש נּ ע שׂ וֹ ת מלאכוֹ ת אבוֹ ת ל"ט כּ נגד הם  הּמ לקוֹ ת

הראׁש  אדם  קללת מחמת ׁש בּ תהח וֹ ל וה ּמ ח לּ ל וֹ ן, 
ּת יק וּ "ז בּ הק דּ מת ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ  עניּ וּ ת לעצמ וֹ  (דּ ףגּ וֹ רם  

ע"א) וכל י"ב הפע , מק וֹ ר ׁש היא בּ ׁש בּ ת ונאסרוּ  ,
לוֹ  ויהיה בּ רכוֹ ת לט "ל לוֹ   ׁש יּ תהּפ זוֹ כה ׁש בּ ת הוֹ מר 
נצ וֹ ל  כּ י  טרחה בּ לי וּ בנקל בּ ׁש פע  טוֹ בה ּפ רנסה 

הרא ׁש וֹ ן. אדם  וּ מפרׁש ים )מקללת הלכ וֹ ת .(לּק וּ טי  

הáיה ìם .אתמדליקéְִאõéŁֵֶäêעס  Łל Łהא ְִִֵֵֶֶַַָֹ

ֵהן ַַאחת,ֵָחסרְָמלאכ õתְִַָאר àעים 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

חד  חסר מלקיּ וֹ ת אר בּ עים לקבל

אדם  דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן בּ ׁש בּ ת ,

ותׁש עה  לנחׁש  וע שׂ רה לחוּ ה ועשׂ רה

מארי  אמר וּ  דּ א וּ בגין לארעא,

דּ אלּ ין  בּ ׁש בּ ת, לוֹ קין אין מתניתין

לי שׂ ראל  חׁש יבין אינוּ ן מלאכוֹ ת

הבּ ת  יציאוֹ ת מלקיּ וֹ ת . לקבל

דעביד  והנּ חה , עקירה אינוּ ן  ׁש ּת ים.

חפץ  דּ אעקר  מאן אחת, בּ בת  לוֹ ן

מאתריּה  לבר ליּה  וא נּ ח מאתריּה 

ַַאחתֵָחסרְַֻמלקõçתְִַָאר àעים éְֶֶנגד 

ָָאדם ,êŁֶָָקה ֲָָעłרה ְֵוהם àŁàְַָת,

ְְִָותŁעה ַָָלìח Ł,ֲַָָועłרה ְַָלח äה,ֲַָָועłרה 

àֲֵַעלי ְָאמר äֶזה äְִַבגלל ֲָָָלאדמה,

ŁֵֶאàŁàְַָäêת,ִלõקין ֵאין ְִַָהŁëנה 

ְְִֵָליłראל ְֶָנחŁב õתֵהן ְַָהëלאכ õת

ַַָהàתְִיציא õתְִַמלקõçת.éְֶֶנגד 

Łֶֶעłõה ְַָָוהìחה,ֲִָעקירה ֵהם ôŁְִַים ,

אחת, àבת ֵֶחפץŁֵֶעõקרִמי ְַַַָאõתם 

õמõקëיח ְִמìמäִַַõתõץאäִמחõמõְִלמק

טוִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
וזה וּ  - ועצב. כּ עס  וּ טח וֹ ל מרה ׁש היא האחרת בּ ר ׁש וּ ת 
ישׂ ראל  מארץ ׁש נּ עקרוּ  לישׂ ראל ׁש גּ רם  ׁש בּ ת ח לּ וּ ל
הרבּ ים  רׁש וּ ת  ׁש היא נוֹ כריה לארץ  והגלוּ  היּ חיד רׁש וּ ת

אחרא, הּס טרא  פ"ב):רׁש וּ ת ט ' (ׁש ער חיּ ים  בּ עץ  ׁש כּ תוּ ב (כּ מ וֹ  

ה נּ קראת  קליּפ ה ׁש ה וּ א י"ו מ שׂ נא  משׂ נאיו  הנּ קראת  קליפה  ׁש יּ ׁש 

הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 

,õתäŁמרäְֵäêאéְִאילן ַָעקר ִֶָאת 

ְִִַוהìיח àְִרית,א õתŁֶהäאִַַהחçים ,

õתõתאäŁרàְִ. הçה ִמי ְִָָנכרłõעŁֶֶ



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יי

חד  חסר מלקיּ וֹ ת אר בּ עים לקבל

אדם  דלקה עשׂ רה  ואינוּ ן בּ ׁש בּ ת ,

ותׁש עה  לנחׁש  וע שׂ רה לחוּ ה ועשׂ רה

מארי  אמר וּ  דּ א וּ בגין לארעא,

דּ אלּ ין  בּ ׁש בּ ת, לוֹ קין אין מתניתין

לי שׂ ראל  חׁש יבין אינוּ ן מלאכוֹ ת

הבּ ת  יציאוֹ ת מלקיּ וֹ ת . לקבל

דעביד  והנּ חה , עקירה אינוּ ן  ׁש ּת ים.

חפץ  דּ אעקר  מאן אחת, בּ בת  לוֹ ן

מאתריּה  לבר ליּה  וא נּ ח מאתריּה 

ַַאחתֵָחסרְַֻמלקõçתְִַָאר àעים éְֶֶנגד 

ָָאדם ,êŁֶָָקה ֲָָעłרה ְֵוהם àŁàְַָת,

ְְִָותŁעה ַָָלìח Ł,ֲַָָועłרה ְַָלח äה,ֲַָָועłרה 

àֲֵַעלי ְָאמר äֶזה äְִַבגלל ֲָָָלאדמה,

ŁֵֶאàŁàְַָäêת,ִלõקין ֵאין ְִַָהŁëנה 

ְְִֵָליłראל ְֶָנחŁב õתֵהן ְַָהëלאכ õת

ַַָהàתְִיציא õתְִַמלקõçת.éְֶֶנגד 

Łֶֶעłõה ְַָָוהìחה,ֲִָעקירה ֵהם ôŁְִַים ,

אחת, àבת ֵֶחפץŁֵֶעõקרִמי ְַַַָאõתם 

õמõקëיח ְִמìמäִַַõתõץאäִמחõמõְִלמק

טוִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

אילנא [כה ]וּ מרׁש וּ תיּה  אעקר כּ אלּ וּ  , 

ואנּ ח  בּ רית , אוֹ ת  דּ איהוּ  דח יּ י

דּ עביד  מאן נוּ כראה, בּ רׁש וּ  לי ּה 

הן:כה. אלּ וּ  ׁש ּת ים , הבּ ת  מר ׁש וּ תיציאוֹ ת  עקירה 
אחת בּ בת  אוֹ תן ׁש עוֹ שׂ ה הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת והנחה היּ חיד
הפסק בּ לי הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אּמ וֹ ת ד' המעביר  [כּ מ וֹ 
היּ חיד  מר ׁש וּ ת מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ  ׁש עוֹ קר מי  וּ מנוּ חה].
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ מרׁש וּ תוֹ , למק וֹ מוֹ  מח וּ ץ  וּ מ נּ יח וֹ 
יס וֹ ד  בּ רית אוֹ ת ׁש הוּ א הח יּ ים  עץ את עקר כּ אילוּ 
מי אחרא, ה ּס טרא מק וֹ ם  נוֹ כריה בּ רׁש וּ ת והנּ יח וֹ  דּ ז"א
ותוּ נח מרׁש וּ תוֹ  ׁש ּת עקר  לנׁש מתוֹ  גּ וֹ רם  כּ ן ׁש ע וֹ שׂ ה
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הח יּ ים  בּ ספר וע יּ ן א ּמ ה , י"ו רח בּ וֹ  הרבּ ים  ר ׁש וּ ת  בּ סוֹ ד הר בּ ים  רׁש וּ ת 
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח טז

מרׁש וּ ת  נׁש מתי ּה  דּ אעקר גרים  דּ א 

אחר  בּ רׁש וּ  ל ּה  ואנּ ח דאיהי דּ יל ּה , א 

לי שׂ ראל  גרם ודא  וּ טחוֹ ל, מרה

די שׂ ראל  מארעא ,[כו]דּ אתעקרוּ  

ב ') ס"ח  ּת הלּ ים  על הּט וֹ ב  לרי"ח  ׁש כּ תוּ בכו..והלוֹ ם  כּ מ וֹ  
את מעביר לארץ בּ חוּ ץ  לד וּ ר  ישׂ ראל מארץ  ׁש ה יּ וֹ צא

ה ּפ ס וּ ק: נאמר זה ועל לע שׂ ו, יעקב  ׁש ל (ׁש ירהפע 

ח') ח' ׁש פעהירים  להם  ׁש אין וגוֹ ', קט נּ ה" לנוּ  "אח וֹ ת 
מ ּמ קוֹ ם  ונפרדים  הח יּ ים  מארץ  י וֹ צאים  ׁש הן לפי 

ּת וֹ רה" תצא מ צּ יּ וֹ ן "כּ י  כּ דכתיב: וּ כמ וֹ (רמבּ "ן)הּת וֹ רה , 
בּ זוֹ ה"ק  רכ"ה)ׁש כּ תוּ ב דּ ף אויר(ויחי דּ הא קדּ י ׁש א, א 

ור וּ חא מאוירא וי וֹ נקי  מינּ ייהוּ . אתעדוּ  קדּ יׁש א ורוּ חא
ע כּ "ל, אחרא, ע "ב דרׁש וּ תא דף  אחרי ּפ רׁש ת  זוֹ ה"ק עוֹ ד  (ועין 

ע"ב ) ע' דף  נח  וּ בפרׁש ת הע כּ וּ "ם ע "ב , ארץ  והע וֹ זבים  , 
ונׁש אר מע שׂ ו הו' לוֹ קחים  ישׂ ראל בּ ארץ  לדוּ ר  וּ באים 
יעק וֹ ב ונהיה ליעקב הפע הוּ א הו' ונוֹ תנים  עׁש ,

הגּ אוּ לה. ּת ב וֹ א וּ בזכוּ תם  בו', ל ּמ קבּ למלא ל  ל (ספר  

õáרם  זה, ְֵמרäŁתְִָנŁמתõֲַלעקõרֵֶֶאת

ãêŁֶָãיחìמäִַָתäŁרàְִ,היאֶֶַאחרתŁִֶ

ְְִֵָליłראל ַָגרם ְֶוזה äְטחõל,ָָמרה 

ä עקרìŁְֶֶֶראל ֵֶֶמארץłְִֵָי

יזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

דאיהי  נוּ כראה  בּ ארעא  ואת גּ לּ יאוּ 

איהוּ  והכי הרבּ ים, מאן [כז]ר ׁש וּ ת  

דּ יליּה  קדׁש  בּ רית אוֹ ת דּ אעיל

ׁש בּ תא"י  נוּ כראה, איהוּ [כח]בּ רׁש וּ  

יׁש עיה ח יּ ים  ר בּ י לּמ ק בּ ל חיּ ים  דּ ר וּ מ ּס פר  זי"ע , עט יּ ה מר דּ כי רבּ י

זי"ע) קוֹ דׁש כז..ה כּ הן בּ רית אוֹ ת את ׁש ּפ וֹ גם  מי  וכ 
נכר יּ ה בּ ר ׁש וּ ת  כּ ח  ונוֹ תן מר ׁש וּ תׁש לּ וֹ , מ וֹ ציא ׁש נּ קרא 

ה יּ חיד )י שׂ ראל אחרא(רׁש וּ ת הּס טרא לר ׁש וּ ת וּ מעבירוֹ  
הרבּ ים ) ויקבּ ץ(רׁש וּ ת  בּ עדינוּ , יכּפ ר הּט וֹ ב וה' רח "ל, 

הארץ כּ נפוֹ ת  מארבּ ע  .אכי "רלארצינוּ ,נדּ חינוּ  
בּ ליל ׁש בּ תאי כח. הוֹ לט  הלּ כת כּ וֹ כבי מבעה אחד 

ׁש הוּ א ממ ׁש לּת וֹ  ּת חת נכנס  ׁש בּ ת ׁש ּמ ח לּ ל וּ מי  ׁש בּ ת,
ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת הוֹ מרים  ישׂ ראל ועם  ואב דּ וֹ ן, עניּ וּ ת
וּ מקבּ לים  הּט בע, מעל וע וֹ לים  הּמ זּ ל , על ׁש וֹ לטים 
בּ כל  נזּ וֹ נים  קוֹ דׁש  וּ מ בּ ת העלי וֹ נוֹ ת, מהּס פירוֹ ת ׁש פע 

וכיּ דוּ ע  החוֹ ל. מנדל מהצה "קימי  מנחם  ר בּ י  
ׁש דּ ר כּ וֹ  זיע"א אכילת וֹ בּ ק וֹ דׁש מרימנוֹ ב על לוֹ מר 

äה,ְֶֶלארץְָוגלçהיאְִָָנכרŁִֶ

ִמי הäאְָוכüִַָהרàים ,ְרäŁת

õêŁֶֶֹקדàְִŁריתàְא õתõëŁֵֶעל 

נכרçה . לרäŁת  éח הäאàŁְַַתא"י äְְֲִִִַַָָֹמעביר
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יח

מרה  בּ יׁש א אּת תא  חּמ "ה ,[כט]טח וֹ ל, 

אּת מר  עליּה  רק [ל ]ׁש בּ תא"י והבּ וֹ ר 

אבל  בּ וֹ  אין מים  מים, בּ וֹ  אין 

רעב  ואיהוּ  בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נחׁש ים 

ׁש ּמ ּמ נּ ה ק וֹ דׁש  הבוּ ע .בּ ׁש בּ ת לימי  ׁש פע  יוּ תן 
כּ מ וֹ כט. מרה, נקראת רעה אה בּ חינת היא חמה

מ ּמ ות"(קהלת )ׁש כּ תוּ ב: מר  האה  את אני  "וּ מוֹ צא 
ּת יקוּ " רוֹ אי)ז(ועיּ ן לחי בּ אר – ע"א  כ"ד דּ ף  ח ' .ּת יק וּ ן  

נאמרׁש בתא"יל. כד )עליו לז אין (בּ ראׁש ית  רק  "והבּ וֹ ר : 
בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נח ׁש ים  אבל בּ וֹ , אין מים  מים " בּ וֹ 
והס ּפ ד  וקינה וצ ּמ אוֹ ן לרעב בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם  והוּ א

וה וּ  ׁש בּ ת ענג הפ ואפלה , לגלוּ תוח ׁש וֹ כה  גּ וֹ רם  א 
ׁש נּ וּ י לׁש בּ ת לּה  לע שׂ וֹ ת ישׂ ראל וּ צריכים  לישׂ ראל,
ח וֹ ל  דּ בּ וּ ר לגבּ י הדּ ין והוּ א ׁש לּ מדנוּ , כּ מ וֹ  אלּ ה בּ כל
אחרא לסטרא  יהיה לא  וכ בּ ׁש בּ ת, אס וּ ר ׁש ה וּ א
ׁש פחת וֹ  כּ דגמת יברח  ואז בּ וֹ , לׁש ר וֹ ת בּ ׁש בּ ת מקוֹ ם 
אנכי גּ בר ּת י שׂ רה "מ ּפ ני  בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם  ׁש ל

ְטחõל, ָָומרה,ָָרעה ִָאה ַָחë"ה,

ֵרקְַ"והõàרֱֶַנאמר :ָָעליו àŁְַַתא"י 

ֲָאבל õàֵאין ִַמים ִָמים ",õàֵאין 

ָָרעבְוהäאõà,ֶיŁְְִַַועקרàים ְִָנחŁים 

יטִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

והסּפ ד  וקינה וחׁש וֹ כא [לא ]וצ ּמ אוֹ ן 

לישׂ ראל .[לב]וקבלא  גלוּ תא ואיהי  , 

ׁש נּ וּ י  ל ּה  למעבד  ישׂ ראל וּ צריכין

דבּ וּ ר [לג]בּ כלּ א  ואיהוּ  אוּ קמוּ ה, והא 

בּ ׁש בּ ת  אסוּ ר  דּ איהוּ  וכד [לד]דּ חוֹ ל , 

ע"ב )לא.בּ רחת". פ"ה דּ ף ּפ '(זוֹ הר חדׁש  זוֹ הר  ועיין . 
ע "ב)יתר וֹ  כ"ז  )ה ּדּ קדו מיס וֹ ד ׁש בּ תאי  ונקראדּ אית ַ
רוֹ אי).ׁש בּ ת לחי כּ נגד לב.(בּ אר מינים  ׁש ה מנה 

הח וֹ ל, ימי  בּ ׁש ׁש ת כּ וֹ חלג..(בּ ניה וּ )ׁש ליטתוֹ  כּ י  
הוּ א הבּ ת יוֹ ם  בּ תח לּ ת ׁש וֹ לט ׁש הוּ א ׁש בּ תא"י
ויין, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל ולא  ׁש חוֹ רין וּ לביׁש ת וע נּ וּ י עצב וּ ת
 בּ הפ הכּ ל צרי ׁש בּ ת מצווֹ ת כּ ן ועל , בּ ח ׁש וליׁש ב
ואזי לט וֹ בה, הכּ ל מ ּמ נּ ה הׁש ינוּ יים  ׁש אר  וכן וׁש נּ וּ י ,
היא אזי ׁש בּ ת כּ ניסת בּ תח לּ ת לט וֹ בה  ׁש נּ וּ י  כּ ׁש יּ מצא

מ ם , יצחק )בּ וֹ רחת בּ גמראלד..(בּ אר  ואמרוּ  

ֲֵַָוחŁכה ְְֵֶוהסïד ְִָוקינה ְִָוצëאõן 

והיא אפלה,  ְְִֵָליłראל,ָגלäתְֲֲִֵֶַָָוערפל

äìŁִי ָלãֲַלעõłתְִֵָיłראל äְִִצריכים 

ִד äàרְוהäאïְֵָרäŁה,ֲֵַוהרי éàַֹל,

חל  ְֲֶַוכאŁרàŁàְַָת,ָאס äרŁֶהäאŁֶֹל



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח יח

מרה  בּ יׁש א אּת תא  חּמ "ה ,[כט]טח וֹ ל, 

אּת מר  עליּה  רק [ל ]ׁש בּ תא"י והבּ וֹ ר 

אבל  בּ וֹ  אין מים  מים, בּ וֹ  אין 

רעב  ואיהוּ  בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נחׁש ים 

ׁש ּמ ּמ נּ ה ק וֹ דׁש  הבוּ ע .בּ ׁש בּ ת לימי  ׁש פע  יוּ תן 
כּ מ וֹ כט. מרה, נקראת רעה אה בּ חינת היא חמה

מ ּמ ות"(קהלת )ׁש כּ תוּ ב: מר  האה  את אני  "וּ מוֹ צא 
ּת יקוּ " רוֹ אי)ז(ועיּ ן לחי בּ אר – ע"א  כ"ד דּ ף  ח ' .ּת יק וּ ן  

נאמרׁש בתא"יל. כד )עליו לז אין (בּ ראׁש ית  רק  "והבּ וֹ ר : 
בּ וֹ , יׁש  ועקרבּ ים  נח ׁש ים  אבל בּ וֹ , אין מים  מים " בּ וֹ 
והס ּפ ד  וקינה וצ ּמ אוֹ ן לרעב בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם  והוּ א

וה וּ  ׁש בּ ת ענג הפ ואפלה , לגלוּ תוח ׁש וֹ כה  גּ וֹ רם  א 
ׁש נּ וּ י לׁש בּ ת לּה  לע שׂ וֹ ת ישׂ ראל וּ צריכים  לישׂ ראל,
ח וֹ ל  דּ בּ וּ ר לגבּ י הדּ ין והוּ א ׁש לּ מדנוּ , כּ מ וֹ  אלּ ה בּ כל
אחרא לסטרא  יהיה לא  וכ בּ ׁש בּ ת, אס וּ ר ׁש ה וּ א
ׁש פחת וֹ  כּ דגמת יברח  ואז בּ וֹ , לׁש ר וֹ ת בּ ׁש בּ ת מקוֹ ם 
אנכי גּ בר ּת י שׂ רה "מ ּפ ני  בּ ּה : ׁש נּ אמר אברהם  ׁש ל

ְטחõל, ָָומרה,ָָרעה ִָאה ַָחë"ה,

ֵרקְַ"והõàרֱֶַנאמר :ָָעליו àŁְַַתא"י 

ֲָאבל õàֵאין ִַמים ִָמים ",õàֵאין 

ָָרעבְוהäאõà,ֶיŁְְִַַועקרàים ְִָנחŁים 

יטִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

והסּפ ד  וקינה וחׁש וֹ כא [לא ]וצ ּמ אוֹ ן 

לישׂ ראל .[לב]וקבלא  גלוּ תא ואיהי  , 

ׁש נּ וּ י  ל ּה  למעבד  ישׂ ראל וּ צריכין

דבּ וּ ר [לג]בּ כלּ א  ואיהוּ  אוּ קמוּ ה, והא 

בּ ׁש בּ ת  אסוּ ר  דּ איהוּ  וכד [לד]דּ חוֹ ל , 

ע"ב )לא.בּ רחת". פ"ה דּ ף ּפ '(זוֹ הר חדׁש  זוֹ הר  ועיין . 
ע "ב)יתר וֹ  כ"ז  )ה ּדּ קדו מיס וֹ ד ׁש בּ תאי  ונקראדּ אית ַ
רוֹ אי).ׁש בּ ת לחי כּ נגד לב.(בּ אר מינים  ׁש ה מנה 

הח וֹ ל, ימי  בּ ׁש ׁש ת כּ וֹ חלג..(בּ ניה וּ )ׁש ליטתוֹ  כּ י  
הוּ א הבּ ת יוֹ ם  בּ תח לּ ת ׁש וֹ לט ׁש הוּ א ׁש בּ תא"י
ויין, בּ שׂ ר  לאכוֹ ל ולא  ׁש חוֹ רין וּ לביׁש ת וע נּ וּ י עצב וּ ת
 בּ הפ הכּ ל צרי ׁש בּ ת מצווֹ ת כּ ן ועל , בּ ח ׁש וליׁש ב
ואזי לט וֹ בה, הכּ ל מ ּמ נּ ה הׁש ינוּ יים  ׁש אר  וכן וׁש נּ וּ י ,
היא אזי ׁש בּ ת כּ ניסת בּ תח לּ ת לט וֹ בה  ׁש נּ וּ י  כּ ׁש יּ מצא

מ ם , יצחק )בּ וֹ רחת בּ גמראלד..(בּ אר  ואמרוּ  

ֲֵַָוחŁכה ְְֵֶוהסïד ְִָוקינה ְִָוצëאõן 

והיא אפלה,  ְְִֵָליłראל,ָגלäתְֲֲִֵֶַָָוערפל

äìŁִי ָלãֲַלעõłתְִֵָיłראל äְִִצריכים 

ִד äàרְוהäאïְֵָרäŁה,ֲֵַוהרי éàַֹל,

חל  ְֲֶַוכאŁרàŁàְַָת,ָאס äרŁֶהäאŁֶֹל



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כ

איהי  ּת ּמ ן, לׁש ריא אתר א ׁש כּ חת לא 

דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא [לה ]ברחת, 

אנכי  גּ בר ּת י שׂ רי מּפ ני בּ ּה  דּ א ּת מר

אּת מר [לו]בּ רחת  עלּה  טח וֹ ל ׁש ל [לז]. 

מטוּ נף  נעל  ,רגלי מעל נעלי

אׁש ר  הּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ ט ּפ ה

ע"ב ) קכ "ג ׁש ל (ׁש בּ ת   כּ דבּ וּ ר ׁש בּ ת  ׁש ל דּ בּ וּ ר יהא ׁש לּ א 
כּ אן, האמוּ ר  ׁש בּ ת ׁש ל הנּ וּ י היינוּ  רוֹ אי)חוֹ ל, לחי .(בּ אר 

ח)לה. ט "ז ׁש כּ תוּ ב(בּ רא ׁש ית  וּ כמ וֹ  כ "ד , דּ ף  ט ' ּת יק וּ ן  (לעיל  

"מ ּפ ניע"ב ) הה"ד דילּה , לׁש פחה שׂ רה דעבדת כּ גוונא  ,
עיי"ש בּ וֹ רחת", אנכי גּ בר ּת י רוֹ אי)שׂ רה לחי כּ ן לו..(בּ אר 

ׁש בּ ת בּ קדת עצמ וֹ  את ׁש ּמ קדּ ׁש  מ ּמ י הּק ל ּפ ה בּ וֹ רחת
הּק דוֹ ׁש ה, הכינה את עליו לחיוּ מ ׁש רה וּ בּ אר (ה גּ ר "א 

ה')(ׁש מ וֹ תלז..רוֹ אי) .ג' 

ִהיאŁָם ,ְִלŁר õתָמקõם ֵמõצאתֹלא

אברהם ְִַָהפחה éְמõàַַõרחת, Łְֶַָָל 

ִָֹאנכי áְְִִברôי łַָרי ְִֵ"מ ïני ìŁֱֶֶַ:ãàָאמר

ַ"Łל ֱֶַנאמר :ָָעליו ְטח õל àַַֹרחת".

ý ֵַמעל ְֶָנעלי,"ýף ַַנעל ְֶַרגליìְָֻמט

ט ïה  ֲֶאŁרַָה ëקõם éִי ְָסר äחה,Łִֶָל 

כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

קד ׁש  אדמת עליו עוֹ מד אּת ה

ׁש בּ ת  דא  ועליּה [לח]הוּ א, , 

ׁש כינּת א  את [לט]אמרת ּפ ׁש טּת י 

רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה, איככה כּ ּת נּת י

אטנּ פם  איככה רגלי  ,[מ]את 

נׁש  בּ ר  צרי דּ א וּ בגין

בּ ׁש רגּ א  בּ לבוּ ׁש ין ל ׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת 

הכינהלח. להׁש ראת זוֹ כים  ׁש בּ ת ׁש מירת ידי  על כּ י
ׁש בּ ת בּ חינת  והיא קוֹ דׁש , אדמת .(מפרׁש ים )הנּ קראת 

להאריז"ללט . הּפ סוּ קים  בּ ׁש ער  ר וּ ת ועין הליק וּ טים  (בּ ספר 

בּ ישׂ ראל) לפנים  וזאת הפ ׁש טתד "ה על נאמר  זה  ׁש ּפ ס וּ ק , 
ׁש ל  ע וֹ נוֹ תיהם  מחמת הכינה ׁש סוֹ בלת הּק לּפ ה לבוּ ׁש י

רח "ל רוֹ אי)ישׂ ראל לחי ג')מ ..(בּ אר  ה ' הירים  .(ׁש יר 

ֶֹקדŁְַַאדמתָָעליו ֵעõמד ַָא ôה 

ְָָועליו àŁַָת,ֶזה הäא,

ֶאתְִַָ"Łïט ôי ְִַָה כינה:ֶֶאõמרת

ְִַָרחצôי ְֶֶָָאלìŁàה,ֵָָאיככה ôéְִָֻנ ôי 

ְֲֵַאטìפם ",ֵָָאיככה ְַַרגלי ֶאת

ָָאדם àֶן ִָצרי üֶזה äְִֵמ ïני 

ìàְֵרêàְִִבŁäים ,ְַל õìŁתàŁàְַָת



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כ

איהי  ּת ּמ ן, לׁש ריא אתר א ׁש כּ חת לא 

דאברהם  ד ׁש פחה כּ גוונא [לה ]ברחת, 

אנכי  גּ בר ּת י שׂ רי מּפ ני בּ ּה  דּ א ּת מר

אּת מר [לו]בּ רחת  עלּה  טח וֹ ל ׁש ל [לז]. 

מטוּ נף  נעל  ,רגלי מעל נעלי

אׁש ר  הּמ קוֹ ם  כּ י סרוּ חה, דּ ט ּפ ה

ע"ב ) קכ "ג ׁש ל (ׁש בּ ת   כּ דבּ וּ ר ׁש בּ ת  ׁש ל דּ בּ וּ ר יהא ׁש לּ א 
כּ אן, האמוּ ר  ׁש בּ ת ׁש ל הנּ וּ י היינוּ  רוֹ אי)חוֹ ל, לחי .(בּ אר 

ח)לה. ט "ז ׁש כּ תוּ ב(בּ רא ׁש ית  וּ כמ וֹ  כ "ד , דּ ף  ט ' ּת יק וּ ן  (לעיל  

"מ ּפ ניע"ב ) הה"ד דילּה , לׁש פחה שׂ רה דעבדת כּ גוונא  ,
עיי"ש בּ וֹ רחת", אנכי גּ בר ּת י רוֹ אי)שׂ רה לחי כּ ן לו..(בּ אר 

ׁש בּ ת בּ קדת עצמ וֹ  את ׁש ּמ קדּ ׁש  מ ּמ י הּק ל ּפ ה בּ וֹ רחת
הּק דוֹ ׁש ה, הכינה את עליו לחיוּ מ ׁש רה וּ בּ אר (ה גּ ר "א 

ה')(ׁש מ וֹ תלז..רוֹ אי) .ג' 

ִהיאŁָם ,ְִלŁר õתָמקõם ֵמõצאתֹלא

אברהם ְִַָהפחה éְמõàַַõרחת, Łְֶַָָל 

ִָֹאנכי áְְִִברôי łַָרי ְִֵ"מ ïני ìŁֱֶֶַ:ãàָאמר

ַ"Łל ֱֶַנאמר :ָָעליו ְטח õל àַַֹרחת".

ý ֵַמעל ְֶָנעלי,"ýף ַַנעל ְֶַרגליìְָֻמט

ט ïה  ֲֶאŁרַָה ëקõם éִי ְָסר äחה,Łִֶָל 

כיִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

קד ׁש  אדמת עליו עוֹ מד אּת ה

ׁש בּ ת  דא  ועליּה [לח]הוּ א, , 

ׁש כינּת א  את [לט]אמרת ּפ ׁש טּת י 

רחצּת י  אלבּ ׁש נּ ה, איככה כּ ּת נּת י

אטנּ פם  איככה רגלי  ,[מ]את 

נׁש  בּ ר  צרי דּ א וּ בגין

בּ ׁש רגּ א  בּ לבוּ ׁש ין ל ׁש נּ וּ יי בּ ׁש בּ ת 

הכינהלח. להׁש ראת זוֹ כים  ׁש בּ ת ׁש מירת ידי  על כּ י
ׁש בּ ת בּ חינת  והיא קוֹ דׁש , אדמת .(מפרׁש ים )הנּ קראת 

להאריז"ללט . הּפ סוּ קים  בּ ׁש ער  ר וּ ת ועין הליק וּ טים  (בּ ספר 

בּ ישׂ ראל) לפנים  וזאת הפ ׁש טתד "ה על נאמר  זה  ׁש ּפ ס וּ ק , 
ׁש ל  ע וֹ נוֹ תיהם  מחמת הכינה ׁש סוֹ בלת הּק לּפ ה לבוּ ׁש י

רח "ל רוֹ אי)ישׂ ראל לחי ג')מ ..(בּ אר  ה ' הירים  .(ׁש יר 

ֶֹקדŁְַַאדמתָָעליו ֵעõמד ַָא ôה 

ְָָועליו àŁַָת,ֶזה הäא,

ֶאתְִַָ"Łïט ôי ְִַָה כינה:ֶֶאõמרת

ְִַָרחצôי ְֶֶָָאלìŁàה,ֵָָאיככה ôéְִָֻנ ôי 

ְֲֵַאטìפם ",ֵָָאיככה ְַַרגלי ֶאת

ָָאדם àֶן ִָצרי üֶזה äְִֵמ ïני 

ìàְֵרêàְִִבŁäים ,ְַל õìŁתàŁàְַָת



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כב

מוֹ סיף [מא ]בּ מאכלין  למהוי וצרי , 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  הּק ד ׁש , על מח וֹ ל

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לי ּה  .[מב]מ וֹ סיפין  

ּת ב וֹ תמא. -מ'ב וּ ׁש יןל 'רגאׁש רא ׁש י  כּ י,ׁש לם'אכלין 
אלּ ה  בּ ׁש לׁש ה ׁש לם  יהיה וצרי הבּ ת  עוֹ ד אמר  גּ ם  . 

נרמז  זה דּ בר הנּ ה הקודש, על מח וֹ ל מוֹ סיף  למהוי
כּ נגד  כּ ן ואם  לר בּ וֹ ת, ו' לן קיימא לע וֹ לם  כּ י ו', בּ א וֹ ת

בּ אוֹ תיּ וֹ ת ו' ּת וֹ סיף  [ׁש לּ מעלה], ההוֹ ספה ׁש ל"םזוּ  
ויהיה אוֹ מרים ׁש לוֹ ם ,הנּ זכּ רים , ׁש לוֹ ם .לכ ׁש בּ ת 

אתמב..(בּ ניה וּ ) עליו  ממ ׁש י ׁש בּ ת , ׁש מירת  ידי על 
[רצוֹ "ן  לצ נּ וֹ ר, מתהווה הוּ א  ורצ וֹ ן העליוֹ ן, רצ וֹ ן
א ׁש ר צ נּ וֹ ר, היא וּ מצוה מצוה  כּ ל כּ י  צנ וֹ "ר], אוֹ תיּ וֹ ת
מיני כּ ל אוֹ רה, מיני כּ ל אליו האדם   ממ ׁש י ׁש ם  דּ ר
העלי וֹ ן, הּמ ק וֹ ר מן ואהבה ושׂ מחה בּ רכה ט וֹ בה

י "ג)כּ דכתיב : י "ב  בּ שׂ שׂ וֹ ן (יׁש עיה מים  "וּ ׁש אב ּת ם  : 
כּ י  היׁש וּ עה", נקראמקר מ ּמ עיני  ד 'הוּ א ה ירים  (ׁש יר  ַָ

לבנוֹ ן",ט "ו ) מן ונוֹ זלים  ח יּ ים  מים  בּ אר גּ נּ ים  "מעין ,
הּמ צוה ׁש עוֹ שׂ ה כּ לוֹ מר  ׁש לם , הוּ א הצּ נּ וֹ ר ואם 

ִמõסיף ְִלהיõתְִָוצרי äְֲִַָüב ëאכלים ,

ִַה õëסיף,ְָוכל ֶַֹהñד Ł,ַעל ֵֹמחל 

àŁàְַָת,ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 

כגִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

נפ ׁש  אוֹ ת ּה  ל וֹ  גּ וֹ רעים  הג וֹ רע וכל 

ה ּמ וֹ סיף  וכל  וׁש לוֹ ם, חס יתירה

בּ ׁש בּ ת  יתירה נפׁש  לוֹ  .[מג]מוֹ סיפים 

קוֹ דׁש ,בּ ׁש  ׁש פע  אליו י וֹ רד אז הנּ ה  כּ ראוּ י , למ וּ תּה  
היא הּמ צוה וכא ׁש ר , יתבּ ר ּפ ניו מאוֹ ר  ושׂ מחה  אוֹ רה 
לאדם  מאירה והיא קדוֹ ׁש ה, נׁש מה  מביאה לׁש מ ּה ,
מ כּ ל  עליו וּ מגינה וּ מצילת וֹ  וחדוה, ושׂ מחה  בּ א וֹ רה

חז"ל כּ מאמר וּ פגעים  ע"א)מכׁש וֹ לים  כ"א מצוה(סוֹ טה 
בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב  האדם  צרי כּ ן ועל וּ מצלא, מגנא
ואז  הּת וֹ רה  ולּמ וּ ד ּת פלּ ה כּ ל וק וֹ דם  מצוה , כּ ל קדם 
והּט הרה, הּק דוּ ׁש ה  אוֹ ר   וּ ממ ׁש י מ וֹ ריד הוּ א וּ ודּ אי

חז"ל אמר וּ  זה  ל"ט.)ועל עצמ וֹ (יומא מקדּ ׁש  אדם  , 
כּ י מלמעלה, הר בּ ה א וֹ תוֹ  מקדּ ׁש ין מ לּ מ ּט ה, מעט 
אוֹ ר ּת וֹ רה, ודבּ וּ ר  וּ מצוה מצוה בּ כל לעצמוֹ   מ וֹ ׁש
ותכלית הּק דוּ ׁש ה כּ ל מקוֹ ר  ׁש הוּ א  יתבּ ר אלק וּ תוֹ 
ויוֹ תר , בּ יוֹ תר  ויוֹ ם  י וֹ ם  בּ כל לאדם  ה ּמ ּט הר  הּט הרה

ואתח נּ ן) פר ׁש ת חיּ ים  מים  בּ אר דברי ׁש צּ רי מג ..(תוֹ כן  
ועל  וּ ביציאת ּה , בּ כניסתּה  הקודש  על מחוֹ ל להוֹ סיף

ֶֶנפŁָאõתãלõְִִַמפסידים ֵַַהõáרעְָוכל 

ִַה õëסיף,ְָוכל ְָו Łל õם ַחס ְֵָיתרה 

àŁàְַָת.ְֵָיתרה ֶֶנפŁלõִִמõסיפים 
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ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כי

ïס äק: éל  ïעמים Łõ לŁ ,äê א ïסäקים יקרא  üé ְְְִִִֵַַָָָָָָאחר

כז) מו , äּת חת(ירמיה ואל יעקב עבדּ י  ּת ירא אל  ואּת ה ְְִָ
מארץ  זרע ואת מרחוֹ ק מ וֹ ׁש ע הנני כּ י ישׂ ראל

הŁבäייםׁש בים  ה Łìמõת  éŁל לקדŁäה )(יכäן  ä יחזר וׁש ב,àטäמאה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
מחריד: ואין  וׁש אנן ו ׁש קט  לא )יעקוֹ ב  יח , האל(ôה êים ְִִ

אמרת  דּ רכּ וֹ  àעוõנõתיו,ּת מים  ìŁגרמה ה מארת  Łה ñללה  (יכ äן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאמרת ) ü הפô: ֹבּ ו החסים  לכל הוּ א מגן צר וּ פה  ה' ְְִֵֵַָ



הּק לּפ ה את מפרידים  בּ כניסתּה  ׁש בּ ת  קדת  הוֹ ספת ידי 
וּ מאחר ׁש בּ ת , קדת ּת וֹ ספת ידי ועל מהּק דוּ ׁש ה,
בּ קדׁש  נוֹ גה קלּפ ת דּ בוּ קה נׁש ארת  ׁש בּ ת, בּ יציאת
ּת ׁש וּ בה הרהוּ רי ידי  על וכן גּ מ וּ ר, ט וֹ ב להי וֹ ת וח וֹ זרת
ּת וֹ ספת סוֹ ד וזהוּ  הּק וֹ דׁש , על מחוֹ ל מ וֹ סיף נּ קרא ׁש לוֹ 

רוֹ אי).ׁש בּ ת, לחי אחרי(בּ אר  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל וּ מנהג 
ללמ וֹ ד  נׁש ארים  ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת  בּ מ וֹ צאי  ערבית ּת פילת
הבּ ת קדת את   להמ ׁש י כּ די בּ חב וּ רה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר
הבוּ ע , ימי לכל ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר  הּט מ וּ ן הגּ נוּ ז האוֹ ר עם 
וּ במנין  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש עה בּ כל וּ מרויחים 

ּת וֹ רה , ׁש נה  לטרילי וֹ ן בּ אריכוּ ת )ע וֹ לה ׁש עה ׁש ל ערכּ ה .(וע יּ ן 

כהִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים  ְיהּוִדים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ

ָידּור ֵּביֵנינּו.

ֶׁשל  ֳעָתִקים  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ָּבעֹוֶמר,  ְלַל"ג  מ"ח  ִּתּקּון 
זּוָלֵתְך.  ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות   ִלְזֻכּיֹות 

ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם.

ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהּתֹוֵרם:  ַּבָּקַׁשת 
ּוִמְתַּבֵּקׁש   - ְזָיָע"א.  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִצּיֹון  ְּבִמירֹון 
ָּכל  ִּבְמקֹומֹו[.  ֶאָחד  ]ָּכל  ָּבעֹוֶמר  ְּבַל"ג  ַהִּתּקּון  ֶאת  ִלְלֹמד 
ָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל  ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
ַהֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון ְּבַל"ג ָּבעֹוֶמר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן 

ִלּמּוד ַהִּתּקּון ִעם ַהֵּבאּור הּוא 5 ַּדּקֹות.

ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ָׁשָעה  ִליּמּוד  ְזכֹור! 
 = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ַּדּקֹות   5 ִליּמּוד  ֵּכן  ִאם  ַהִּנְגֶלה,  ּתֹוַרת 
ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ֳחָדִׁשים  ִמְליֹון  ֵמָאה 

	ורא	זו	רא	ליוןא48אניסןאתשע"	
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 
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מארץ  זרע ואת מרחוֹ ק מ וֹ ׁש ע הנני כּ י ישׂ ראל

הŁבäייםׁש בים  ה Łìמõת  éŁל לקדŁäה )(יכäן  ä יחזר וׁש ב,àטäמאה, ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָ
מחריד: ואין  וׁש אנן ו ׁש קט  לא )יעקוֹ ב  יח , האל(ôה êים ְִִ

אמרת  דּ רכּ וֹ  àעוõנõתיו,ּת מים  ìŁגרמה ה מארת  Łה ñללה  (יכ äן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

לאמרת ) ü הפô: ֹבּ ו החסים  לכל הוּ א מגן צר וּ פה  ה' ְְִֵֵַָ



הּק לּפ ה את מפרידים  בּ כניסתּה  ׁש בּ ת  קדת  הוֹ ספת ידי 
וּ מאחר ׁש בּ ת , קדת ּת וֹ ספת ידי ועל מהּק דוּ ׁש ה,
בּ קדׁש  נוֹ גה קלּפ ת דּ בוּ קה נׁש ארת  ׁש בּ ת, בּ יציאת
ּת ׁש וּ בה הרהוּ רי ידי  על וכן גּ מ וּ ר, ט וֹ ב להי וֹ ת וח וֹ זרת
ּת וֹ ספת סוֹ ד וזהוּ  הּק וֹ דׁש , על מחוֹ ל מ וֹ סיף נּ קרא ׁש לוֹ 

רוֹ אי).ׁש בּ ת, לחי אחרי(בּ אר  קדוֹ ׁש ים  ישׂ ראל וּ מנהג 
ללמ וֹ ד  נׁש ארים  ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת  בּ מ וֹ צאי  ערבית ּת פילת
הבּ ת קדת את   להמ ׁש י כּ די בּ חב וּ רה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר
הבוּ ע , ימי לכל ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר  הּט מ וּ ן הגּ נוּ ז האוֹ ר עם 
וּ במנין  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש עה בּ כל וּ מרויחים 

ּת וֹ רה , ׁש נה  לטרילי וֹ ן בּ אריכוּ ת )ע וֹ לה ׁש עה ׁש ל ערכּ ה .(וע יּ ן 

כהִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים  ְיהּוִדים 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ְוִלְזּכֹות  ֵמַעְפָרא,  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ

ָידּור ֵּביֵנינּו.

ֶׁשל  ֳעָתִקים  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ָּבעֹוֶמר,  ְלַל"ג  מ"ח  ִּתּקּון 
זּוָלֵתְך.  ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות   ִלְזֻכּיֹות 

ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם.

ַאַחת  ַּפַעם  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהּתֹוֵרם:  ַּבָּקַׁשת 
ּוִמְתַּבֵּקׁש   - ְזָיָע"א.  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִצּיֹון  ְּבִמירֹון 
ָּכל  ִּבְמקֹומֹו[.  ֶאָחד  ]ָּכל  ָּבעֹוֶמר  ְּבַל"ג  ַהִּתּקּון  ֶאת  ִלְלֹמד 
ָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל  ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
ַהֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון ְּבַל"ג ָּבעֹוֶמר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן 

ִלּמּוד ַהִּתּקּון ִעם ַהֵּבאּור הּוא 5 ַּדּקֹות.

ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ָׁשָעה  ִליּמּוד  ְזכֹור! 
 = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ַּדּקֹות   5 ִליּמּוד  ֵּכן  ִאם  ַהִּנְגֶלה,  ּתֹוַרת 
ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ֳחָדִׁשים  ִמְליֹון  ֵמָאה 

	ורא	זו	רא	ליוןא48אניסןאתשע"	
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כו

 1000 ָּכפּול  ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב, 
ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ֵהם 
דף  ח"ב  זוהר  טז,  פסקה  ח'  פרשה  שיה"ש  )מד"ר  ַנְפָּתִלי 
עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמְנַין  קכ.(, 
ָּכפּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי 
ֶׁשהּוא   ,50,000,000,000,000,000,000  - יֹוֵצא  ַהִּתּקּון, 
ְּפַׁשט,  ִלּמּוד  ּתֹוָרה  ֳחָדִׁשים  ְקַווְדִריְליֹון   50 ]ְּבִמִּלים[ 
ְקַווְדִריְליֹון   50 ִּכי  יֹוֵצא  כ"י(  ְּתרּוָמה  )פ'  ַהְּבאַמ"ַח  ּוְלִפי 
ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִּפיל   50,000,000,000,000,000,000
ְקַווְדִריְליֹון   50 ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים,  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
הס"ח  ּוְלִפי   ,39+E 2.5  =  .50,000,000,000,000,000,000
עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 
3.75E+46, שהוא )במילים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון 
ַהזֹוַהר  ְּבֹכַח  ְרֵאה  ַהַּנ"ל  ַהֶחְׁשּבֹון  ַעל  ]ַהֶהְסֵּבר  ֶּבֳחָדִׁשים. 

ח"ג[.

ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו 
ְוַנֲעֶׂשה  ֻּכָּלנּו  ּבֹואּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִנְׁשָמתֹו  ִנְמֵצאת 
ַיְמִליץ  ע"ה  ְוָהַרְׁשִּב"י  סז(.  )ִּגיִטין  ּתֹוָרתֹו,  ְוִנְלַמד  ְרצֹונֹו, 
ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ְלָרצֹון  ְּתִפָּלֵתינּו  ַּתֲעֶלה  ְוָּכְך  ְזכּות,  ָעֵלינּו 

ָּברּוְך הּוא. 

כזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּבָּגלּות,  ַהִּנְמֵצאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַעל  חּוסּו  ָאָּנא 
ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַּבֲחֵמׁש  ֶאְצֵלנּו  ְלַקֵּבל  )ֶאְפָׁשר  ַהּיֹוִמי  ְלִיְׂשָרֵאל  ָחק  ]זֹוַהר 
ְּכָרִכים ִעם ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש([, ְּבִצּבּור, ְוַאַחר ָּכְך ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש 
ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִזיּכּוי ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ַהִּלּמּוד ַהּמּוָעט 
ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות  ַהֶּזה ַעָּתה, ָחׁשּוב ַּבּׁשָ

ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים )ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל(.

ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב 
ֵּביַהֶמ"ד, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל 
ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול 
ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות 
ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו 
ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ועי"ע 

אֹור ַהּזֹוַהר.

ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְּבחֹול( ְּבִצּבּור הּוא 
ַוֵּיֵצא( = 6000  ה ָיִמים, ּוְבִמְנַין ָּכפּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק  ְּכמֹו ִׁשּׁשָ
 600,000 = ֵמָאה  ָּכפּול  ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ִלּמּוד ּתֹוַרת  ָיִמים 
ָיִמים, ּוְבִׂשְמָחה ָּכפּול 1000 = 600 ִמְליֹון ָיִמים ֶׁשל ּתֹוַרת 
ָיִמים  ִמיְלַיאְרד   600  = ֶאֶלף,  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבַׁשָּבת  ַהְּפַׁשט. 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כו

 1000 ָּכפּול  ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב, 
ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ֵהם 
דף  ח"ב  זוהר  טז,  פסקה  ח'  פרשה  שיה"ש  )מד"ר  ַנְפָּתִלי 
עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמְנַין  קכ.(, 
ָּכפּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי ִמְליֹון לֹוְמֵדי 
ֶׁשהּוא   ,50,000,000,000,000,000,000  - יֹוֵצא  ַהִּתּקּון, 
ְּפַׁשט,  ִלּמּוד  ּתֹוָרה  ֳחָדִׁשים  ְקַווְדִריְליֹון   50 ]ְּבִמִּלים[ 
ְקַווְדִריְליֹון   50 ִּכי  יֹוֵצא  כ"י(  ְּתרּוָמה  )פ'  ַהְּבאַמ"ַח  ּוְלִפי 
ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִּפיל   50,000,000,000,000,000,000
ְקַווְדִריְליֹון   50 ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים,  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
הס"ח  ּוְלִפי   ,39+E 2.5  =  .50,000,000,000,000,000,000
עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 
3.75E+46, שהוא )במילים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון 
ַהזֹוַהר  ְּבֹכַח  ְרֵאה  ַהַּנ"ל  ַהֶחְׁשּבֹון  ַעל  ]ַהֶהְסֵּבר  ֶּבֳחָדִׁשים. 

ח"ג[.

ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו 
ְוַנֲעֶׂשה  ֻּכָּלנּו  ּבֹואּו  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ִנְׁשָמתֹו  ִנְמֵצאת 
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כזִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח
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ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְּבחֹול( ְּבִצּבּור הּוא 
ַוֵּיֵצא( = 6000  ה ָיִמים, ּוְבִמְנַין ָּכפּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק  ְּכמֹו ִׁשּׁשָ
 600,000 = ֵמָאה  ָּכפּול  ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ִלּמּוד ּתֹוַרת  ָיִמים 
ָיִמים, ּוְבִׂשְמָחה ָּכפּול 1000 = 600 ִמְליֹון ָיִמים ֶׁשל ּתֹוַרת 
ָיִמים  ִמיְלַיאְרד   600  = ֶאֶלף,  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבַׁשָּבת  ַהְּפַׁשט. 



ִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח כח

ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת 
)ָּבָּבא   10 ָּכפּול  עֹוד  ִּבירּוָׁשַלִים  ֶזה  ְוִאם  ָנָתן(.  ְדר'  ָאבֹות 
ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ֵׁשׁש   =  6,000,000,000,000 יֹוֵצא  ָסאִלי( 
 1000 ָּכפּול  עֹוד  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֹּכֶתל  ֶזה  ְוִאם  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת 

)זֹוַהר ַוֵּיֵצא, תיקו"ז(. 

ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ְמַקֵּבל  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשִּיְלְמדּו  ַהְמַאְרֵּגן  ְזכֹור! 
ְּבָקְדָקדֹו  ֹמַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ַהְיהּוִדים.  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ֻּכָּלם 
ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ִויַקֵּבל  ַהִּמְנָין  ְלַאְרֵּגן  ָהִראׁשֹון  ִלְהיֹות  ִיְתֹּפס 
ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה 

ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".
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רשימת התורמים המאושרים שזכו לבנות חלק מהיכלי 
גן עדן, בו תשכון נשמתם בעולם הבא, תמורת תרומה 
של 1600 ₪ בעבור 10 סטים של הזוהר הקדוש של 70 

חלקים, כל חייך אתה רודף אחרי דירה בעולם הזה!
צא וחשוב, איזה דירה תהיה לך בגן עדן, לנצח נצחים רק כאן 

אפשר לקנות את הדירה בגן עדן!!!!
כל אחד יתרום כפי רצונו לבנות את העולם הבא שלו. זכור! היכלי גן עדן 

אפשר לבנות רק בעולם הזה! ולא כשמגיעים 

אין חינם! סטרא אחרא היא בחינם! כל סט נוסף שאתה קונה, הוא 
 עוד היכל בגן עדן לנצח נצחים. 

המעוניין, להתקשר לטל: 0548-436784

איזה פטנהוז 
 אתה רוצה
 בגן עדן?
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שכר ועונש ה' חלקים
במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
במחיר  הספרים  רכישת  תקדים,  חסר 
כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים  מסובסד, 
יד לאחים, שובו בנים  הידברות, ערכים 
ועוד, וכן למזכי הרבים המתנדבים לקרב 

ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'
לא ידח ממנו נדח

פרשיות בראשית-ויחי
פרקים א'-י"ב
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הזדמנות מיוחדת!
מתנה לאפיקומן  לבר מצוה  לחתונה  לביטוח חיים

הזדמנות לרכישת סדרה חדשה של ספרי תורת הזוהר.
כל הזוהר בלשון הקודש, בלשון צחה השווה לכל נפש 

מחולק ל-18 כרכים ומסודר לפי פרשיות השבוע

מהדורה מהודרת באותיות גדולות מאירות עיניים
P הכמות מצומצמת
P .המחיר זול במיוחד אם מזמינים עכשיו
P .הוזלה משמעותית לכמויות
P 026500828 :להזמנות
P תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו
P הביטוח היחיד להינצל מפצצת אטום - לימוד הזוהר הקדוש

	ורא	זו	רא	ליוןא49א	ייראתשע"	
האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה 
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ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם
ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַיַחד ׁשִ

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ֵמֶעֶרב ל"ג ָּבעֹוֶמר ]י"ח ִאָּיר - כ' ִאָּיר[
ל הרשב"י,  ּקּון מ"ח ׁשֶ ִמירֹון ַלֲאִמיַרת ּתִ "י ּבְ ּבִ כ-500.000 ִאיׁש עֹוִלים ְלִצּיֹון ָהַרׁשְ

ִאיׁש  ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם[, ְויֹאְמרּו ּכְ זּוִרים ּבְ ָעִמים ]ְלָכל 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ַהּפְ ְלָאְמָרם 15 ּפְ

ה ִלְתׁשּוָבה  ר הּוא ִיְזּכֶ ֲאׁשֶ ל ְיהּוִדי ּבַ ּכָ ח", ׁשֶ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ּלֹא ִיּדַ ֵדי "ׁשֶ ֵלב ֶאָחד ּכְ ֶאָחד ּבְ

ְמֵהָרה, ְוִתְהֶיה  יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ַאֲהָבה, ְוָכְך ָנִביא ֶאת ְמׁשִ ַמִים ּבְ ל ֹעל ַמְלכּות ׁשָ ֵלָמה ּוְלַקּבֵ ׁשְ

ִפי  ּכְ ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  ַחד  ּפַ ִלי  ּבְ ִיּסּוִרים,  ְללֹא  ּוַמְכאֹוב,  ַצַער  ְללֹא  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ אּוָלה  ַהּגְ

ַרֲחֵמי". לּוָתא ּבְ ָדא ִיְפקּון ִמּגָ "י ִהְבִטיַח "ּבְ ּבִ ָהַרְשׁ ׁשְ

ְּבָכל יֹום ֲאַחֶּכה לֹו, ַוֲעַדִין ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִהִּגיַע, ַמּדּוַע?
ֵלמּות  ה ִלׁשְ ֵלם, הקב"ה ְמַחּכֶ א ׁשָ ּסֵ ֵלם ְוֵאין ַהּכִ ם ׁשָ ֵ ס ָי-ּה"" – ֵאין ַהּשׁ י ָיד ַעל ּכֵ "ּכִ

י  ֵלָמה, "ְלִבְלּתִ ְ אּוָלה ַהּשׁ בֹוא ַהּגְ ֵלָמה, ּתָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ָרֵאל ַיְחְזרּו ּבִ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ ׁשֶ ָהעֹוָלם, ּכְ

יַח ֲאִפילּו לֹא ְיהּוִדי ֶאָחד ִמְכַלל  ח" )שמואל ב' יד, יד(, ֵאין הקב"ה רֹוֶצה ְלַהּדִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ

ָרֵאל. ִיׂשְ

י ָמְלָאה  מֹו, "ּכִ ַרְך ׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ם ַיּכִ ּלָ יַע ָהֶרַגע, ּבֹו ּכֻ יַע, ַיּגִ יַח ַיּגִ ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ ּכְ

ֵיָעְלמּו,  ְך  ְוַהֹחשֶׁ ָרה  ַהַהְסּתָ ל,  ּכָ ְלֵעין  ה  ְתַגּלֶ ּתִ )ישעיהו יא, ט( ָהֱאֶמת  ָעה ֶאת ה'",  ּדֵ ָהָאֶרץ 

לֹא  ֵמר,  ּגָ ּתִ ית  ַהָחְפׁשִ ִחיָרה  ַהּבְ ֲאָבל  ִאיר,  ּתָ ָהֱאֶמת  ד(  ג,  )חבקוק  ְהֶיה",  ּתִ אֹור  ּכָ "ְוֹנַגּה 

ֶחה, ַצַער  ְתׁשּוָבה. ִאם ְיהּוִדי ֶאָחד ִיּדָ י ְמֻאָחר ַלְחֹזר ּבִ ּטֹוב, ִיְהֶיה ִמּדַ ן ִלְבֹחר ּבַ ִיְהֶיה ִנּתַ

ְתׁשּוָבה. יק ַלְחֹזר ּבִ ּלֹא ִהְסּפִ ֵני ׁשֶ ִכיָנה ִיְהֶיה ְלֵאין ָערּוְך, ִמּפְ ְ ַהּשׁ

ימֹות  ּבִ ִיְתעֹוְררּו?  ָאז  ַרק  ְתׁשּוָבה?  ּבִ ָחְזרּו  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ְוַאְחיֹוֵתינּו  ַאֵחינּו  ַיֲעׂשּו  ַמה 

ָמָתם  ִנׁשְ אי  ּוַוּדַ ן,  ְלַתּקֵ ן  ִנּתַ ִיְהֶיה  ם, לֹא  ַנְפׁשָ ּוְבָכל  ָכל ְמאֹוָדם  ּבְ ִיְרצּו  ם ִאם  ּגַ יַח  ׁשִ ַהּמָ

ּקּון,  ָבר ֵאין ּתִ עֹוָלם ָהֱאֶמת ּכְ ַמן, ּבָ ְתׁשּוָבה, ֲאָבל ָעַבר ַהּזְ ֵדי ַלְחֹזר ּבִ יָה ּכְ ְרֶצה ִלְמֹסר ַחּיֶ ּתִ

ָגה, ֶזה ַצַער ִנְצִחי. ר ַהּשָׂ ָמה, ֵאינֹו ּבַ ׁשָ ַצַער ַהּנְ

ל  ׁשֶ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ּבְ ָלֵכן  ֵאָליו,  ִיְתָקְרבּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֲאהּוָביו,  ָניו  ּבָ ֶאת  רֹוֶצה  הקב"ה 

ל  ּכָ ית, ׁשֶ ַאְחדּות ֲאִמּתִ ֵלב ֶאָחד, ּבְ ִאיׁש ֶאָחד ּבְ נּו ּכְ נּו ֵמעֹוֶמק ַנְפׁשֵ ּלָ ל ּכֻ ּלֵ "י, ִנְתּפַ ּבִ ָהַרׁשְ

ְיהּוִדי  ַאף  ֵאר  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ מֹו,  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ֵלָמה  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַלְחֹזר  ִיְזּכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם 

י  ֲאִמּתִ ָרצֹון  ּבְ ִיְהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ח",  ִנּדָ ּנּו  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  "ְלִבְלּתִ ֲחֶנה",  ַלּמַ "ִמחּוץ 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ה", ּבִ ּנָ ה ְלָכְך, "ֲאִחיׁשֶ אי ִנְזּכֶ ֵלָמה ַוּדַ ְ אּוָלה ַהּשׁ ִלְזּכֹות ְלַהּגְ
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הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות ופרנסה 

אליס בת עליה וכל יוצאי חלציה 
אלי אליהו בן אליס

מרדכי בן אליס
מאיר נהוראי בן אליס

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס

אתי אסתר בת אליס
הילה בת אליס
S

אמיל בן מטילדה



לעילוי נשמת
רבינו מרדכי ביטון בן עליה

משה ביטון בן סעדה
אברהם ביטון בן סעדה

ממן חנניה בן רבקה
ממן אליהו בן חוה

נסים הלוי בן סופיה
יצחק אלבו בן חוה

נסים אלפאסי בן מסעודה

$%

סעדה ביטון בת אסתר
מאמא אסתר בת חוה
עליה סננס בת סעדה

אסתר אקוקה בת סעדה
סימי ביטון בת סעדה

לונה אלביליה בת סעדה




