
ִחים ה ְסָפִרים ִנְפּתָ ָ ּוּבֹו ֲחִמּשׁ

ית	.א ֵר	ׁשִ ִודא-אּבְ ִהּלֹותאּדָ ִלּקּוֵטיאֹזַהראּתְ
א ָרכֹותאיֹוָמ	ב. "יא-אּבְ ּבִ ַמֲ	ָמֵריאָהַרׁשְ
א האֲחִ	יָ	ה	. "יא-אֻסּכָ ּבִ ַמֲ	ָמֵריאָהַרׁשְ
א יןד. "יא-אְיָבמֹותאִקּדּוׁשִ ּבִ ַמֲ	ָמֵריאָהַרׁשְ
ָרכֹותה.א ָניֹותאַהּזַֹהרא-אּבְ ִמׁשְ

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ׁשֶ בעיה"ק ּבֵ

חשוון תשע"ג

ַרְך יד ּ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¿



 
בעזר ה' יתברך ויתעלה

ספר
ליקוטי זוהר תהילות דוד

S
סדר בראשית
S

כינוס גדול מספר הזוהר
מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע

מסודר על סדר הפרשיות
ליקוט מיוחד מזוה"ק ותקוני זהר וזהר חדש על עניני דוד המלך 
פירוש  עם  ותפילה.  תורה  תהלים,  אמירת  מעלת  וגודל  ע"ה, 
הסולם שמבאר ומתרגם כל דברי הזהר במלואם, החל מענינים 
הפשוטים עד המקומות הסתומים ביותר ואינו מניח אף מלה אחת 

בלי פירוש, והוא ביאור השוה לכל נפש.
חלקנו אותם לפרקים כדי שיוכל לגומרם בכל שבוע ובכל חודש 

ושנה.
סדרנו כותרת על הרבה מאמרים בצורה תמציתית מרוכזת באופן 
שבסקירה אחת יבין הקורא את הענין. עוד הכנסנו מראה מקומות 

בפנים הזוהר במקום שהיה חסר המראה מקומות.

S
הוצאתי לאור עולם בחמלת ה' עלי

בזכות אבותי ורבותי הקדושים
הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין
בעמח"ס: קובץ ספרים בעניני כשרות ג"ן חלקים, שמירת המצות כהלכתן כ"ח חלקים, 
קובץ ספרים בעניני ניקור קי"ח חלקים, קובץ ספרים בעניני שחיטה ל"ו חלקים, ועוד

חודש מנחם אב שנת ה'תנש"א לפ"ג ברוקלין ניו יארק יצ"ו
ְוַעָּתה  יֹוֵצא ָלאֹור ֵמָחָדׁש ֹחֶדׁש ִּכְסֵליו תשע"ב ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"

ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548436784



בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
Ìמקראי אורÍ
052-7615936

yoel32@neto.net.il

 

 



ÌבשערÍ
g הערות אחדות לדרך עבודתי בחיבור זה h

א או שמצוין 	. בזוהר  הוספנו מאמרים שלימים שחסרים בכלל 
למוצאם במקום אחר.

א הוספנו מפתח כעין קיצור ותמצית לפני כל פרק ופרק, ובפנים 	.
בצורה  נושא  כל  שמבאר  והסעיפים,  האותיות  לפני  הפרק 
תמציתית ומרוכזת, באופן שבסקירה אחת ימצא הקורא את 

הענין המבוקש.

א הוספנו הערות נחוצות בשולי הגליון.	.

א חלקנו את כל מאמר מהזהר לחלקים, חלק מהם כמו שחילק 	.
אותם בעל הסולם, ולפעמים באופן יותר קל לפי הצורך והסדר 

של עניני הפרק לערכם כשלחן ערוך כדי להקל על המעיין.

א הוצאנו מפירוש בעל הסולם רק הנחוץ אל הפשט, ולפעמים 	.
הוספנו מהביאור כדי שיהיה שוה לכל נפש.

א חלוקת הספר לפרשיות השבוע בתוך מסגרת נאה ויהא דבר זה 	.
בעזהי"ת סיוע ללומדים בו, שעי"ז ישתדלו ללמוד את הספר 

כולו במשך תקופת השנה.

א גם חלקנו לאומרו בכל יום ויום באופן שיוכל לגמרו בכל חודש 	.
כמו שגומר ספר התהלים.

א הדפסה נאה על ידי "מעשה חושב" באותיות גדולות מחכימות.	.

א בטוחני כי ספר זה יהיה לעזר לכל, ליושבי על מדין ולבעלי 	.
ימצאום  הם  רבות,  בהם  שיגעתי  דברים  עם,  ולהמון  בתים, 
ס"ד  )ברכות,  חיטיא"  למרי  צריכין  "שהכל  ומסודרים,  מוכנים 
ע"א( "למי שקיבץ תבואות למכור, כלומר למי שקיבץ שמועות" 

)רש"י שם(.

א וסגולת הלימוד בספר הזהר הקדוש, 	. דבר מעלת  ליקוט על 
ראה להלן ב"פתח דבר".

א תוכן הספר לפי הפרקים והמאמרים.		.



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. 
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- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 
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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
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דוד  תהילות זוהר  זהקדמהליקוטי 

הקדמה

הזה,אשירה לזמ�  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  בעודי, לאלוקי אזמרה בחיי לה'

הפליא  אשר  וח�דו  שבחו  וא�פר אהללנו , רבי�  ובתו�  בפי מאד  ה' ואודה

הזוהר , על  הקדושי�  ה�פרי�  ל�דר  הלכתי  אשר בדר�  עמדי  ויהי אתי, לעשות 

אצל  תהלי�  אמירת  עני�  ולהכני�  להתקי�  האפשרות  בדבר רבות  שהרהרתי  לאחר

מקרב  בשופי תהלי�  אמירת  שעני�  שלו�  שמחת  ב�פרי כמבואר מישראל  אחד  כל 

דוד . ב�  משיח ביאת 

לרוב ג� וכתובי�  נביאי�  פ�וקי שמכל  הקדוש  הזוהר ב�פר וראיתי התבוננתי

ועניני  ולתפלה לתורה המעוררי�  תהלי�  ועניני תהלי�  פ�וקי בזוה"ק  נתבארו 

ללקט חשבתי  התהלי� , �פר של  מחברו  ישראל  זמירות  נעי�  ע "ה המל�  דוד 

לאד�  טוב מה כי גדול  תועלת  בזה שיהי ' שיערתי כי  להנ "ל  השייכי�  המאמרי� 

ישראל  זמירות  מנעי�  ה' תהלות  מ�פר מגרונו  יכבד  ה' ואת  קונו  לפני שיחו  השופ� 

הזוה"ק  ב�פר האלקי התנא  מאמרי  הנה הדברי�  בכוונת  יפנה מקדושי�  מי אל 

בוערי�  ומחרידי�  מלהיבי�  הנגלות  שבקדושה דבר  לכל  הראשה אב�  המה

יודעי�  ולבלתי הקבלה חכמת  האמת  חכמת  י�וד  ח�  ליודעי והנ�תרות  כלפידי� 

הוא  יו�  בכל  זוה "ק  שלימוד  צדיקי�  של  ב�פר�  שהובא  כמו  �גולה הנפש  לטהרת 

לנפש  גדול  למהרח"ו )תקו�  הקדושה בת "ז(שער ומצינו  ע "ב ). כ"ג  שתיתאה  שנאמר(תי'

יתגלי  כד  דיל�  חבורא  מהאי יתפרנ�ו�  לתתא  נשא  בני  כמה השמי�  מ�  להרשב"י לו 

ובגיניה יומיא  ל�ו�  בתראה בדרא  כ"ה)לתתא  באר� .(ויקרא  דרור וקראת� 

נשא וברע"מ ע "ב )פרשת  שה� (קכ "ד  האחרו�  בגלות  שהבירורי�  ש�  שביאר אחרי

דוגמת  ה�  דטו "ר באילנא  הזהב וכבחו�  הכ��  כצרו�  ולצר�  וללב�  לברר

הה"ד  בתרייתא  בפורקנא  לישראל  לו�  לנ�אה יתעביד  דא  כגוונא  כתב ד�וטה נ�יו� 

י"ב ) בנ�יונא (דניאל  וקיימי�  דטוב מ�טרא  דאינו�  רבי�  ויצרפו  ויתלבנו  יתבררו 

והמשכילי  כו ' דרע  מ�טרא  אינו�  רשעי�  דאיהו והרשיעו  דבינה מ�טרא  יבינו   �

דיל�  חבורא  בהאי  הרקיע  כזוהר  יזהירו  והמשכילי�  אתמר בגינייהו  דחיי אילנא 

ובגי�  נ�יו�  צרי�  לא  באלי�  תשובה עלאה דאמא  זוהרא  מ�  הזוהר �פר דאיהו 

גלותא  מ�  ביה יפקו�  הזוהר �פר דאיהו  דחיי  מאילנא  למטע�  ישראל  דעתידי� 

בהו�  ויתקיי�  ל "ב )ברחמי נכר(דברי� אל  עמו  ואי�  ינחנו  בדד  בראשית ה' זוה"ק  (ועיי� 

רע "ט) תצא  כי וברע "מ  ע "א  .כ"ו 

יו� וראיתי בכל  להש "י והודאה שבח לתת  עלינו  כי  מדבר א ' קדוש  בש�  כתוב

ודוחק  הטרדות  מרוב  אמנ�  בעול� . זוה"ק  ' � שנתגלה  אחר לעול�  שבאנו 

שיקחו  המה מעטי�  ירח�  ה' ה�בל  כח כשל  שכמעט הזמ�  פגעי ותלאות  הפרנ�ה

הזוה"ק . ב�פר מעיינ�  לשו�  יו�  בכל  פנאי לה� 

מו�רועל דברי  מכל  מלא  הוא  הזוה"ק  ש�פר  בראותי דוי לבי תמיד  היה זאת 

טהרת  דר�  על  עמוקות  וחקירות  דח�ידותא  מלי נשגבי�  רעיונות  שכליותי� 

א צריך.לעסוק.ולעמול.בתורה.בכל.יום.לתקן.נפשו.ורוחו.......................................... ל	ל.
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א וזהו.שכתוב.ל	. בורחין.כל.מלאכי.חבלה,. ותפילין.מיד. אם.התפילה.שלימה.בטלית.

................................................................................................................. לז יפול.מצדך.אלף
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א פרשת.נח............................................................................................................................. מ	ל	.
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א ................................................................................................................................. מ	מ. פרקא	' 
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א .................................................................................................................................. מ	מ	. פרקא	' 
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א נמ	. פרקא	'  
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א .................................................................................................................................נ	נ	. פרקאי"	א
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א פרקאי"	 ................................................................................................................................ נ	נ	.
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א פרקא	"זא............................................................................................................................... ס	נ	.
א פרקאי"זא................................................................................................................................. ס	נז.
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הזוה"ק . ב�פר מעיינ�  לשו�  יו�  בכל  פנאי לה� 

מו�רועל דברי  מכל  מלא  הוא  הזוה"ק  ש�פר  בראותי דוי לבי תמיד  היה זאת 

טהרת  דר�  על  עמוקות  וחקירות  דח�ידותא  מלי נשגבי�  רעיונות  שכליותי� 

דוד  תהילות זוהר  זהקדמהליקוטי 
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דוד הקדמהח תהילות זוהר  ליקוטי 

כ�פר הוא  אלה כל  ואחר ממנו . נובעי�  הקבלה חכמת  י�ודי  שכל  מה מלבד  הקדש ,

היא  ועתה המדוברת  שפה אז שהיתה הארמית  בלשו�  מחובר שהוא  מפני החתו� 

ילמדו  ממשפחה ושני�  מעיר אחד  א�  א�  כזה קדוש  ב�פר בצע  ומה מתה  שפה

הגואל  ביאת  קוד�  ישראל  בי�  הזוה"ק  לימוד  יתפשט זה באופ�  הא�  בהבנה, בו 

הנביא . אליהו  כנבואת 

ומחולק לכ� ה�ול� , בעל  הקדוש  מפירוש  הקדוש  מהזוהר מאמר  לכל  �מכתי

הקורא . על  להקל  כדי לקטעי� 

ופירוש והעתקתי פשט דר�  על  להציג�  הראויי�  המאמרי�  רוב  פי  על 

לא  כפשוט�  מלהבי�  �תומי�  הדברי�  שבאו  במקו�  וג�  הפ�וקי� 

טעמי� : מכמה  מלהצגי�  מנעתי

מחולק א) זוהר  תקוני  �פר והרי העני�  הבנת  בלתי א�  מועיל  בזוה"ק  שהלימוד 

רבי�  לא  ככולו  רובו  שכמעט א�  עשי"ת  אחר עד  אלול  מר "ח  ללמדו  לימי� 

הדברי� . פירוש  לדעת  ב�ודו  לעמוד  יחכמו 

הדברי� ב) בפנימיות  ידיעה  קצת  לה�  שיש  בע�  משרידי�  ישראל  אלמ�  לא  עוד 

האמת . בחכמת  ששרש� 

צפו� ג ) טוב  ורב כפשוט�  אינ�  הדברי�  כי בראותה מתפעלת  הישרה שהנפש  נראה

מחשבותי� . עמקו  מאד  ה' מעשי�  גדלו  מה נאמר זה ועל 

ה כתוב דבריו ב�פרי�  שיועילו  יזכה  וא�  הרבי� , את  לזכות אד�  לכל  שראוי ק '

הזה לדבר אלא  לעול�  בא  לא  א�  לו  די  אל�  מני חת "� )לאחד  שו "ת  .(ועיי� 

יוחאי בטחוני בר שמעו�  רבי וזכות  ע "ה המל�  דוד  שבזכות  יתבר�  בהש�  חזק 

אלי�  שובינו  עד  אפ�  שתארי�  ובעדנו  עלינו  יג�  קדישא  החברייא  שאר ע� 

�לה. אמ�  מלפני�  שלימה בתשובה

מהשגתינו ואני יותר לפניו  רצוי�  בזה ידינו  מעשה שיהיו  יתבר�  להש�  תפילה 

יתרו  פ ' הזוה"ק  וכמ "ש  ע "ב )בזה ידינו (צ "ג  ומעשה וגו ' נוע�  ויהי הפ�וק  על 

כוננהו . ידינו  ומעשה עלינו  כוננה

רבי ועל במאמרי עליו  והמפורש  תהלי�  מ�פר ע "ה המל�  דוד  מזמורי  אמירת  ידי

עמקי  להבי�  לנו  שמאיר וז"ח זוהר ותיקוני הזוה"ק  ב�פרי יוחאי בר שמעו� 

קרני  ותרו�  לנו  יאיר באור�  א�  כי התהלי� . �פר  �ודות  ועמקי התוה"ק  �ודות 

וירושלי�  ציו�  בנחמת  לראות  נזכה החיי�  ע�  למודי  ע "י שבעתי� , ישראל  כנ�ת 

אמ� . בימינו  במהרה

כבוד יהי מנוחתו  ותהי זללה"ה  אדמו "ר של  נשמתו  לעילוי יהיה זה שחיבורי  רצו� 

כל  ישכילו  למע�  וניניו  ונכדיו  בניו  על  בתפילה ויעלה צדיקי� , של  במחיצת� 

ימי�  לאור�  וברוחניות , בגשמיות  טובי� , ובמעשי�  ובמצות  בתורה יעשו  אשר

אמ� . מעליא  ובנהורא  איתנה בבריאות  חיי�  ושנות 

באוהל ואני מנשי�  הבית , עקרת  היקרה רעיתי ביתי  נות  את  לבר�  נאה ולי אבר� 

ה' חנ�  אשר  והנכדי�  הבני�  בכל  והשגחתה מ�ירתה לרוב  אשר תבור� ,

הלו� . עד  הגענו  אותנו 

דוד  תהילות זוהר  טהקדמהליקוטי 

את יהי ומזכי�  בתורה עו�קי�  ה' לימודי בנינו  שכל  לראות  יחדיו  שנזכה רצו� 

זרענו  ומפי  מפינו  התורה תמוש  ולא  ולעשות , לשמור וללמד  ללמוד  הרבי� ,

ושנות  ימי�  לאור�  מעליא  ונהורא  איתנה לבריאות  ונזכה עול� . עד  זרענו  זרע  ומפי 

הנוכחי  החיבור של  השני החלק  את  בקרוב ל�יי�  שאזכה רצו�  ויהי  טוב . וכל  חיי� 

חנני  אשר  חיבורי  כל  את  לאור להוציא  וכ�  הרבי� , את  לזכות  עול�  לאור ולהוציאו 

אמ� . ולהאדירה תורה להגדיל  ה'

והמסדר המ  עתיק
   

האלמין  אבדק"ק 

ג"ן כשרות  בעניני ספרים קובץ הזוהר, אור בעמח"ס :
קובץ  חלקים, כ"ח כהלכתן  המצות  שמירת  חלקים,
בעניני ספרים קובץ חלקים, קי"ח ניקור בעניני ספרים

ועוד חלקים, ל"ו שחיטה

לפ"ג  ה'תנש"א שנת אב מנחם חודש
יצ"ו יארק ניו ברוקלין
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דוד הקדמהי תהילות זוהר  דוד ליקוטי  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יאהקדמה

 זוהר ליקוטי  לספר שניה הקדמה

פתיחה
השער,ה'יתבררוו 'לבבותה'זהרוי יפתח וטרם הקדוש, הזוהר בלימוד 'מוחות

ויתעלה: יתברך להשם והודיה בשבח  פי אפתח

לה'מה  נדרי  אקרא, ה' äב Łם אfiא יäŁעõת  õéס עלי, ôגמäלõהי éל לה' אŁיב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
,õë ע לכל  ìא נגדה לחסידיוא êŁם ה ëותה ה ' àעיני ט "ו).יקר   י"ב  קט"ז , (תהלים ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

עלי,מה  מוטלת חובה וזו לה', טובה אכיר במה לה', עלי"אשיב  תגמולוהי בזה"כל ,
עלי,אשאספור  גומל ויתעלה  יתברך שה' חסדים הגמילות כל ואספר

בתורת נעשה זאת  ובכל יפות, פנים ובסבר  חינם מתנות הם שהכול ובהתבוננות
דכיסופא נהמא  של הבושה בצער האדם יחוש שלא  זה,ב גמול  ובזכות ישועות, "כוס 

לעשותא . צריך  דאדם הקדושים בספרים כתוב 
לרמז ויש עמו. שנעשו  הניסים מכל  זכרון ספר
ספר  עלי לסדר שצריך "סדר" גימטריה  "נדרי"
על  לרמז ועוד טובים, חסדים עליו שגמל מה
ה ' ניסי את ומספרים שמסדרים הסדר ליל

ויתעלה. יתברך 

קדישאב. חסידא הגדול הגאון בשם ושמעתי 
ישיבת עטיהראש עזרא  הרב  יוסף זי "ע,פורת 

"מי  הפסוק על במדרש  כתוב הרי שנשאל
ואשלם" ג')הקדימני מ "א לאדם(איוב ניתן שקודם

קיים כך ואחר בן  לו ניתן מזוזה , שם ואחר בית
ברוך והקדוש הדרך, זה  על  וכן מילה  מצוות
עדיין  זה  ולפי אדם, לבן כלום  חייב לא הוא

כתב והרי דכסופא, נהמא לאדם הרמח"ל נשאר 
נהמא יאכל שלא לעולם אדם ביאת סיבת דזה 
זה  לאדם שיש מה דבאמת ותירץ  דכסופא,
הנפש  מפנימיות הוא כי  בשמחה , המצוה קיום

עכ"ד. מתוכו, שבא חלקו וזה 

משרים מגיד של ביאורו  להמליץ  יש זה ועל
רבי שוואדרוןהגה"צ  דברי שלום על זי "ע

בברכות ע"ב)הגמרא ל"ה י õחאי (דף àן  Łמעõן רàי  ,ְִִֶַַ
וזõרע חריŁה , Łàעת Łרõ ח אדם  אפŁר  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאõמר,
Łàעת Łוד קצירה , Łàעת וק õצר  זריעה, Łàְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָעת
ôהא מה  õôרה הרäח, Łàעת וזõרה âְְְִִֵֶַַַָָָי Łה,

Łל  õ נõרצ עłõין łçŁראל àזמן אêא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליה?
ìŁאמר , אחרים, ידי על נעłית מלאכôן ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָמקõם,

ס"א) [וגõ'].(ישעיה צאנכם" ä ורע זרים äועמד"ְְְְְִֶָָָֹ
מק õם, Łל õנõ רצ עłõין יłראל Łאין äְְְִִִֵֵֶֶַָָבזמן 

ìŁאמר, עצמן, ידי על נעłית (דבריםמלאכ ôן ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָ
ëŁלאכתי"א) אêא עõד  ולא ,"ýגנâ ôואספ"ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ìŁאמר, ידם, על נעłית כ"ח )אחרים (שם ֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָ
."ý יביõא את ô ועבד"ְְְֶֶַָָ

רצונו (שם )ובתוספות עושין שישראל בזמן כאן ,
והא וא"ת  דגנך ואספת שנאמר מקום  של
מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן לקמן
רצונו  שעושין ודאי  דמיירי וי"ל ליה . מוקמינן
צדיקים דאינם כך כל רצונו עושין  אין אבל
לחנות משל זה  על והמשיל עכ"ל. גמורים.
מה  גם ובזריזות בשמחה שעובד מי יש  שרואים
ורק  הספר לפי עובד  אחר ואילו נתבקש, שלא
ביניהם הבדל מה שואל והרואה  שחייב, מה
שהתברר  עד אחרת, נוהג  וזה  כך , נוהג זה  ולמה 
בשמחה  עובד  ולכן החנות בעל של בנו שזה
פועל, סתם רק בנו אינו אחר ואילו ובזריזות,
שכתב  וכמו בזה להתחזק הרבה  ויש עכת"ד.

הקדוש  החיים  תשמעו האור לא ואם הפסוק על
י"ב)לי כ "ו לשמה (בחקתי  תורה  שרק לשמי לי ,

וידוע עי "ש. היצר  מן  ניצל ובה  ומצלא מגנא

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג*

)בעל הסולם(  זצ”ל

בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  *זעק 
)בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע  הוא  השלושים 
קץ  על  זעקתי  “כבר  משנת תרצ”ג-933’ מצוי המשפט 
להתרחש  העומדת  השואה  על  התריע  הוא  העולם”(. 
היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה  הסכנה  ועל  אירופה  על 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא 
ואדמורי”ם,  רבנים  עם  נפגש  אף  כך  ולשם  פולין, 
בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר הזוהר בישיבותיהם, 
אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה 
זמן מן השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת 
תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, שכל העולם יתאחדו 
ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק 
חלקית. -רבנים וראשי ישיבות יקרים, אנחנו כעת זועקים 
אליכם בתחנונים לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק, 
אתם ראשים של עם ישראל, והאחריות של העם רובצת 

עליכם )שבת נה(



דוד הקדמהי תהילות זוהר  דוד ליקוטי  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יאהקדמה

 זוהר ליקוטי  לספר שניה הקדמה

פתיחה
השער,ה'יתבררוו 'לבבותה'זהרוי יפתח וטרם הקדוש, הזוהר בלימוד 'מוחות

ויתעלה: יתברך להשם והודיה בשבח  פי אפתח

לה'מה  נדרי  אקרא, ה' äב Łם אfiא יäŁעõת  õéס עלי, ôגמäלõהי éל לה' אŁיב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
,õë ע לכל  ìא נגדה לחסידיוא êŁם ה ëותה ה ' àעיני ט "ו).יקר   י"ב  קט"ז , (תהלים ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

עלי,מה  מוטלת חובה וזו לה', טובה אכיר במה לה', עלי"אשיב  תגמולוהי בזה"כל ,
עלי,אשאספור  גומל ויתעלה  יתברך שה' חסדים הגמילות כל ואספר

בתורת נעשה זאת  ובכל יפות, פנים ובסבר  חינם מתנות הם שהכול ובהתבוננות
דכיסופא נהמא  של הבושה בצער האדם יחוש שלא  זה,ב גמול  ובזכות ישועות, "כוס 

לעשותא . צריך  דאדם הקדושים בספרים כתוב 
לרמז ויש עמו. שנעשו  הניסים מכל  זכרון ספר
ספר  עלי לסדר שצריך "סדר" גימטריה  "נדרי"
על  לרמז ועוד טובים, חסדים עליו שגמל מה
ה ' ניסי את ומספרים שמסדרים הסדר ליל

ויתעלה. יתברך 

קדישאב. חסידא הגדול הגאון בשם ושמעתי 
ישיבת עטיהראש עזרא  הרב  יוסף זי "ע,פורת 

"מי  הפסוק על במדרש  כתוב הרי שנשאל
ואשלם" ג')הקדימני מ "א לאדם(איוב ניתן שקודם

קיים כך ואחר בן  לו ניתן מזוזה , שם ואחר בית
ברוך והקדוש הדרך, זה  על  וכן מילה  מצוות
עדיין  זה  ולפי אדם, לבן כלום  חייב לא הוא

כתב והרי דכסופא, נהמא לאדם הרמח"ל נשאר 
נהמא יאכל שלא לעולם אדם ביאת סיבת דזה 
זה  לאדם שיש מה דבאמת ותירץ  דכסופא,
הנפש  מפנימיות הוא כי  בשמחה , המצוה קיום

עכ"ד. מתוכו, שבא חלקו וזה 

משרים מגיד של ביאורו  להמליץ  יש זה ועל
רבי שוואדרוןהגה"צ  דברי שלום על זי "ע

בברכות ע"ב)הגמרא ל"ה י õחאי (דף àן  Łמעõן רàי  ,ְִִֶַַ
וזõרע חריŁה , Łàעת Łרõ ח אדם  אפŁר  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאõמר,
Łàעת Łוד קצירה , Łàעת וק õצר  זריעה, Łàְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָעת
ôהא מה  õôרה הרäח, Łàעת וזõרה âְְְִִֵֶַַַָָָי Łה,

Łל  õ נõרצ עłõין łçŁראל àזמן אêא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעליה?
ìŁאמר , אחרים, ידי על נעłית מלאכôן ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָמקõם,

ס"א) [וגõ'].(ישעיה צאנכם" ä ורע זרים äועמד"ְְְְְִֶָָָֹ
מק õם, Łל õנõ רצ עłõין יłראל Łאין äְְְִִִֵֵֶֶַָָבזמן 

ìŁאמר, עצמן, ידי על נעłית (דבריםמלאכ ôן ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָ
ëŁלאכתי"א) אêא עõד  ולא ,"ýגנâ ôואספ"ְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ìŁאמר, ידם, על נעłית כ"ח )אחרים (שם ֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָ
."ý יביõא את ô ועבד"ְְְֶֶַָָ

רצונו (שם )ובתוספות עושין שישראל בזמן כאן ,
והא וא"ת  דגנך ואספת שנאמר מקום  של
מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן לקמן
רצונו  שעושין ודאי  דמיירי וי"ל ליה . מוקמינן
צדיקים דאינם כך כל רצונו עושין  אין אבל
לחנות משל זה  על והמשיל עכ"ל. גמורים.
מה  גם ובזריזות בשמחה שעובד מי יש  שרואים
ורק  הספר לפי עובד  אחר ואילו נתבקש, שלא
ביניהם הבדל מה שואל והרואה  שחייב, מה
שהתברר  עד אחרת, נוהג  וזה  כך , נוהג זה  ולמה 
בשמחה  עובד  ולכן החנות בעל של בנו שזה
פועל, סתם רק בנו אינו אחר ואילו ובזריזות,
שכתב  וכמו בזה להתחזק הרבה  ויש עכת"ד.

הקדוש  החיים  תשמעו האור לא ואם הפסוק על
י"ב)לי כ "ו לשמה (בחקתי  תורה  שרק לשמי לי ,

וידוע עי "ש. היצר  מן  ניצל ובה  ומצלא מגנא



שניהיב דוד הקדמה תהילות זוהר  ליקוטי 

העתידותאשא" הטובות  על ולהודות ולברך להמשיך להשיב ,ג , אקרא, ה' ובשם 
בעולם ה' דבר  ולפרסם מעוון מחשבתורבים לקיים אדם  שצריך אשלם, לה ' נדרי ,

נפש)הטובה מסירות צריך זה ועל  שבקדושה דבר לסיים צריך  אדם אך נדר, שאינו  להוציאה(אמנם
וזה הפועל אל  אשלים,אשלםמהכוח עמומלשון לכל נא  נאנגדה נגידה מלשון ,

ה', ניסי את לפרסם עמו וכן נגדהלכל ה''. ד'ברי ג'דולות נ'ספר  תיבות ראשי 
דבר  פרסום ידי שעל  למלכות הרומזת ה "א ונרומם נגדל כלומר ה"א  נגדל  נוטריקון 

הקדושה. לשכינה  ועילוי גדול ה ' קידוש יש בעולם ה ',ה' בעיני בעיני יקר  היקר מהו
הפסוק שם על זה תהיהה', כפי מזולל יקר  תוציא מקוםאם של  בניו את להשיב ,

יתברך השם בעיני יקר הכי זה  שלימה הקדוש ד בתשובה הזוהר לימוד ידי [ועל  ,
מאהבה], בתשובה וחוזרים שלימה בתשובה וחוזרים הנפש חולי המותהמתרפא

נפש לחסידיו מסירות  צריך  לזה לזכות ויתעלה.הובשביל יתברך  השם לכבוד
שכללפני הקדוש, הזוהר  לימוד דבר את לפרסם התעוררתי שנים ושש כעשרים

הגאולה ולקרב  הוא ברוך הקדוש לעבודת לבו ויתלהב ויתעורר  ילמד אחד
גלותא מן יפקון דא בספרא  זיע"א לרשב "י משמים שנאמרה כהבטחה ברחמים,
כשלש  יום כל נסעתי שנה  כחצי  במשך זה, על  מסרנו והשקעה כוחות וכמה  ברחמי,
שלא כדי חדר שכרנו ששם למאנסי חזור ושעתים הלוך שעתים נסיעה, שעות 

הזו הקדושה בעבודה יפריעוני ולא אותי יוםוימצאו כל הקדוש הזוהר  על ועבדנו ,

והוא לשמה תורה  הוא הקדוש  הזוהר שלימוד
דחיי. סמא

בטוח ג . אדם שכאשר זי"ע החיד"א בשם וידוע
העתידות הטובות על ומודה  יתברך בהשם 

ויצליח. נס לו יעשה  שה ' בוודאי
הרב ד. נכדו בשם חיים החפץ את להביא כאן

הכהן  אברהם 
חכםה. המקובל הצדיק הגאון על  ומסופר

דרזי  ו'ז')זי "ע,שמואל  עמוד שמואל זכר  :(קונטרס 
כך נפש , במסירות הדבר  כרוך  היה  אף  פעמים
צירופי  הק"כ את לאור הוציא כאשר  אירע
הדבר  את שפתח מי  היה לא אז שעד אלוקי"ם 
לשכונת רבינו הלך הענין, שגמר  לאחר הזה ,

הדפים, את לצלם קרוב גאולה שנכנס וסיפר
ובכל  צילום מכונות בהם  שיש חנויות לעשר 
המכונה הצילום באמצע שצילם חנות
המשיך, עיכובים שראה פי על ואף  התקלקלה,
לקחתו  שיבא לרכב רבינו חיכה לילה באותו
מלבוא, בושש  שהיא כל  מסיבה הנהג אך לכותל
והנה רגלי, לכותל ללכת  החליט כך רבינו משראה 
על  והחליק מעד  שערים מאה לשכונת כשהגיע
להמשיך  יכל שלא מאוד חזקה בצורה הריצפה
רבינו  התייאש  לא העזים הכאבים  למרות ללכת ,

לכותל  להגיע לו שיעזרו אנשים משני ,וביקש 
מימין  אחד בידיו סייעו האנשים אותם ואכן
לקופת הלך בנץ התפילה  ואחר משמאל  ואחד
אחר  לישיבה כשהגיע הרגל, את שיחבשו  חולים
יצחק  רבי המקובל הצדיק הגאון וראה  הצהרים 

ה  רגלו את זי "ע יש כדורי אולי לו רמז חבושה
מלעסוק  שיפסיק  וכדאי  השמים  מן  רמז כאן

בפשטות, רבינו  לו ענה  את בזה, קיבלתי גם
יפסיק אני וגם ?המכה

חג  לפני יומיים אירע זה  שדבר רבינו ואמר
רבונו  בתפילה : יתברך  השם לפני ועמד הפסח 
ועתה  לכבודך, אלא עשיתי לכבודי לא עולם של
חמץ  בדיקת מצוות לקיים וכדי  פסח  לפני  אנחנו 
הפסח  חג של ראשון טוב ביום לרגל לעלות וכן
חמישים מאה  ולעלות רגלי, ללכת צריך 
שמיד וסיפר בריאות, רגליים צריך אני מדריגות,
מכן  אחר ויומיים שיפור , הרגיש כבר למחרת
בו  שטיפל אח אותו  רגיל, הלך כבר פסח בערב
מה  הגיוני לא זה  לרבינו אמר חולים בקופת

שלך . ברגל שקרה
ערךו. הקמח כד בספרו בחיי רבינו שכתב וכמו

הוא התבודדות צריכה  התורה וז"ל: תורה ,
שלמה א')שאמר י"ח  נפרד,(משלי יבקש  לתאוה 

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יגהקדמה

דולר  אלף כעשר  הלוואות  לקחתי  ולזה אברך עוד עם יחד שעות עשרה שתיים
דולר ) אלף כשישים נחשב  שהיום אז, של נשבר (בערך  ובאמצע גדולים, במאמצים עלה זה וכל ,

נשבר  פעם ועוד פעמים, וכמה כמה תיקננו כך ואחר פעמים , וכמה כמה המחשב
לי, היו ומניעות הפרעות הרבה כך וכל התקלקלו, הם וגם חדשים, מחשבים וקנינו 
הזמן  וכל צמוד מחשבים איש היה ועוד ביטוח עם מחברה צילום מכונת ושכרנו
שכבר  עד לספר ... מה הרבה ויש  לתאר, אפשר שאי  מה  וקלקולים  הפרעות  היה
וכך כספים, הרבה זה על שהפסידו זה , על לעבוד ופחדו אנשים רצו לא  פשוט
על ובהביטי נפש, במסירות להמשיך שמוכן  מי היה שלא באמצע, העבודה נשארה
להצליח, אפשר אי יתברך  לה' ותחנונים מאד חזקה  תפילה בלי כי  ואראה, שבתי זה

בהמשך) שאכתוב  זכות(וכמו גם צריך  מיוחדת דשמיא לסייעתא לזכות שכדי  והנראה  ,
שתצטרף ישראל מחכיםארץ  ישראל דארץ  עדואוירא המתינו שמשמים וכנראה ,

שציווה זי"ע  ח"י  איש מהבן שידוע וכמו הקודש, לארץ  אמריקה מגלות שאשוב 
ומגן . מסייע קדושתה  שכוח ישראל בארץ דווקא הקדושים ספריו את להדפיס

ציון לפני על  המשקיפה בדירה בצפת  ושהיתי  הרשב"י , לציון נסעתי שנים כשלש
ימיםזהרשב"י  שלשה במשך יום כל  תהלים  פעמים שלש ואמרתי זיע "א.

דבור  תענית עם הרשב"י ח רצופים שזכות כדי לעומר, ול"ד ל "ג ל"ב היו והימים ,

לתורה  שמתאוה  מי  כי פירושו לי ונראה וגו ',
מתנאי  זה  כי ומתבודד, נפרד שיהיה יבקש 
החברים, מן נפרד לפעמים להיות הלימוד

כן עושה  ואם שכלו, עם ומתיחד בכל מתבודד
יתגלע  ושלםתושיה בקי ויתפרסם יתגלה כלומר

עיי"ש. החכמות, בכל
אõר ז. עõלם ויסõד צâיק Łõ דñה ה áאõן éְְִַַַַָָָָתב

מרא המלäב"ן , הñדŁים  Łקד ונעלם , ְְֱֳִִֶֶַַָָָָָָֹטמיר
אäàחציראמרן âרזין, יעקב äינàזיע"א,ר זצוק"ל  ְֲֲִִֵַַַָָָָֹ

טõב Łרõâ õ ספרà(ע"ב לõŁנõ:(עäëד áדõלהוזה  ְְְְְִֵֶַָ
יõתר  העלי õן àעõלם יõחאי àר Łמעõן  רàי ְְְִִֵֶַַָָָָזכäת

ה âðיקים ,מéל ִִִַַָ
àר  Łמעõן  רàי האלõקי ה ìôא ä נינõאד Łְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָבחי
יסõד צ âיק Łõ דñה ה áאõן  éŁתב זיע"א ְְִֶַַַַָָָָָָיõחאי
אäàחצירא יעקב  רàי האלõקי המקäבל  ְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹעõלם

ע äëד טõב Łרõâ õ פרíמ מלñטים ע"ג)זי"ע,  (ע ְְִִִֵַָֻ
:õנõŁל אדם ,וזה àני מ éל áדõל הרàŁ"י Łäבח  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

äאפיל äהי יõחאי àר  Łמעõן  ר àי Łל àŁימיו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלפי
הõâר  àני וכל éרא äי  הõíד  ü רâ י õדעים  ôְְְִִֵֶֶַַָָָינõקõת
עליו  הרàŁ"י  àאמת àלàם , סõדם מטמינים ä ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָהי
äאפילŁ עד העõלם àכל õדõס êáה  ְֲִִֶַַָָָָָה לõם

.õ תõ א יõדעין äהי רàן  àית Łל Łם:ôינõקõת עõד  ְִִֵֶַָָָ
לברכה: זכר õנם äתינõàר äאמרŁ מה  âרàי ידäע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

הראõŁנים äמד õר õת העõלם , מ éל  áדõל Łְְִִִִָָָָָמעõן

äמן  העõלם  äמאבõת äמŁת נח ועד מאדם ä עברŁְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
היא הרàŁ"י זכ äת äלעõלם  Łם: עõד ְְְְְִִִֶַַַָָָה íנהâרין.
הŁëיח  üמל çŁב õא  עד àגלäת  äנëע ְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעõמדת 

"ýסאé" ז')וזש"ה  מ "ה חקäק(ôהילים  ýמŁ äדהיינ ְְְְְֲִִִִַָ
ýתä זכä , ועד " לעõלם  "אלקים הéבõד  íéàְְְֱִִֵֶַַָָָֹא
ôעמד הל õם  עליו äינàר éמŁה חäŁב Łְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה
àמהרה ה Łëיח üמל çŁבõא עד ה בט ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלזה

אמן . ä ימינà ןõłł Łמן ... ý חŁ מ éן על ה' àפסäק (וŁם ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(Łõדñ ה הרàŁ"י על מרëז ,ýמחברי. ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

אלפייה ח . יצחק רבי האלוקי המקובל ואמר
שנוהגים כפי הדיבור  שתענית מקובלנו  זי"ע:
פעמים 3 התהלים קריאת עם ויישוב יישוב בכל

תעניות 65,000ל ימים(!!!)שוה  3 דבריו  ולפי .
שנה  550 אומרת זאת תעניות, 195.000 יוצא 
של  הפיוט את להמליץ אפשר  זה  ועל תעניות.
זי"ע נג'ארה  ישראל רבי המקובל הקדוש הצדיק
לערך). 1625 שפ "ה ה ' עזה – 1550) ש"י ה' (צפת

" הקדוש הפיוט עלםמזמירותיו  ריבון יה
בשבת,ועלמיא אותו ששרים  בארמית, יחיה" äְִֶל

בחושבניא, üôרäבá יעõל לא אלפין. Łנין áְְְְְִִֵֵַַָבר 
השם לפני חשוב כמה עד לדעת אפשר  שאי
עולה  שאמירתה התהלים  אמירת יתברך
אומר  פשוט אדם  בן אם שנים. אלף בחשבון
דיבור  תענית עם ברצף  תהלים  פעמים שלש



שניהיב דוד הקדמה תהילות זוהר  ליקוטי 

העתידותאשא" הטובות  על ולהודות ולברך להמשיך להשיב ,ג , אקרא, ה' ובשם 
בעולם ה' דבר  ולפרסם מעוון מחשבתורבים לקיים אדם  שצריך אשלם, לה ' נדרי ,

נפש)הטובה מסירות צריך זה ועל  שבקדושה דבר לסיים צריך  אדם אך נדר, שאינו  להוציאה(אמנם
וזה הפועל אל  אשלים,אשלםמהכוח עמומלשון לכל נא  נאנגדה נגידה מלשון ,

ה', ניסי את לפרסם עמו וכן נגדהלכל ה''. ד'ברי ג'דולות נ'ספר  תיבות ראשי 
דבר  פרסום ידי שעל  למלכות הרומזת ה "א ונרומם נגדל כלומר ה"א  נגדל  נוטריקון 

הקדושה. לשכינה  ועילוי גדול ה ' קידוש יש בעולם ה ',ה' בעיני בעיני יקר  היקר מהו
הפסוק שם על זה תהיהה', כפי מזולל יקר  תוציא מקוםאם של  בניו את להשיב ,

יתברך השם בעיני יקר הכי זה  שלימה הקדוש ד בתשובה הזוהר לימוד ידי [ועל  ,
מאהבה], בתשובה וחוזרים שלימה בתשובה וחוזרים הנפש חולי המותהמתרפא

נפש לחסידיו מסירות  צריך  לזה לזכות ויתעלה.הובשביל יתברך  השם לכבוד
שכללפני הקדוש, הזוהר  לימוד דבר את לפרסם התעוררתי שנים ושש כעשרים

הגאולה ולקרב  הוא ברוך הקדוש לעבודת לבו ויתלהב ויתעורר  ילמד אחד
גלותא מן יפקון דא בספרא  זיע"א לרשב "י משמים שנאמרה כהבטחה ברחמים,
כשלש  יום כל נסעתי שנה  כחצי  במשך זה, על  מסרנו והשקעה כוחות וכמה  ברחמי,
שלא כדי חדר שכרנו ששם למאנסי חזור ושעתים הלוך שעתים נסיעה, שעות 

הזו הקדושה בעבודה יפריעוני ולא אותי יוםוימצאו כל הקדוש הזוהר  על ועבדנו ,

והוא לשמה תורה  הוא הקדוש  הזוהר שלימוד
דחיי. סמא

בטוח ג . אדם שכאשר זי"ע החיד"א בשם וידוע
העתידות הטובות על ומודה  יתברך בהשם 

ויצליח. נס לו יעשה  שה ' בוודאי
הרב ד. נכדו בשם חיים החפץ את להביא כאן

הכהן  אברהם 
חכםה. המקובל הצדיק הגאון על  ומסופר

דרזי  ו'ז')זי "ע,שמואל  עמוד שמואל זכר  :(קונטרס 
כך נפש , במסירות הדבר  כרוך  היה  אף  פעמים
צירופי  הק"כ את לאור הוציא כאשר  אירע
הדבר  את שפתח מי  היה לא אז שעד אלוקי"ם 
לשכונת רבינו הלך הענין, שגמר  לאחר הזה ,

הדפים, את לצלם קרוב גאולה שנכנס וסיפר
ובכל  צילום מכונות בהם  שיש חנויות לעשר 
המכונה הצילום באמצע שצילם חנות
המשיך, עיכובים שראה פי על ואף  התקלקלה,
לקחתו  שיבא לרכב רבינו חיכה לילה באותו
מלבוא, בושש  שהיא כל  מסיבה הנהג אך לכותל
והנה רגלי, לכותל ללכת  החליט כך רבינו משראה 
על  והחליק מעד  שערים מאה לשכונת כשהגיע
להמשיך  יכל שלא מאוד חזקה בצורה הריצפה
רבינו  התייאש  לא העזים הכאבים  למרות ללכת ,

לכותל  להגיע לו שיעזרו אנשים משני ,וביקש 
מימין  אחד בידיו סייעו האנשים אותם ואכן
לקופת הלך בנץ התפילה  ואחר משמאל  ואחד
אחר  לישיבה כשהגיע הרגל, את שיחבשו  חולים
יצחק  רבי המקובל הצדיק הגאון וראה  הצהרים 

ה  רגלו את זי "ע יש כדורי אולי לו רמז חבושה
מלעסוק  שיפסיק  וכדאי  השמים  מן  רמז כאן

בפשטות, רבינו  לו ענה  את בזה, קיבלתי גם
יפסיק אני וגם ?המכה

חג  לפני יומיים אירע זה  שדבר רבינו ואמר
רבונו  בתפילה : יתברך  השם לפני ועמד הפסח 
ועתה  לכבודך, אלא עשיתי לכבודי לא עולם של
חמץ  בדיקת מצוות לקיים וכדי  פסח  לפני  אנחנו 
הפסח  חג של ראשון טוב ביום לרגל לעלות וכן
חמישים מאה  ולעלות רגלי, ללכת צריך 
שמיד וסיפר בריאות, רגליים צריך אני מדריגות,
מכן  אחר ויומיים שיפור , הרגיש כבר למחרת
בו  שטיפל אח אותו  רגיל, הלך כבר פסח בערב
מה  הגיוני לא זה  לרבינו אמר חולים בקופת

שלך . ברגל שקרה
ערךו. הקמח כד בספרו בחיי רבינו שכתב וכמו

הוא התבודדות צריכה  התורה וז"ל: תורה ,
שלמה א')שאמר י"ח  נפרד,(משלי יבקש  לתאוה 

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יגהקדמה

דולר  אלף כעשר  הלוואות  לקחתי  ולזה אברך עוד עם יחד שעות עשרה שתיים
דולר ) אלף כשישים נחשב  שהיום אז, של נשבר (בערך  ובאמצע גדולים, במאמצים עלה זה וכל ,

נשבר  פעם ועוד פעמים, וכמה כמה תיקננו כך ואחר פעמים , וכמה כמה המחשב
לי, היו ומניעות הפרעות הרבה כך וכל התקלקלו, הם וגם חדשים, מחשבים וקנינו 
הזמן  וכל צמוד מחשבים איש היה ועוד ביטוח עם מחברה צילום מכונת ושכרנו
שכבר  עד לספר ... מה הרבה ויש  לתאר, אפשר שאי  מה  וקלקולים  הפרעות  היה
וכך כספים, הרבה זה על שהפסידו זה , על לעבוד ופחדו אנשים רצו לא  פשוט
על ובהביטי נפש, במסירות להמשיך שמוכן  מי היה שלא באמצע, העבודה נשארה
להצליח, אפשר אי יתברך  לה' ותחנונים מאד חזקה  תפילה בלי כי  ואראה, שבתי זה

בהמשך) שאכתוב  זכות(וכמו גם צריך  מיוחדת דשמיא לסייעתא לזכות שכדי  והנראה  ,
שתצטרף ישראל מחכיםארץ  ישראל דארץ  עדואוירא המתינו שמשמים וכנראה ,

שציווה זי"ע  ח"י  איש מהבן שידוע וכמו הקודש, לארץ  אמריקה מגלות שאשוב 
ומגן . מסייע קדושתה  שכוח ישראל בארץ דווקא הקדושים ספריו את להדפיס

ציון לפני על  המשקיפה בדירה בצפת  ושהיתי  הרשב"י , לציון נסעתי שנים כשלש
ימיםזהרשב"י  שלשה במשך יום כל  תהלים  פעמים שלש ואמרתי זיע "א.

דבור  תענית עם הרשב"י ח רצופים שזכות כדי לעומר, ול"ד ל "ג ל"ב היו והימים ,

לתורה  שמתאוה  מי  כי פירושו לי ונראה וגו ',
מתנאי  זה  כי ומתבודד, נפרד שיהיה יבקש 
החברים, מן נפרד לפעמים להיות הלימוד

כן עושה  ואם שכלו, עם ומתיחד בכל מתבודד
יתגלע  ושלםתושיה בקי ויתפרסם יתגלה כלומר

עיי"ש. החכמות, בכל
אõר ז. עõלם ויסõד צâיק Łõ דñה ה áאõן éְְִַַַַָָָָתב

מרא המלäב"ן , הñדŁים  Łקד ונעלם , ְְֱֳִִֶֶַַָָָָָָֹטמיר
אäàחציראמרן âרזין, יעקב äינàזיע"א,ר זצוק"ל  ְֲֲִִֵַַַָָָָֹ

טõב Łרõâ õ ספרà(ע"ב לõŁנõ:(עäëד áדõלהוזה  ְְְְְִֵֶַָ
יõתר  העלי õן àעõלם יõחאי àר Łמעõן  רàי ְְְִִֵֶַַָָָָזכäת

ה âðיקים ,מéל ִִִַַָ
àר  Łמעõן  רàי האלõקי ה ìôא ä נינõאד Łְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָבחי
יסõד צ âיק Łõ דñה ה áאõן  éŁתב זיע"א ְְִֶַַַַָָָָָָיõחאי
אäàחצירא יעקב  רàי האלõקי המקäבל  ְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹעõלם

ע äëד טõב Łרõâ õ פרíמ מלñטים ע"ג)זי"ע,  (ע ְְִִִֵַָֻ
:õנõŁל אדם ,וזה àני מ éל áדõל הרàŁ"י Łäבח  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ

äאפיל äהי יõחאי àר  Łמעõן  ר àי Łל àŁימיו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלפי
הõâר  àני וכל éרא äי  הõíד  ü רâ י õדעים  ôְְְִִֵֶֶַַָָָינõקõת
עליו  הרàŁ"י  àאמת àלàם , סõדם מטמינים ä ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָהי
äאפילŁ עד העõלם àכל õדõס êáה  ְֲִִֶַַָָָָָה לõם

.õ תõ א יõדעין äהי רàן  àית Łל Łם:ôינõקõת עõד  ְִִֵֶַָָָ
לברכה: זכר õנם äתינõàר äאמרŁ מה  âרàי ידäע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

הראõŁנים äמד õר õת העõלם , מ éל  áדõל Łְְִִִִָָָָָמעõן

äמן  העõלם  äמאבõת äמŁת נח ועד מאדם ä עברŁְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
היא הרàŁ"י זכ äת äלעõלם  Łם: עõד ְְְְְִִִֶַַַָָָה íנהâרין.
הŁëיח  üמל çŁב õא  עד àגלäת  äנëע ְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעõמדת 

"ýסאé" ז')וזש"ה  מ "ה חקäק(ôהילים  ýמŁ äדהיינ ְְְְְֲִִִִַָ
ýתä זכä , ועד " לעõלם  "אלקים הéבõד  íéàְְְֱִִֵֶַַָָָֹא
ôעמד הל õם  עליו äינàר éמŁה חäŁב Łְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה
àמהרה ה Łëיח üמל çŁבõא עד ה בט ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלזה

אמן . ä ימינà ןõłł Łמן ... ý חŁ מ éן על ה' àפסäק (וŁם ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(Łõדñ ה הרàŁ"י על מרëז ,ýמחברי. ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

אלפייה ח . יצחק רבי האלוקי המקובל ואמר
שנוהגים כפי הדיבור  שתענית מקובלנו  זי"ע:
פעמים 3 התהלים קריאת עם ויישוב יישוב בכל

תעניות 65,000ל ימים(!!!)שוה  3 דבריו  ולפי .
שנה  550 אומרת זאת תעניות, 195.000 יוצא 
של  הפיוט את להמליץ אפשר  זה  ועל תעניות.
זי"ע נג'ארה  ישראל רבי המקובל הקדוש הצדיק
לערך). 1625 שפ "ה ה ' עזה – 1550) ש"י ה' (צפת

" הקדוש הפיוט עלםמזמירותיו  ריבון יה
בשבת,ועלמיא אותו ששרים  בארמית, יחיה" äְִֶל

בחושבניא, üôרäבá יעõל לא אלפין. Łנין áְְְְְִִֵֵַַָבר 
השם לפני חשוב כמה עד לדעת אפשר  שאי
עולה  שאמירתה התהלים  אמירת יתברך
אומר  פשוט אדם  בן אם שנים. אלף בחשבון
דיבור  תענית עם ברצף  תהלים  פעמים שלש



שניהיד  דוד הקדמה תהילות זוהר  ליקוטי 

זו שבשנה תש"ע, [כמנין פעמים תשע התהלים את סיימתי הכל וסך תסייעני,
השערים  אחת)נפתחו בשנה  פעמים 3 עשיתי ונפתחו(כך  ישועות לראות  שזכיתי עד ,[

ע "ה המלך דוד תפלת בי ונתקיימה פסוהשערים, כי  חסיד גמר כי  ה ' "הושיע
אדם" מבני ב')אמונים י"ב  להיות(תהלים בלבו גמר האדם  כאשר  מושיע שהשי"ת  ,

לה' בטחונו כל  אלא ודם בשר על לסמוך ולא שמים, לשם רק מעשיו ולכוון חסיד
ויקהל פרשת הקדוש  בזוהר שכתוב וכמו לבדו. לה' בלתי א 'יתברך, עמוד קצ"ח (דף

ב') הפסוקועמוד  ה')על  קמ"ו אלקיו:(תהלים ה ' על õ ברł õעזרà יעקב Łאל וז"ל:א Łרי . ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואמר, ïתח  Łמענא. חדôא קמ"ו)מêתא  ה '(ôה êים על õ ברł õ רåעà יעקב Łאל אŁרי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

âיעקבאלהיו àגין יעקב. אל  א êא יצחק, אל  ולא אברהם , אל ולא יעקב , אל וכי  . ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ממõנא , àלא  יחידאי, ואזל  אחäי, קëי ערק éד ,ã באמי ולא àאבõהי , אתרחיץ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָלא 

אמר ô דא לב)éמה àי à)ãרא Łית אתרחיץ äואיה הåה , ה çרâן את  עברôי במקלי éי  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
âכôיב, הäא, üברי כח)àקäדŁא Łאיל(Łם וכ êא .'õוג Łäמרני  עëדי אלקים  יהיה  אם ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֶַָָָָָָֹֹ

.ãלי ויהב הäא, ü ברי âקäדŁא  ãיëñְְְְִִֵֵַַָָמ

ואמר,[àיא äר: ïתח .äמענŁ Łחד קמו)âבר łבר ô)õהêים õ עזרà יעקב Łאל אŁרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יעקב , אל א êא יצחק? אל ולא אברהם, אל ולא יעקב, אל וכי אלהיו. ה' ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹעל
ממõן, àלי יחידי ü והל אחיו מêפני àŁéרח õëבא ולא àאביו בטח לא çŁעקב  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹמäם

ìŁאמר õמé(לב àטח (àראŁית והäא ה åה, ה çרâן את עברôי במקלי  éי  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
éŁתäב  כח)ñàדàŁõרüäהäא, Łאל(Łם והéל .'õוג Łäמרני עëדי אלהים יהיה אם ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.[õל ונתן הäא  üäרà Łõדñה ְְִִֵַַָָָמêפני 

õברł קריô אל .õברł אêא  ,õנõטחà ולא ,õקותô אמר ולא  ,õברł אלהיו. ה ' על ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ä תביר äלאתàרא ,äגרמייה לôברא לצâיקçיא, äלה âניחא  .õברŁ אêא ,õ ברłְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

אמר, ôדא éמה אלהיו . ה ' על וכêא  ,ä בירô מד)על  כל(ôה êים ä הרגנ ýעלי קצ"חéי (âף  ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

חרïה.ע"ב) ä אנłנ ýעלי éי  ְִֶֶַָָָָהõçם .

אל[àיא äר: .õברł אêא  ,õ נõבטח ולא õקותô אמר  ולא ,õברł אלהיו. ה' על õברł ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָֹֹֹ
עצמם את לàŁר  לâðיקים õìŁח ,õברŁ א êא õברł Łבר טôקרי äלהבר  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ìŁאמר õמé אלקיו, ה' על  והéל Łבר, מד)על  עליô)ýהêים éי הõçם. כל  ä הרגנ ýעלי éי ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
חרïה ]. äאנłְֶָָָנ

עולה  רצופים] לא [גם פעמים שש כן ועושה 
"לא שאומר וכמו שנה . 1101 התענה כאילו  ָלו
יכול  אתה  שאי – àח àŁäניא" üôרäבá ְְְְְֵֵַָיעõל

"לäלהבי  כמו ששוה כדי עד – המעלה אבל ן,
כיצד תתמה  ואל אלפין ", Łנין  áבר ְְְְִִִֶַַיחיה 
נאמרו  שכידוע  בפיוט, רמזים מוצאים
שירות ששר  המעשה וידוע עליונה , בקדושה 
מעט  הפשיט  היום וכחום להשי"ת ותשבחות
שישוב  האלשי"ך  רבינו לו ושלח  – שרויליו
ירדו  המלאכים כי – העליונים בגדים ללבוש 

פרחו  השרוולים הרים וכאשר  שירתו לשמוע 
לקדמותו. ושב הענין תיקן ןמיד  להם .

הגאון ט . על בסערה  אליהו  ויעל ובקונטרס
ווינטרויב  אליהו  ישראל רבי המקובל הגדול
שהיה  שם כתב ... :(12 בהערה  ט "ז (בעמוד זי"ע,
מי  כמו ממש נפש  במסירות ה' בעבודת דרכו
מן  שקופץ מי וכמו  חלקים  קירות על שמטפס
שיורד אדם שכל גדול סוד שם: כתב ועד הגג,
ואם לעשות צריך עבודה כמה עליו נגזר  לעולם
יפה  ואז יסורים לו  נותנים יספיק שלא רואים

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  טוהקדמה

חמאéגוונא  דגלäתא, äתביר âהא àמצרים, Łבר Łי éי יעקב וçרא âכôיב âיעקב, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
äסבל âיעקב äבנõי הäא. üברי àקäדŁא  ãיï קäת ו äŁי  àמצרים, ãלי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹדהוה
üברי דקäדŁא Łäמא  דאבהתהõן  âמהימנäתא רזא õáמ äìôŁ א ולא דגלäתא , ä ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָָתביר

.äמייהä בפ רגילא àגל äתא הוה ְְְְִַָָָָָהäא

ה áלäת[àיא äר: Łבר õן  Łהרי àמצרים, Łבר  Łי éי יעקב  וçרא éŁת äב çŁעקב , õמé ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
את äסבל יעקב äבני ñàדàŁõרüäהäא . õחזק וłם àמצרים, õל Łהיה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹראה

אבõתיהם Łל האמäנה סõד üõôמ äìôŁה ולא ה áלäת  àרüäי Łבר  Łõדñ ה Łל  õמŁä , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
àפיהם ]. áàלäת רגיל היה ְִִֶַָָָָהäא

àמŁה ,ועל כתיב ג)âא  ולא(Łמõת  ,ãלי ידעי õ הוâ àגין מה'. 'õמ מה' לי' äואמר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
זכי  üé äבגין הäא , üברי קדŁא על דגלäתא ä תביר äוסבל לעלמין , ãלי äŁ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻאנ

ס áיאין . äלאתäון äלנסין ְְְְְִִִִִַַָָלפäרקנין 

àמŁה ,[àיאäר: éת äב זה ג)ועל מéירים(Łמõת äהיŁ מäם  מה '. 'õמ מה' לי' äואמר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הäא , üäרà Łõדñה על הáלäת Łבר את äוסבל לעõלמים äהäכחŁ ולא õתõ ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹא

רàים ]. äלאõתõת  äלנíים לגאõêת  זõכים üé äְְְִִִִִִַָֻמäם

הäא ,וא äôן üברי קדŁא  על לאתר מאתר דג äפא äבירô âסבêין עליõנין, קâיŁין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
לחçי  ותזäéן äפäרקנין, נíין äלכ למעàד אäôן דזéאין וכëה ëéה  אחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

דאתי . ְְֵָָָעלמא

הñדà]Łõיא äר : על למק õם מëקõם  הäáף  Łבר את  õíŁבלים עליõנים, קדŁõים  ואôם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הäא üä רàפרקן יאä נ íים לכם לע õłת אôם éåŁאים וכëה ëéה  אחת על , ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

הàא. העõלם לחçי äéזôŁְְְִֵֶַַָָָו

העמיד והרי בצער, שלא ממאה  בצער אחת
שם ומביא עיי"ש ... מאה , כפול עבודה בעולם

רבה  המדרש צ"ב)את פרשה עיי"ש.(מקץ  ,

רבהי. במדרש  חז"ל  צ"ב ואמרו  פרשה (בראשית

א') פנחס פסקה  ר' רחמים, לכם  יתן שדי ואל
, פתח דציפורין חנין ר' צד )בשם אשרי (תהלים

להקפיד, בא ואם יה , תיסרנו אשר הגבר
באברהם, כתיב  מה  תלמדנו, (בראשיתומתורתך

עליו יב) קפץ שיצא כיון שמך, ואגדלה ואברכך
אם את אף תגר , קרא ולא הקפיד  ולא רעבון 
קורא ולא מקפיד  תהא לא יסורין עליך  באו
אדם לך  אין אלכסנדרי רבי ליה  אמר קטיגור ,
עליו  באים שיסורים לאדם אשריו יסורים, בלא
א"ר  תלמדנו , ומתורתך  שנאמר התורה, מן
האדם על באים שהם יסורים  כל לוי  בן  יהושע
תוכחת של יסורים תורה  מדברי אותו ומבטלין
ואין  האדם על באים שהם יסורים אבל  הם,
הן, אהבה של יסורים תורה מדברי אותו מבטלין

ג)כדכתיב רבי (משלי  יוכיח , ה' יאהב  אשר  את כי 
באורייתא, לעי יתיב  נהורא סגי חד  חזא חמא
לך שמע  מהיכן  א"ל חריא, בר  לך שלום א"ל
אלא לא, ליה אמר עבדים, בר  גברא דההוא
כתיב  יודן ר' אמר הבא , לעולם חורין בן שאת

כא) יפיל (שמות אמתו שן או עבדו  שן ואם
של  גופו בכל שאינן הללו ומה  ישלחנו, לחפשי 
לחפשי  תורה אמרה מאבריו באחד אלא אדם
גופו  בכל שהן  עליו באים שיסורים מי  ישלחנו,
בשם פנחס רבי וכמה. כמה  אחת על אדם של
ה ' תיסרנו אשר  הגבר אשרי אמר הושעיא רבי
שהוא כזה יה  תיסרנו  אשר אלא כאן, כתיב  אין
די  יה יה  ואומר  ומצטער  צועק הדיין לפני נדון
די  ליסורים  לומר שעתיד מי  יעקב אמר כך די 
לכם יתן שדי "ואל שנאמר  די, ליסורי יאמר הוא 

וגו '. האיש" לפני רחמים

לראותיא. זכינו אשר ה' ניסי את לספר  ומצוה 
הזוהר  ובפרסום בהוצאת העוסקים אצל בעינינו



שניהיד  דוד הקדמה תהילות זוהר  ליקוטי 

זו שבשנה תש"ע, [כמנין פעמים תשע התהלים את סיימתי הכל וסך תסייעני,
השערים  אחת)נפתחו בשנה  פעמים 3 עשיתי ונפתחו(כך  ישועות לראות  שזכיתי עד ,[

ע "ה המלך דוד תפלת בי ונתקיימה פסוהשערים, כי  חסיד גמר כי  ה ' "הושיע
אדם" מבני ב')אמונים י"ב  להיות(תהלים בלבו גמר האדם  כאשר  מושיע שהשי"ת  ,

לה' בטחונו כל  אלא ודם בשר על לסמוך ולא שמים, לשם רק מעשיו ולכוון חסיד
ויקהל פרשת הקדוש  בזוהר שכתוב וכמו לבדו. לה' בלתי א 'יתברך, עמוד קצ"ח (דף

ב') הפסוקועמוד  ה')על  קמ"ו אלקיו:(תהלים ה ' על õ ברł õעזרà יעקב Łאל וז"ל:א Łרי . ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואמר, ïתח  Łמענא. חדôא קמ"ו)מêתא  ה '(ôה êים על õ ברł õ רåעà יעקב Łאל אŁרי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

âיעקבאלהיו àגין יעקב. אל  א êא יצחק, אל  ולא אברהם , אל ולא יעקב , אל וכי  . ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ממõנא , àלא  יחידאי, ואזל  אחäי, קëי ערק éד ,ã באמי ולא àאבõהי , אתרחיץ ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָלא 

אמר ô דא לב)éמה àי à)ãרא Łית אתרחיץ äואיה הåה , ה çרâן את  עברôי במקלי éי  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
âכôיב, הäא, üברי כח)àקäדŁא Łאיל(Łם וכ êא .'õוג Łäמרני  עëדי אלקים  יהיה  אם ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֶַָָָָָָֹֹ

.ãלי ויהב הäא, ü ברי âקäדŁא  ãיëñְְְְִִֵֵַַָָמ

ואמר,[àיא äר: ïתח .äמענŁ Łחד קמו)âבר łבר ô)õהêים õ עזרà יעקב Łאל אŁרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יעקב , אל א êא יצחק? אל ולא אברהם, אל ולא יעקב, אל וכי אלהיו. ה' ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹעל
ממõן, àלי יחידי ü והל אחיו מêפני àŁéרח õëבא ולא àאביו בטח לא çŁעקב  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹמäם

ìŁאמר õמé(לב àטח (àראŁית והäא ה åה, ה çרâן את עברôי במקלי  éי  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
éŁתäב  כח)ñàדàŁõרüäהäא, Łאל(Łם והéל .'õוג Łäמרני עëדי אלהים יהיה אם ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

.[õל ונתן הäא  üäרà Łõדñה ְְִִֵַַָָָמêפני 

õברł קריô אל .õברł אêא  ,õנõטחà ולא ,õקותô אמר ולא  ,õברł אלהיו. ה ' על ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ä תביר äלאתàרא ,äגרמייה לôברא לצâיקçיא, äלה âניחא  .õברŁ אêא ,õ ברłְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָ

אמר, ôדא éמה אלהיו . ה ' על וכêא  ,ä בירô מד)על  כל(ôה êים ä הרגנ ýעלי קצ"חéי (âף  ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

חרïה.ע"ב) ä אנłנ ýעלי éי  ְִֶֶַָָָָהõçם .

אל[àיא äר: .õברł אêא  ,õ נõבטח ולא õקותô אמר  ולא ,õברł אלהיו. ה' על õברł ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָֹֹֹ
עצמם את לàŁר  לâðיקים õìŁח ,õברŁ א êא õברł Łבר טôקרי äלהבר  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ìŁאמר õמé אלקיו, ה' על  והéל Łבר, מד)על  עליô)ýהêים éי הõçם. כל  ä הרגנ ýעלי éי ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
חרïה ]. äאנłְֶָָָנ

עולה  רצופים] לא [גם פעמים שש כן ועושה 
"לא שאומר וכמו שנה . 1101 התענה כאילו  ָלו
יכול  אתה  שאי – àח àŁäניא" üôרäבá ְְְְְֵֵַָיעõל

"לäלהבי  כמו ששוה כדי עד – המעלה אבל ן,
כיצד תתמה  ואל אלפין ", Łנין  áבר ְְְְִִִֶַַיחיה 
נאמרו  שכידוע  בפיוט, רמזים מוצאים
שירות ששר  המעשה וידוע עליונה , בקדושה 
מעט  הפשיט  היום וכחום להשי"ת ותשבחות
שישוב  האלשי"ך  רבינו לו ושלח  – שרויליו
ירדו  המלאכים כי – העליונים בגדים ללבוש 

פרחו  השרוולים הרים וכאשר  שירתו לשמוע 
לקדמותו. ושב הענין תיקן ןמיד  להם .

הגאון ט . על בסערה  אליהו  ויעל ובקונטרס
ווינטרויב  אליהו  ישראל רבי המקובל הגדול
שהיה  שם כתב ... :(12 בהערה  ט "ז (בעמוד זי"ע,
מי  כמו ממש נפש  במסירות ה' בעבודת דרכו
מן  שקופץ מי וכמו  חלקים  קירות על שמטפס
שיורד אדם שכל גדול סוד שם: כתב ועד הגג,
ואם לעשות צריך עבודה כמה עליו נגזר  לעולם
יפה  ואז יסורים לו  נותנים יספיק שלא רואים

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  טוהקדמה

חמאéגוונא  דגלäתא, äתביר âהא àמצרים, Łבר Łי éי יעקב וçרא âכôיב âיעקב, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
äסבל âיעקב äבנõי הäא. üברי àקäדŁא  ãיï קäת ו äŁי  àמצרים, ãלי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹדהוה
üברי דקäדŁא Łäמא  דאבהתהõן  âמהימנäתא רזא õáמ äìôŁ א ולא דגלäתא , ä ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָָתביר

.äמייהä בפ רגילא àגל äתא הוה ְְְְִַָָָָָהäא

ה áלäת[àיא äר: Łבר õן  Łהרי àמצרים, Łבר  Łי éי יעקב  וçרא éŁת äב çŁעקב , õמé ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
את äסבל יעקב äבני ñàדàŁõרüäהäא . õחזק וłם àמצרים, õל Łהיה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹראה

אבõתיהם Łל האמäנה סõד üõôמ äìôŁה ולא ה áלäת  àרüäי Łבר  Łõדñ ה Łל  õמŁä , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
àפיהם ]. áàלäת רגיל היה ְִִֶַָָָָהäא

àמŁה ,ועל כתיב ג)âא  ולא(Łמõת  ,ãלי ידעי õ הוâ àגין מה'. 'õמ מה' לי' äואמר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
זכי  üé äבגין הäא , üברי קדŁא על דגלäתא ä תביר äוסבל לעלמין , ãלי äŁ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻאנ

ס áיאין . äלאתäון äלנסין ְְְְְִִִִִַַָָלפäרקנין 

àמŁה ,[àיאäר: éת äב זה ג)ועל מéירים(Łמõת äהיŁ מäם  מה '. 'õמ מה' לי' äואמר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
הäא , üäרà Łõדñה על הáלäת Łבר את äוסבל לעõלמים äהäכחŁ ולא õתõ ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹא

רàים ]. äלאõתõת  äלנíים לגאõêת  זõכים üé äְְְִִִִִִַָֻמäם

הäא ,וא äôן üברי קדŁא  על לאתר מאתר דג äפא äבירô âסבêין עליõנין, קâיŁין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
לחçי  ותזäéן äפäרקנין, נíין äלכ למעàד אäôן דזéאין וכëה ëéה  אחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

דאתי . ְְֵָָָעלמא

הñדà]Łõיא äר : על למק õם מëקõם  הäáף  Łבר את  õíŁבלים עליõנים, קדŁõים  ואôם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הäא üä רàפרקן יאä נ íים לכם לע õłת אôם éåŁאים וכëה ëéה  אחת על , ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

הàא. העõלם לחçי äéזôŁְְְִֵֶַַָָָו

העמיד והרי בצער, שלא ממאה  בצער אחת
שם ומביא עיי"ש ... מאה , כפול עבודה בעולם

רבה  המדרש צ"ב)את פרשה עיי"ש.(מקץ  ,

רבהי. במדרש  חז"ל  צ"ב ואמרו  פרשה (בראשית

א') פנחס פסקה  ר' רחמים, לכם  יתן שדי ואל
, פתח דציפורין חנין ר' צד )בשם אשרי (תהלים

להקפיד, בא ואם יה , תיסרנו אשר הגבר
באברהם, כתיב  מה  תלמדנו, (בראשיתומתורתך

עליו יב) קפץ שיצא כיון שמך, ואגדלה ואברכך
אם את אף תגר , קרא ולא הקפיד  ולא רעבון 
קורא ולא מקפיד  תהא לא יסורין עליך  באו
אדם לך  אין אלכסנדרי רבי ליה  אמר קטיגור ,
עליו  באים שיסורים לאדם אשריו יסורים, בלא
א"ר  תלמדנו , ומתורתך  שנאמר התורה, מן
האדם על באים שהם יסורים  כל לוי  בן  יהושע
תוכחת של יסורים תורה  מדברי אותו ומבטלין
ואין  האדם על באים שהם יסורים אבל  הם,
הן, אהבה של יסורים תורה מדברי אותו מבטלין

ג)כדכתיב רבי (משלי  יוכיח , ה' יאהב  אשר  את כי 
באורייתא, לעי יתיב  נהורא סגי חד  חזא חמא
לך שמע  מהיכן  א"ל חריא, בר  לך שלום א"ל
אלא לא, ליה אמר עבדים, בר  גברא דההוא
כתיב  יודן ר' אמר הבא , לעולם חורין בן שאת

כא) יפיל (שמות אמתו שן או עבדו  שן ואם
של  גופו בכל שאינן הללו ומה  ישלחנו, לחפשי 
לחפשי  תורה אמרה מאבריו באחד אלא אדם
גופו  בכל שהן  עליו באים שיסורים מי  ישלחנו,
בשם פנחס רבי וכמה. כמה  אחת על אדם של
ה ' תיסרנו אשר  הגבר אשרי אמר הושעיא רבי
שהוא כזה יה  תיסרנו  אשר אלא כאן, כתיב  אין
די  יה יה  ואומר  ומצטער  צועק הדיין לפני נדון
די  ליסורים  לומר שעתיד מי  יעקב אמר כך די 
לכם יתן שדי "ואל שנאמר  די, ליסורי יאמר הוא 

וגו '. האיש" לפני רחמים

לראותיא. זכינו אשר ה' ניסי את לספר  ומצוה 
הזוהר  ובפרסום בהוצאת העוסקים אצל בעינינו
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סנהדריןאמרו  בגמרא  ב :)חז"ל כו , התורה ](דף [של שמה נקרא למה  חנן , רבי  אמר
שם, רש"י  וביאר השטן. מפני בחשאי  שניתנה תושיה  אחר, דבר תושיה ...

לבאר  אפשר מליצה  ובדרך  העולם: בכל הקדוש
הפסוק ח ')את כ"א פרק מ Łה (במדבר אל ה ' ֶֶֶַֹוçאמר

üäŁìה éל  והיה נס על õאת ו łים łרף ý ל ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹעłה
שיחזיק  אחד  לכל אומר  הקב"ה וחי. õאת ְָָָָֹוראה 
הזוהר  על המרמז שרף  לו  ויעשה משה  במידת
כמו  ומבארם, הקליפות כל ששורף הקדוש
שמיני: פרשת אפרים מחנה  דגל בעל שכתב

כשיתגלה הינו משה , Łרâ Ł רâ דורוזהו בכל (כי ַָָֹ
היה  יוחאי בן שמעון דרבי  ואיתא  משה, בחינת  יש  ודור

משה) הינו בחינת משה , כבר שדרש  מה וידרש  ,
שרף , והנה אז הזהר, ספר  יוחאי, בן שמעון רבי
הגאלה  יהיה  וממילא הקלפות כל שיתבטלו  הינו
אותו  ושים ועד. סלה אמן בימינו  במהרה שיבנה
שכתוב  כמו ישראל עם  כל את שיגביה  א . נס על

ג') י"ח פרק éנłא(ישעיה ארץ  וŁכני  תבל יŁבי  éְְְְִֵֵֵֵֶָָֹֹל
ולפרסם äמעŁô õŁפר וכתקע äראô הרים ְְְְִִִִֵַָָָֹנס
õאת וראה üäŁìה éל והיה ואז  כולו העולם ְְַָָָָָָֹבכל
יד על נחש שנקרא המנוול  בו שפגע מי כל ָָוחי ,
נס, על אותו ושים ב. וחי. הקדוש  זוהר לימוד
על  שעוברים הנסיונות את לספר שמצווה 
עושה  שהשם הניסים  ואת בעולם, הזוהר מפיצי
יד את ויראו  הנשוכים כל יתחזקו ובזה  איתם,

לעולם. וחי ה'

שעברנו  מה  ולראות להציץ  סדק  נפתח  ועתה
ספר  לאור  שיצא קודם אלול – תמוז בחודשים
עיכובים הרבה  חלקים". ט"ו  הזוהר "מאורות
הדפוס  לבית שהגיע אחרי  וגם היו ומניעות
ואחרי  שבחיבור, הקונטרסים  אחד  נעלם

ב  הרבה נהיה דשמיא בסייעתא עיותשהסתדר
כי  וירא  רבות, פעמים הספר  והתעכב בדפוס,
עם תחילה  דבר : הבעל  עשה מה  לו, יכול לא
חולים לבית ללכת הוצרכו  הרחוקים  העובדים 
5 והיה  הרגלים. על לקום אפשר  היה שלא
בבית שבועות 4 ועוד חולים בבית שבועות
חודשים]. 5] לעבודה חזר לא עתה ועד  הבראה,

שסבלתי  יעקב ירך כף ותקע זאת כל ואחר 
ודלקת בנפיחות הרגליים על גדולים יסורים
עם רק ביום ללכת ולא בלילה לישן אפשר  שאי
נפש  ובמסירות חודשים], [כשלש גלגלים כסא

את לחזק ה ' עבודת העבודה  את המשכתי
ולא הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל בני אחינו 
שיעכבו  חששתי כי חולים לבית ללכת רציתי
מהגמרא ונזכרתי זמן, כמה  יודע ומי  שמה, אותי

ע"א) צ"ח דף אשכח (סנהדרין לוי בן יהושע רבי  :
דרבי  דמערתא אפיתחא קיימי דהוי לאליהו
דאתי  לעלמא אתינא  ליה  אמר  יוחאי, בן שמעון 
יהושע רבי אמר  הזה , אדון ירצה  אם  ליה  אמר
אמר  שמעתי, שלשה  וקול ראיתי  שנים לוי  בן
שייליה  זיל ליה אמר משיח, אתי אימת ליה
ומאי  דקרתא, אפיתחא יתיב, והיכא לדידיה,
שרו  וכולן חלאים , סובלי עניי  ביני יתיב סימניה,
חד, ואסיר  חד שרי איהו זימנא , בחד ואסירי
לגביה  אזל איעכב, דלא מבעינא דילמא אמר
שלום ליה  אמר  ומורי, רבי עליך  שלום ליה אמר
אמר  מר , אתי  לאימת ליה  אמר  ליואי, בר  עליך 
אמר  מאי ליה  אמר אליהו  לגבי  אתא היום, ליה
ליה  אמר ליואי, בר  עליך  שלום ליה  אמר לך ,
ליה  אמר  דאתי, לעלמא ולאבוך לך אבטחך 
ולא אתינא היום  לי דאמר  בי שקר קא שקורי
בקולו  אם  היום לך אמר הכי ליה אמר  אתא,
על  יסורים סובל המשיח  וכמה עכ"ל. תשמעו,
צער  את עצמו על יקח מי ומחכה ישראל, כלל

הקדושה. השכינה 

המפריעים, לכל  לב לשים בלי המשכתי  ולכן
הספר  שנכנס שלאחר  להראותני  עלי  ה' וחסדי 
ולא חולים  בבית פעמיים  הייתי הסופי לדפוס
בבדיקת. ורק היסורים, זה  מה ועל זה מה ידעו
אותי  ושלחו לדעת! אולי אפשר אי. אר. אם .
אר. לאם. ותור  פתקא שיתן אורטופד לרופא
אם. צריך למה  ואמר לאורטופד, הלכתי אי.
ושאב  ומוגלה, ממים נפוחה  הרגל – אי.? אר.
מבחנות שלש והוציא מזרק עם  המים את
מהנפיחות חצי ירד וכבר ודם, מים מלאות
וחולק  לאור הספר שיצא ואחר והיסורים,
השנה  לקראת זכיתי ובתפוצות, הקודש בארץ
גלגלים, כסא בלי הרגלים  על ללכת החדשה
היו  האלו הגדולים  היסורים שכל הבנתי ומזה 
ובזכות בי, אנפת כי ה' ואודך מניעות, רק

לנעימות. עלי  נהפך הרשב"י 

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יזהקדמה

ימסרו ולא לעליונים תסתפק ואמר מקטרג שהוא דבר הבעל מפני בחשאי שניתנה
שבת בגמרא  הוא וכן משה, ביד א)הלוחות שירד(פט , בשעה לוי בן יהושע רבי ואמר

היכן  תורה עולם של  ריבונו לפניו  ואמר  שטן בא  הוא ברוך הקדוש מלפני משה
שבת בתוספות עוד  ועיין  וכו ', א)היא , היא,(פט , היכן תורה המתחיל דיבור בזוהר , (ועיין

ליישב) ויש  וע"ב , א קצב , דף בלק  פרשת שםהקדוש  ועוד ב'). כ "ו דף מחשבה(סנהדרין עולא  אמר ,
שנאמר תורה לדברי אפילו י"ב)מועלת ה' פרק  ולא(איוב  ערäמים מחŁבõת ְְְֲִֵֵַֹמפר 

אחרינא לישנא ...  ערומים מחשבות מפר  רש"י: ופרש  çŁôה. ידיהם  ְֲִֵֶֶַָָֻתע łינה
הדבר, להשבית  מועלת בידי , תעלה  וכך  כך אעשה וכך כך  מחשב שאדם מחשבה
כך אסיים פלוני יום עד האומר כגון תורה , לדבר  אפילו מתקיימת מחשבתו שאין

בגירסא. מסכתות ערומיםוכך מחשבות ואפילומפר  בידו, עולה מחשבותיו שאין 
שנאמר  מועלת, אינה לשמה עסוקים אם רבה , אמר שם הגמרא ובהמשך לתושיה .

תקום" היא ה ' ועצת איש בלב מחשבות כ "א)"רבות  י"ט ה'(משלי  דבר בה שיש עצה ,
ובתוספות לעולם. תקום מועלת)היא מחשבה ד"ה משקרת(שם מועלת , מפרשים  יש ,

אלא יספיק לא תורה לדברי גם הן  להעשיר הן חושב  אדם אם כלומר , תצלח  ולא
ומתבאר, עכ"ל . כדמסיק, לשמה מועלתכשעשה אינה שמים לשם  [כלומר שאם

משקרת ], וד àק אינה .ýרתõתà äעינינ והאר לטובה. מחשבתו  את לקיים מצליח  ְְְֵֵֵֵֶַָָאלא
נŁéל  ולא נéלם ולא Łõנב לא .ýמŁ את  äליראה  לאהבה  äלבבנ ויחד  .ýתיõמצà äנàְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹל
.ýעתäŁ בי ונłמחה  נגילה  .äבטחנ והõìרא הõàáר ה áדõל ýŁקד בŁם éי ועד . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָלעõלם

תפלתוראיתי אחרי דאומרים דהא  במדבר", חן "מצא בספר  נחמד דרוש  זה על 
עשרה  נפŁי ,"שמונה ôר âף ýמצותי ואחרי  ,ýרתõתà לàי לאחר "ïתח  ומיד , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מתפללים וקלקל מכן עצתם הפר מהרה רעה , עלי והח Łõבים ה ñמים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ"וכל
סייעתאמחŁבôם" על  שמבקש  לאחר שמיד הנ"ל, הגמרא דברי מפני והוא , ְֲַַָ

אהבת בתפלת ואילו המקטרגים, יפריעוהו  שלא מבקש ובמצוות בתורה דשמיא
אומרים äליראהעולם לאהבה  äלבבנ ויחד .ý תיõמצà äנàל וד àק .ýרתõתà äעינינ ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"והאר 

ועד." לעõלם נŁéל ולא נéלם ולא Łõנב לא .ýמŁ והõìרא,את הáד õל ýŁ קד בŁם éי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
.ýעתäŁ יà ונłמחה  נגילה .äטחנàועוד המקטרגים. ביטול  על מבקש אינו ולכאורה  ְְְְִִִֶָָָָָָ

עלמכריז שמתפלל שאחרי  הוא, והביאור ויתעלה , השי"ת בישועת  ושמח שבטוח
ומתפלל ממשיך  והמצוות, לבבנä"התורה שבשמים ,,"ויחד  לאבינו מיוחד שיהיה  א ' ְְֵֵַָ

אחדות , יחד , מלשון קודשאב' ישראל ואהבת ובאחדות  שמים לשם כוונתו  וכאשר
ניגאל ] מיד חדא שבכנישתא הקדוש בזוהר  [וכמבואר הוא חד וישראל הוא בריך
הנ "ל , הגמרא כדברי הטובה , מחשבתו ותתקיים יכלם, ולא  יבוש שלא מובטח

דבריו. תוכן כאן  עד מצליח, שמים ולשם לשמה וכשעשה 

אתועל ולאחד הכוחות כל את  ולאחד כל, לאדון מחשבתנו לייחד התאמצנו , כן
סגולת דכל הדורות, גדולי הצדיקים כל וכדברי  ניגאל , בכך כי ישראל, כלל  כל 

הקדוש  הזוהר בלימוד תלויה שירדויב הגאולה בדורנו ובפרט בזולתו. ולא  בו דוקא ,

תכ "ט.יב . יעקב דברי  בספר הובא הלשם, מבעל הערה
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סנהדריןאמרו  בגמרא  ב :)חז"ל כו , התורה ](דף [של שמה נקרא למה  חנן , רבי  אמר
שם, רש"י  וביאר השטן. מפני בחשאי  שניתנה תושיה  אחר, דבר תושיה ...

לבאר  אפשר מליצה  ובדרך  העולם: בכל הקדוש
הפסוק ח ')את כ"א פרק מ Łה (במדבר אל ה ' ֶֶֶַֹוçאמר

üäŁìה éל  והיה נס על õאת ו łים łרף ý ל ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹעłה
שיחזיק  אחד  לכל אומר  הקב"ה וחי. õאת ְָָָָֹוראה 
הזוהר  על המרמז שרף  לו  ויעשה משה  במידת
כמו  ומבארם, הקליפות כל ששורף הקדוש
שמיני: פרשת אפרים מחנה  דגל בעל שכתב

כשיתגלה הינו משה , Łרâ Ł רâ דורוזהו בכל (כי ַָָֹ
היה  יוחאי בן שמעון דרבי  ואיתא  משה, בחינת  יש  ודור

משה) הינו בחינת משה , כבר שדרש  מה וידרש  ,
שרף , והנה אז הזהר, ספר  יוחאי, בן שמעון רבי
הגאלה  יהיה  וממילא הקלפות כל שיתבטלו  הינו
אותו  ושים ועד. סלה אמן בימינו  במהרה שיבנה
שכתוב  כמו ישראל עם  כל את שיגביה  א . נס על

ג') י"ח פרק éנłא(ישעיה ארץ  וŁכני  תבל יŁבי  éְְְְִֵֵֵֵֶָָֹֹל
ולפרסם äמעŁô õŁפר וכתקע äראô הרים ְְְְִִִִֵַָָָֹנס
õאת וראה üäŁìה éל והיה ואז  כולו העולם ְְַָָָָָָֹבכל
יד על נחש שנקרא המנוול  בו שפגע מי כל ָָוחי ,
נס, על אותו ושים ב. וחי. הקדוש  זוהר לימוד
על  שעוברים הנסיונות את לספר שמצווה 
עושה  שהשם הניסים  ואת בעולם, הזוהר מפיצי
יד את ויראו  הנשוכים כל יתחזקו ובזה  איתם,

לעולם. וחי ה'

שעברנו  מה  ולראות להציץ  סדק  נפתח  ועתה
ספר  לאור  שיצא קודם אלול – תמוז בחודשים
עיכובים הרבה  חלקים". ט"ו  הזוהר "מאורות
הדפוס  לבית שהגיע אחרי  וגם היו ומניעות
ואחרי  שבחיבור, הקונטרסים  אחד  נעלם

ב  הרבה נהיה דשמיא בסייעתא עיותשהסתדר
כי  וירא  רבות, פעמים הספר  והתעכב בדפוס,
עם תחילה  דבר : הבעל  עשה מה  לו, יכול לא
חולים לבית ללכת הוצרכו  הרחוקים  העובדים 
5 והיה  הרגלים. על לקום אפשר  היה שלא
בבית שבועות 4 ועוד חולים בבית שבועות
חודשים]. 5] לעבודה חזר לא עתה ועד  הבראה,

שסבלתי  יעקב ירך כף ותקע זאת כל ואחר 
ודלקת בנפיחות הרגליים על גדולים יסורים
עם רק ביום ללכת ולא בלילה לישן אפשר  שאי
נפש  ובמסירות חודשים], [כשלש גלגלים כסא

את לחזק ה ' עבודת העבודה  את המשכתי
ולא הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל בני אחינו 
שיעכבו  חששתי כי חולים לבית ללכת רציתי
מהגמרא ונזכרתי זמן, כמה  יודע ומי  שמה, אותי

ע"א) צ"ח דף אשכח (סנהדרין לוי בן יהושע רבי  :
דרבי  דמערתא אפיתחא קיימי דהוי לאליהו
דאתי  לעלמא אתינא  ליה  אמר  יוחאי, בן שמעון 
יהושע רבי אמר  הזה , אדון ירצה  אם  ליה  אמר
אמר  שמעתי, שלשה  וקול ראיתי  שנים לוי  בן
שייליה  זיל ליה אמר משיח, אתי אימת ליה
ומאי  דקרתא, אפיתחא יתיב, והיכא לדידיה,
שרו  וכולן חלאים , סובלי עניי  ביני יתיב סימניה,
חד, ואסיר  חד שרי איהו זימנא , בחד ואסירי
לגביה  אזל איעכב, דלא מבעינא דילמא אמר
שלום ליה  אמר  ומורי, רבי עליך  שלום ליה אמר
אמר  מר , אתי  לאימת ליה  אמר  ליואי, בר  עליך 
אמר  מאי ליה  אמר אליהו  לגבי  אתא היום, ליה
ליה  אמר ליואי, בר  עליך  שלום ליה  אמר לך ,
ליה  אמר  דאתי, לעלמא ולאבוך לך אבטחך 
ולא אתינא היום  לי דאמר  בי שקר קא שקורי
בקולו  אם  היום לך אמר הכי ליה אמר  אתא,
על  יסורים סובל המשיח  וכמה עכ"ל. תשמעו,
צער  את עצמו על יקח מי ומחכה ישראל, כלל

הקדושה. השכינה 

המפריעים, לכל  לב לשים בלי המשכתי  ולכן
הספר  שנכנס שלאחר  להראותני  עלי  ה' וחסדי 
ולא חולים  בבית פעמיים  הייתי הסופי לדפוס
בבדיקת. ורק היסורים, זה  מה ועל זה מה ידעו
אותי  ושלחו לדעת! אולי אפשר אי. אר. אם .
אר. לאם. ותור  פתקא שיתן אורטופד לרופא
אם. צריך למה  ואמר לאורטופד, הלכתי אי.
ושאב  ומוגלה, ממים נפוחה  הרגל – אי.? אר.
מבחנות שלש והוציא מזרק עם  המים את
מהנפיחות חצי ירד וכבר ודם, מים מלאות
וחולק  לאור הספר שיצא ואחר והיסורים,
השנה  לקראת זכיתי ובתפוצות, הקודש בארץ
גלגלים, כסא בלי הרגלים  על ללכת החדשה
היו  האלו הגדולים  היסורים שכל הבנתי ומזה 
ובזכות בי, אנפת כי ה' ואודך מניעות, רק

לנעימות. עלי  נהפך הרשב"י 

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יזהקדמה

ימסרו ולא לעליונים תסתפק ואמר מקטרג שהוא דבר הבעל מפני בחשאי שניתנה
שבת בגמרא  הוא וכן משה, ביד א)הלוחות שירד(פט , בשעה לוי בן יהושע רבי ואמר

היכן  תורה עולם של  ריבונו לפניו  ואמר  שטן בא  הוא ברוך הקדוש מלפני משה
שבת בתוספות עוד  ועיין  וכו ', א)היא , היא,(פט , היכן תורה המתחיל דיבור בזוהר , (ועיין

ליישב) ויש  וע"ב , א קצב , דף בלק  פרשת שםהקדוש  ועוד ב'). כ "ו דף מחשבה(סנהדרין עולא  אמר ,
שנאמר תורה לדברי אפילו י"ב)מועלת ה' פרק  ולא(איוב  ערäמים מחŁבõת ְְְֲִֵֵַֹמפר 

אחרינא לישנא ...  ערומים מחשבות מפר  רש"י: ופרש  çŁôה. ידיהם  ְֲִֵֶֶַָָֻתע łינה
הדבר, להשבית  מועלת בידי , תעלה  וכך  כך אעשה וכך כך  מחשב שאדם מחשבה
כך אסיים פלוני יום עד האומר כגון תורה , לדבר  אפילו מתקיימת מחשבתו שאין

בגירסא. מסכתות ערומיםוכך מחשבות ואפילומפר  בידו, עולה מחשבותיו שאין 
שנאמר  מועלת, אינה לשמה עסוקים אם רבה , אמר שם הגמרא ובהמשך לתושיה .

תקום" היא ה ' ועצת איש בלב מחשבות כ "א)"רבות  י"ט ה'(משלי  דבר בה שיש עצה ,
ובתוספות לעולם. תקום מועלת)היא מחשבה ד"ה משקרת(שם מועלת , מפרשים  יש ,

אלא יספיק לא תורה לדברי גם הן  להעשיר הן חושב  אדם אם כלומר , תצלח  ולא
ומתבאר, עכ"ל . כדמסיק, לשמה מועלתכשעשה אינה שמים לשם  [כלומר שאם

משקרת ], וד àק אינה .ýרתõתà äעינינ והאר לטובה. מחשבתו  את לקיים מצליח  ְְְֵֵֵֵֶַָָאלא
נŁéל  ולא נéלם ולא Łõנב לא .ýמŁ את  äליראה  לאהבה  äלבבנ ויחד  .ýתיõמצà äנàְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹל
.ýעתäŁ בי ונłמחה  נגילה  .äבטחנ והõìרא הõàáר ה áדõל ýŁקד בŁם éי ועד . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָלעõלם

תפלתוראיתי אחרי דאומרים דהא  במדבר", חן "מצא בספר  נחמד דרוש  זה על 
עשרה  נפŁי ,"שמונה ôר âף ýמצותי ואחרי  ,ýרתõתà לàי לאחר "ïתח  ומיד , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מתפללים וקלקל מכן עצתם הפר מהרה רעה , עלי והח Łõבים ה ñמים ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ"וכל
סייעתאמחŁבôם" על  שמבקש  לאחר שמיד הנ"ל, הגמרא דברי מפני והוא , ְֲַַָ

אהבת בתפלת ואילו המקטרגים, יפריעוהו  שלא מבקש ובמצוות בתורה דשמיא
אומרים äליראהעולם לאהבה  äלבבנ ויחד .ý תיõמצà äנàל וד àק .ýרתõתà äעינינ ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ"והאר 

ועד." לעõלם נŁéל ולא נéלם ולא Łõנב לא .ýמŁ והõìרא,את הáד õל ýŁ קד בŁם éי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
.ýעתäŁ יà ונłמחה  נגילה .äטחנàועוד המקטרגים. ביטול  על מבקש אינו ולכאורה  ְְְְִִִֶָָָָָָ

עלמכריז שמתפלל שאחרי  הוא, והביאור ויתעלה , השי"ת בישועת  ושמח שבטוח
ומתפלל ממשיך  והמצוות, לבבנä"התורה שבשמים ,,"ויחד  לאבינו מיוחד שיהיה  א ' ְְֵֵַָ

אחדות , יחד , מלשון קודשאב' ישראל ואהבת ובאחדות  שמים לשם כוונתו  וכאשר
ניגאל ] מיד חדא שבכנישתא הקדוש בזוהר  [וכמבואר הוא חד וישראל הוא בריך
הנ "ל , הגמרא כדברי הטובה , מחשבתו ותתקיים יכלם, ולא  יבוש שלא מובטח

דבריו. תוכן כאן  עד מצליח, שמים ולשם לשמה וכשעשה 

אתועל ולאחד הכוחות כל את  ולאחד כל, לאדון מחשבתנו לייחד התאמצנו , כן
סגולת דכל הדורות, גדולי הצדיקים כל וכדברי  ניגאל , בכך כי ישראל, כלל  כל 

הקדוש  הזוהר בלימוד תלויה שירדויב הגאולה בדורנו ובפרט בזולתו. ולא  בו דוקא ,

תכ "ט.יב . יעקב דברי  בספר הובא הלשם, מבעל הערה



שניהיח דוד הקדמה תהילות זוהר  ליקוטי 

את השוטף המבול  עצמם הם  רב והערב ההפלגה, ודור  המבול דור נשמות לעולם
ותרווההעולם שם עיין מדבש ", ב "מתוק  וכן  הגר"א, ובביאור א', נ "ה, דף כ "א תיקון זוהר  בתיקוני (כדאיתא

ולסעדהצמאך) לתמכה הקדושה השכינה למען נפש מסירות לעשות  ,יג מוכרחים 

ה ñדŁõיג. הזõהר זעקת ע"א וקõל כ"ח (àראŁית ְְֲִֵַַַַַָ

עõדוע"ב) ה Łìמ õת: äמעõררת לבבõת חõדרת ְְְְֶֶֶֶַַָָ
חçת כל האדמה  מן  אלהים ה'' ו çצר  ואמר. ïְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹתח
דאäìן  לעלמא ווי המים. עõף  וכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָהfiדה 
àרזי  מסéôלין âלא עיינין  äסתימין  לàא ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָאæימין
ועõף  ה fiדה ח çת âוâאי ידעין. ולא ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָדאõרייתא
âאäìן  באêין  äêואפי הארץ. עëי  אäìן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהמים

àה õן עזר  אôŁכח לא חçה  Łנפ(תאäגלà) ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

.ãëע äדאיה למŁה  ולא בגלäתא ְְְְְְִִִִֶַָָָָלŁכינ ôא 
.ãìמ זז לא Łכינ ôא  דגלת זמנא àâְְְְְְִִִַָָָָָָָכל

ה ' וçצר  ואמר, Łמע õן רàי  ïתח עõד  ְְִִִִֶַַַַָָ[àיאäר:
éל  ואת הfiדה  ח çת éל האדמה  מן ְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאלהים
לב  אטäמי Łהם  לעõלם אõי המים. ֲִֵֵֵֶַַָָָעõף 
הõôרה  àסõדõת מס éôלים êŁא עינים äְְְְִִִֵֵֶַַַָֹסתäמי
ה מים ועõף  ה fiדה ח çת âäŁאי י õדעים. ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹולא
חçה , Łנפ Łהם ,äêאà äêואפ הארץ, עëי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהם
ולא áàלäת, לכינה  עזר  בהם נמצא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא
Łכינה , áŁלתה זמן àŁכל ,ãëע Łה äא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹלמŁה 

מìëה ]. זז ִֶָָֹלא

מלך : במקדש יוחאי וביאר בר שמעון רבי שכאן
סודות  ללמוד מתבוננים שלא לעולם ווי אומר
את  עוזרים לא הארץ שעמי ובוודאי התורה ,
חכמים התלמידי אפילו אלא בגלות , השכינה 
חיה נפש  הנקראת  קדושה נשמה להם שיש 
עזר  נמצא לא  זה כל עם ומצוות בתורה  ועוסקים 
להשכינה לעזור הטובים , מעשיהם  ידי על  וסיוע
בגלות. עמה הנמצא רבינו  למשה  וכן בגלות
משה זז לא השכינה שגלתה  פעם  שכל שכנודע
השכינה לתיקון מסייעים  שאינם והטעם  ממנה 
כנודע  התורה, בסודות עוסקים  שאינם לפי הוא
תיקון  עושה לומד שאדם  התורה  סודות ידי שעל

בגלות  להשכינה .גדול 

רàי  דאדםאמר עõבדא יהיב מאן והא אלעזר ְְְִִִֶַָָָָָָָָָָ
הכי  ô אמר ôואנ àרי ãלי אמר  äבמŁה. àְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיłראל

אõליפת לא מו)וכי  אחרית.(ישעיה מרא Łית מáיד ְֲִִִִִֵֵַַַָ
וâאי. הäא הכי ãלי ִֵַַָָָאמר

מעłה  נתן מי  והרי אלעזר , ר àי אמר ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ[àיא äר:
ואôה  àני, :õל אמר äבמ Łה? àיłראל אדם Łְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹל

ô למד לא וכי ?üé ôמו)אמר מáיד(ישעיה ְְְִִַַַָָָָָֹ
וâאי]. ה äא üé ,õל אמר  אחרית?! ֲִִֵֵַַַַָָמראŁית

.ä איה אתקרי ואדם מית לא מ Łה âא äְְְְִִִִֵֶָָָָֹבגין
מצא לא äלאדם בתראה àגלäתא אôמר ãבגיניäְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ
דאמצעיתא עäëדא וכן .õ כנגד äכלה אêא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻעזר
âאïיק  עזר  מצא לא äלאדם ãיà ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאôמר

דכתיב הäא הדא áלäתא מן ãיôכינŁ(ב (שמות ְְְִִִִֵָָָָ
äאיה äמŁה .Łאי אין כי וçרא וכה  éה ְִִִִֵֶֶַַַָֹֹוçפן
éנגדו. עזר מצא לא ãיà âאôמר  Łëמ ãקניõçְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹבד

אדם, נקרא והäא מת, לא מŁה ולכן ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ[àיאäר:
מצא לא äלאדם האחרõנה  áàלäת נאמר  õבגללäְְֱֲִֶַַַָָָָָָָָֹ
האמצעי  àעäëד  נאמר וכן  .õâ נגé êéם אêא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעזר,
מהáלäת. Łכינה  õçŁציא  עזר מצא לא äְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלאדם

éŁתäב äב)זה אין (שמות éי  וçרא וכה éה  ו çפן ְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לא õà ìŁאמר ,Łë מ õתäבדמ הäא äמŁה  .Łְֱִִֶֶֶַַָֹֹאי

.[õâ נגé עזר  ְְֵֶֶָָמצא

בר  שמעון רבי וממשיך מלך: במקדש  וביאר
זזה אינה  רבינו משה של שהבחינה  לבאר  יוחאי
האחרונה בגלות נאמר  זה ועל בגלות השכינה  מן
חכמים תלמידי  מצא לא הוא ברוך שהקדוש 
נחשבים כולם  אלא  בגלות, למשה  עזר שיהיו
בסודות  עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם  כאלו
ולאדם בו ונאמר  השכינה. לתיקון לסייע התורה 
ברוך  הקדוש  מצא לא פירוש  כנגדו עזר מצא לא
שכינתו  את להוציא אנפין  לזעיר שיעזור  מי הוא

הגלות. מן

ו ïçל זמנא האדם.àההäא על ôרâמה אלהים ה ' ְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
גלäתא דא ôרâמה  ואëא. אàא אלהים ְְֱִִֵַַָָָָָָֹה'

ãיà טו)דאôמר  על (בראשית נפלה  ותרâמה  ְְְְְִֵֵַַָָָָ
Łינה  לית וçיŁן. מ Łה על ã לי ארמי  ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאברם.

גלäתא. ֶָָָאêא

על  ôר âמה אלהים ה ' וïçל זמן õתõאà ְְְֱִִֵֵַַַַַָֹ[àיאäר:
õז  ôרâמה  ואëא. אàא  אלהים ה' ְְֱִִֵַַָָָָָָֹהאדם.

ãà ìŁאמר טו)הáלäת, נפלה (בראשית  ותרâמה  ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָ
א êא Łנה אין וçי Łן. מŁה  על õילïה אברם. ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל

מלך במקדש וביאר שנהגלäת]. נקראת שהגלות  ָ
הסתלקות  ידי על נגרם הגלות שעיקר  לפי

שם )המוחין  מדבש  מתוק  .(ועיין

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יטהקדמה

ע"ה רבינו משה נא"וכמו מחני  אין  "אם ואמר  ישראל כלל על עצמו  (ועיין שמסר 

שם) זוהר ביוםבתיקוני פעמיים שמע  קריאת אומר יהודי כל  יום ובכל ארבע , האר"י (ולדעת

ביום) דין,פעמים בית מיתות ארבע עצמו על ומקבל באהבה  שמו למען עצמו ומוסר 
בתורה, ונתקדש הגאולה , למען נתמסר  אם כך  באמת, שמתכוון להוכיח  צריך  בודאי
בגמרא שאמרו כמו ניגאל, תיכף בודאי יום, בכל  הקדוש  זוהר  ילמדו ישראל וכל 

בתרא ח:)בבא בתורה(דף  כולם ויעסקו ילמדו כאשר אקבצם, עתה  כולם  דמתנו
נשא  פרשת מהימנא  רעיא ובזוהר הקדושה. התורה  בכח הגאולה תבא  (דף תיכף

ב) ואין קכד, ינחנו בדד "ה' יתקיים ובזכותיה בארץ", דרור "וקראתם דבגיניה אמרו:
ברחמים, לציון בשובך עינינו "ותחזה  בקרוב , בנו שיקויים רצון יהי נכר". אל עמו 

אמן . בימינו  במהרה





שניהיח דוד הקדמה תהילות זוהר  ליקוטי 

את השוטף המבול  עצמם הם  רב והערב ההפלגה, ודור  המבול דור נשמות לעולם
ותרווההעולם שם עיין מדבש ", ב "מתוק  וכן  הגר"א, ובביאור א', נ "ה, דף כ "א תיקון זוהר  בתיקוני (כדאיתא

ולסעדהצמאך) לתמכה הקדושה השכינה למען נפש מסירות לעשות  ,יג מוכרחים 

ה ñדŁõיג. הזõהר זעקת ע"א וקõל כ"ח (àראŁית ְְֲִֵַַַַַָ

עõדוע"ב) ה Łìמ õת: äמעõררת לבבõת חõדרת ְְְְֶֶֶֶַַָָ
חçת כל האדמה  מן  אלהים ה'' ו çצר  ואמר. ïְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹתח
דאäìן  לעלמא ווי המים. עõף  וכל ְְְְִִֶַַַַָָָָָהfiדה 
àרזי  מסéôלין âלא עיינין  äסתימין  לàא ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָאæימין
ועõף  ה fiדה ח çת âוâאי ידעין. ולא ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָדאõרייתא
âאäìן  באêין  äêואפי הארץ. עëי  אäìן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהמים

àה õן עזר  אôŁכח לא חçה  Łנפ(תאäגלà) ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

.ãëע äדאיה למŁה  ולא בגלäתא ְְְְְְִִִִֶַָָָָלŁכינ ôא 
.ãìמ זז לא Łכינ ôא  דגלת זמנא àâְְְְְְִִִַָָָָָָָכל

ה ' וçצר  ואמר, Łמע õן רàי  ïתח עõד  ְְִִִִֶַַַַָָ[àיאäר:
éל  ואת הfiדה  ח çת éל האדמה  מן ְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאלהים
לב  אטäמי Łהם  לעõלם אõי המים. ֲִֵֵֵֶַַָָָעõף 
הõôרה  àסõדõת מס éôלים êŁא עינים äְְְְִִִֵֵֶַַַָֹסתäמי
ה מים ועõף  ה fiדה ח çת âäŁאי י õדעים. ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֹולא
חçה , Łנפ Łהם ,äêאà äêואפ הארץ, עëי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהם
ולא áàלäת, לכינה  עזר  בהם נמצא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹלא
Łכינה , áŁלתה זמן àŁכל ,ãëע Łה äא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹלמŁה 

מìëה ]. זז ִֶָָֹלא

מלך : במקדש יוחאי וביאר בר שמעון רבי שכאן
סודות  ללמוד מתבוננים שלא לעולם ווי אומר
את  עוזרים לא הארץ שעמי ובוודאי התורה ,
חכמים התלמידי אפילו אלא בגלות , השכינה 
חיה נפש  הנקראת  קדושה נשמה להם שיש 
עזר  נמצא לא  זה כל עם ומצוות בתורה  ועוסקים 
להשכינה לעזור הטובים , מעשיהם  ידי על  וסיוע
בגלות. עמה הנמצא רבינו  למשה  וכן בגלות
משה זז לא השכינה שגלתה  פעם  שכל שכנודע
השכינה לתיקון מסייעים  שאינם והטעם  ממנה 
כנודע  התורה, בסודות עוסקים  שאינם לפי הוא
תיקון  עושה לומד שאדם  התורה  סודות ידי שעל

בגלות  להשכינה .גדול 

רàי  דאדםאמר עõבדא יהיב מאן והא אלעזר ְְְִִִֶַָָָָָָָָָָ
הכי  ô אמר ôואנ àרי ãלי אמר  äבמŁה. àְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָיłראל

אõליפת לא מו)וכי  אחרית.(ישעיה מרא Łית מáיד ְֲִִִִִֵֵַַַָ
וâאי. הäא הכי ãלי ִֵַַָָָאמר

מעłה  נתן מי  והרי אלעזר , ר àי אמר ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ[àיא äר:
ואôה  àני, :õל אמר äבמ Łה? àיłראל אדם Łְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹל

ô למד לא וכי ?üé ôמו)אמר מáיד(ישעיה ְְְִִַַַָָָָָֹ
וâאי]. ה äא üé ,õל אמר  אחרית?! ֲִִֵֵַַַַָָמראŁית

.ä איה אתקרי ואדם מית לא מ Łה âא äְְְְִִִִֵֶָָָָֹבגין
מצא לא äלאדם בתראה àגלäתא אôמר ãבגיניäְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ
דאמצעיתא עäëדא וכן .õ כנגד äכלה אêא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻעזר
âאïיק  עזר  מצא לא äלאדם ãיà ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹאôמר

דכתיב הäא הדא áלäתא מן ãיôכינŁ(ב (שמות ְְְִִִִֵָָָָ
äאיה äמŁה .Łאי אין כי וçרא וכה  éה ְִִִִֵֶֶַַַָֹֹוçפן
éנגדו. עזר מצא לא ãיà âאôמר  Łëמ ãקניõçְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹבד

אדם, נקרא והäא מת, לא מŁה ולכן ְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ[àיאäר:
מצא לא äלאדם האחרõנה  áàלäת נאמר  õבגללäְְֱֲִֶַַַָָָָָָָָֹ
האמצעי  àעäëד  נאמר וכן  .õâ נגé êéם אêא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעזר,
מהáלäת. Łכינה  õçŁציא  עזר מצא לא äְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלאדם

éŁתäב äב)זה אין (שמות éי  וçרא וכה éה  ו çפן ְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לא õà ìŁאמר ,Łë מ õתäבדמ הäא äמŁה  .Łְֱִִֶֶֶַַָֹֹאי

.[õâ נגé עזר  ְְֵֶֶָָמצא

בר  שמעון רבי וממשיך מלך: במקדש  וביאר
זזה אינה  רבינו משה של שהבחינה  לבאר  יוחאי
האחרונה בגלות נאמר  זה ועל בגלות השכינה  מן
חכמים תלמידי  מצא לא הוא ברוך שהקדוש 
נחשבים כולם  אלא  בגלות, למשה  עזר שיהיו
בסודות  עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם  כאלו
ולאדם בו ונאמר  השכינה. לתיקון לסייע התורה 
ברוך  הקדוש  מצא לא פירוש  כנגדו עזר מצא לא
שכינתו  את להוציא אנפין  לזעיר שיעזור  מי הוא

הגלות. מן

ו ïçל זמנא האדם.àההäא על ôרâמה אלהים ה ' ְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
גלäתא דא ôרâמה  ואëא. אàא אלהים ְְֱִִֵַַָָָָָָֹה'

ãיà טו)דאôמר  על (בראשית נפלה  ותרâמה  ְְְְְִֵֵַַָָָָ
Łינה  לית וçיŁן. מ Łה על ã לי ארמי  ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאברם.

גלäתא. ֶָָָאêא

על  ôר âמה אלהים ה ' וïçל זמן õתõאà ְְְֱִִֵֵַַַַַָֹ[àיאäר:
õז  ôרâמה  ואëא. אàא  אלהים ה' ְְֱִִֵַַָָָָָָֹהאדם.

ãà ìŁאמר טו)הáלäת, נפלה (בראשית  ותרâמה  ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָ
א êא Łנה אין וçי Łן. מŁה  על õילïה אברם. ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל

מלך במקדש וביאר שנהגלäת]. נקראת שהגלות  ָ
הסתלקות  ידי על נגרם הגלות שעיקר  לפי

שם )המוחין  מדבש  מתוק  .(ועיין

דוד  תהילות זוהר  שניהליקוטי  יטהקדמה

ע"ה רבינו משה נא"וכמו מחני  אין  "אם ואמר  ישראל כלל על עצמו  (ועיין שמסר 

שם) זוהר ביוםבתיקוני פעמיים שמע  קריאת אומר יהודי כל  יום ובכל ארבע , האר"י (ולדעת

ביום) דין,פעמים בית מיתות ארבע עצמו על ומקבל באהבה  שמו למען עצמו ומוסר 
בתורה, ונתקדש הגאולה , למען נתמסר  אם כך  באמת, שמתכוון להוכיח  צריך  בודאי
בגמרא שאמרו כמו ניגאל, תיכף בודאי יום, בכל  הקדוש  זוהר  ילמדו ישראל וכל 

בתרא ח:)בבא בתורה(דף  כולם ויעסקו ילמדו כאשר אקבצם, עתה  כולם  דמתנו
נשא  פרשת מהימנא  רעיא ובזוהר הקדושה. התורה  בכח הגאולה תבא  (דף תיכף

ב) ואין קכד, ינחנו בדד "ה' יתקיים ובזכותיה בארץ", דרור "וקראתם דבגיניה אמרו:
ברחמים, לציון בשובך עינינו "ותחזה  בקרוב , בנו שיקויים רצון יהי נכר". אל עמו 

אמן . בימינו  במהרה



ִ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



שניהכ  דוד הקדמה תהילות זוהר  דוד ליקוטי  תהילות זוהר  דברליקוטי  כאפתח 

 דבר פתח

עד א. ובלילה  ביום  לעיניו שינה נותן אינו הרשעיםשמוכיחהצדיק
בתשובה. שישובו כ:)ומביאם  א , חלק הקדוש, (זוהר 

העולם ב. בני יודעים  היו היו אילו למוטב חבירו להחזיר השכר  גודל
תמיד אחריו  וזהב.רודפים כסף  אחרי שרודף  כמו

א) קכט ,  ב קכח, תרומה פרשת הקדוש (זוהר

המהג. ומעט  ראש קלות  בה נוהגים  אדם  שבני רואה שאתה מצוה
בה יבחר כי עד ומצפה ממתנת  בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימין
באהבה לקיימה זו מצוה על רבים  ולעורר בה , להזהר וישר כשר איש

וכו '. קוב"ה ס"ד)לכבוד פרק  הישר  קב תרומה, פרשת הקדוש (זוהר

אותהד . שיבקש מי ואין דורש לה  שאין מצוה שהיאתדרשנהכל  לפי
רודפים  לה שאין ומצוה מצוה, לעשותהכמת  אחרי' ,רדוף

וכו'. מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה ואומרת  מקטרגת  שהמצוה 
ק"ה ) אות חסידים  (ספר 

חלקנו אודה ששם עמנו עשה אשר  החסד כל על  אהללנו, רבים ובתוך בפי , מאוד ה'
הספרים  את לראות יתברך השם בעזרת שזיכנו ועכשיו ביהמ "ד , מיושבי
תלמידי של שלחנם על  יעלו אלו שספרים וזכינו עולם, לאור יוצאים הקדושים
ואהבת של עשה המצוות  לקיים הלזו הגדולה במצוה לזכותם וברצון, באהבה חכמים

יתעוררו ובזה הקדוש  הזוהר בלימוד לזכותם כמוך יתברךלרעך להשם אהבתם רשפי 
רבינו  שמשה תוכחה של עשה מצות  והיא שלם, בלבב  לעבדו מאהבה בתשובה וישובו
רואים  שאנו וכמו ישראל, לעם הוכיח שבהם דברים סדר  כל זה על  סידר השלום עליו
שבתורה  למאור זוכים הקדוש הזוהר לימוד ידי  על הרחוקים האנשים  גם יום בכל

וצדיקים. כשרים לאנשים ונהפחים למוטב  המחזירם

ענין לחבירו  מודיע לא אם כמוך לרעך  ואהבת מצות לקיים אפשר אי
ועונש  שכר

הישר כתב קב  הקדוש ה')בספר כמוך (פרק לרעך ואהבת  לשונו: ה)וזה ו, אמרו (דברים ,
לברכה זכרונם ד')רבותינו  קדושים, פרשת  כהנים, כלל(תורת  שהוא הפסוק, הוא זה

שעושה  ישראל, באחיו מגונה דבר האדם כשרואה  יותר, אהבה לך ואין שבתורה. גדול
להוכיחו  שצריך  ועוון, חטא ודבוקין[א]איזה קשורין  הן ישראל של נשמתן כי זה, על

והסיבות ההרפתקאות  יודע שהוא מי  האדם שצריך הוא, הכלל אבל בזה. זה

עלא. להוכיחו  שצריך  יותר ... אהבה לך ואין
ז"ל,זה. דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה

כי בתורה, גדול  כלל הוא כמוך  לרעך שואהבת

להוכיחו הוא לחבירו ביותר הגדולה האהבה
ה ' לעבודת ולקרבו חטא, איזה  בו כשרואה 

שבתורה . המצוות לקיים



שניהכ  דוד הקדמה תהילות זוהר  דוד ליקוטי  תהילות זוהר  דברליקוטי  כאפתח 

 דבר פתח

עד א. ובלילה  ביום  לעיניו שינה נותן אינו הרשעיםשמוכיחהצדיק
בתשובה. שישובו כ:)ומביאם  א , חלק הקדוש, (זוהר 

העולם ב. בני יודעים  היו היו אילו למוטב חבירו להחזיר השכר  גודל
תמיד אחריו  וזהב.רודפים כסף  אחרי שרודף  כמו

א) קכט ,  ב קכח, תרומה פרשת הקדוש (זוהר

המהג. ומעט  ראש קלות  בה נוהגים  אדם  שבני רואה שאתה מצוה
בה יבחר כי עד ומצפה ממתנת  בודאי זו מצוה הנה אותה, שמקיימין
באהבה לקיימה זו מצוה על רבים  ולעורר בה , להזהר וישר כשר איש

וכו '. קוב"ה ס"ד)לכבוד פרק  הישר  קב תרומה, פרשת הקדוש (זוהר

אותהד . שיבקש מי ואין דורש לה  שאין מצוה שהיאתדרשנהכל  לפי
רודפים  לה שאין ומצוה מצוה, לעשותהכמת  אחרי' ,רדוף

וכו'. מכל שנתעלמתי אנכי גרועה כמה ואומרת  מקטרגת  שהמצוה 
ק"ה ) אות חסידים  (ספר 

חלקנו אודה ששם עמנו עשה אשר  החסד כל על  אהללנו, רבים ובתוך בפי , מאוד ה'
הספרים  את לראות יתברך השם בעזרת שזיכנו ועכשיו ביהמ "ד , מיושבי
תלמידי של שלחנם על  יעלו אלו שספרים וזכינו עולם, לאור יוצאים הקדושים
ואהבת של עשה המצוות  לקיים הלזו הגדולה במצוה לזכותם וברצון, באהבה חכמים

יתעוררו ובזה הקדוש  הזוהר בלימוד לזכותם כמוך יתברךלרעך להשם אהבתם רשפי 
רבינו  שמשה תוכחה של עשה מצות  והיא שלם, בלבב  לעבדו מאהבה בתשובה וישובו
רואים  שאנו וכמו ישראל, לעם הוכיח שבהם דברים סדר  כל זה על  סידר השלום עליו
שבתורה  למאור זוכים הקדוש הזוהר לימוד ידי  על הרחוקים האנשים  גם יום בכל

וצדיקים. כשרים לאנשים ונהפחים למוטב  המחזירם

ענין לחבירו  מודיע לא אם כמוך לרעך  ואהבת מצות לקיים אפשר אי
ועונש  שכר

הישר כתב קב  הקדוש ה')בספר כמוך (פרק לרעך ואהבת  לשונו: ה)וזה ו, אמרו (דברים ,
לברכה זכרונם ד')רבותינו  קדושים, פרשת  כהנים, כלל(תורת  שהוא הפסוק, הוא זה

שעושה  ישראל, באחיו מגונה דבר האדם כשרואה  יותר, אהבה לך ואין שבתורה. גדול
להוכיחו  שצריך  ועוון, חטא ודבוקין[א]איזה קשורין  הן ישראל של נשמתן כי זה, על

והסיבות ההרפתקאות  יודע שהוא מי  האדם שצריך הוא, הכלל אבל בזה. זה

עלא. להוכיחו  שצריך  יותר ... אהבה לך ואין
ז"ל,זה. דבריהם טעם בטוב מתבאר ובזה

כי בתורה, גדול  כלל הוא כמוך  לרעך שואהבת

להוכיחו הוא לחבירו ביותר הגדולה האהבה
ה ' לעבודת ולקרבו חטא, איזה  בו כשרואה 

שבתורה . המצוות לקיים



דברכב דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

לחבירו [ב]והעונשים  להודיע צריך מהגוף, הנשמה יציאת אחר  האדם לנשמת  ,[ג]שבאים
לו" ורפא "ושב הרשעה דרכו ויעזוב  כן  גם חבירו יזכה ידו על  י)אולי  ו, .(ישעיה

בתשובה והחזיר הוכיח החיים  אור ספר המחבר בעל הקדוש רבינו 
פשוטים  אנשים 

כנפיהאור  תחת  ולקרבם למוטב  פשוטים אנשים להחזיר התעסק הקדוש החיים
בלק פ' מאוה"ח כדמוכח  י)השכינה סובבו (כג, דרשותיו וגם וכו'. אנשים ראיתי 

"נפלאים  לציון: ראשון ספרו על  ירושלים רבני  מהסכמת  כדמשמע זה קוטב על
אברהם  אלקי  עם אקרובי  משום מוסר תוכחת בפיו והן דרבים אזכותא מהדר מעשיו

וכו'. מתיהדים  הארץ מעמי  ורבים ה ' את  ליראה

התוכחה ידי על בתשובה  המחזירים השכרשל  וגודל שבתוכחה התועלת
שלבזוהר, השכר  מגודל מפליג  הוא תרומה, הרביםפרשת את ומזכים ,המוכיחים

דברים: ארבעה ופועלין החטא מן הרבים את שמונעין
חובה ראשית בכף מכריע אחד  ועוון מחצה, על  מחצה נדון דהעולם הוא, ידוע  כי 

שהמוכיח התוכחות , ידי  ועל זכות; לכף  מכריעה אחת  ומצוה העולם, לכל
העולם  ידו  שעל  נמצא, שלמה , בתשובה מישראל  אחד שב  אם הבריות, את מוכיח

בו. תלוי ' הרבים זכות ונמצא זכות , לכף  נדון 

מתגברת  הקדושה
מתגברתשנית התוכחה ידי ועל וגו', תוכיח הוכח  עשה: מצות מקיים המוכיח 

הקדושה. יד תחת נכנעת להיות  מוכרחת אחרא והסטרא הקדושה,

ומתרומם  מתעלה הקב "ה כבוד 
שיזכה השלישית יהיה, ושכרו ומתרומם; מתעלה הוא  ברוך הקדוש שכבוד גורם 

נשמתו  מוליכין מותו לאחר ושלמים. יראים בנים ובני בנים לראות 
זוכה  אינו אחר  אדם ששום למקומות

העליונים,הרביעי עולמות  של תרעי  בתליסר  נשמתו את מוליכין מותו לאחר  כי 
והשלום. החיים אתו, היתה בריתי נאמר: ועליו  בידיה. דימחה  מאן ולית 

ממונה ועוד : יהודעית , ושמו אחד מלאך כי זה, והוא מאד, גדול שכר שכרו על שנוסף
נשמתן לשמהעל המוכיחין דיוקניהשל  מביא והוא  מוכיח, הואדההוא אשר ,
הרבים את זכות.בתוכחתומזכה לכף חובה מכף העולם את  ומכריע

דיוקנאובשעה לההוא מברך קדישא  מלכא כדין  ההוא, הדיוקנא ממונה ההוא שמביא
לעבודת זרה עבודה עובדי  קריב  כד אבינו אברהם דנתברך ברכאן, בכל

דא כמה הוא, ברוך לההואהקדוש ומעלין בחרן". עשו אשר  הנפש, "ואת אמר : ת 

והעונב . האדם והסיבות לנשמת שבאים שים 
מהגוף , הנשמה יציאת השלימהאחר לא אם

וכנכון  כראוי בעולם יוסף ,ותיקנה  (יסוד

האש) .מאורי

לחבירו .ג . להודיע צריך הוא... הכלל  אבל
נוהג  שאינו סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,
על  העונש  כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו
יעזוב  זה ידי  על אולי כי  בו, נכשל שהוא החטא

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  כגפתח 

אחרא , נש בר שום בהו זכו דלא הגנוזים, עלמין בשבעין רביםדיוקנא דמזכה  מאן חוץ
התוכחה ידי  .על

הרבים  מביוש ניצול בספר התוכחה כתיבת ידי על
אתעכשיו ומביישין ברבים ודורשים ועומדין באו, מקרוב חדשים, מוכיחים ראיתי

למודים, לשון לי  נתן וה' עונשן. את יודעין ואינם וכלל, פרט דרך הבריות
כל כי ברבים, אותן לבייש אני  רוצה ואין הבריות; בו שיקראו כדי הספר, זה שחברתי
וכדי והחטאים. הפשעים את  לתקן לעצמו ויוכיח שעוות , במה  נפשו מרת יודע  איש
 אותנו לראות חשים ואין  מעשינו , את יודעים הלומדים אין הבריות: יאמרו  שלא 
מפני אך הבריות , של  בקלקולן שיודעים אדם, בני יש וקהלה קהלה  בכל כי דע,
אשר את  לכן נאמר. לא  אם לנו ואוי נאמר, כך  אם לנו אוי  אומרים: שגוברת החנופה
משל ובדברי הבריות , של  לבם שמושכין הגדה, בדברי קצת  וכתבתי  עשיתי לבבי  עם
יהיה  הרבים וזכות  הרבים, את  אני  מזכה  הזה הספר  ידי שעל  לאל , ואקוה ומליצה;
ועל לבו על כחותם דברי שישים הספר, בזה לקרות היודע מכל  מבקש ואני  בי. תלוי

וגואלי  צורי ה' לפניך, לבי  והגיון  פי  אמרי  לרצון ויהיו ק"א)זרועותיו, פרק הישר .(קב

שמים  ליראת אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל
י)כתיב ד, ואת(דברים האדמה  על חיים  הם אשר  הימים כל אותי ליראה ילמדון אשר 

לאחרים. יאלפון ילמדון , לעצמם, ילפון  ילמדון רש"י  ופירש ילמדון, בניהם
אשיב מה בזה, תלוי  ישראל  הכלל קיום כל אשר וערבות , מחאה, ומצות תוכיח, הוכח

לשונו. כאן עד עולם , ועד  מעתה מבורך הגדול שמו  יהי  עלי , תגמולוהי כל לה'

אלעזרוראה מנחת  שו"ת  בספר שכתב ס"ה)מה סי' לברך(ח"ד  שנהגתי  ע"ד וז"ל:
כבר הנה בהדרו. כלול מביהד"פ  והביאום בעה"י חיבוריי גמר  בעת שהחיינו 

בשע"ת המובא עיניך י')אורו  ס"ק רכ"ג תמהתי(סי' אמנם במכתבך. שם ציינת אשר  ואת 
שם  מפורש הלא שמחה. לו שיש דבר  מכל רק מספרים נזכר לא בשע"ת  כי מ "ש
מחזיק  בשם שם ומ "ש עכ"ד, בהדפסתו ומכ "ש בכתיבתו  ח "ת  ספר  מגמר  בשע"ת 

הב "ח  דברי יפה מה הנה ומלכות, שם בלא לברך שטוב  כ "ט)ברכה סי' והחזיק (או"ח
יעקב בישועת בסברתו ג')אחריו ס"ק רכ "ה סי ' להקל(או"ח  ספק ברכות בשארי  דדוקא 

הטור  כמ "ש רשות  דהוא שהחיינו ברכת  משא"כ  ומלכות, בשם לברך סי'ואין  (או "ח

דכיוןתל "ב) לברך, יוכל  ושמחה הנאה ומרגיש נהנה הוא  שאם תלוי  האדם בהנאת ע"כ  ,
לברך צריך ע"כ  מחוייב, שאינו הוא  ספק  אם גם לבטלה מברך אינו ע "כ רשות דהוא
אשר בדפוס ח"ת חיבור בגמר  מכ"ש ולפענ"ד כו'. בשמחה, נתרגש רק אם בספק גם
ולאדפוסי בהדרו שנגמר  רב, סך שוה  וגם ביותר, חשיבות דבר  והוא  זוכה , אדם כל לאו
בפני וח"ב  ח"א מנח"א חיבורי  בהוצאת  גם שהחינו לברך נהגתי ע"כ בעה"י, אדרא 

כן. נהגתי  חיותו בחיים זי"ע ישראל  של רבן הרביםאאמו"ר  את  לזכות יזכנו חיים  ומחי '
בב"א עולם  לגאולת ונזכה  התורה. בכח  אורה. בקרן ויעמדנו עכלה"ק.תמיד ,

כמה ואם  אחת על ספריהם, הדפיסו בעת בלבם השמחה שלהבת נפלה  התורה בארזי 
מובן במלוא שנתקיים כזה שפל בדור ובפרט היום כמוני  קיר  לאזובי וכמה 



דברכב דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

לחבירו [ב]והעונשים  להודיע צריך מהגוף, הנשמה יציאת אחר  האדם לנשמת  ,[ג]שבאים
לו" ורפא "ושב הרשעה דרכו ויעזוב  כן  גם חבירו יזכה ידו על  י)אולי  ו, .(ישעיה

בתשובה והחזיר הוכיח החיים  אור ספר המחבר בעל הקדוש רבינו 
פשוטים  אנשים 

כנפיהאור  תחת  ולקרבם למוטב  פשוטים אנשים להחזיר התעסק הקדוש החיים
בלק פ' מאוה"ח כדמוכח  י)השכינה סובבו (כג, דרשותיו וגם וכו'. אנשים ראיתי 

"נפלאים  לציון: ראשון ספרו על  ירושלים רבני  מהסכמת  כדמשמע זה קוטב על
אברהם  אלקי  עם אקרובי  משום מוסר תוכחת בפיו והן דרבים אזכותא מהדר מעשיו

וכו'. מתיהדים  הארץ מעמי  ורבים ה ' את  ליראה

התוכחה ידי על בתשובה  המחזירים השכרשל  וגודל שבתוכחה התועלת
שלבזוהר, השכר  מגודל מפליג  הוא תרומה, הרביםפרשת את ומזכים ,המוכיחים

דברים: ארבעה ופועלין החטא מן הרבים את שמונעין
חובה ראשית בכף מכריע אחד  ועוון מחצה, על  מחצה נדון דהעולם הוא, ידוע  כי 

שהמוכיח התוכחות , ידי  ועל זכות; לכף  מכריעה אחת  ומצוה העולם, לכל
העולם  ידו  שעל  נמצא, שלמה , בתשובה מישראל  אחד שב  אם הבריות, את מוכיח

בו. תלוי ' הרבים זכות ונמצא זכות , לכף  נדון 

מתגברת  הקדושה
מתגברתשנית התוכחה ידי ועל וגו', תוכיח הוכח  עשה: מצות מקיים המוכיח 

הקדושה. יד תחת נכנעת להיות  מוכרחת אחרא והסטרא הקדושה,

ומתרומם  מתעלה הקב "ה כבוד 
שיזכה השלישית יהיה, ושכרו ומתרומם; מתעלה הוא  ברוך הקדוש שכבוד גורם 

נשמתו  מוליכין מותו לאחר ושלמים. יראים בנים ובני בנים לראות 
זוכה  אינו אחר  אדם ששום למקומות

העליונים,הרביעי עולמות  של תרעי  בתליסר  נשמתו את מוליכין מותו לאחר  כי 
והשלום. החיים אתו, היתה בריתי נאמר: ועליו  בידיה. דימחה  מאן ולית 

ממונה ועוד : יהודעית , ושמו אחד מלאך כי זה, והוא מאד, גדול שכר שכרו על שנוסף
נשמתן לשמהעל המוכיחין דיוקניהשל  מביא והוא  מוכיח, הואדההוא אשר ,
הרבים את זכות.בתוכחתומזכה לכף חובה מכף העולם את  ומכריע

דיוקנאובשעה לההוא מברך קדישא  מלכא כדין  ההוא, הדיוקנא ממונה ההוא שמביא
לעבודת זרה עבודה עובדי  קריב  כד אבינו אברהם דנתברך ברכאן, בכל

דא כמה הוא, ברוך לההואהקדוש ומעלין בחרן". עשו אשר  הנפש, "ואת אמר : ת 

והעונב . האדם והסיבות לנשמת שבאים שים 
מהגוף , הנשמה יציאת השלימהאחר לא אם

וכנכון  כראוי בעולם יוסף ,ותיקנה  (יסוד

האש) .מאורי

לחבירו .ג . להודיע צריך הוא... הכלל  אבל
נוהג  שאינו סתם, להוכיחו יסתפק שלא כלומר,
על  העונש  כן גם לו יודיע אלא כשורה, עצמו
יעזוב  זה ידי  על אולי כי  בו, נכשל שהוא החטא
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אחרא , נש בר שום בהו זכו דלא הגנוזים, עלמין בשבעין רביםדיוקנא דמזכה  מאן חוץ
התוכחה ידי  .על

הרבים  מביוש ניצול בספר התוכחה כתיבת ידי על
אתעכשיו ומביישין ברבים ודורשים ועומדין באו, מקרוב חדשים, מוכיחים ראיתי

למודים, לשון לי  נתן וה' עונשן. את יודעין ואינם וכלל, פרט דרך הבריות
כל כי ברבים, אותן לבייש אני  רוצה ואין הבריות; בו שיקראו כדי הספר, זה שחברתי
וכדי והחטאים. הפשעים את  לתקן לעצמו ויוכיח שעוות , במה  נפשו מרת יודע  איש
 אותנו לראות חשים ואין  מעשינו , את יודעים הלומדים אין הבריות: יאמרו  שלא 
מפני אך הבריות , של  בקלקולן שיודעים אדם, בני יש וקהלה קהלה  בכל כי דע,
אשר את  לכן נאמר. לא  אם לנו ואוי נאמר, כך  אם לנו אוי  אומרים: שגוברת החנופה
משל ובדברי הבריות , של  לבם שמושכין הגדה, בדברי קצת  וכתבתי  עשיתי לבבי  עם
יהיה  הרבים וזכות  הרבים, את  אני  מזכה  הזה הספר  ידי שעל  לאל , ואקוה ומליצה;
ועל לבו על כחותם דברי שישים הספר, בזה לקרות היודע מכל  מבקש ואני  בי. תלוי

וגואלי  צורי ה' לפניך, לבי  והגיון  פי  אמרי  לרצון ויהיו ק"א)זרועותיו, פרק הישר .(קב

שמים  ליראת אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל
י)כתיב ד, ואת(דברים האדמה  על חיים  הם אשר  הימים כל אותי ליראה ילמדון אשר 

לאחרים. יאלפון ילמדון , לעצמם, ילפון  ילמדון רש"י  ופירש ילמדון, בניהם
אשיב מה בזה, תלוי  ישראל  הכלל קיום כל אשר וערבות , מחאה, ומצות תוכיח, הוכח

לשונו. כאן עד עולם , ועד  מעתה מבורך הגדול שמו  יהי  עלי , תגמולוהי כל לה'

אלעזרוראה מנחת  שו"ת  בספר שכתב ס"ה)מה סי' לברך(ח"ד  שנהגתי  ע"ד וז"ל:
כבר הנה בהדרו. כלול מביהד"פ  והביאום בעה"י חיבוריי גמר  בעת שהחיינו 

בשע"ת המובא עיניך י')אורו  ס"ק רכ"ג תמהתי(סי' אמנם במכתבך. שם ציינת אשר  ואת 
שם  מפורש הלא שמחה. לו שיש דבר  מכל רק מספרים נזכר לא בשע"ת  כי מ "ש
מחזיק  בשם שם ומ "ש עכ"ד, בהדפסתו ומכ "ש בכתיבתו  ח "ת  ספר  מגמר  בשע"ת 

הב "ח  דברי יפה מה הנה ומלכות, שם בלא לברך שטוב  כ "ט)ברכה סי' והחזיק (או"ח
יעקב בישועת בסברתו ג')אחריו ס"ק רכ "ה סי ' להקל(או"ח  ספק ברכות בשארי  דדוקא 

הטור  כמ "ש רשות  דהוא שהחיינו ברכת  משא"כ  ומלכות, בשם לברך סי'ואין  (או "ח

דכיוןתל "ב) לברך, יוכל  ושמחה הנאה ומרגיש נהנה הוא  שאם תלוי  האדם בהנאת ע"כ  ,
לברך צריך ע"כ  מחוייב, שאינו הוא  ספק  אם גם לבטלה מברך אינו ע "כ רשות דהוא
אשר בדפוס ח"ת חיבור בגמר  מכ"ש ולפענ"ד כו'. בשמחה, נתרגש רק אם בספק גם
ולאדפוסי בהדרו שנגמר  רב, סך שוה  וגם ביותר, חשיבות דבר  והוא  זוכה , אדם כל לאו
בפני וח"ב  ח"א מנח"א חיבורי  בהוצאת  גם שהחינו לברך נהגתי ע"כ בעה"י, אדרא 

כן. נהגתי  חיותו בחיים זי"ע ישראל  של רבן הרביםאאמו"ר  את  לזכות יזכנו חיים  ומחי '
בב"א עולם  לגאולת ונזכה  התורה. בכח  אורה. בקרן ויעמדנו עכלה"ק.תמיד ,

כמה ואם  אחת על ספריהם, הדפיסו בעת בלבם השמחה שלהבת נפלה  התורה בארזי 
מובן במלוא שנתקיים כזה שפל בדור ובפרט היום כמוני  קיר  לאזובי וכמה 
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הקנהידועים בן נחוניא  ר' בתפלת  ז "ל ע"ב)דבריהם כ "ח אומר(ברכות  מהו בכניסתו
בי וישמחו הלכה בדבר  אכשל ולא ידי על תקלה דבר יארע  שלא יהר "מ
הודאה  נותן הוא וביציאתו  כו', טמא  טהור על ולא  טהור  טמא על לא אומר  ולא חבירי
בסייעתא האלו  הספרים צאת  עם היום כמוני עני אני גם ולכן עיי "ש, חלקו על
אכשל שלא  בתפלה בזה הנני  חלקי על ההודאה עם יחד  אשר הרבים, לרשות  דשמיא

הלכה ח "ו.בדבר  חבירי בי וישמחו

וענש  שכר בעניני חבירו להוכיח

זכויותמצוה הרבה כך כל לאדם  שמביאה רבה כה היא אשר תוכחה של  זו גדולה 
מצוה וכמת דורשין לה אין ישראל, בית כל של  העוונות  כל  ממנו ומסירה
וז"ל: כ "ה סעיף חסידים  הספר שכתב כמו לקיימה  אחריה לרדוף החיוב כן על  חשובה ,

מצוה כל  כמת שהיא  לפי תדרשנה אותה שיבקש מי  ואין  דורש לה שאין [ד]מצוה

לעשותה  אחרי' רדוף רודפים  לה שאין כמה [ה]ומצוה ואומרת מקטרגת  שהמצוה 
וכו' מכל  שנתעלמתי אנכי  .[ו]גרועה

מחברתה,אצל  יותר באחת אדוק היה לא שוות , התורה מצות  כל  היו ז"ל אבא מר
כמה  משנן  והיה אומץ, ביותר  בהן התחזק בהם, מזלזלים שהעם  במצוות אמנם
שהיא מצוה מת בדמיון היא עוסקים לה שאין שמצוה חסידים ספר  דברי  פעמים
מקילין אדם שבני לחבירו, אדם שבין  במצות כ"כ  והעמיק הרחיב  ולפיכך הכל דוחה 
אדם  שבבין  טוב עשה בחלק [כי שבהם. מרע סור  בחלק יותר ועוד  ביותר , בהם

כידוע] האדמה משפחות מכל  יתר במעלה תמיד אנו עומדים החפץ לחבירו, (שיחות 

ס"ז ) אות  .חיים

הישרובספר ס"ד )קב  בה (פרק  נוהגים אדם שבני  רואה שאתה מצוה איזה וכן  וז "ל:
ומצפה  ממתנת בודאי  זו מצוה הנה אותה, שמקיימין המה ומעט ראש קלות
באהבה  לקיימה זו מצוה על רבים ולעורר  בה, להזהר  וישר כשר איש בה יבחר כי  עד

מזוה"ק נלמד וד"ז  וכו ', קוב"ה תרומה)לכבוד וז "ל:(פ '

לעסקאי"ר לן אית ר"י  אמר אבתרייהו, מעין סייעו והוה באורחא אזלי ור"ח
דעסקין בהדי ואיתלוי אזיל קוב "ה דהא דאורייתא  במילי ולאשתדלא באורייתא 

עוד בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה  דרכו
אשכנז). ביאור  לפי האש, (מאורי

כשירים ד. י "ב ס"פ טוב משוחר בעבה"ג 
ובזוהר בתורה , הבזויות  מצוות ויפרסם הקב"ה
תורתך  הפרו לה' לעשות עת ב', קנ"ה תרומה

כו'. חרצן  לחגרא לון אית כו '

משהה. "וילך הפסוק על  שמות  תנחומא עיין
מי כל למד אתה מכאן חותנו" יתר אל וישב
אותה עושה ואין  מצוה לעשות  עצמו על שמקבל
אין הזאת ] המצוה  עושה בלעדו אחר אין [ר"ל

כו'. מזרעו פוסקת  מצוה אותה

עלהו. תורה  משנה  ספר פי"ט בויק"ר כדמצינו
כו'. רבש"ע א"ל  הקב"ה לפני  ונשתטח
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רואה  כשאתה פירושו הכי תורתיך, הפרו לה ' לעשות עת ואמר  ר"ח פתח באורייתא,
הירא אזי אותה, לקיים לבלתי קלנא בה שנוהגין מצוה איזה או תורה  עוזבים בנ"א
קומו  ויאמר  אנשים ולעורר  רבה בזריזות לזרז חלציו כגבור  יאזור  ה ' לדבר  והחרד
עזבהו  אשר מירידתה אותה ונרוממה דורשין  לה שאין  במצוה  או בתוה"ק ונתחזקה
ואשרי זאת , יעשה  אשר אדם אשרי  אז לקוב "ה, לקיימה נכוון ועכשיו רב , זמן  אדם בני

עכלה"ק. ונשכר  זריז  נקרא  והזהיר  הזריז  וכל וכו' לה' לעשות עת  וזהו נשמתו,

אומתינו ובעצם אבי  בזה הקדימנו כבר  בעולם והפצתם ספרים עריכת של הדבר
הרמב "ם וכלשון השכינה כנפי תחת  הבריות  את  בקרבו ע"ה מה'אברהם (פ"א

ג') הלכה שישעכו"ם  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל ... וז "ל :
לעיר מעיר העם ומקבץ וקורא מהלך והי ' לעבוד ראוי ולו העולם לכל אחד אלוה שם
אל ד ' בשם שם ויקרא שנאמר קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה וממלכה 
כפי וא' א' לכל מודיע הי' דבריו על  לו ושואלין אליו מתקבצין העם שהי' וכיון עולם
בית אנשי והם ורבבות אלפי ' אליו שנתקבצו עד האמת לדרך שיחזירהו עד  דעתו
וישב בנו, ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר הזה  הגדול  העיקר בלבם ושתל  אברהם 
ומחזיק  מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב , הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד בגרר יצחק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי  והבדיל כולם בניו למד אבינו ויעקב  אליו , הנלוים כל

עכ"ל . אברהם מצות ולשמור השם דרך חיברללמד כבר  ע"ה  אבינו שאברהם  הרי
עולם. אל  שה ' כך ידי  על  ולהודיע להפיץ  כדי  ושלחם היהדות  בעניני ספרים

בתשובה המחזיר  שכר גדול כמה וראה בא

אדם איתא של שכרו כמה וראה בא  אבהו ר ' ואמר וז"ל: לך פרשת  חדש בזוהר 
תני שלם". מלך צדק "ומלכי  דכתיב ממה מנ"ל בתשובה לחזור לאחר העושה
מיכאל הגוף  מן  יוצא לאחרים, בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת  בשעה רבה חייא ר '

בוראו לפני  הצדיקים  נפשות המקריב הגדול מקרבהשר  שהוא אלא ממש קרבן ר "ל (אינו
בהיכ  ומביאם זכותם)אותם גודל שם ומספר ה' אותו ל של לנשמתו שלום ומקדים יוצא  הוא 

זה  שלם" "מלך צדק שערי שומרי  ראש מיכאל זה  צדק" "ומלכי  שנאמר  צדיק,
בואך שלום לו ואמר  לקראתו ויצא  שהקדים ויין לחם הוציא מעלה של  ירושלים
בעיני חן  ימצא וממילא  זה עבור חסד של חוט  עליו שימשך יזכה בעוה"ז  וגם עכ"ל .

בתמיד  כדאמרינן )הכל כ "ח: .(דף

אחרים  את להזהיר החובה

העבודה פוק ושורש יסוד בספר  שכתב מה פ "ד )חזי  ז' את(שער להפקיע די  ואין וז"ל:
אחרים  להזהיר  יצא  כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות  בלבד עצמו

לשונו. כאן עד בזה , הרבים לזכות שמשתדל  למי  חלקו ואשרי כן, גם

מתקןובספר שאינו  מי  וכן קדשו : לשון  וזהו ו' פרק השם אהבת  שער  הלבבות חובת
תכפל רבות ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה זכותו תהי ' בלבד נפשו אלא 

לשונו. כאן עד לאלקים , שמתקן מי זכיות כפי זכותו



דברכד  דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

תוכחה" "ואין ב')המלה עמוד מט  את(סוטה ולשבח ולהלל להודות עלינו מוטלת חובה ,
חלקי. על  בוראי 

הקנהידועים בן נחוניא  ר' בתפלת  ז "ל ע"ב)דבריהם כ "ח אומר(ברכות  מהו בכניסתו
בי וישמחו הלכה בדבר  אכשל ולא ידי על תקלה דבר יארע  שלא יהר "מ
הודאה  נותן הוא וביציאתו  כו', טמא  טהור על ולא  טהור  טמא על לא אומר  ולא חבירי
בסייעתא האלו  הספרים צאת  עם היום כמוני עני אני גם ולכן עיי "ש, חלקו על
אכשל שלא  בתפלה בזה הנני  חלקי על ההודאה עם יחד  אשר הרבים, לרשות  דשמיא

הלכה ח "ו.בדבר  חבירי בי וישמחו

וענש  שכר בעניני חבירו להוכיח

זכויותמצוה הרבה כך כל לאדם  שמביאה רבה כה היא אשר תוכחה של  זו גדולה 
מצוה וכמת דורשין לה אין ישראל, בית כל של  העוונות  כל  ממנו ומסירה
וז"ל: כ "ה סעיף חסידים  הספר שכתב כמו לקיימה  אחריה לרדוף החיוב כן על  חשובה ,

מצוה כל  כמת שהיא  לפי תדרשנה אותה שיבקש מי  ואין  דורש לה שאין [ד]מצוה

לעשותה  אחרי' רדוף רודפים  לה שאין כמה [ה]ומצוה ואומרת מקטרגת  שהמצוה 
וכו' מכל  שנתעלמתי אנכי  .[ו]גרועה

מחברתה,אצל  יותר באחת אדוק היה לא שוות , התורה מצות  כל  היו ז"ל אבא מר
כמה  משנן  והיה אומץ, ביותר  בהן התחזק בהם, מזלזלים שהעם  במצוות אמנם
שהיא מצוה מת בדמיון היא עוסקים לה שאין שמצוה חסידים ספר  דברי  פעמים
מקילין אדם שבני לחבירו, אדם שבין  במצות כ"כ  והעמיק הרחיב  ולפיכך הכל דוחה 
אדם  שבבין  טוב עשה בחלק [כי שבהם. מרע סור  בחלק יותר ועוד  ביותר , בהם

כידוע] האדמה משפחות מכל  יתר במעלה תמיד אנו עומדים החפץ לחבירו, (שיחות 

ס"ז ) אות  .חיים

הישרובספר ס"ד )קב  בה (פרק  נוהגים אדם שבני  רואה שאתה מצוה איזה וכן  וז "ל:
ומצפה  ממתנת בודאי  זו מצוה הנה אותה, שמקיימין המה ומעט ראש קלות
באהבה  לקיימה זו מצוה על רבים ולעורר  בה, להזהר  וישר כשר איש בה יבחר כי  עד

מזוה"ק נלמד וד"ז  וכו ', קוב"ה תרומה)לכבוד וז "ל:(פ '

לעסקאי"ר לן אית ר"י  אמר אבתרייהו, מעין סייעו והוה באורחא אזלי ור"ח
דעסקין בהדי ואיתלוי אזיל קוב "ה דהא דאורייתא  במילי ולאשתדלא באורייתא 

עוד בם מלהכשל ביותר ויזהר הרשעה  דרכו
אשכנז). ביאור  לפי האש, (מאורי

כשירים ד. י "ב ס"פ טוב משוחר בעבה"ג 
ובזוהר בתורה , הבזויות  מצוות ויפרסם הקב"ה
תורתך  הפרו לה' לעשות עת ב', קנ"ה תרומה

כו'. חרצן  לחגרא לון אית כו '

משהה. "וילך הפסוק על  שמות  תנחומא עיין
מי כל למד אתה מכאן חותנו" יתר אל וישב
אותה עושה ואין  מצוה לעשות  עצמו על שמקבל
אין הזאת ] המצוה  עושה בלעדו אחר אין [ר"ל

כו'. מזרעו פוסקת  מצוה אותה

עלהו. תורה  משנה  ספר פי"ט בויק"ר כדמצינו
כו'. רבש"ע א"ל  הקב"ה לפני  ונשתטח

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  כהפתח 

רואה  כשאתה פירושו הכי תורתיך, הפרו לה ' לעשות עת ואמר  ר"ח פתח באורייתא,
הירא אזי אותה, לקיים לבלתי קלנא בה שנוהגין מצוה איזה או תורה  עוזבים בנ"א
קומו  ויאמר  אנשים ולעורר  רבה בזריזות לזרז חלציו כגבור  יאזור  ה ' לדבר  והחרד
עזבהו  אשר מירידתה אותה ונרוממה דורשין  לה שאין  במצוה  או בתוה"ק ונתחזקה
ואשרי זאת , יעשה  אשר אדם אשרי  אז לקוב "ה, לקיימה נכוון ועכשיו רב , זמן  אדם בני

עכלה"ק. ונשכר  זריז  נקרא  והזהיר  הזריז  וכל וכו' לה' לעשות עת  וזהו נשמתו,

אומתינו ובעצם אבי  בזה הקדימנו כבר  בעולם והפצתם ספרים עריכת של הדבר
הרמב "ם וכלשון השכינה כנפי תחת  הבריות  את  בקרבו ע"ה מה'אברהם (פ"א

ג') הלכה שישעכו"ם  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד והתחיל ... וז "ל :
לעיר מעיר העם ומקבץ וקורא מהלך והי ' לעבוד ראוי ולו העולם לכל אחד אלוה שם
אל ד ' בשם שם ויקרא שנאמר קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה וממלכה 
כפי וא' א' לכל מודיע הי' דבריו על  לו ושואלין אליו מתקבצין העם שהי' וכיון עולם
בית אנשי והם ורבבות אלפי ' אליו שנתקבצו עד האמת לדרך שיחזירהו עד  דעתו
וישב בנו, ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר הזה  הגדול  העיקר בלבם ושתל  אברהם 
ומחזיק  מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב , הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד בגרר יצחק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי  והבדיל כולם בניו למד אבינו ויעקב  אליו , הנלוים כל

עכ"ל . אברהם מצות ולשמור השם דרך חיברללמד כבר  ע"ה  אבינו שאברהם  הרי
עולם. אל  שה ' כך ידי  על  ולהודיע להפיץ  כדי  ושלחם היהדות  בעניני ספרים

בתשובה המחזיר  שכר גדול כמה וראה בא

אדם איתא של שכרו כמה וראה בא  אבהו ר ' ואמר וז"ל: לך פרשת  חדש בזוהר 
תני שלם". מלך צדק "ומלכי  דכתיב ממה מנ"ל בתשובה לחזור לאחר העושה
מיכאל הגוף  מן  יוצא לאחרים, בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת  בשעה רבה חייא ר '

בוראו לפני  הצדיקים  נפשות המקריב הגדול מקרבהשר  שהוא אלא ממש קרבן ר "ל (אינו
בהיכ  ומביאם זכותם)אותם גודל שם ומספר ה' אותו ל של לנשמתו שלום ומקדים יוצא  הוא 

זה  שלם" "מלך צדק שערי שומרי  ראש מיכאל זה  צדק" "ומלכי  שנאמר  צדיק,
בואך שלום לו ואמר  לקראתו ויצא  שהקדים ויין לחם הוציא מעלה של  ירושלים
בעיני חן  ימצא וממילא  זה עבור חסד של חוט  עליו שימשך יזכה בעוה"ז  וגם עכ"ל .

בתמיד  כדאמרינן )הכל כ "ח: .(דף

אחרים  את להזהיר החובה

העבודה פוק ושורש יסוד בספר  שכתב מה פ "ד )חזי  ז' את(שער להפקיע די  ואין וז"ל:
אחרים  להזהיר  יצא  כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות  בלבד עצמו

לשונו. כאן עד בזה , הרבים לזכות שמשתדל  למי  חלקו ואשרי כן, גם

מתקןובספר שאינו  מי  וכן קדשו : לשון  וזהו ו' פרק השם אהבת  שער  הלבבות חובת
תכפל רבות ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה זכותו תהי ' בלבד נפשו אלא 

לשונו. כאן עד לאלקים , שמתקן מי זכיות כפי זכותו



דברכו דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

צ"ט :;בסנהדרין ואמרינן יט:](דף סנהדרין פה : ב"מ תורה ועי "ע חבירו בן המלמד  כל
בחרן" עשו אשר  הנפש "ואת שנאמר  עשאו כאלו הכתוב  עליו מעלה 

באורייתאאיתא  דמשתדלין אינון זכאין יומא  בכל  כריז כרוזא  ס"ב דף חדש  בזוהר
ג "כ  יקיים ובזה מדותיהן. על דמעבירין ואינון לאחרנין להון  דמזכין ואינון
אברהם  כמדת בריותיו על  אותו שתאהב ג "כ  שפירושו אלקיך ה' את דואהבת הפסוק
וברמב "ם. בספרי כדאיתא ה' דרך ולמדם השכינה כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו

נצטווינוממה היכן   ה ' מדרך מלסור אחיו  את להציל  מישראל איש כל על החיוב נובע
זי"ע: הק' חיים החפץ שכתב מה  ראה זה , על 

אלקיך ה' את מואהבת  בזריזות ישראל נפשות להצלת החובה

קוראים כתוב שנהי' כוללת  זו שמצוה הרמב "ם וכתוב אלקיך ד' את ואהבת  בתורה
תספר אחד  איש תאהב  שאם כמו בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו  כולם אדם לבני 
באמת יתעלה אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם בני ותקרא בהם ותרבה בשבחיו

ידעתו. אשר  האמת  לידיעת  והפתאים הסכלים ספק בלי  קורא אתה

אתבספרי שנאמר אביך כאברהם הבריות  על אהבהו  אלקיך ד' את ואהבת  וז"ל:
בחרן. עשו אשר הנפש

אהבתהנך של המצוה עצם הוא  ד' דת  לקיום חבירו את  איש שהזריזות בעליל רואה
ובערב. בבוקר  יום בכל קורין  שאנו ד'

עברוהנה בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד הרבים בעוונותינו  שנתרבה כהיום
בכל שימצא רבה מצוה טובה חלקה כל לכלות  ורוצה בוער  כאש ממש והוא 

נפשם בכל הדת להחזיק ה' יראי  של חבורה כנגדה זצ "ל)עיר להח "ח  .(חוה"ד

הדרך מן התועה ישראלי נפש להשיב להתייגע חייבים רבה ויגיעה עמל כמה

בפרשתכתוב וכתיב  לו" תשיבנו השב תועה חמורו או אויבך שור תפגע  "כי בתורה
השב מהם וההתעלמת נדחים שיו את או אחיך שור את  תראה "לא תצא 
להתבונן, נוכל ומזה לברוח  שהרחיקו מורה שנדחים הרמב"ן וכתב  לאחיך ". תשיבם
והרחיק  שתעה  שיו או חמורו על אפילו ישראל של  ממונו על  כך כל  התורה  חסה אם
הישראלי נפש על לרחם צריך כמה וכ"ש הדרך להטותו רב עמל והוצרך הדרך מן

האמת. דרך אל להשיבו ולראות  רב  עמל  יצטרך אם אפילו הדרך  מן שתועה

מאה השב " צריך אפילו  בעניננו כן וכמו פעמים, מאה אפילו רז "ל דרשו תשיבם"
ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  צאן להטות  בהם לעסוק עלינו  .(שם)יגיעות

הדרשה ידי על  ההמון להציל  בכוחם  והיה ותבונה חכמה בלבם  נתן שה' מאלה
האובדות  הנפשות יתבקשו ברבים

בכחם והנה והי' ותבונה חכמה בלבם נתן שד ' השם ויראי תורה מבעלי נמצאים
לדרוש קולם להרים וכשופר  בגרון לקרא  עליהם והחיוב  עמנו שבר לרפאות

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  כזפתח 

דסט"א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי  הזדונים  ממים ההמון להציל ברבים
תורה  ללימוד  לחזקם העתים בצוק לבם ולחזק יתברך השם אמונת  בלבם ולהשריש
זה  ועל האובדות  נפשות  מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות ולקיום הקדושה

וכו' חזקתם לא הנחלות את  וכו' הנבא אדם בן ל"ד] [יחזקאל  הנביא  .(שם)רמז

בזמננו  החוטאים  רוב  הדרך את  להם הח"ח )והודעת כשה(בזמן תועים  רק
לבעליהם  להשיבם  עליהם לרחם רבה מצוה  אובד 

ידיובאמת על  תועים רק ח"ו להכעיס שאינם ברובן מצוי  בזמננו החוטאים אפילו
לבית לשוב הדרך יודע שאינו אובד כשה הם והרי אותם שמתעים פושעים
שכתוב וכמו הנכונה הדרך  להורותם התועות  נפשות  על לרחם רבה ומצוה בעליו

בה ילכו אשר  הדרך את  להם .(שם)והודעת

תעמוד לא מטעם בזה החיוב גודל
ואסורוהדבר להצילו שמצוה סכנה שאר  או בנהר  טובע חבירו את שרואה למי דומה

מחויב בעצמו להצילו בכחו אין ואם רעך", דם על תעמוד  "לא דמו על לעמוד 
בחו"מ [כמו "ש וכו ' תעמוד דלא בלאו עובר בזה נתעצל  ואם להציל  אנשים לשכור 
לאכול רוצה דעתו חלישת  ומרוב עצומה במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו]
רואים  כשאנו כן  וכמו מזה למנעו כחו בכל  מחויב בוודאי  מיתתו הגורמים דברים
וגודל ה' תורת  מהם נשתכח הזמן בהבלי טרדותם וגודל דעתם חלישת שמרוב אנשים
החיים  מארץ נפשם לכרות  שיגמרו דברים על לעבור באים ועי "ז מצותיו קיום חיוב
אף  חרון עליהם יחול שלא  כדי  ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל לנו אסור בודאי 

דיליה גבי לבסוף אבל אפי ' מאריך הקב "ה  כי .(שם)ד'

בזה להשתדל צריך כמה ערבות מדין 
שנקיים הנה אם כי קבלנו בלבד עצמנו על לא  ד' מאת  התורה שקבלנו  שבעת ידוע 

ערבים  וכלנו ישראל בני שאר אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו שיהי' מה כל
הדין לכן וכפירש "י , וכו' ולבנינו לנו והנגלות  אלקינו לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה
קידוש כגון יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את  להוציא יכול מישראל  אחד  שכל

שופר. ותקיעת

ורואה ועתה כתרים, אלפים כמה על  אחיו , לשמעון ערב  נעשה  ראובן אם נתבונן 
רע  הוא כי ההוא העסק את מכבר מכיר  והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון
שמעון את  למנוע עושה ראובן הי ' מההשתדלות  כמה מעותיו, כל בזה ויפסיד ומר
יכול דאם לידע  האדם צריך בעניננו וכן אליו , החוב יחזור  שעי "ז  הרע מהעסק אחיו
מתעצל והוא  עירו אנשי  את  או וכדומה תוכחה ידי על עון  מאיזה חבירו את  למנוע

עון. באותו  יתפש בזה

עצמו כחפצי ותחבולות עצות לבקש  צריך  שמים  בחפצי
היו ואל  שלא  מפני התורה בקיום החזיק שלא במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב 

ובחפצי עצמו כחפצי  עכ "פ לחשוב  צריך שמים חפצי כי רושם, עושין דבריו



דברכו דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

צ"ט :;בסנהדרין ואמרינן יט:](דף סנהדרין פה : ב"מ תורה ועי "ע חבירו בן המלמד  כל
בחרן" עשו אשר  הנפש "ואת שנאמר  עשאו כאלו הכתוב  עליו מעלה 

באורייתאאיתא  דמשתדלין אינון זכאין יומא  בכל  כריז כרוזא  ס"ב דף חדש  בזוהר
ג "כ  יקיים ובזה מדותיהן. על דמעבירין ואינון לאחרנין להון  דמזכין ואינון
אברהם  כמדת בריותיו על  אותו שתאהב ג "כ  שפירושו אלקיך ה' את דואהבת הפסוק
וברמב "ם. בספרי כדאיתא ה' דרך ולמדם השכינה כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו

נצטווינוממה היכן   ה ' מדרך מלסור אחיו  את להציל  מישראל איש כל על החיוב נובע
זי"ע: הק' חיים החפץ שכתב מה  ראה זה , על 

אלקיך ה' את מואהבת  בזריזות ישראל נפשות להצלת החובה

קוראים כתוב שנהי' כוללת  זו שמצוה הרמב "ם וכתוב אלקיך ד' את ואהבת  בתורה
תספר אחד  איש תאהב  שאם כמו בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו  כולם אדם לבני 
באמת יתעלה אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם בני ותקרא בהם ותרבה בשבחיו

ידעתו. אשר  האמת  לידיעת  והפתאים הסכלים ספק בלי  קורא אתה

אתבספרי שנאמר אביך כאברהם הבריות  על אהבהו  אלקיך ד' את ואהבת  וז"ל:
בחרן. עשו אשר הנפש

אהבתהנך של המצוה עצם הוא  ד' דת  לקיום חבירו את  איש שהזריזות בעליל רואה
ובערב. בבוקר  יום בכל קורין  שאנו ד'

עברוהנה בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד הרבים בעוונותינו  שנתרבה כהיום
בכל שימצא רבה מצוה טובה חלקה כל לכלות  ורוצה בוער  כאש ממש והוא 

נפשם בכל הדת להחזיק ה' יראי  של חבורה כנגדה זצ "ל)עיר להח "ח  .(חוה"ד

הדרך מן התועה ישראלי נפש להשיב להתייגע חייבים רבה ויגיעה עמל כמה

בפרשתכתוב וכתיב  לו" תשיבנו השב תועה חמורו או אויבך שור תפגע  "כי בתורה
השב מהם וההתעלמת נדחים שיו את או אחיך שור את  תראה "לא תצא 
להתבונן, נוכל ומזה לברוח  שהרחיקו מורה שנדחים הרמב"ן וכתב  לאחיך ". תשיבם
והרחיק  שתעה  שיו או חמורו על אפילו ישראל של  ממונו על  כך כל  התורה  חסה אם
הישראלי נפש על לרחם צריך כמה וכ"ש הדרך להטותו רב עמל והוצרך הדרך מן

האמת. דרך אל להשיבו ולראות  רב  עמל  יצטרך אם אפילו הדרך  מן שתועה

מאה השב " צריך אפילו  בעניננו כן וכמו פעמים, מאה אפילו רז "ל דרשו תשיבם"
ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  צאן להטות  בהם לעסוק עלינו  .(שם)יגיעות

הדרשה ידי על  ההמון להציל  בכוחם  והיה ותבונה חכמה בלבם  נתן שה' מאלה
האובדות  הנפשות יתבקשו ברבים

בכחם והנה והי' ותבונה חכמה בלבם נתן שד ' השם ויראי תורה מבעלי נמצאים
לדרוש קולם להרים וכשופר  בגרון לקרא  עליהם והחיוב  עמנו שבר לרפאות

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  כזפתח 

דסט"א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי  הזדונים  ממים ההמון להציל ברבים
תורה  ללימוד  לחזקם העתים בצוק לבם ולחזק יתברך השם אמונת  בלבם ולהשריש
זה  ועל האובדות  נפשות  מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות ולקיום הקדושה

וכו' חזקתם לא הנחלות את  וכו' הנבא אדם בן ל"ד] [יחזקאל  הנביא  .(שם)רמז

בזמננו  החוטאים  רוב  הדרך את  להם הח"ח )והודעת כשה(בזמן תועים  רק
לבעליהם  להשיבם  עליהם לרחם רבה מצוה  אובד 

ידיובאמת על  תועים רק ח"ו להכעיס שאינם ברובן מצוי  בזמננו החוטאים אפילו
לבית לשוב הדרך יודע שאינו אובד כשה הם והרי אותם שמתעים פושעים
שכתוב וכמו הנכונה הדרך  להורותם התועות  נפשות  על לרחם רבה ומצוה בעליו

בה ילכו אשר  הדרך את  להם .(שם)והודעת

תעמוד לא מטעם בזה החיוב גודל
ואסורוהדבר להצילו שמצוה סכנה שאר  או בנהר  טובע חבירו את שרואה למי דומה

מחויב בעצמו להצילו בכחו אין ואם רעך", דם על תעמוד  "לא דמו על לעמוד 
בחו"מ [כמו "ש וכו ' תעמוד דלא בלאו עובר בזה נתעצל  ואם להציל  אנשים לשכור 
לאכול רוצה דעתו חלישת  ומרוב עצומה במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו]
רואים  כשאנו כן  וכמו מזה למנעו כחו בכל  מחויב בוודאי  מיתתו הגורמים דברים
וגודל ה' תורת  מהם נשתכח הזמן בהבלי טרדותם וגודל דעתם חלישת שמרוב אנשים
החיים  מארץ נפשם לכרות  שיגמרו דברים על לעבור באים ועי "ז מצותיו קיום חיוב
אף  חרון עליהם יחול שלא  כדי  ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל לנו אסור בודאי 

דיליה גבי לבסוף אבל אפי ' מאריך הקב "ה  כי .(שם)ד'

בזה להשתדל צריך כמה ערבות מדין 
שנקיים הנה אם כי קבלנו בלבד עצמנו על לא  ד' מאת  התורה שקבלנו  שבעת ידוע 

ערבים  וכלנו ישראל בני שאר אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו שיהי' מה כל
הדין לכן וכפירש "י , וכו' ולבנינו לנו והנגלות  אלקינו לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה
קידוש כגון יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את  להוציא יכול מישראל  אחד  שכל

שופר. ותקיעת

ורואה ועתה כתרים, אלפים כמה על  אחיו , לשמעון ערב  נעשה  ראובן אם נתבונן 
רע  הוא כי ההוא העסק את מכבר מכיר  והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון
שמעון את  למנוע עושה ראובן הי ' מההשתדלות  כמה מעותיו, כל בזה ויפסיד ומר
יכול דאם לידע  האדם צריך בעניננו וכן אליו , החוב יחזור  שעי "ז  הרע מהעסק אחיו
מתעצל והוא  עירו אנשי  את  או וכדומה תוכחה ידי על עון  מאיזה חבירו את  למנוע

עון. באותו  יתפש בזה

עצמו כחפצי ותחבולות עצות לבקש  צריך  שמים  בחפצי
היו ואל  שלא  מפני התורה בקיום החזיק שלא במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב 

ובחפצי עצמו כחפצי  עכ "פ לחשוב  צריך שמים חפצי כי רושם, עושין דבריו



דברכח דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

ליודעים  הולך אלא ממנו מתייאש אינו רע בענין הולך עסקו אפילו ידוע עצמו
הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב "ה עסקו, לתקן תחבולות  ועושה בעצתם ושואל ומבינים
כרצונו, אצלו וחשובים שקולים שמים חפצי  הי ' אלו בזה ואף מהעסק, ירויח שלבסוף
ממציא הקב"ה הי' ובודאי יתמוטט, שלא הדת להקים איך  ותחבולות  עצות מחפש  הי'
מתנהג שאתה הדרכים באותן  ר"ל וכו', דעהו  דרכיך בכל שאמר וזה ועזר, עצה לו
עיניך יאיר הקב"ה ואז ותחבולות, עצות  לחפש שמים בחפצי  תתנהג  עצמך, בעניני

ידך על  ישראל וקרן התורה קרן שיתרומם לימינך חיים ויעמוד  החפץ דברי תוכן (ע"כ 

חוה"ד ) .בספר

מרצחים  בשם  נקראים הדוחים  ליום מיום  הכלל הצלת לדחות אסור

ואמר,איכה" תמה הנביא  ישעי' כי לומר אפשר  הכוונה  נאמנה" קרי' לזונה היתה
קדשנו עיר הגיע  מה ידי ועל זה איך על כזונה, להיות הנאמנה  עיר ירושלים

דחו  אז  מכשולים, ולתקן וצדק טוב  דבר לעשות שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק אמר 
המצוה  אליהם שבאה המצוה במעשה  אבל  בה" "ילין שאמר וזה יום אל מיום הדבר
כן על  מרצחים" "ועתה  שאמר  וזה ומיד תיכף  אותה לעשות  עצמם זרזו רע דבר  על
תיכף  ולקיימה בה לזרז צריך האדם ליד  הבאה מצוה כי התחתונה, מדריגה  עד הגיעו

תחמיצנה אל לידך הבאה מצוה לאנדא)כמ "ש ר"י בשם הנפש .(רפואת 

זי חיים החפץ דברי מאד  נמתקו בענין"מה הלשון  שמירת לספרו  בהקדמתו  ע
שהוא  זה אבר מחוסר הוא הרי התורה ממצוות אחת מצוה מקיים  אין שאם

זו מצוה כנגד

מלובש... ועליהם רוחניים, גידים ושס "ה אברים רמ "ח לו יש אדם דכל הוא  ידוע כי
וגידים  ובעצמות תלבישני  ובשר  "עור  כמ "ש גשמיים, גידים ושס "ה אברים הרמ"ח

י)תשכבני" לבוש(איוב בשם רק קראו ולא ועצמות, וגידים ובשר עור  הכ' שהזכיר  הרי ,
הוא שהוא בקרבו אשר להנפש לא אם הלביש מי ואת תסוככני  תלבישני  כמ "ש וסכך
כנגד המכונה  הגוף אבר מלמעלה מלובש הנפש של ואבר אבר  כל ועל האדם, עצם
והם  ל"ת, ושס "ה מ "ע רמ"ח  הקב "ה  לנו נתן זה וכנגד  הגוף, על  הבגד  כמו ההוא אבר 
שאר וכן ברגל, שתלוי  מצוה ויש ביד, שתלוי מצוה דיש האברים, על ג "כ מחולקים

חרדים. בספר כמ "ש אברים, כל 

אברוכשאדם אותו על  ה' אור לע"ל שורה אבר באיזה מצוה איזה בעוה"ז מקיים
נמצא ומצוה. מצוה כל  וכן  ההוא  האבר  את המחיה הוא אור ואותו
וזהו  אבריו בכל  לה' המקודש השלם האדם הוא אז עשין הרמ "ח מקיים דכשהאדם
אם  אבל לאלהיכם" קדושים והייתם מצותי  כל  את  "ועשיתם ציצית  בפרשה מש"כ 
תשובה  עשה ולא גוו אחר  שהשליכה עשין מרמ "ח  אחת מצוה לו יחסר  ושלום חס 

בברכות  מ "ש וזהו ההיא  המצוה נגד המכונה האבר  בנפשו לע"ל לו יחסר  זה (כ "ועל
שחריתא') של ק"ש או ערבית של שמע קריאת שביטל זה לתקון יוכל  לא  מעוות

הלאוין על מלעבור  זהיר וכשהאדם שחרית, של תפלה  או ערבית של תפלה או

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  כטפתח 

מקולקלין ח"ו יהיו יזהר  וכשלא נפשו גידי על הקדושה אור ממשיך  הוא  שבתורה
שעה"ק בספר באורך שמבואר  ע "ש.(פ"א)כמו ,

כחו ומזה בכל מצות  התרי"ג  בכל זהיר להיות  שצריך  איך אדם כל להתבונן יוכל
שכתוב [וזהו  נפשו וגידי באברי לנצח  חיותו הממשיכין הם הם כי חייו . בימי
בהם" וחי  האדם אותם יעשה אשר  משפטי ואת חקתי  את "ושמרתם אחרי  בפרשת
שכל כמו לע"ל] חיותו היא גופא המצוה שאור לנו להורות עבורם, וחי כתיב ולא וגו'
קטן באבר אף מום בעל  יהיה שלא  בעוה"ז אבריו בכל שלם להיות רוצה אחד

עכ "ל. שבקטנים,

לו ובפרט תחסר  מקיימה כשאין זה מלבד הערבות  מכח  שהיא התוכחה  מצות בענין
הרי התוכחה , מצות  נגד שהיא איבריו מרמ "ח אחד אבר  מחוסר והוי  זו מצוה
רח"ל שבתורה עבירות כל על שעוברין והזולת השני עון  על נתפס מוכיח  באין גם
ערבין ישראל שכל מחמת כולה התורה  כל על  עבר בעצמו  הוא וכאילו בהם ונכשל
מחוסר והוי  שלם איבריו רמ"ח מכל אחד אבר  אפילו שאין  כך ידי  על ונמצא  לזה זה
בלי אדם לע"ל יראה ואיך ואור . חיות בלי כולו והוא נורא. מום ובעל האיברים כל

כזו. בריה או כזה יצור  שייך בכלל  האם איברים,

בעתהחפץ  לקום  במה  לו יהיה  לא באמת איברים  בלי  שאדם ביותר , הענין מתאר חיים
שבת: הלכות ברורה למשנה  בהקדמתו  לשונו וזהו  התחיה

לזוכרם וגם  האדם על יתברך השם שהטיל  שבתורה מצות הרמ "ח לדעת  צריך
אברים  נמצא דבאברים היכי  וכי שבאדם, איברים הרמ "ח נגד הוא ולשמרם
אף  יחסרו אם דאף  וכדומה והרגל  היד כמו בהם תלויה הנשמה שאין  יש שונים,
ידי שעל ויש מום, בעל בשם רק נקרא אעפ"כ מאוד  מאוד רב  הוא שההפסד
ששם  לבו סגור שנקרע או ראשו שניתז  כגון תבל פני  על לחיות יכול  אינו חסרונותיו
"אשר כתיב כן גם שעליהן יתברך  השם מצות בעניני כן גם הוא כן  החיים, מקור  הוא
כהנה  הרבה פסוקים  ועוד ימיך" ואורך חייך היא "כי ונאמר בהם" וחי  האדם יעשה 

התורה. בקיום תלוי הבא לעולם הנפש חיי  עיקר  כי  לנו המורים

שברמ מצוה שברמ"כל האבר את מחיה מצוות איברים "ח ח

בשם יש רק הבא לעולם נקרא  הוא עליהם ועבר  האדם  פשע אם שאפילו מצוות 
הקדושה, בשער הרח"ו שכתב מה דידוע  לנצח , הוא  גדול גנאי זה [וגם מום' 'בעל
הש"י, רצון על  בו שפשע האבר באותו בנפשו לנצח ימצא דהחבלה במשלי, הגר"א וכן
ונמצא בידו מום בעל יהיה המצוות כל יקיים אם אף תפילין  הניח לא  דאם ונמצא
בעל יהיה והוא  אבריהם בכל וקיימים חיים יעמדו ישראל כל התחיה לעת כשיקום
זוכים  הם באבריו מקיים שאדם התורה מצות  דבזכות לנצח הזה השמאלי  ביד מום
השייך שברמ "ח האבר  את מחיה מצוות שברמ"ח מצוה כל   עולם חיי לעתיד לחיות
המצוה  על נפש בשאט שעבר  וכיון בתוכנו נטע עולם  וחיי אומרים שאנו וכמו  לו
זה  על  ההוא האדם אח"כ  יתמרמר  וכמה ההוא האבר את  שיחיה מי  לו אין ההיא 
בשאר מום בעל יהיה אם כה"ג  וכן תפילין במצות  בד' המרותו גודל את ידעו  שהכל



דברכח דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

ליודעים  הולך אלא ממנו מתייאש אינו רע בענין הולך עסקו אפילו ידוע עצמו
הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב "ה עסקו, לתקן תחבולות  ועושה בעצתם ושואל ומבינים
כרצונו, אצלו וחשובים שקולים שמים חפצי  הי ' אלו בזה ואף מהעסק, ירויח שלבסוף
ממציא הקב"ה הי' ובודאי יתמוטט, שלא הדת להקים איך  ותחבולות  עצות מחפש  הי'
מתנהג שאתה הדרכים באותן  ר"ל וכו', דעהו  דרכיך בכל שאמר וזה ועזר, עצה לו
עיניך יאיר הקב"ה ואז ותחבולות, עצות  לחפש שמים בחפצי  תתנהג  עצמך, בעניני

ידך על  ישראל וקרן התורה קרן שיתרומם לימינך חיים ויעמוד  החפץ דברי תוכן (ע"כ 

חוה"ד ) .בספר

מרצחים  בשם  נקראים הדוחים  ליום מיום  הכלל הצלת לדחות אסור

ואמר,איכה" תמה הנביא  ישעי' כי לומר אפשר  הכוונה  נאמנה" קרי' לזונה היתה
קדשנו עיר הגיע  מה ידי ועל זה איך על כזונה, להיות הנאמנה  עיר ירושלים

דחו  אז  מכשולים, ולתקן וצדק טוב  דבר לעשות שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק אמר 
המצוה  אליהם שבאה המצוה במעשה  אבל  בה" "ילין שאמר וזה יום אל מיום הדבר
כן על  מרצחים" "ועתה  שאמר  וזה ומיד תיכף  אותה לעשות  עצמם זרזו רע דבר  על
תיכף  ולקיימה בה לזרז צריך האדם ליד  הבאה מצוה כי התחתונה, מדריגה  עד הגיעו

תחמיצנה אל לידך הבאה מצוה לאנדא)כמ "ש ר"י בשם הנפש .(רפואת 

זי חיים החפץ דברי מאד  נמתקו בענין"מה הלשון  שמירת לספרו  בהקדמתו  ע
שהוא  זה אבר מחוסר הוא הרי התורה ממצוות אחת מצוה מקיים  אין שאם

זו מצוה כנגד

מלובש... ועליהם רוחניים, גידים ושס "ה אברים רמ "ח לו יש אדם דכל הוא  ידוע כי
וגידים  ובעצמות תלבישני  ובשר  "עור  כמ "ש גשמיים, גידים ושס "ה אברים הרמ"ח

י)תשכבני" לבוש(איוב בשם רק קראו ולא ועצמות, וגידים ובשר עור  הכ' שהזכיר  הרי ,
הוא שהוא בקרבו אשר להנפש לא אם הלביש מי ואת תסוככני  תלבישני  כמ "ש וסכך
כנגד המכונה  הגוף אבר מלמעלה מלובש הנפש של ואבר אבר  כל ועל האדם, עצם
והם  ל"ת, ושס "ה מ "ע רמ"ח  הקב "ה  לנו נתן זה וכנגד  הגוף, על  הבגד  כמו ההוא אבר 
שאר וכן ברגל, שתלוי  מצוה ויש ביד, שתלוי מצוה דיש האברים, על ג "כ מחולקים

חרדים. בספר כמ "ש אברים, כל 

אברוכשאדם אותו על  ה' אור לע"ל שורה אבר באיזה מצוה איזה בעוה"ז מקיים
נמצא ומצוה. מצוה כל  וכן  ההוא  האבר  את המחיה הוא אור ואותו
וזהו  אבריו בכל  לה' המקודש השלם האדם הוא אז עשין הרמ "ח מקיים דכשהאדם
אם  אבל לאלהיכם" קדושים והייתם מצותי  כל  את  "ועשיתם ציצית  בפרשה מש"כ 
תשובה  עשה ולא גוו אחר  שהשליכה עשין מרמ "ח  אחת מצוה לו יחסר  ושלום חס 

בברכות  מ "ש וזהו ההיא  המצוה נגד המכונה האבר  בנפשו לע"ל לו יחסר  זה (כ "ועל
שחריתא') של ק"ש או ערבית של שמע קריאת שביטל זה לתקון יוכל  לא  מעוות

הלאוין על מלעבור  זהיר וכשהאדם שחרית, של תפלה  או ערבית של תפלה או

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  כטפתח 

מקולקלין ח"ו יהיו יזהר  וכשלא נפשו גידי על הקדושה אור ממשיך  הוא  שבתורה
שעה"ק בספר באורך שמבואר  ע "ש.(פ"א)כמו ,

כחו ומזה בכל מצות  התרי"ג  בכל זהיר להיות  שצריך  איך אדם כל להתבונן יוכל
שכתוב [וזהו  נפשו וגידי באברי לנצח  חיותו הממשיכין הם הם כי חייו . בימי
בהם" וחי  האדם אותם יעשה אשר  משפטי ואת חקתי  את "ושמרתם אחרי  בפרשת
שכל כמו לע"ל] חיותו היא גופא המצוה שאור לנו להורות עבורם, וחי כתיב ולא וגו'
קטן באבר אף מום בעל  יהיה שלא  בעוה"ז אבריו בכל שלם להיות רוצה אחד

עכ "ל. שבקטנים,

לו ובפרט תחסר  מקיימה כשאין זה מלבד הערבות  מכח  שהיא התוכחה  מצות בענין
הרי התוכחה , מצות  נגד שהיא איבריו מרמ "ח אחד אבר  מחוסר והוי  זו מצוה
רח"ל שבתורה עבירות כל על שעוברין והזולת השני עון  על נתפס מוכיח  באין גם
ערבין ישראל שכל מחמת כולה התורה  כל על  עבר בעצמו  הוא וכאילו בהם ונכשל
מחוסר והוי  שלם איבריו רמ"ח מכל אחד אבר  אפילו שאין  כך ידי  על ונמצא  לזה זה
בלי אדם לע"ל יראה ואיך ואור . חיות בלי כולו והוא נורא. מום ובעל האיברים כל

כזו. בריה או כזה יצור  שייך בכלל  האם איברים,

בעתהחפץ  לקום  במה  לו יהיה  לא באמת איברים  בלי  שאדם ביותר , הענין מתאר חיים
שבת: הלכות ברורה למשנה  בהקדמתו  לשונו וזהו  התחיה

לזוכרם וגם  האדם על יתברך השם שהטיל  שבתורה מצות הרמ "ח לדעת  צריך
אברים  נמצא דבאברים היכי  וכי שבאדם, איברים הרמ "ח נגד הוא ולשמרם
אף  יחסרו אם דאף  וכדומה והרגל  היד כמו בהם תלויה הנשמה שאין  יש שונים,
ידי שעל ויש מום, בעל בשם רק נקרא אעפ"כ מאוד  מאוד רב  הוא שההפסד
ששם  לבו סגור שנקרע או ראשו שניתז  כגון תבל פני  על לחיות יכול  אינו חסרונותיו
"אשר כתיב כן גם שעליהן יתברך  השם מצות בעניני כן גם הוא כן  החיים, מקור  הוא
כהנה  הרבה פסוקים  ועוד ימיך" ואורך חייך היא "כי ונאמר בהם" וחי  האדם יעשה 

התורה. בקיום תלוי הבא לעולם הנפש חיי  עיקר  כי  לנו המורים

שברמ מצוה שברמ"כל האבר את מחיה מצוות איברים "ח ח

בשם יש רק הבא לעולם נקרא  הוא עליהם ועבר  האדם  פשע אם שאפילו מצוות 
הקדושה, בשער הרח"ו שכתב מה דידוע  לנצח , הוא  גדול גנאי זה [וגם מום' 'בעל
הש"י, רצון על  בו שפשע האבר באותו בנפשו לנצח ימצא דהחבלה במשלי, הגר"א וכן
ונמצא בידו מום בעל יהיה המצוות כל יקיים אם אף תפילין  הניח לא  דאם ונמצא
בעל יהיה והוא  אבריהם בכל וקיימים חיים יעמדו ישראל כל התחיה לעת כשיקום
זוכים  הם באבריו מקיים שאדם התורה מצות  דבזכות לנצח הזה השמאלי  ביד מום
השייך שברמ "ח האבר  את מחיה מצוות שברמ"ח מצוה כל   עולם חיי לעתיד לחיות
המצוה  על נפש בשאט שעבר  וכיון בתוכנו נטע עולם  וחיי אומרים שאנו וכמו  לו
זה  על  ההוא האדם אח"כ  יתמרמר  וכמה ההוא האבר את  שיחיה מי  לו אין ההיא 
בשאר מום בעל יהיה אם כה"ג  וכן תפילין במצות  בד' המרותו גודל את ידעו  שהכל



דברל דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

"סוף  הפסוק על  קהלת  בתרגום  דאיתא  וכמו שקלקל דברים שארי ידי על איברים 
ירא האלקים את כן ועל כל  לעיני  יתפרסם הכל שלבסוף דהיינו נשמע" הכל דבר 
האדם  שנשמר  לאוין ושס"ה מ "ע  שהרמ "ח  ור "ל האדם כל זה כי  שמור  מצותיו ואת 
או  אבר  באיזה מום בעל  ויהיה כשיקום ונמצא  האדם כל  לעתיד יבנה חייו בימי
איזה  הכל יתבוננו שבתורה] לאוין שס"ה נגד [המכונים מגידיו גיד איזה לו שיתקלקל

לנצח]. עי "ז  יסבול וכלימה קלון וכמה נפש בשאט עבר  לאו או מ "ע

אמונה יסוד היא שבת שמירת ענין

בד'ויש אמונה כמו הקדושה נפש חיות  עיקר  שהם והלב  הראש נגד שהם ענינים
ההם  ענינים לו יחסר דאם האמונה יסוד ג "כ דהוא שבת שמירת וענין ובתורתו
בנפש רק חי הוא בעוה"ז חי וכשהוא הקדושה מנפשו החיות  עיקר כל נסתלק כבר

עכ "ל. התחיה, בעת  לקום במה לו יהיה ולא שלו הבהמית 

ספרים  הדפסת בענין שטיכסנו  העצה

היאעל תבל פני  על ונפיצם יהודי  לכל ונשלח  הקדוש הזוהר על ספרים שנדפיס  ידי 
כמו  שהוא בהקדמתו שבת  המנחת שכתב  המשל דוגמת  מועילה והכי טובה הכי 
עמל שום בלי  בקלות בו ולירות  אחת ביד להחזיקו יכול החלש שגם כזה קרב  כלי 
חץ שכל קטנים, חיצים  לאלף  נתחלק  קטן שהוא הגם בתוכו אשר  החץ וגם ויגיעה,
הקמים, האויבים כל את לנצח אפשר זה קרב  בכלי  אחד. חיל איש להרוג יוכל קטן 
יכול אחת שבבת  כזה  חץ כזה קרב  מכלי יריה כמו הוא ושילוחם ספרים בהדפסת
ולהשיג רצויה פעולה ולעשות בעולם רחוקים הכי  ובמקומות אנשים למיליוני להגיע

ויאמר : משלו וישא עמו שבות ה' בשוב נכונה מטרה

ביותר והמצויינים הטובים הכי קרב הכלי

אשרמשל" מלכים שאר  אויביו נגד  למלחמה לצאת  הוכרח  אשר קטן אחד למלך
שצריך מי נגד בזוכרו לנפשו וירא מאוד עד חיל  ואנשי  כח וגיבורי גדולים המה
קרב כלי  לו להכין ושכרם  קרב  כלי עושים מלאכה בעלי אחר  שלח עשה מה להלחם.
מלאכות הבעלי  והנה  כבידה, למלחמה  לצאת שצריך יען בהם  ללחום וטובים הרבה
למשל, היינו  טובים, קרב כלי  הרבה עבורו ועשו במלאכתם והתחכמו השתדלו הנ"ל
בירייה  אנשים מאה למשל בה להרוג יוכל מהם אחת בכל  אשר רימאטיס הנקרא מין 
ענגלאנד במדינת אשר הנ"ל המלך שמע ואח "כ המלך, בעיני מאד הדבר והוטב  אחת,
הראשונים  מלאכות מבעלי גדולים והיותר  חכמים היותר מלאכות בעלי  בנמצא יש
לעשות שירצו כמה רב  הון  להם והבטיח אחריהם גם ושלח  קרב , כלי  עשיית  בענין 
הכלי את  ראו  לאנד מהענגיל  מלאכות הבעלי כאשר  והנה ביותר. הטובים קרב  כלי לו
הם  קרב שהכלי  הוא אמת  הנה להמלך אמרו להם הקודמים מלאכות הבעלי של קרב
כבידה  היא מהם קרב כלי שכל  והוא, אחד חסרון בהם שיש אך מאוד, וחזקים טובים 
ובכח ירייתה בעת עמה לעבוד אנשים הרבה וצריכים בכבדות  היא  וירייתה מאוד
ויגיעי עייפים  בה היורים האנשים כל  נעשו אחת פעם ירייתה ידי שעל האופן הרבה

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  לאפתח 

אשר האנשים כי  השנית, בפעם בה ליירות אחרים אנשים לחפש שצריכים עד כח
אשר ויגיעתם מעייפותם שינוחו עד  הרבה זמן לנוח צריכים ראשונה  בפעם בה ירו
תעשה  ומה מעט שבמדינתך חיל ואנשי קטן מלך ואתה ראשונה, מירייה הגיעם
לך אין כי ללחום, במה  לך יהיו ולא וייגעו ייעפו אנשים וכל המלחמה כשתתמהמה
ייעפו  וכשאלו הרבה חיל  אנשי  להם יש שהמה יען נגדך הנלחמים להמלכים לדמות 

כליו  עם להלחם להם די ולכן במקומם להעמיד אחרים הרבה תיכף להם יש יגעו
אתה. כן שאין מה כאלו קרב

חידשנו אך אנחנו אשר  מקרוב שזה כפי הנה לטובתך ונכונה אמונה עצתינו
אפילו  אדם כל אשר  וקל  קטן ואיכותו בכמותו והוא חדש קרב כלי  מין בחכמתינו
זאת ועוד  ויגיעה, עמל שום בלי  בקלות  בו ולירות  אחת  ביד להחזיקו יכול כח חלש
חצים  לאלף נתחלק הוא קרב  מהכלי יציאתו לאחר  אשר כזה חץ מין בתוכו שנמצא
כזה  קרב  כלי  תעשה ואם  אחד חיל איש ולאבד  להרוג  יוכל  קטן חץ כל  אשר קטנים
לו  לעשות  ושכרם לעצתם  המלך וישמע נגדך, הקמים אויביך את  שתוכל להיות יוכל
שום  ובלי בנקל המלחמה כל  בהם  שכבש היה כן  לו אמרו וכאשר כנ"ל, קרב  כלי 

עכ "ל. גדול ", מלך אח"כ ונעשה ויגיעה עמל

נתייגע מדברי ולא  נתעייף לא למען  לעשות, עלינו מה נלמד  לעיל הנזכר  חיים החפץ
כך כל להעמיד  וביכולתינו בכוחינו שאין  מרובים אנשים רב  לחיל ונצטרך
ממנו  ידח לבלתי  לקיים העולם בכל היהודים לכל  להגיע כדי זה על אנשים הרבה
דרכינו  לפי  אכן בביצועה, האפשרות אין אבל מועיל  זה באופן היריה שכלי  הגם נידח,
שאין  אחת  פעולה  אחת ובירייה אחת בפעם ומועיל חדש קרב  לכלי  דומה שהוא

רב. לחיל בזה צורך

ויהודיוכן יהודי לכל הקדוש הזוהר של הספרים עם להגיע שכדי  ברוחניות גם הוא 
להגיע  ויוכל ספרים ורבבות אלפים ידפיס ובכך לספר  ש"ח 5 שיתרום ידי  על

ויהודי. יהודי  לכל


פניהם.ובזה  נגד האמת  מטרת שאין שונים מומים למבקרי  תשובה חובת ידי  יצאתי 

בספריוהנה עבודתי סדר את  לפניהם ולהציג מלכים לפני להתייצב  אתי  מקום כאן 
חלקים. לכמה הספר חלוקת  סבת ולבאר

עניניבראשית רק יבואר בו אשר  הכמות הספרים להדפיס מחשבתינו היה עבודתינו
הקדוש מזוהר הענינים רוב  את כשלקטנו אבל שמים, ויראת  ועונש שכר
לוקחים  שאין  בגלל ורק אך הוא  שלנו הדור  של ההזנחה שכל וראינו נתלהבנו ועוד,
וללמד תוכחה בעניני  האחריות  ואחד אחד כל על עלינו המוטל  החיוב  גודל בחשבון
אשר ועונש, שכר של הנפש בהשארת  האמונה עיקרי של הנוראים ענינים  חבירו את 
אורחות מוסר  שבט  המאור מנורת הלבבות  וחובת  חכמה וראשית  הישר  קב  הספר  כל
דברים  חבירו את ללמד הגדול  היסוד שזהו כותבים ישרים  מסילת יונה  רבינו צדיקים
שבת שמירת כמו הדת יסודי עניני ובפרט  התורה מצות כל לקיים יוכלו שכך כדי  אלו



דברל דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

"סוף  הפסוק על  קהלת  בתרגום  דאיתא  וכמו שקלקל דברים שארי ידי על איברים 
ירא האלקים את כן ועל כל  לעיני  יתפרסם הכל שלבסוף דהיינו נשמע" הכל דבר 
האדם  שנשמר  לאוין ושס"ה מ "ע  שהרמ "ח  ור "ל האדם כל זה כי  שמור  מצותיו ואת 
או  אבר  באיזה מום בעל  ויהיה כשיקום ונמצא  האדם כל  לעתיד יבנה חייו בימי
איזה  הכל יתבוננו שבתורה] לאוין שס"ה נגד [המכונים מגידיו גיד איזה לו שיתקלקל

לנצח]. עי "ז  יסבול וכלימה קלון וכמה נפש בשאט עבר  לאו או מ "ע

אמונה יסוד היא שבת שמירת ענין

בד'ויש אמונה כמו הקדושה נפש חיות  עיקר  שהם והלב  הראש נגד שהם ענינים
ההם  ענינים לו יחסר דאם האמונה יסוד ג "כ דהוא שבת שמירת וענין ובתורתו
בנפש רק חי הוא בעוה"ז חי וכשהוא הקדושה מנפשו החיות  עיקר כל נסתלק כבר

עכ "ל. התחיה, בעת  לקום במה לו יהיה ולא שלו הבהמית 

ספרים  הדפסת בענין שטיכסנו  העצה

היאעל תבל פני  על ונפיצם יהודי  לכל ונשלח  הקדוש הזוהר על ספרים שנדפיס  ידי 
כמו  שהוא בהקדמתו שבת  המנחת שכתב  המשל דוגמת  מועילה והכי טובה הכי 
עמל שום בלי  בקלות בו ולירות  אחת ביד להחזיקו יכול החלש שגם כזה קרב  כלי 
חץ שכל קטנים, חיצים  לאלף  נתחלק  קטן שהוא הגם בתוכו אשר  החץ וגם ויגיעה,
הקמים, האויבים כל את לנצח אפשר זה קרב  בכלי  אחד. חיל איש להרוג יוכל קטן 
יכול אחת שבבת  כזה  חץ כזה קרב  מכלי יריה כמו הוא ושילוחם ספרים בהדפסת
ולהשיג רצויה פעולה ולעשות בעולם רחוקים הכי  ובמקומות אנשים למיליוני להגיע

ויאמר : משלו וישא עמו שבות ה' בשוב נכונה מטרה

ביותר והמצויינים הטובים הכי קרב הכלי

אשרמשל" מלכים שאר  אויביו נגד  למלחמה לצאת  הוכרח  אשר קטן אחד למלך
שצריך מי נגד בזוכרו לנפשו וירא מאוד עד חיל  ואנשי  כח וגיבורי גדולים המה
קרב כלי  לו להכין ושכרם  קרב  כלי עושים מלאכה בעלי אחר  שלח עשה מה להלחם.
מלאכות הבעלי  והנה  כבידה, למלחמה  לצאת שצריך יען בהם  ללחום וטובים הרבה
למשל, היינו  טובים, קרב כלי  הרבה עבורו ועשו במלאכתם והתחכמו השתדלו הנ"ל
בירייה  אנשים מאה למשל בה להרוג יוכל מהם אחת בכל  אשר רימאטיס הנקרא מין 
ענגלאנד במדינת אשר הנ"ל המלך שמע ואח "כ המלך, בעיני מאד הדבר והוטב  אחת,
הראשונים  מלאכות מבעלי גדולים והיותר  חכמים היותר מלאכות בעלי  בנמצא יש
לעשות שירצו כמה רב  הון  להם והבטיח אחריהם גם ושלח  קרב , כלי  עשיית  בענין 
הכלי את  ראו  לאנד מהענגיל  מלאכות הבעלי כאשר  והנה ביותר. הטובים קרב  כלי לו
הם  קרב שהכלי  הוא אמת  הנה להמלך אמרו להם הקודמים מלאכות הבעלי של קרב
כבידה  היא מהם קרב כלי שכל  והוא, אחד חסרון בהם שיש אך מאוד, וחזקים טובים 
ובכח ירייתה בעת עמה לעבוד אנשים הרבה וצריכים בכבדות  היא  וירייתה מאוד
ויגיעי עייפים  בה היורים האנשים כל  נעשו אחת פעם ירייתה ידי שעל האופן הרבה

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  לאפתח 

אשר האנשים כי  השנית, בפעם בה ליירות אחרים אנשים לחפש שצריכים עד כח
אשר ויגיעתם מעייפותם שינוחו עד  הרבה זמן לנוח צריכים ראשונה  בפעם בה ירו
תעשה  ומה מעט שבמדינתך חיל ואנשי קטן מלך ואתה ראשונה, מירייה הגיעם
לך אין כי ללחום, במה  לך יהיו ולא וייגעו ייעפו אנשים וכל המלחמה כשתתמהמה
ייעפו  וכשאלו הרבה חיל  אנשי  להם יש שהמה יען נגדך הנלחמים להמלכים לדמות 

כליו  עם להלחם להם די ולכן במקומם להעמיד אחרים הרבה תיכף להם יש יגעו
אתה. כן שאין מה כאלו קרב

חידשנו אך אנחנו אשר  מקרוב שזה כפי הנה לטובתך ונכונה אמונה עצתינו
אפילו  אדם כל אשר  וקל  קטן ואיכותו בכמותו והוא חדש קרב כלי  מין בחכמתינו
זאת ועוד  ויגיעה, עמל שום בלי  בקלות  בו ולירות  אחת  ביד להחזיקו יכול כח חלש
חצים  לאלף נתחלק הוא קרב  מהכלי יציאתו לאחר  אשר כזה חץ מין בתוכו שנמצא
כזה  קרב  כלי  תעשה ואם  אחד חיל איש ולאבד  להרוג  יוכל  קטן חץ כל  אשר קטנים
לו  לעשות  ושכרם לעצתם  המלך וישמע נגדך, הקמים אויביך את  שתוכל להיות יוכל
שום  ובלי בנקל המלחמה כל  בהם  שכבש היה כן  לו אמרו וכאשר כנ"ל, קרב  כלי 

עכ "ל. גדול ", מלך אח"כ ונעשה ויגיעה עמל

נתייגע מדברי ולא  נתעייף לא למען  לעשות, עלינו מה נלמד  לעיל הנזכר  חיים החפץ
כך כל להעמיד  וביכולתינו בכוחינו שאין  מרובים אנשים רב  לחיל ונצטרך
ממנו  ידח לבלתי  לקיים העולם בכל היהודים לכל  להגיע כדי זה על אנשים הרבה
דרכינו  לפי  אכן בביצועה, האפשרות אין אבל מועיל  זה באופן היריה שכלי  הגם נידח,
שאין  אחת  פעולה  אחת ובירייה אחת בפעם ומועיל חדש קרב  לכלי  דומה שהוא

רב. לחיל בזה צורך

ויהודיוכן יהודי לכל הקדוש הזוהר של הספרים עם להגיע שכדי  ברוחניות גם הוא 
להגיע  ויוכל ספרים ורבבות אלפים ידפיס ובכך לספר  ש"ח 5 שיתרום ידי  על

ויהודי. יהודי  לכל


פניהם.ובזה  נגד האמת  מטרת שאין שונים מומים למבקרי  תשובה חובת ידי  יצאתי 

בספריוהנה עבודתי סדר את  לפניהם ולהציג מלכים לפני להתייצב  אתי  מקום כאן 
חלקים. לכמה הספר חלוקת  סבת ולבאר

עניניבראשית רק יבואר בו אשר  הכמות הספרים להדפיס מחשבתינו היה עבודתינו
הקדוש מזוהר הענינים רוב  את כשלקטנו אבל שמים, ויראת  ועונש שכר
לוקחים  שאין  בגלל ורק אך הוא  שלנו הדור  של ההזנחה שכל וראינו נתלהבנו ועוד,
וללמד תוכחה בעניני  האחריות  ואחד אחד כל על עלינו המוטל  החיוב  גודל בחשבון
אשר ועונש, שכר של הנפש בהשארת  האמונה עיקרי של הנוראים ענינים  חבירו את 
אורחות מוסר  שבט  המאור מנורת הלבבות  וחובת  חכמה וראשית  הישר  קב  הספר  כל
דברים  חבירו את ללמד הגדול  היסוד שזהו כותבים ישרים  מסילת יונה  רבינו צדיקים
שבת שמירת כמו הדת יסודי עניני ובפרט  התורה מצות כל לקיים יוכלו שכך כדי  אלו



דברלב דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

וגודל וכו'. ותפלה תורה וציצית מזוזות תפילין כשרות צניעות חינוך המשפחה טהרת
לזכות יזכה זה ידי ועל שלימה לתשובה ולקרבו להוכיחו חבירו את שמזכה מי שכר
בפנים  כמבואר  העושה מן  יותר  המעשה שגדול  עושה, שחבירו התורה מצוות  לכל
אשר הזה והנשגב  הנורא הענין על לב ישימו ויחידים רבנים עוד  וכך ז"ל. מהגר "א
שאת וליתר  ועוד, ובחינוך נצבים, פ ' באוהחה"ק כמבואר בזה תלוי  היהדות  קיום כל

מנד"ז. המסתעפים דברים כמה עוד להוסיף

ועשינו ולהקל וקצרים, קטנים לקטעים הארוכים, הדיבורים את חלקנו הלומדים, על
של מקומן  ובאיזה הענינים, ותוכן ונקודות  פיסוק בסימני  תיקונים, כמה
ותיקוני מקומות , מראה וקצת ועיונים, הערות ביאורים, כמה גם הוספנו שבחי "ם,
בגוף  ואמנם להמעיין. לעזור  מנת  על ניכרות , קל ובעיון מצויות, בדפוס אשר  טעיות,
מכוונת לחרוג  שלא  כדי השערה , כחוט  אפילו  שינויים, שום ח"ו עשינו לא  הדברים,
ונקוה  ממקורו, מקום המראה ובציון ובצורתו, בצביונו מקומו, על הכל והצגנו האמת,

כהלכתה. האלו המצוות ויקיימו לאורו, ילכו שרבים יתברך להשם

יועץוראיתי פלא אסיפה)בספר  אסופות(ערך בעלי  רבותינו לנו עשו טובה כמה :
שאלמלא בם, תלוי רבים זכות רבים וזיכו זכו ודור  דור  בכל אשר  הקדושים
הוא ומי  עלינו רבו הזמן  טרדות  יתום דור  אנן ובפרט מישראל, תורה נשתכחה הם
כל ודור דור  בכל יעשו וכן אצלו, נמצאים הספרים כל להיות ידו תשיג  אשר  זה
אסופות ויעשה לרבים להועיל ישתדל הרבה וספרים דעת  ה' חננו  אשר  חכם תלמיד
וכדומה, מוסר  מתוכחות לדרושים, מהקדמות מכללות , דינים, מקצורי  עליו, ה ' כיד 

ש השאננים ללעג יחושו זה ואל אין  הידוע לנו  לשנות  החכמים הועיל מה אומרים
רבים  וזכות רבים ממזכי הם אלו ספרים, שהוציאו השם וליטול  כסף ללקט  אם כי

ע "ש. בם, תלוי 

מנחתוראה לספר בהקדמה ומצאתי וז "ל : בהקדמתו ישראל סגולות בספר שכתב  מה
בשם  שכתב ז "ל דעת חוות בעל להגאון תו"ג לספר הקדמה בשם שהביא  שבת 
בספר ועיין עכ"ל , הספר כל על  מגין הוא בספר אחד  טוב  דבר יש דאם החכם מאמר
הגאון בשם שכתב הזהר בני  מהמה ויותר  קהלת פסוק על שכתב  ממה אביב  בכורי
וראה  ובא אמתי, אחד חידוש ספק על  שלם ספר  להדפיס  שכדאי ז "ל  דעת חוות בעל
במחירה  אשר  ומכסף מזהב  אחת מטבע ריוח ספק על ההמוני יכרכרו כרכורים כמה
לרבים  ולהודיע ה' בתורת  לחדש  ממעל  הנפש חלק וזה צואה, לקיא  והיה  בטנו ימלא
מכתובות לי נראה זה לדבר וזכר  עכ"ל . ע "ש, תק"ל , בסימן חסידים בספר שכתוב  כמו

כ "ז ) מאב"י(דף ראיה יש  ועוד ע"ש. הכהנות, כל על מצלת אחת מחבואה יש דאם ,
לא הנוכחי  ספרי  אם שאף אומר אני  כן וכמו והבן. טוב דבר  בו נמצא יען בי' דכתיב 
יתברך להשם שאקוה ובפרט כן, גם לי די אחד בדבר בעיר  לאחד רק לתועלת יהיה

לרבים. אפילו אלא לתועלת הנוכחי  ספרי יהיה בלבד לאחד שלא

שום צאו אין אשר ושיטות  בכללים ספרים כמה חברו וחכמים גדולים שכמה וראו
כל שיוכל  בסדר והשיטות, הכללים שסדרו מה רק בדבריהם, נמצא חידוש

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  לגפתח 

צורך שום שאין הגם כנודע, וחיפוש יגיעה שום בלי שצריך מה למצוא  למד מלומדי
יתברך להשם אקוה  הנוכחי שספרי שכן מכל כן  ואם בעיר, לאחד אפשר  רק בדבריהם ,
ישראל איש כל להבעה"ב, והן להחסידים , והן  להלומדים, הן ולתועלת נצרך, שיהיה

ברוחניות, והן  בגשמיות הן  לצורך לו יהיה אשר דבר איזה ימצא  סגולה  והשםעם
יומא  מארז "ל [כידוע הרבים  את ממזכי אהיה חיי  ימי שכל יזכנו פ "ז )יתברך המזכה(דף

ידו על  בא חטא אין הרבים לחושןאת חיבורו בסוף ז"ל יוסף הבית לרבינו ועיין ,
מצדיקי בכלל יהיה  למען ישראל בכל יוסף הבית ספרו שיתפשט  שהתפלל  משפט
ואזכה  כמוני ], איש יענה מה זה על התפלל ז"ל יוסף  הבית  רבינו ואם ע "ש, הרבים,
אכי "ר, ח"ו יסורים שום בלי  הגוף ובשלות הנפש במנוחות יתברך השם את  לעבוד עוד

ישראל. סגולות  בספר  עכ"ל

הספריתן שאליו ה' דבר  את  היראים ציבור בעיני טוב  ושכל חן זה  ספר שימצא  ה'
את הספר דברי ויאירו ומשתלם, כדאי מאמץ כל  ושבשבילו בעיקר , מופנה
בהספר המובאים הצדיקים בדרכי ולילך לדבוק שהם  מקום בכל  ישראל של עיניהם
כל ועל עלינו יגינו הנ"ל הצדיקים  של וזכותם חיים, מלך פני באור וליאור  לזכות
אמן ולשלם ולחיין לטב ישראל  עם דכל  ולבא דלבאי  משאלין להשלים ביתנו , בני

רצון. יהי כן 

היותרחיבור דינים לידע הפוסקים בספרי לדפדף הציבור מעול להקל מטרתו הנוכחי 
אפשר אי בלעדן אשר שמים, יראת ועניני ועונש, שכר בנושאי  ורגילים נחוצים

משרים. תחזנה כל  עיני  כאשר  פשוט , כיהודי  אפילו מצוות  לקיים

כוחנו יהי בכל ליוצרנו לעבוד לבבנו לטהר  ונזכה טהרה רוח עלינו ה' שיערה  רצון
בימינו  במהרה נדחנו ויקבץ משיחנו לנו שישלח עד  מאודנו ובכל נפשנו ובכל
באיזה  שרוצה כמה להדפיס אחד לכל ומצוה מותר הזה שהספר  למודעי  וזאת אמן.

צדיקים. לבנים וזוכה לעד  עומדת זכותו  הרבים את  המזכה וכל שרוצה, לשון

נאובסיומא ויהי  כרצונו, שלא  דבר  פינו  יאמר שאל יתברך להשם תפלתי  דמלתא
שהבאנו  וקדושים, גאונים הצדיקים, כל זכות כל . אדון לפני לרצון אמרינו
כאור תצהיר צדקתם זכות  מרווחים, מגדלים בנינו פסקיהם ועל הטהורים, דבריהם
יעזור תמים , אהבת  ישראל אלוקי וה' יושר, מליצי  עבורינו ויהיו הימים, שבעת

עולמים. תשועת שנושע

ה'ובעמדינו  ולפני יעטוף כי  לעני בתפלה עומד אני עדיין דבר", ה"פתח בחתימת
שהבאנו  תבל מצוקי  ארץ גאוני שזכות נא  הושיעה  ה' אנא  שיחי. אשפוך
עולם  עד זרעי וזרע  זרעי ומפי מפי  התורה  ימוש שלא להתברך לנו יעמוד דבריהם,

סלה. אמן

האברךוטרם המופלג , הנגיד הרבני ידידי לכבוד ברכה קובע הנני לדבר אכלה
מו  וכו'כמדרשו וישרות טובות במדות ומוכתר שמים ויראת  בתורה "מ 

כפול שכרו יהי הזה, הספר להוצאת ואימוץ עידוד  מסייעת יד  נתן אשר  נ"י מוהר"ר...
וכן והצלחה ברכה שפע משפחתו ולכל לו ישפע  שמיא  ומן דמיטב  מילי  בכל ומבורך



דברלב דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

וגודל וכו'. ותפלה תורה וציצית מזוזות תפילין כשרות צניעות חינוך המשפחה טהרת
לזכות יזכה זה ידי ועל שלימה לתשובה ולקרבו להוכיחו חבירו את שמזכה מי שכר
בפנים  כמבואר  העושה מן  יותר  המעשה שגדול  עושה, שחבירו התורה מצוות  לכל
אשר הזה והנשגב  הנורא הענין על לב ישימו ויחידים רבנים עוד  וכך ז"ל. מהגר "א
שאת וליתר  ועוד, ובחינוך נצבים, פ ' באוהחה"ק כמבואר בזה תלוי  היהדות  קיום כל

מנד"ז. המסתעפים דברים כמה עוד להוסיף

ועשינו ולהקל וקצרים, קטנים לקטעים הארוכים, הדיבורים את חלקנו הלומדים, על
של מקומן  ובאיזה הענינים, ותוכן ונקודות  פיסוק בסימני  תיקונים, כמה
ותיקוני מקומות , מראה וקצת ועיונים, הערות ביאורים, כמה גם הוספנו שבחי "ם,
בגוף  ואמנם להמעיין. לעזור  מנת  על ניכרות , קל ובעיון מצויות, בדפוס אשר  טעיות,
מכוונת לחרוג  שלא  כדי השערה , כחוט  אפילו  שינויים, שום ח"ו עשינו לא  הדברים,
ונקוה  ממקורו, מקום המראה ובציון ובצורתו, בצביונו מקומו, על הכל והצגנו האמת,

כהלכתה. האלו המצוות ויקיימו לאורו, ילכו שרבים יתברך להשם

יועץוראיתי פלא אסיפה)בספר  אסופות(ערך בעלי  רבותינו לנו עשו טובה כמה :
שאלמלא בם, תלוי רבים זכות רבים וזיכו זכו ודור  דור  בכל אשר  הקדושים
הוא ומי  עלינו רבו הזמן  טרדות  יתום דור  אנן ובפרט מישראל, תורה נשתכחה הם
כל ודור דור  בכל יעשו וכן אצלו, נמצאים הספרים כל להיות ידו תשיג  אשר  זה
אסופות ויעשה לרבים להועיל ישתדל הרבה וספרים דעת  ה' חננו  אשר  חכם תלמיד
וכדומה, מוסר  מתוכחות לדרושים, מהקדמות מכללות , דינים, מקצורי  עליו, ה ' כיד 

ש השאננים ללעג יחושו זה ואל אין  הידוע לנו  לשנות  החכמים הועיל מה אומרים
רבים  וזכות רבים ממזכי הם אלו ספרים, שהוציאו השם וליטול  כסף ללקט  אם כי

ע "ש. בם, תלוי 

מנחתוראה לספר בהקדמה ומצאתי וז "ל : בהקדמתו ישראל סגולות בספר שכתב  מה
בשם  שכתב ז "ל דעת חוות בעל להגאון תו"ג לספר הקדמה בשם שהביא  שבת 
בספר ועיין עכ"ל , הספר כל על  מגין הוא בספר אחד  טוב  דבר יש דאם החכם מאמר
הגאון בשם שכתב הזהר בני  מהמה ויותר  קהלת פסוק על שכתב  ממה אביב  בכורי
וראה  ובא אמתי, אחד חידוש ספק על  שלם ספר  להדפיס  שכדאי ז "ל  דעת חוות בעל
במחירה  אשר  ומכסף מזהב  אחת מטבע ריוח ספק על ההמוני יכרכרו כרכורים כמה
לרבים  ולהודיע ה' בתורת  לחדש  ממעל  הנפש חלק וזה צואה, לקיא  והיה  בטנו ימלא
מכתובות לי נראה זה לדבר וזכר  עכ"ל . ע "ש, תק"ל , בסימן חסידים בספר שכתוב  כמו

כ "ז ) מאב"י(דף ראיה יש  ועוד ע"ש. הכהנות, כל על מצלת אחת מחבואה יש דאם ,
לא הנוכחי  ספרי  אם שאף אומר אני  כן וכמו והבן. טוב דבר  בו נמצא יען בי' דכתיב 
יתברך להשם שאקוה ובפרט כן, גם לי די אחד בדבר בעיר  לאחד רק לתועלת יהיה

לרבים. אפילו אלא לתועלת הנוכחי  ספרי יהיה בלבד לאחד שלא

שום צאו אין אשר ושיטות  בכללים ספרים כמה חברו וחכמים גדולים שכמה וראו
כל שיוכל  בסדר והשיטות, הכללים שסדרו מה רק בדבריהם, נמצא חידוש

דוד  תהילות זוהר  דברליקוטי  לגפתח 

צורך שום שאין הגם כנודע, וחיפוש יגיעה שום בלי שצריך מה למצוא  למד מלומדי
יתברך להשם אקוה  הנוכחי שספרי שכן מכל כן  ואם בעיר, לאחד אפשר  רק בדבריהם ,
ישראל איש כל להבעה"ב, והן להחסידים , והן  להלומדים, הן ולתועלת נצרך, שיהיה

ברוחניות, והן  בגשמיות הן  לצורך לו יהיה אשר דבר איזה ימצא  סגולה  והשםעם
יומא  מארז "ל [כידוע הרבים  את ממזכי אהיה חיי  ימי שכל יזכנו פ "ז )יתברך המזכה(דף

ידו על  בא חטא אין הרבים לחושןאת חיבורו בסוף ז"ל יוסף הבית לרבינו ועיין ,
מצדיקי בכלל יהיה  למען ישראל בכל יוסף הבית ספרו שיתפשט  שהתפלל  משפט
ואזכה  כמוני ], איש יענה מה זה על התפלל ז"ל יוסף  הבית  רבינו ואם ע "ש, הרבים,
אכי "ר, ח"ו יסורים שום בלי  הגוף ובשלות הנפש במנוחות יתברך השם את  לעבוד עוד

ישראל. סגולות  בספר  עכ"ל

הספריתן שאליו ה' דבר  את  היראים ציבור בעיני טוב  ושכל חן זה  ספר שימצא  ה'
את הספר דברי ויאירו ומשתלם, כדאי מאמץ כל  ושבשבילו בעיקר , מופנה
בהספר המובאים הצדיקים בדרכי ולילך לדבוק שהם  מקום בכל  ישראל של עיניהם
כל ועל עלינו יגינו הנ"ל הצדיקים  של וזכותם חיים, מלך פני באור וליאור  לזכות
אמן ולשלם ולחיין לטב ישראל  עם דכל  ולבא דלבאי  משאלין להשלים ביתנו , בני

רצון. יהי כן 

היותרחיבור דינים לידע הפוסקים בספרי לדפדף הציבור מעול להקל מטרתו הנוכחי 
אפשר אי בלעדן אשר שמים, יראת ועניני ועונש, שכר בנושאי  ורגילים נחוצים

משרים. תחזנה כל  עיני  כאשר  פשוט , כיהודי  אפילו מצוות  לקיים

כוחנו יהי בכל ליוצרנו לעבוד לבבנו לטהר  ונזכה טהרה רוח עלינו ה' שיערה  רצון
בימינו  במהרה נדחנו ויקבץ משיחנו לנו שישלח עד  מאודנו ובכל נפשנו ובכל
באיזה  שרוצה כמה להדפיס אחד לכל ומצוה מותר הזה שהספר  למודעי  וזאת אמן.

צדיקים. לבנים וזוכה לעד  עומדת זכותו  הרבים את  המזכה וכל שרוצה, לשון

נאובסיומא ויהי  כרצונו, שלא  דבר  פינו  יאמר שאל יתברך להשם תפלתי  דמלתא
שהבאנו  וקדושים, גאונים הצדיקים, כל זכות כל . אדון לפני לרצון אמרינו
כאור תצהיר צדקתם זכות  מרווחים, מגדלים בנינו פסקיהם ועל הטהורים, דבריהם
יעזור תמים , אהבת  ישראל אלוקי וה' יושר, מליצי  עבורינו ויהיו הימים, שבעת

עולמים. תשועת שנושע

ה'ובעמדינו  ולפני יעטוף כי  לעני בתפלה עומד אני עדיין דבר", ה"פתח בחתימת
שהבאנו  תבל מצוקי  ארץ גאוני שזכות נא  הושיעה  ה' אנא  שיחי. אשפוך
עולם  עד זרעי וזרע  זרעי ומפי מפי  התורה  ימוש שלא להתברך לנו יעמוד דבריהם,

סלה. אמן

האברךוטרם המופלג , הנגיד הרבני ידידי לכבוד ברכה קובע הנני לדבר אכלה
מו  וכו'כמדרשו וישרות טובות במדות ומוכתר שמים ויראת  בתורה "מ 

כפול שכרו יהי הזה, הספר להוצאת ואימוץ עידוד  מסייעת יד  נתן אשר  נ"י מוהר"ר...
וכן והצלחה ברכה שפע משפחתו ולכל לו ישפע  שמיא  ומן דמיטב  מילי  בכל ומבורך



דוד  תהילות זוהר  בראשית ליקוטי  א 'פרשת להפרק 

דוד תהלות  זוהר  לקוטי

בראשית פרשת 

'א פרק 

ע "ב) די "ב הזוהר ספר (הקדמת 

ורוחו נפשו לתקן יום בכל בתורה ולעמול לעסוק צריך 

חמישאה,א . א')פקודא  ע "ב )(בראשית  מ "ז המים (בראשית ישרצו כתיב ,
באורייתא, למלעי חד פקודין תלת  אית קרא בהאי  חיה נפש  שרץ
ולאעברא  יומין לתמנייא למגזר וחד ורביה , בפריה לאתעסקא וחד

ערלתא. מתמן

הקדושים  כמלאכים להיות וזוכה קדושה בנשמה מתתקן בתורה העוסק

לתקנא ב. יומא , בכל לה ולאפשא בה, ולאשתדלא באורייתא למלעי 
נש דבר  דכיון ורוחיה. באורייתא,נפשיה ע "א )אתעסק  ס "ב אתתקן (נח 

א') חיה (ש"כ דההיא  נפש  חיה , נפש שרץ  דכתיב קדישא. אחרא בנשמתא
קדושא  קדישא נפשא  ליה לית באורייתא, אתעסק לא נש בר  דכד קדישא .

 א פרק

חמישאה מפקודא

ורוחו נפשו  לתקן  יום בכל בתורה ולעמול לעסוק צריך
וכו':א . חמישאה  הזהפקודא במקרא  חיה, נפש שרץ המים  ישרצו כתוב, החמישית המצוה 

ימים לשמונה למול  ואחת ורביה, בפריה  לעסוק  אחת  בתורה, לעסוק  אחת מצות, שלש יש
הערלה את משם  ורוחו.וצריךולהעביר נפשו לתקן  יום בכל בה לעסוק

הקדושים כמלאכים  להיות  וזוכה  קדושה בנשמה מתתקן  בתורה  העוסק
וכו ':ב. נש דבר קדושה,דכיון  אחרת בנשמה  מתתקן הוא בתורה, עוסק  שהאדם מכיון 

חיה. נפש שרץ הקדושה,שפירושושכתוב, ההיא מחיה נפש המלכות, כשהאדםשהיא כי ,
עוסק  וכשהוא עליו, שורה  אינה שלמעלה  הקדושה קדושה, נפש לו אין בתורה , עוסק אינו

הקדושים. כמלאכים  ולהיות  ההיא, חיה לנפש זוכה בה, שדובב הרחש באותו בתורה,

דברלד  דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

זו  אמן . יהיו, ורעננים דשנים לעוד , יזכו ועוד ובשלוה , בנחת  ויגדלו יפרחו לבניהם,
הספר לאור  להוציא זכה  הלב  שמחת מתוך  כי בעזרו , אברהם אלקי שכרה, וזו תורה
האלוקי התנא של זכותם דרכו, תיישר  תמים צדקת  לו, מחכים שרבים הזה  הקדוש
בספר המובאים הקדושים המחברים בעלי וכל  הקדוש והאר"י יוחאי בר  שמעון  רבי 

הזה בספר שיעיינו הלומדים כל וזכות  זי "ע , בראשיתהזה  הסדרים על הכרכים (ובשאר
במדבר) ויקרא להמשיךשמות משפחתו כל ועל  עליו יגונו שלימה, בתשובה וישובו

נחת ולשבוע  כל, מכל בכל ברכת מתוך הימים, כל ה' בבית  ובשבתו בקודש, פעליו
בב"א. שילה יבוא  כי עד באהלו, ישכון וחסד  טוב ואך חלציו, מיוצאי עולמים



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



דוד  תהילות זוהר  בראשית ליקוטי  א 'פרשת להפרק 

דוד תהלות  זוהר  לקוטי

בראשית פרשת 

'א פרק 

ע "ב) די "ב הזוהר ספר (הקדמת 

ורוחו נפשו לתקן יום בכל בתורה ולעמול לעסוק צריך 

חמישאה,א . א')פקודא  ע "ב )(בראשית  מ "ז המים (בראשית ישרצו כתיב ,
באורייתא, למלעי חד פקודין תלת  אית קרא בהאי  חיה נפש  שרץ
ולאעברא  יומין לתמנייא למגזר וחד ורביה , בפריה לאתעסקא וחד

ערלתא. מתמן

הקדושים  כמלאכים להיות וזוכה קדושה בנשמה מתתקן בתורה העוסק

לתקנא ב. יומא , בכל לה ולאפשא בה, ולאשתדלא באורייתא למלעי 
נש דבר  דכיון ורוחיה. באורייתא,נפשיה ע "א )אתעסק  ס "ב אתתקן (נח 

א') חיה (ש"כ דההיא  נפש  חיה , נפש שרץ  דכתיב קדישא. אחרא בנשמתא
קדושא  קדישא נפשא  ליה לית באורייתא, אתעסק לא נש בר  דכד קדישא .

 א פרק

חמישאה מפקודא

ורוחו נפשו  לתקן  יום בכל בתורה ולעמול לעסוק צריך
וכו':א . חמישאה  הזהפקודא במקרא  חיה, נפש שרץ המים  ישרצו כתוב, החמישית המצוה 

ימים לשמונה למול  ואחת ורביה, בפריה  לעסוק  אחת  בתורה, לעסוק  אחת מצות, שלש יש
הערלה את משם  ורוחו.וצריךולהעביר נפשו לתקן  יום בכל בה לעסוק

הקדושים כמלאכים  להיות  וזוכה  קדושה בנשמה מתתקן  בתורה  העוסק
וכו ':ב. נש דבר קדושה,דכיון  אחרת בנשמה  מתתקן הוא בתורה, עוסק  שהאדם מכיון 

חיה. נפש שרץ הקדושה,שפירושושכתוב, ההיא מחיה נפש המלכות, כשהאדםשהיא כי ,
עוסק  וכשהוא עליו, שורה  אינה שלמעלה  הקדושה קדושה, נפש לו אין בתורה , עוסק אינו

הקדושים. כמלאכים  ולהיות  ההיא, חיה לנפש זוכה בה, שדובב הרחש באותו בתורה,

דברלד  דוד פתח  תהילות זוהר  ליקוטי 

זו  אמן . יהיו, ורעננים דשנים לעוד , יזכו ועוד ובשלוה , בנחת  ויגדלו יפרחו לבניהם,
הספר לאור  להוציא זכה  הלב  שמחת מתוך  כי בעזרו , אברהם אלקי שכרה, וזו תורה
האלוקי התנא של זכותם דרכו, תיישר  תמים צדקת  לו, מחכים שרבים הזה  הקדוש
בספר המובאים הקדושים המחברים בעלי וכל  הקדוש והאר"י יוחאי בר  שמעון  רבי 

הזה בספר שיעיינו הלומדים כל וזכות  זי "ע , בראשיתהזה  הסדרים על הכרכים (ובשאר
במדבר) ויקרא להמשיךשמות משפחתו כל ועל  עליו יגונו שלימה, בתשובה וישובו

נחת ולשבוע  כל, מכל בכל ברכת מתוך הימים, כל ה' בבית  ובשבתו בקודש, פעליו
בב"א. שילה יבוא  כי עד באהלו, ישכון וחסד  טוב ואך חלציו, מיוצאי עולמים





בראשית לו ב 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

בה, דרחיש  רחישו  בההוא באורייתא, אשתדל וכד עלוי. שריא לא דלעילא
קדישין. כמלאכין ולמהדר  חיה, נפש  לההיא זכי 

בקרבו. חדש נכון רוח  אז   בתורה שעוסק ע"י
ק "ג )דכתיבג. באורייתא (תהלים  דמתעסקין אינון אלין מלאכיו יי' ברכו

האי הארץ על יעופף  ועוף  דכתיב הוא ודא בארעא מלאכיו  דאקרון
גדפין  לון למעבד קב"ה  דזמין  תנינן עלמא בההוא עלמא. בהאי

דכתיב עלמא בכל ולאשטא מ ')כנשרין יעלו (ישעי' כח  יחליפו יי' וקוי
כנשרים. אבר

ישרצון ד . מים דאקרי אורייתא דא הארץ  על יעופף ועוף  דכתיב  והיינו 
כמה  לתתא לה ימשכון חיה דההיא מאתר  חיה  דנפש  רחשא ויפקון 

דוד אמר וע"ד ע "ב )דאתמר  קי "ב  נ"א )(וישב  אלקים (תהלים  לי ברא טהור  לב
בקרבי: חדש  נכון ורוח וכדין באורייתא  למלעי


'ב פרק
ע "ב) דכ"ג (בראשית

מלאכי רבוא אלף ע ' אחריה רודפים אז שלימה אינה התפילה אם
רח "ל חבלה

כד"אא . אבתרה  רדפין חבלה  מלאכי כמה שלימא  איהי לאו צלותא ואי
א ) מצלין(איכה דא  ובגין וגו'. השיגוה  רודפיה ע"ח )כל  רחום (תהלים  והוא 

בקרבו חדש נכון רוח אז   בתורה  שעוסק ידי  על
וגו':ג. ברכו מלאכיודכתיב שנקראים  בתורה , העוסקים הם  אלו מלאכיו. ה' ברכו שכתוב

שעתיד למדנו ההוא , ובעולם הזה. בעולם  הוא זה הארץ. על יעופף  ועוף שכתוב, וזהו בארץ .
יעלו כח  יחליפו ה ' וקוי שכתוב, העולם  בכל לשוטט כנשרים  כנפים להם לעשות  הקב"ה

כנשרים. אבר

ועוף ד . דכתיב מיםוהיינו שנקראת התורה כי  הארץ. על יעופף ועוף שכתוב, וזהו וגו':
ההיא חיה של  ממקומה  חיה נפש  של רחש ויוציאו המלכותישרצו אותהשהיא ימשכו .

ורוח ואז, בתורה  לעסוק  אלהים , לי  ברא  טהור לב דוד אמר זה ועל שלמדנו. כמו למטה
בקרבי. חדש נכון

 ב פרק
לעני תפלה  מאמר

רח "ל חבלה  מלאכי רבוא  אלף ע' אחריה  רודפים אז  שלימה אינה  התפילה אם
רודפיה א. כל כד "א אבתרה, רדפין  חבלה  מלאכי כמה שלימא, איהי לאו צלותא  ואי

המצרים בין  כמ"ש השיגוה אחריה  רודפים  חבלה מלאכי כמה שלימה, אינה התפילה ואם 

דוד  תהילות זוהר  בראשית ליקוטי  ב 'פרשת לזפרק 

להשיב והרבה משחית דא ישחית ולא נחש. דאיהו סמאל דא עון יכפר
צלותא  בתר ירדפון דלא בגין  חמה דא חמתו כל יעיר ולא  אף דא אפו
שבעין  מנייהו  ותליין אינון ממנן  שבעה מנייהו תליין חבלה מלאכי וכמה

רבוא. אלף  עשרה  מנייהו ותליין מקטרגין אנון ורקיעא רקיעא ובכל 
וז "ש חבלה, מלאכי  כל  בורחין מיד ותפילין  בטלית  שלימה התפילה אם 

אלף  מצדך  יפול
ודרועא ב. רישא על ותפילין  דמצוה בעטופא  שלימא סלקא  צלותא ואי

בהו כ"ח )אתמר עליך (דברים  נקרא ידו"ד שם כי הארץ  עמי כל וראו 
על  ידו"ד שם  דחזי ומאן  דרישא תפלין  דאיהי אוקמוה יי שם ממך. ויראו

דאיהו בצלותא הה"ד(ידו"ד)רישא ברחין  כלהון מיד צ "א )אדנ"י  (תהלים 

וגו '. אלף מצדך יפול 
– עליה והתפלל בצערה השתתף השכינה צער  כשראה ע"ה המלך דוד
– תהלים מיני  עשרה תיקן בשמחה בתשובה חוזרים שישראל  כשראה

ענני אזנך ה' הטה  לדוד תפילה אמר ואח "כ 
יומייא ג. בסוף  בתראה דגלותא דוחקא  דקודשא  ברוחא דחמא בגין ויעקב

כ"ח )(אמר לילא (בראשית ובא השמש  בא כי שם וילן במקום ויפגע

וכו'. רודפיה דאכל ישחית, ולא נחש. דאיהו ס"מ  דא עון, יכפר רחום והוא  מצלין : דא ובגין 
חמה. דא חמתו  כל יעיר ולא אף. דא  אפו, להשיב והרבה והואמשחית. מתפללים , זה  ומשום 

כנגד הוא עון, יכפר קליפות : ד' כנגד  שהוא וכו ' כנגדס"מרחום  הוא  ישחית , ולא הנחש  שהוא
הנקראת הנקראתמשחיתהקלי ' הקלי ' כנגד  הוא אפו להשיב והרבה חמתואף. כל יעיר ולא .

הנקראת הקלי' נגד מתפלליםחמההוא ואנו צלותא,. בתר ירדפון דלא  הקליפותבגין  שד'
התפילה. אחרי ירדפו לא מנייהוהנ"ל תליין חבלה מלאכי תלויםוכמה חבלה  מלאכי וכמה  ,

הנ "ל. הקליפות  ד' ותליין באלו מקטרגין, אינון רקיעא ובכל ע', ותליין  אנון , ממנן  שבעה 
רבוא, אלף ע ' בכל מנייהו מקטרגים  ממונים ע' ואו שבעים  בהם ותלוים  הם , ממונים שבעה 

חבלה. מלאכי  רבוא אלף שבעים  מהם תלוים ואז  דרכו, עוברת שהתפילה ורקיע , רקיע
וראוב. בהו, אתמר ודרועא, רישא  על ותפילין  דמצוה בעטופא שלימה  סלקא צלותא ואי

שהיאוגו' בשלימות עולה התפילה נאמר ואם  אז  וזרוע , ראש על ותפילין  מצוה של בטלית
וגו'. הארץ  עמי כל וראו הוי"ה בהם שם דחזי  ומאן דרישא, תפילין  דאיהי אוקמוה ה' שם

אלף, מצדך יפול הה"ד ברחין כלהון מיד  אדני, דאיהי בצלותא רישא  בארוהועל ה ' שם 
אדנ"י, שם שהיא בהתפילה הראש, על הויה  שם את הרואה וכל ראש, של תפילין  שהוא 

אלף . מצדך יפול וז "ש בורח, תיכף 

כשראה – עליה  והתפלל בצערה השתתף השכינה צער  כשראה  ע"ה המלך  דוד
תפילה אמר ואח"כ – תהלים  מיני עשרה  תיקן בשמחה בתשובה חוזרים שישראל

ענני. אזנך  ה' הטה לדוד
יעקבג. ויירא אמר יומיא בסוף בתראה גלותא דוחקא  דקודשא, ברוחא דחמא בגין ויעקב ,

לו: ויצר  הימים,מאד  באחרית  האחרון שבגלות  הדוחק  את הקודש, ברוח  יעקב שראה  ומשום



בראשית לו ב 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

בה, דרחיש  רחישו  בההוא באורייתא, אשתדל וכד עלוי. שריא לא דלעילא
קדישין. כמלאכין ולמהדר  חיה, נפש  לההיא זכי 

בקרבו. חדש נכון רוח  אז   בתורה שעוסק ע"י
ק "ג )דכתיבג. באורייתא (תהלים  דמתעסקין אינון אלין מלאכיו יי' ברכו

האי הארץ על יעופף  ועוף  דכתיב הוא ודא בארעא מלאכיו  דאקרון
גדפין  לון למעבד קב"ה  דזמין  תנינן עלמא בההוא עלמא. בהאי

דכתיב עלמא בכל ולאשטא מ ')כנשרין יעלו (ישעי' כח  יחליפו יי' וקוי
כנשרים. אבר

ישרצון ד . מים דאקרי אורייתא דא הארץ  על יעופף ועוף  דכתיב  והיינו 
כמה  לתתא לה ימשכון חיה דההיא מאתר  חיה  דנפש  רחשא ויפקון 

דוד אמר וע"ד ע "ב )דאתמר  קי "ב  נ"א )(וישב  אלקים (תהלים  לי ברא טהור  לב
בקרבי: חדש  נכון ורוח וכדין באורייתא  למלעי


'ב פרק
ע "ב) דכ"ג (בראשית

מלאכי רבוא אלף ע ' אחריה רודפים אז שלימה אינה התפילה אם
רח "ל חבלה

כד"אא . אבתרה  רדפין חבלה  מלאכי כמה שלימא  איהי לאו צלותא ואי
א ) מצלין(איכה דא  ובגין וגו'. השיגוה  רודפיה ע"ח )כל  רחום (תהלים  והוא 

בקרבו חדש נכון רוח אז   בתורה  שעוסק ידי  על
וגו':ג. ברכו מלאכיודכתיב שנקראים  בתורה , העוסקים הם  אלו מלאכיו. ה' ברכו שכתוב

שעתיד למדנו ההוא , ובעולם הזה. בעולם  הוא זה הארץ. על יעופף  ועוף שכתוב, וזהו בארץ .
יעלו כח  יחליפו ה ' וקוי שכתוב, העולם  בכל לשוטט כנשרים  כנפים להם לעשות  הקב"ה

כנשרים. אבר

ועוף ד . דכתיב מיםוהיינו שנקראת התורה כי  הארץ. על יעופף ועוף שכתוב, וזהו וגו':
ההיא חיה של  ממקומה  חיה נפש  של רחש ויוציאו המלכותישרצו אותהשהיא ימשכו .

ורוח ואז, בתורה  לעסוק  אלהים , לי  ברא  טהור לב דוד אמר זה ועל שלמדנו. כמו למטה
בקרבי. חדש נכון

 ב פרק
לעני תפלה  מאמר

רח "ל חבלה  מלאכי רבוא  אלף ע' אחריה  רודפים אז  שלימה אינה  התפילה אם
רודפיה א. כל כד "א אבתרה, רדפין  חבלה  מלאכי כמה שלימא, איהי לאו צלותא  ואי

המצרים בין  כמ"ש השיגוה אחריה  רודפים  חבלה מלאכי כמה שלימה, אינה התפילה ואם 
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להשיב והרבה משחית דא ישחית ולא נחש. דאיהו סמאל דא עון יכפר
צלותא  בתר ירדפון דלא בגין  חמה דא חמתו כל יעיר ולא  אף דא אפו
שבעין  מנייהו  ותליין אינון ממנן  שבעה מנייהו תליין חבלה מלאכי וכמה

רבוא. אלף  עשרה  מנייהו ותליין מקטרגין אנון ורקיעא רקיעא ובכל 
וז "ש חבלה, מלאכי  כל  בורחין מיד ותפילין  בטלית  שלימה התפילה אם 

אלף  מצדך  יפול
ודרועא ב. רישא על ותפילין  דמצוה בעטופא  שלימא סלקא  צלותא ואי

בהו כ"ח )אתמר עליך (דברים  נקרא ידו"ד שם כי הארץ  עמי כל וראו 
על  ידו"ד שם  דחזי ומאן  דרישא תפלין  דאיהי אוקמוה יי שם ממך. ויראו

דאיהו בצלותא הה"ד(ידו"ד)רישא ברחין  כלהון מיד צ "א )אדנ"י  (תהלים 

וגו '. אלף מצדך יפול 
– עליה והתפלל בצערה השתתף השכינה צער  כשראה ע"ה המלך דוד
– תהלים מיני  עשרה תיקן בשמחה בתשובה חוזרים שישראל  כשראה

ענני אזנך ה' הטה  לדוד תפילה אמר ואח "כ 
יומייא ג. בסוף  בתראה דגלותא דוחקא  דקודשא  ברוחא דחמא בגין ויעקב

כ"ח )(אמר לילא (בראשית ובא השמש  בא כי שם וילן במקום ויפגע

וכו'. רודפיה דאכל ישחית, ולא נחש. דאיהו ס"מ  דא עון, יכפר רחום והוא  מצלין : דא ובגין 
חמה. דא חמתו  כל יעיר ולא אף. דא  אפו, להשיב והרבה והואמשחית. מתפללים , זה  ומשום 

כנגד הוא עון, יכפר קליפות : ד' כנגד  שהוא וכו ' כנגדס"מרחום  הוא  ישחית , ולא הנחש  שהוא
הנקראת הנקראתמשחיתהקלי ' הקלי ' כנגד  הוא אפו להשיב והרבה חמתואף. כל יעיר ולא .

הנקראת הקלי' נגד מתפלליםחמההוא ואנו צלותא,. בתר ירדפון דלא  הקליפותבגין  שד'
התפילה. אחרי ירדפו לא מנייהוהנ"ל תליין חבלה מלאכי תלויםוכמה חבלה  מלאכי וכמה  ,

הנ "ל. הקליפות  ד' ותליין באלו מקטרגין, אינון רקיעא ובכל ע', ותליין  אנון , ממנן  שבעה 
רבוא, אלף ע ' בכל מנייהו מקטרגים  ממונים ע' ואו שבעים  בהם ותלוים  הם , ממונים שבעה 

חבלה. מלאכי  רבוא אלף שבעים  מהם תלוים ואז  דרכו, עוברת שהתפילה ורקיע , רקיע
וראוב. בהו, אתמר ודרועא, רישא  על ותפילין  דמצוה בעטופא שלימה  סלקא צלותא ואי

שהיאוגו' בשלימות עולה התפילה נאמר ואם  אז  וזרוע , ראש על ותפילין  מצוה של בטלית
וגו'. הארץ  עמי כל וראו הוי"ה בהם שם דחזי  ומאן דרישא, תפילין  דאיהי אוקמוה ה' שם

אלף, מצדך יפול הה"ד ברחין כלהון מיד  אדני, דאיהי בצלותא רישא  בארוהועל ה ' שם 
אדנ"י, שם שהיא בהתפילה הראש, על הויה  שם את הרואה וכל ראש, של תפילין  שהוא 

אלף . מצדך יפול וז "ש בורח, תיכף 

כשראה – עליה  והתפלל בצערה השתתף השכינה צער  כשראה  ע"ה המלך  דוד
תפילה אמר ואח"כ – תהלים  מיני עשרה  תיקן בשמחה בתשובה חוזרים שישראל

ענני. אזנך  ה' הטה לדוד
יעקבג. ויירא אמר יומיא בסוף בתראה גלותא דוחקא  דקודשא, ברוחא דחמא בגין ויעקב ,

לו: ויצר  הימים,מאד  באחרית  האחרון שבגלות  הדוחק  את הקודש, ברוח  יעקב שראה  ומשום
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ואמר ) ל"ב )דגלותא קדישא (שם  עמא ופליג לו ויצר מאד יעקב ויירא  ויירא
כד"א סטרין  לג ' ל"ג )בגלותא ראשונה (שם  ילדיהן  ואת השפחות את וישם

יוסף ואת רחל ואת אחרונים וילדיה לאה  ואת  דאדום  בגלותא ברישא
אמר דלהון  וצערא עניותא כן בתר  דחמא ובגין כ"ח )אחרונים ושבתי(שם 

ללבוש . ובגד לאכול לחם לי ונתן ואמר אבי בית אל בשלום

בצער חלק לוקח  היה ויבשה חרבה הגלות את ראה  ע"ה המלך  דוד
מיני עשרה תיקן בתשובה חוזרין שישראל  שראה  אחר – השכינה
יעטוף, כי  לעני תפלה תהלים, בפרקי נוראות סודות מגלה – תהלים

ענני אזנך ה' הטה  לדוד ותפלה
אמר ד . גלותא בגין  ז)ודוד ב' דחמא (שמואל בגין במדבר וצמא ועיף רעב

דהדרין  דחמא לבתר  בגינהא צערא נטיל הוה יבשה חרבה שכנתא
אמר  כלהו ובסוף  נגונין מיני  עשר תקין בחדוה ק "ב )ישראל  תפלה (תהלים 

יעטוף כי תפלהלעני  כלהו ובסוף תילים  מיני י ' תקין חדא(נ"א ענני אזנך יי' הטה  לדוד

לו. ויצר מאד  יעקב ויירא  עליו, אתנאמר וישם כד"א סטרין , לג' בגלותא  קדישא עמא ופליג 
וגו' לאה  ואת דאדום, בגלותא ברישא ראשונה, ילדיהן ואת הקדוש השפחות העם את ויחלק 

אדום בגלות בראש, דהיינו ראשונה, ילדיהן  ואת השפחות את וישם כמ"ש בחינות, לג' בגלות 
וגו'. לאה  ואת

– השכינה  בצער חלק לוקח היה  ויבשה חרבה הגלות  את  ראה ע"ה  המלך דוד
סודות מגלה – תהלים מיני  עשרה  תיקן  בתשובה חוזרין שישראל שראה אחר 
ה ' הטה לדוד ותפלה יעטוף , כי  לעני  תפלה תהלים, בפרקי נוראות 

ענני. אזנך 
הוה ד. יבשה חרבה שכינתא דחמא  בגין  במדבר, וצמא ועיף רעב  אמר, גלותא  בגין  ודוד 

בגינהא: צערא משוםנטיל  במדבר, וצמא ועיף רעב השכינה , על  דוד  אמר הזה, הגלות ועל
עצמו, דוד שבחינת אע"פ פירוש, השכינה. בצער חלק לוקח  היה ויבשה  חרבה אותה שראה 
דמלכות מלכות בחינת  על הוא  אדום  גלות  וענין לאה מבני  הוא  כי  ולמעלה , מחזה הוא

עצמו. בחינתו שאינה  אע"פ עליה והתפלל בצערה  השתתף  ולמטה  שמחזה

אמר כלהו, ובסוף תהלים, מיני עשר תקין  בחדוה בתשובה ישראל  דהדרין דחמא לבתר
וגו', לדוד תהליםתפלה מיני עשרה תיקן  בשמחה, בתשובה  חוזרים ישראל את  שראה  אחר

אני. ואביון עני  כי  ענני  אזנך ה ' הטה לדוד  תפלה אמר כולם  בתק "ח)ובסוף דכולהו(ה"ג  חזא
דעני, צלותא דייעול עד  עאלין הוו  ולא מלכא קדם מתעטפין  הוו דנגונא שכל צלותין  ראה

שנכנס  עד  אליו נכנסות היו ולא  המלך, לפני להתקבל מתאחרות היו בניגון שהם התפילות
העני . לכלהו,תפלת  אקדים דעני  צלותא  דא לכל ובגין העני  תפלת הקדים זה ומשום 

את והחזירו ומעש"ט תורה ע"י מ"ן והעלו בתשובה, חזרו שישראל  אחר כי  פירוש, התפילות
תהלים מיני  עשרה דוד תיקן אז  הנה הנוקבא , של פרצופה בנין  נשלמה כי פב"פ, (כמ"שזו"ן

י "ג ) תק' דפרצוף בת"ז בע"ס הן בחינות שג' לעיל מובא והנה דנוקבא ספירות  עשר כנגד  שהם 
שלה, ט"ס שהם ורחל, לאה  רק  שני  אלפי  שתא ובזמן  ושפחות. רחל לאה, שהן : הנוקבא,
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תפלה אמר דעני  צלותא דייעול עד עאלין הוו  ולא  מלכא קדם  מתעטפין דבגינייהו צלותין דכלהו

יעטוף ) כי  צלותא לעני דייעול עד קדמה' צלותין  כל דעטיף  צלותא והיא
לכלהו. עני  אקדים דא ובגין  דיליה

בלא ה. עצמה  בפני  רשות דאיהי דערבית צלותא דא דעני צלותא  מאן
יבשה עניה איהי בעלה בלא דאיהי ובגין  אינש )בעלה כל וצדיק(ברשות

לצלותא  ודמיא  דעלמא אומין  כל ברשות דאיהו דיעקב  זרעא דא יבש  עני 
דגלותא. ליליא דאיהי דערבית

בכל  תתקנה  לא שלה , מלכות שהיא השפחות בחינת  אבל בשלימות, להתתקן  יכולות 
נמצא זה ולפי הימים אחרית בשם הזאת  המלכות נקראת  וע"כ התיקון . בגמר רק השלימות
שהיא העשירית, אבל הראוי , בשלימות תיקן ורחל, לאה כנגד שהם  תהלים  מיני  ט' שרק

לה. כראוי  לתקן  יכול דוד יכול היה לא  המלכות כנגד

אמרו, אני,וזה ואביון עני כי וגו ' לדוד  תפלה  אמר כלהו כלהו,כלומר ,ובסוף  שהיאשבסוף 
בלא תפלה אמר וע "כ כראוי, בניגון תהלים  ולומר אותה לתקן יכול היה לא המלכות כנגד
הנ"ל , מטעם  וזהו שפע , שום  לה  להמשיך יכול ואינו ואביון, עני הוא זו שבבחינה ואמר ניגון ,

לכן. מקודם  ולא התיקון , בגמר רק להתתקן עומדת  היא  כי

לפנינו, הזהר כמ "ש התיקון, גמר מטרם שני  אלפי בשתא גם  במקצת תיקון  לה יש עכ "ז  אמנם
הזה, תיקונה תחלת מקבלת זו אחרונה שבחינה  מטרם אלא עוד , ולא דמצוה. עטיפא בסוד 

אמרו  וזה המלכות של  הראשונות  בט"ס גם תיקון  שום יעשה דניגונאלא צלותין  דכלהו חזא
דעני  צלותא  דייעול עד  עאלין  הוו  ולא  מלכא קדם מתעטפין התפילותהוו  שכל  ראה  .

דנוקבא, הראשונות  בחינות  ב ' כנגד  שהם תהלים , מיני הט' דהיינו בניגון, שהם  השלימות,
מתאחרות הן ועכ "ז  שני , אלפי בשתא גם תיקוניהם  כל לקבל  ראויות אשר ורחל, לאה 
שלה מלכות שהוא האחרונה, ג' שבחינה  עד תיקונם  לקבל יכנסו ולא המלך, לפני  מליכנס

בסוד הנ"ל שלה  התיקון תחילת  את  לקבל מתחלה, תכנס לעני  תפלה עטופא הנקראת
וז "ש,דמצוה דעני,, צלותא דעאל עד  קדמאי צלותין כל דעטף יעטוף כי לעני תפלה הה"ד

שנכנס  עד הקודמות  התפילות  כל ומאחר מעטף שהעני  שפירושו, יעטוף, כי  לעני  תפלה  וז "ש
ללבן  העטופים  מלשון יאיר פירושו יעטוף , העני  תפלת  אקדיםתפלתו דעני צלותא דא ובגין 

יעטוף ,לכלהו כי  לעני תפלה  נאמר ולכן התפלות, לכל העני  תפלת  שמקדים נמצא וע "כ  ,
האחרים. מעטף נמצא הוא מקודם, להכנס צריך שהוא  משום 

בעלה:ה . בלא עצמה בפני רשות דאיהי דערבית  צלותא דא דעני צלותא מיושואלמאן
העני , תפלת  עצמהואומרהוא בפני  רשות  שהיא בעת הנוקבא, שהיא  ערבית, תפלת שהוא

בעלה בלי  היא  הנוקבא אז  אינש,כי כל  ברשות יבשה  עניה  איהי בעלה בלא דאיהי ובגין 
בתק"ח) אדם.(ה"ג  כל ברשות והיא שפע, בלי ויבשה עניה היא בעלה  בלי שהיא ומשום

ומעשיו. דרכיו עם אותה  משעבד  אחד  שכל כלכלומר ברשות דאיהו  דיעקב זרעא דא
דעלמא האומותאומין שכל  העולם, אומות כל ברשות שהם  יעקב, של זרעו הוא וזה 

רשותם, תחת אותם דערביתמשעבדות  לצלותא שכמוודמיא ערבית , לתפלת דומה  וזה 
ברשות בגלות הם יעקכ של זרעו כן אדם, כל ברשות  היא ערבית , תפלת מבחינת  שהנוקבא 

העולם. אומות 
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ואמר ) ל"ב )דגלותא קדישא (שם  עמא ופליג לו ויצר מאד יעקב ויירא  ויירא
כד"א סטרין  לג ' ל"ג )בגלותא ראשונה (שם  ילדיהן  ואת השפחות את וישם

יוסף ואת רחל ואת אחרונים וילדיה לאה  ואת  דאדום  בגלותא ברישא
אמר דלהון  וצערא עניותא כן בתר  דחמא ובגין כ"ח )אחרונים ושבתי(שם 

ללבוש . ובגד לאכול לחם לי ונתן ואמר אבי בית אל בשלום

בצער חלק לוקח  היה ויבשה חרבה הגלות את ראה  ע"ה המלך  דוד
מיני עשרה תיקן בתשובה חוזרין שישראל  שראה  אחר – השכינה
יעטוף, כי  לעני תפלה תהלים, בפרקי נוראות סודות מגלה – תהלים

ענני אזנך ה' הטה  לדוד ותפלה
אמר ד . גלותא בגין  ז)ודוד ב' דחמא (שמואל בגין במדבר וצמא ועיף רעב

דהדרין  דחמא לבתר  בגינהא צערא נטיל הוה יבשה חרבה שכנתא
אמר  כלהו ובסוף  נגונין מיני  עשר תקין בחדוה ק "ב )ישראל  תפלה (תהלים 

יעטוף כי תפלהלעני  כלהו ובסוף תילים  מיני י ' תקין חדא(נ"א ענני אזנך יי' הטה  לדוד

לו. ויצר מאד  יעקב ויירא  עליו, אתנאמר וישם כד"א סטרין , לג' בגלותא  קדישא עמא ופליג 
וגו' לאה  ואת דאדום, בגלותא ברישא ראשונה, ילדיהן ואת הקדוש השפחות העם את ויחלק 

אדום בגלות בראש, דהיינו ראשונה, ילדיהן  ואת השפחות את וישם כמ"ש בחינות, לג' בגלות 
וגו'. לאה  ואת

– השכינה  בצער חלק לוקח היה  ויבשה חרבה הגלות  את  ראה ע"ה  המלך דוד
סודות מגלה – תהלים מיני  עשרה  תיקן  בתשובה חוזרין שישראל שראה אחר 
ה ' הטה לדוד ותפלה יעטוף , כי  לעני  תפלה תהלים, בפרקי נוראות 

ענני. אזנך 
הוה ד. יבשה חרבה שכינתא דחמא  בגין  במדבר, וצמא ועיף רעב  אמר, גלותא  בגין  ודוד 

בגינהא: צערא משוםנטיל  במדבר, וצמא ועיף רעב השכינה , על  דוד  אמר הזה, הגלות ועל
עצמו, דוד שבחינת אע"פ פירוש, השכינה. בצער חלק לוקח  היה ויבשה  חרבה אותה שראה 
דמלכות מלכות בחינת  על הוא  אדום  גלות  וענין לאה מבני  הוא  כי  ולמעלה , מחזה הוא

עצמו. בחינתו שאינה  אע"פ עליה והתפלל בצערה  השתתף  ולמטה  שמחזה

אמר כלהו, ובסוף תהלים, מיני עשר תקין  בחדוה בתשובה ישראל  דהדרין דחמא לבתר
וגו', לדוד תהליםתפלה מיני עשרה תיקן  בשמחה, בתשובה  חוזרים ישראל את  שראה  אחר

אני. ואביון עני  כי  ענני  אזנך ה ' הטה לדוד  תפלה אמר כולם  בתק "ח)ובסוף דכולהו(ה"ג  חזא
דעני, צלותא דייעול עד  עאלין הוו  ולא מלכא קדם מתעטפין  הוו דנגונא שכל צלותין  ראה

שנכנס  עד  אליו נכנסות היו ולא  המלך, לפני להתקבל מתאחרות היו בניגון שהם התפילות
העני . לכלהו,תפלת  אקדים דעני  צלותא  דא לכל ובגין העני  תפלת הקדים זה ומשום 

את והחזירו ומעש"ט תורה ע"י מ"ן והעלו בתשובה, חזרו שישראל  אחר כי  פירוש, התפילות
תהלים מיני  עשרה דוד תיקן אז  הנה הנוקבא , של פרצופה בנין  נשלמה כי פב"פ, (כמ"שזו"ן

י "ג ) תק' דפרצוף בת"ז בע"ס הן בחינות שג' לעיל מובא והנה דנוקבא ספירות  עשר כנגד  שהם 
שלה, ט"ס שהם ורחל, לאה  רק  שני  אלפי  שתא ובזמן  ושפחות. רחל לאה, שהן : הנוקבא,

דוד  תהילות זוהר  בראשית ליקוטי  ב 'פרשת לטפרק 

תפלה אמר דעני  צלותא דייעול עד עאלין הוו  ולא  מלכא קדם  מתעטפין דבגינייהו צלותין דכלהו

יעטוף ) כי  צלותא לעני דייעול עד קדמה' צלותין  כל דעטיף  צלותא והיא
לכלהו. עני  אקדים דא ובגין  דיליה

בלא ה. עצמה  בפני  רשות דאיהי דערבית צלותא דא דעני צלותא  מאן
יבשה עניה איהי בעלה בלא דאיהי ובגין  אינש )בעלה כל וצדיק(ברשות

לצלותא  ודמיא  דעלמא אומין  כל ברשות דאיהו דיעקב  זרעא דא יבש  עני 
דגלותא. ליליא דאיהי דערבית

בכל  תתקנה  לא שלה , מלכות שהיא השפחות בחינת  אבל בשלימות, להתתקן  יכולות 
נמצא זה ולפי הימים אחרית בשם הזאת  המלכות נקראת  וע"כ התיקון . בגמר רק השלימות
שהיא העשירית, אבל הראוי , בשלימות תיקן ורחל, לאה כנגד שהם  תהלים  מיני  ט' שרק

לה. כראוי  לתקן  יכול דוד יכול היה לא  המלכות כנגד

אמרו, אני,וזה ואביון עני כי וגו ' לדוד  תפלה  אמר כלהו כלהו,כלומר ,ובסוף  שהיאשבסוף 
בלא תפלה אמר וע "כ כראוי, בניגון תהלים  ולומר אותה לתקן יכול היה לא המלכות כנגד
הנ"ל , מטעם  וזהו שפע , שום  לה  להמשיך יכול ואינו ואביון, עני הוא זו שבבחינה ואמר ניגון ,

לכן. מקודם  ולא התיקון , בגמר רק להתתקן עומדת  היא  כי

לפנינו, הזהר כמ "ש התיקון, גמר מטרם שני  אלפי בשתא גם  במקצת תיקון  לה יש עכ "ז  אמנם
הזה, תיקונה תחלת מקבלת זו אחרונה שבחינה  מטרם אלא עוד , ולא דמצוה. עטיפא בסוד 

אמרו  וזה המלכות של  הראשונות  בט"ס גם תיקון  שום יעשה דניגונאלא צלותין  דכלהו חזא
דעני  צלותא  דייעול עד  עאלין  הוו  ולא  מלכא קדם מתעטפין התפילותהוו  שכל  ראה  .

דנוקבא, הראשונות  בחינות  ב ' כנגד  שהם תהלים , מיני הט' דהיינו בניגון, שהם  השלימות,
מתאחרות הן ועכ "ז  שני , אלפי בשתא גם תיקוניהם  כל לקבל  ראויות אשר ורחל, לאה 
שלה מלכות שהוא האחרונה, ג' שבחינה  עד תיקונם  לקבל יכנסו ולא המלך, לפני  מליכנס

בסוד הנ"ל שלה  התיקון תחילת  את  לקבל מתחלה, תכנס לעני  תפלה עטופא הנקראת
וז "ש,דמצוה דעני,, צלותא דעאל עד  קדמאי צלותין כל דעטף יעטוף כי לעני תפלה הה"ד

שנכנס  עד הקודמות  התפילות  כל ומאחר מעטף שהעני  שפירושו, יעטוף, כי  לעני  תפלה  וז "ש
ללבן  העטופים  מלשון יאיר פירושו יעטוף , העני  תפלת  אקדיםתפלתו דעני צלותא דא ובגין 

יעטוף ,לכלהו כי  לעני תפלה  נאמר ולכן התפלות, לכל העני  תפלת  שמקדים נמצא וע "כ  ,
האחרים. מעטף נמצא הוא מקודם, להכנס צריך שהוא  משום 

בעלה:ה . בלא עצמה בפני רשות דאיהי דערבית  צלותא דא דעני צלותא מיושואלמאן
העני , תפלת  עצמהואומרהוא בפני  רשות  שהיא בעת הנוקבא, שהיא  ערבית, תפלת שהוא

בעלה בלי  היא  הנוקבא אז  אינש,כי כל  ברשות יבשה  עניה  איהי בעלה בלא דאיהי ובגין 
בתק"ח) אדם.(ה"ג  כל ברשות והיא שפע, בלי ויבשה עניה היא בעלה  בלי שהיא ומשום

ומעשיו. דרכיו עם אותה  משעבד  אחד  שכל כלכלומר ברשות דאיהו  דיעקב זרעא דא
דעלמא האומותאומין שכל  העולם, אומות כל ברשות שהם  יעקב, של זרעו הוא וזה 

רשותם, תחת אותם דערביתמשעבדות  לצלותא שכמוודמיא ערבית , לתפלת דומה  וזה 
ברשות בגלות הם יעקכ של זרעו כן אדם, כל ברשות  היא ערבית , תפלת מבחינת  שהנוקבא 

העולם. אומות 



בראשית מ ב 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

בשבת ו . שמש  מ "מ דאוקמוה כמה לעני צדקה  איהי דשבת וצלותא
לעניים דשבתא )צדקה דשמשא בארח מתנחמי  ב"נ (דעניים  צריך דא ובגין .

דחול  יומין שית בכל דעמידה בצלותא דמלכא לתרעא כעני איהו למהוי
בתפילין  ויהא כעני דציצית דמצוה בעטופא לה  ומתעטף שכנתא בגין
איהו  ודא היכ"ל לחושבן סליק  דהכי אדנ "י דאיהו  תרעא לגבי  כאביון

תפתח. שפתי אדנ"י
דחולא ז. ביומין  נחית קא נשרא דערבית בצלותא פומיה  אפתח וכד

מסטרא  אוריא"ל אתקרי נוריא "ל ודא דליליא צלותא בגדפהא  לקבלא
ביה דאתמר דליק  נור  דאיהו דגבורה מסטרא ונוראי"ל ז')דחס"ד (דניאל

וגו' דינור נהר
דארבעח. וגדפוי בדרועוי צלותא לקבלא נחית אריה  דשחרית ובצלותא

אית )גדפין לקבלא (ס "א נחית שור דמנחה ובצלותא מיכאל. דא חיה לכל
צלותא ) גבריאל.(נ"א ודא וגדפוי בקרנוי 

ודא ט. בהון דיליה יחידא בת לקבלא אבהן בג ' קב "ה נחית  ובשבת
עלאין  חיוון זמנא בההוא דיליה. יחידא ב"ת  ש ' דשבת רזא 

ואמרין  פתחין דיי' בשמא  כ"ד)דאתקריאו ראשיכם (תהלים  שערי' שאו
עולם. פתחי והנשאו 

בשבתו. שמש מתניתין, מארי דאוקמוה כמה לעני, צדקה  איהי דשבת וצלותא 
לעניים: שמש צדקה המשנה  בעלי  שבארוה  כמו לעני , צדקה  איהי  שבת  ותפלת

לעניים. צדקה בשבת
דחול יומין  שית  בכל דעמידה בצלותא דמלכא  לתרעא כעני איהו למהוי נש  בר צריך  ובג"ד 

שכינתא: כל בגין  של דעמידה בתפילה  המלך, בשער כעני עצמו לעשות האדם  צריך וע"כ
דוד . כמו השכינה בצער להשתתף דהיינו השכינה. בשביל החול, ימות  לה ששת ומתעטף

דהכי  אדנ "י, דאיהי דהיכלא לתרעא  כאביון בתפילין ויהא כעני דציצית, דמצוה  בעטופא
היכל. לחושבן בתפיליןסליק ויהיה  עני, כמו מצויצת, בטלית דהיינו מצוה , בעטיפת  ומתעטף 

היכל . כמספר ס"ה בגי ' אדנ "י  שהיא  המלך: בשער כאביון,
צלותאז. בגדפהא לקבלא דחולין ביומין  נחית קא  נשרא  דערבית בצלותא פומיה אפתח וכד

תפלתדליליא: את בכנפיו לקבל הנשר, יורד ערבית, בתפלת החול, בימות פיו, פותח וכשאדם 
דליק,הלילה. נור דאיהו  דגבורה מסטרא ונוריאל דחסד , מסטרא אוריאל אתקרי  נוריאל , ודא

דינור. נהר ביה ונוריאל דאתמר החסד, מצד נקרא הוא  אוריאל כי  נוריאל נקרא הזה ונשר
קדמוהי. מן נפיק דינור  נהר בו שנאמר דולק, אש להיותו הגבורה , מצד  נקרא  הוא

חיה,ח. לכל אית גדפין דד' וגדפוי, בדרועוי צלותא, לקבלא  נחית  אריה דשחרית  ובצלותא
מיכאל: לכל דא יש כנפים  ד ' כי  וכנפיו, בזרועיו  התפלה  לקבל האריה יורד  שחרית  ובתפלת

מיכאל. מלאך וזהו ודאחיה, וגדפוי , הקרנוי צלותא לקבלא  נחית שור דמנחה , ובצלותא
גבריאל .גבריאל. המלאך וזהו וכנפיו, בקרניו התפלה, לקבל  השור יורד המנחה, בתפלת 

בהון ,ט . דיליה יחידא בת לקבלא אבהן בתלת קב "ה  נחית בסודובשבת  הקב"ה  יורד ובשבת
חג"ת , אבות דזו"ןג ' ולמעלה הנוקבא.שמחזה שהיא התפלה דהיינו יחידה , הבת בהם  לקבל

דוד  תהילות זוהר  בראשית ליקוטי  ב 'פרשת מאפרק 

דאהבה.י. היכלא קדמאה היכל היכלין. שבעה מתפתחין  זמנא  בההוא 
ד  היכלא דרחמיתניינא היכלא תליתאה כ"ב )יראה. חמישאה (תקונים 

שביעאה  דצדק . היכלא שתיתאה נהרא. דלא דאספקלריאה דנבואה היכלא
דדי"ן. היכלא

והכייא. שביעאה  היכלא אלקים שי"ת. ברא בראשית אתמר  ועלייהו
אזכרות  וי"ח ליי'. דהבו קלין  שבעה ולקבלייהו לתתא היכלין ז' אינון

עלמין  בי"ח  קב"ה שט דבהון ס"ח )דביה אלפי(תהלים  רבותים אלקים ברכב
דמקבלין  להכלין אית תרעין  נטורי וכמה עלמין רבוון י"ח דאנון  שנאן

במשקל. במדה אלא  תעול לא צלותא  וכל צלותין
אתמריב. ועליה דצלותא תרעא קמי דקאים מאן קכ"ז)ולית יבושו (שם  לא

איהי דצלותא בגין דמלכא  תרעא דאיהי בשער  אויבים את ידברו כי 

נושאות הן  מחזה, שלמעלה  חג"ת  עלאין, החיות  השבת שביום הסמוך בדיבור כנ"ל דהיינו
את מקבל הז"א דהיינו שהקב"ה , הרי  לזווג, הנוקבא יחידא את אבהןעםהבת  שהםתלת ,

כמבואר. עלאין, חיות  דאיהי חג "ת, לצלותא. קב"ה מקבל אבהן בג' ב "ת, ש ' דשבת, רזא ודא 
דיליה, יחידא בת נוטריקוןשבת , שהיא השבת, סוד ב"תוזהו שבש' קוין שג' על ש', רומזים

דהיינו שלו. יחידה בת שבת  שהיא  התפלה , את הקב"ה מקבל  אבות בג' כי חג "ת. אבות ג'
הקראות ולמעלה, שמחזה עלאין  חיות עלאהבג' והולך.מרכבתא כמ"ש .

ראשיכם שערים שאו ואמרין פתחין  דהוי"ה , בשמא דאתקריאו  עלאין חיוון  זמנא, בההוא 
ראשיכםוגו'. שערים שאו ואומרות, פותחות הוי "ה  בשם הנקראות העליונות  חיות ההוא , בעת

הכבוד. מלך ויבא וגו '

דיראה,י. היכלא תנינא דאבה, היכלא קדמאה היכל  היכלין: ז' מתפתחין זמנא בההוא
וכו ': היראה,תליתאה היכל הב' אהבה, היכל הוא הא ' היכל  היכלות: ז ' נפתחים  שעה באותה

מבחינת הנבואה  היכל הה' המאירה, אספקלריא מבחינת הנבואה היכל הד' הרחמים , היכל הג '
היכל  נהי "מ, חג"ת ז"ס כנגד והם  הדין. היכל הז' הצדק , היכל הו' מאירה, שאינה האספקלריא
אספקלריא תפארת, כנגד הרחמים גבורה, כנגד  הוא היראה , החסד, כנגד  הוא האהבה ,

מלכות. כנגד  הדין יסוד, כנגד הצדק הוד , כנגד מאירה שאינה נצח , כנגד המאירה ,

שביעאה:יא. היכלא אלקים שית, ברא בראשית אתמר, אשר ועלייהו אמרו, ועליהם
השביעי , היכל הוא אלקים , היכלות, ששה דהיינו שית ברא  נוטריקון הוא  ז 'בראשית  ואינון 

לעילא: היכלין  וז' לתתא, מחזה(בתק"ח)היכלין היכלות וז ' ולמטה, מחזה היכלות ז' והם
עלמין:ולמעלה . בי"ח  קב"ה שט דבהון  דביה, אזכרות וי "ח לה', דהבו קלין שבעה ולקבלייהו

שמות י"ח דהיינו אזכרות , והי "ח  אלים, בני  לה' הבו בהמזמוןר שיש קולות הז' הם וכנגדם 
אלפי רבותים  אלקים רכב בסו"ה עולמות בי "ח  משוטט הקב"ה  שבהם  בו, הנמצאות  הוי"ה,

עולמות. רבוא  י"ח שהם וכלשנאן, צלותין, דבמקבלין להיכלין, אית  תרעין  נטורי וכמה 
במשקל: במדה אלא תעול  לא צלותא וכל ההיכלת,צלותין , אל נמצאים  שערים שומרי וכמה

ומשקל . במדה אלא נכנסת  אינה תפלה וכל התפלה, מקבלים שהם 

דמלכא:יב. תרעא דאיהי וגו' יבושו לא אתמר ועליה  דצלותא, תקעא קמי דקאים מאן  ולית
התפלה, שער לפני שיעמוד מי  מלהתקבלואין אותה  ידברולמנוע  כי יבושו לא  נאמר, ועליו ,
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בשבת ו . שמש  מ "מ דאוקמוה כמה לעני צדקה  איהי דשבת וצלותא
לעניים דשבתא )צדקה דשמשא בארח מתנחמי  ב"נ (דעניים  צריך דא ובגין .

דחול  יומין שית בכל דעמידה בצלותא דמלכא לתרעא כעני איהו למהוי
בתפילין  ויהא כעני דציצית דמצוה בעטופא לה  ומתעטף שכנתא בגין
איהו  ודא היכ"ל לחושבן סליק  דהכי אדנ "י דאיהו  תרעא לגבי  כאביון

תפתח. שפתי אדנ"י
דחולא ז. ביומין  נחית קא נשרא דערבית בצלותא פומיה  אפתח וכד

מסטרא  אוריא"ל אתקרי נוריא "ל ודא דליליא צלותא בגדפהא  לקבלא
ביה דאתמר דליק  נור  דאיהו דגבורה מסטרא ונוראי"ל ז')דחס"ד (דניאל

וגו' דינור נהר
דארבעח. וגדפוי בדרועוי צלותא לקבלא נחית אריה  דשחרית ובצלותא

אית )גדפין לקבלא (ס "א נחית שור דמנחה ובצלותא מיכאל. דא חיה לכל
צלותא ) גבריאל.(נ"א ודא וגדפוי בקרנוי 

ודא ט. בהון דיליה יחידא בת לקבלא אבהן בג ' קב "ה נחית  ובשבת
עלאין  חיוון זמנא בההוא דיליה. יחידא ב"ת  ש ' דשבת רזא 

ואמרין  פתחין דיי' בשמא  כ"ד)דאתקריאו ראשיכם (תהלים  שערי' שאו
עולם. פתחי והנשאו 

בשבתו. שמש מתניתין, מארי דאוקמוה כמה לעני, צדקה  איהי דשבת וצלותא 
לעניים: שמש צדקה המשנה  בעלי  שבארוה  כמו לעני , צדקה  איהי  שבת  ותפלת

לעניים. צדקה בשבת
דחול יומין  שית  בכל דעמידה בצלותא דמלכא  לתרעא כעני איהו למהוי נש  בר צריך  ובג"ד 

שכינתא: כל בגין  של דעמידה בתפילה  המלך, בשער כעני עצמו לעשות האדם  צריך וע"כ
דוד . כמו השכינה בצער להשתתף דהיינו השכינה. בשביל החול, ימות  לה ששת ומתעטף

דהכי  אדנ "י, דאיהי דהיכלא לתרעא  כאביון בתפילין ויהא כעני דציצית, דמצוה  בעטופא
היכל. לחושבן בתפיליןסליק ויהיה  עני, כמו מצויצת, בטלית דהיינו מצוה , בעטיפת  ומתעטף 

היכל . כמספר ס"ה בגי ' אדנ "י  שהיא  המלך: בשער כאביון,
צלותאז. בגדפהא לקבלא דחולין ביומין  נחית קא  נשרא  דערבית בצלותא פומיה אפתח וכד

תפלתדליליא: את בכנפיו לקבל הנשר, יורד ערבית, בתפלת החול, בימות פיו, פותח וכשאדם 
דליק,הלילה. נור דאיהו  דגבורה מסטרא ונוריאל דחסד , מסטרא אוריאל אתקרי  נוריאל , ודא

דינור. נהר ביה ונוריאל דאתמר החסד, מצד נקרא הוא  אוריאל כי  נוריאל נקרא הזה ונשר
קדמוהי. מן נפיק דינור  נהר בו שנאמר דולק, אש להיותו הגבורה , מצד  נקרא  הוא

חיה,ח. לכל אית גדפין דד' וגדפוי, בדרועוי צלותא, לקבלא  נחית  אריה דשחרית  ובצלותא
מיכאל: לכל דא יש כנפים  ד ' כי  וכנפיו, בזרועיו  התפלה  לקבל האריה יורד  שחרית  ובתפלת

מיכאל. מלאך וזהו ודאחיה, וגדפוי , הקרנוי צלותא לקבלא  נחית שור דמנחה , ובצלותא
גבריאל .גבריאל. המלאך וזהו וכנפיו, בקרניו התפלה, לקבל  השור יורד המנחה, בתפלת 

בהון ,ט . דיליה יחידא בת לקבלא אבהן בתלת קב "ה  נחית בסודובשבת  הקב"ה  יורד ובשבת
חג"ת , אבות דזו"ןג ' ולמעלה הנוקבא.שמחזה שהיא התפלה דהיינו יחידה , הבת בהם  לקבל
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דאהבה.י. היכלא קדמאה היכל היכלין. שבעה מתפתחין  זמנא  בההוא 
ד  היכלא דרחמיתניינא היכלא תליתאה כ"ב )יראה. חמישאה (תקונים 

שביעאה  דצדק . היכלא שתיתאה נהרא. דלא דאספקלריאה דנבואה היכלא
דדי"ן. היכלא

והכייא. שביעאה  היכלא אלקים שי"ת. ברא בראשית אתמר  ועלייהו
אזכרות  וי"ח ליי'. דהבו קלין  שבעה ולקבלייהו לתתא היכלין ז' אינון

עלמין  בי"ח  קב"ה שט דבהון ס"ח )דביה אלפי(תהלים  רבותים אלקים ברכב
דמקבלין  להכלין אית תרעין  נטורי וכמה עלמין רבוון י"ח דאנון  שנאן

במשקל. במדה אלא  תעול לא צלותא  וכל צלותין
אתמריב. ועליה דצלותא תרעא קמי דקאים מאן קכ"ז)ולית יבושו (שם  לא

איהי דצלותא בגין דמלכא  תרעא דאיהי בשער  אויבים את ידברו כי 

נושאות הן  מחזה, שלמעלה  חג"ת  עלאין, החיות  השבת שביום הסמוך בדיבור כנ"ל דהיינו
את מקבל הז"א דהיינו שהקב"ה , הרי  לזווג, הנוקבא יחידא את אבהןעםהבת  שהםתלת ,

כמבואר. עלאין, חיות  דאיהי חג "ת, לצלותא. קב"ה מקבל אבהן בג' ב "ת, ש ' דשבת, רזא ודא 
דיליה, יחידא בת נוטריקוןשבת , שהיא השבת, סוד ב"תוזהו שבש' קוין שג' על ש', רומזים

דהיינו שלו. יחידה בת שבת  שהיא  התפלה , את הקב"ה מקבל  אבות בג' כי חג "ת. אבות ג'
הקראות ולמעלה, שמחזה עלאין  חיות עלאהבג' והולך.מרכבתא כמ"ש .

ראשיכם שערים שאו ואמרין פתחין  דהוי"ה , בשמא דאתקריאו  עלאין חיוון  זמנא, בההוא 
ראשיכםוגו'. שערים שאו ואומרות, פותחות הוי "ה  בשם הנקראות העליונות  חיות ההוא , בעת

הכבוד. מלך ויבא וגו '

דיראה,י. היכלא תנינא דאבה, היכלא קדמאה היכל  היכלין: ז' מתפתחין זמנא בההוא
וכו ': היראה,תליתאה היכל הב' אהבה, היכל הוא הא ' היכל  היכלות: ז ' נפתחים  שעה באותה

מבחינת הנבואה  היכל הה' המאירה, אספקלריא מבחינת הנבואה היכל הד' הרחמים , היכל הג '
היכל  נהי "מ, חג"ת ז"ס כנגד והם  הדין. היכל הז' הצדק , היכל הו' מאירה, שאינה האספקלריא
אספקלריא תפארת, כנגד הרחמים גבורה, כנגד  הוא היראה , החסד, כנגד  הוא האהבה ,

מלכות. כנגד  הדין יסוד, כנגד הצדק הוד , כנגד מאירה שאינה נצח , כנגד המאירה ,

שביעאה:יא. היכלא אלקים שית, ברא בראשית אתמר, אשר ועלייהו אמרו, ועליהם
השביעי , היכל הוא אלקים , היכלות, ששה דהיינו שית ברא  נוטריקון הוא  ז 'בראשית  ואינון 

לעילא: היכלין  וז' לתתא, מחזה(בתק"ח)היכלין היכלות וז ' ולמטה, מחזה היכלות ז' והם
עלמין:ולמעלה . בי"ח  קב"ה שט דבהון  דביה, אזכרות וי "ח לה', דהבו קלין שבעה ולקבלייהו

שמות י"ח דהיינו אזכרות , והי "ח  אלים, בני  לה' הבו בהמזמוןר שיש קולות הז' הם וכנגדם 
אלפי רבותים  אלקים רכב בסו"ה עולמות בי "ח  משוטט הקב"ה  שבהם  בו, הנמצאות  הוי"ה,

עולמות. רבוא  י"ח שהם וכלשנאן, צלותין, דבמקבלין להיכלין, אית  תרעין  נטורי וכמה 
במשקל: במדה אלא תעול  לא צלותא וכל ההיכלת,צלותין , אל נמצאים  שערים שומרי וכמה

ומשקל . במדה אלא נכנסת  אינה תפלה וכל התפלה, מקבלים שהם 

דמלכא:יב. תרעא דאיהי וגו' יבושו לא אתמר ועליה  דצלותא, תקעא קמי דקאים מאן  ולית
התפלה, שער לפני שיעמוד מי  מלהתקבלואין אותה  ידברולמנוע  כי יבושו לא  נאמר, ועליו ,
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וצריך  בינייהו  הפסקה צריך לא קב"ה דא ואורייתא שכנתא ודא  מצוה
כלהו  תעשה ולא דעשה פקודין דכל ודחילו ברחימו ומצוה תורה לסלקא
לא  מצות שס"ה  י"ה עם שמי דא רזא דאוקימנא כמה ידו "ד שם  מן תליין

ורמ"ח. שס"ה הכא  והא עשה מצות רמ "ח ו"ה עם זכרי וזה תעשה
דא יג. ובגין ה' דאת ודחילו מרחימו ואתיהיבו בק "ש  תיבין רמ "ח  ואנון

ביה  דאתמר באברהם כלילן ואינון באהבה ישראל בעמו  הבוחר תקינו 
אוהבי: אברהם זרע 

במחשבה יד . עלה ישראל דמלה ורזא  ה"א  וא"ו ה"א ביו"ד דסליק ישראל
יעקב ובגין  קדישא  שמא תשכח וביה מ"ה חש "ב  מחשבה להבראות
דמאריה. בדיוקנא  בצלמו האדם את אלקים  ויברא אתמר  ישראל דאיהו 

ההיכל. שער דהיינו המלך, בשער פירושו בשער בשער, אויבים  מצוה את איהי דצלותא בגין
בינייהו: הפסקה צריך לא קב "ה , דא ואורייתא שכינתא, מצוה,ודא היא  שהתפלה משום

הפסקה שתהיה אסור ז"א, דהיינו הקב"ה שהוא ותורה דז"א, הנוקבא דהיינו השכינה , והיא
ונרגן בסו"ה  ושכינתיה , קב"ה בין המפסיקים הקליפות  להבריח  שצריכים דהיינו ביניהם ,

כנ"ל . ומשקל במדה  המוחין המשכת ע"י  נעשה  וזה  אלוף מפריד 
משם תליין כלהו תעשה, ולא דעשה פקודין  דכל ורחימו בדחילו  ומצוה  תורה לסלקא  וצריך

לאהוי "ה: ומצות עשה, מצות כל כי  ואהבה , יראה  ידי על והמצוה , התורה להעלות וצריכים 
הוי"ה. בשם  כולם  תלוים  לאתעשה , מצות  שס"ה  י"ה עם שמי  דא, רזא  דאוקימנא כמה

ורמ"ח. שס"ה  הכא  והא עשה, מצות  רמ"ח ו "ה  עם זכרי  וזה סודתעשה , את שביארו כמו
אותיות מספר עם ש"נ שהם שמי , אותיות  מספר אשר, בגי 'הזה , ביחד  עולים  ט "ו שהם י'ה

ביחד עולים י "א  שהוא  ו"ה  מספר עם עם רל"ז  שהיא זכר"י  ומספר מל "ת, שס"ה שהם שס"ה ,
בי "ה שס"ה  דהיינו ורמ"ח , שס"ה  הוי "ה, בשם כאן יש והרי  עשה. מצות רמ"ח שהם רמ"ח ,

הוי "ה. בשם  תלויות כולן  המצות  שתרי "ג הרי  בו"ה , ורמ"ח 
ה',יג. דאת ודחילו מרחימו  ואתיהיבו  שמע , דקריאת תיבין רמ "ח רמ"חואנון  יש  ובק "ש

הוי "ה. דשם  ה' שבאות  ויראה מאהבה  וניתנו תיבות ,
באהבה, ישראל בעמו  הבוחר תקינו דא בעמוובגין הבוחר ק"ש קודם לברך תיקנו זה ומשום

מ"ע. רמ"ח  שה"ס בלבד, האהבה בחינת רק בק"ש ממשיכים  שאנו להורות כלילן וכו' ואנון
אוהבי. אברהם זרע ביה, דאתמר כיבאברהם, באברהם, כלולות עשה  מצות רמ"ח  ואלו

אוהבי. אברהם  זרע  בו שנאמר  אהבה, בחי' הוא ואברהם רמ"ח , בגי' אברהם
הא:יד . ואו הא ביוד דסליק בתיקונים ישראל אותן  ותמצא שורות איזה כאן חסר  כי ענין, אמצע הוא (זה 

אוהבי ) אברהם זרע אחר  וז "ל  כ"ד שורה ד' טור  ק"ח  דף  מיראה .חדשים דאתיהיבו עז  אינון תפילין
ובזרוע ובג"ד  דינין , כל  ומתבע  סלקין, מקטרגין כל דתמן  יצחק, פחד ודא לשמאלא, דאיהו 
כליל הוי"ה  תפארת חסידיו. כל ה' את  אהבו הה"ד באהבה, ו"ה ביראה, י "ה תפילין, דא עוזו
דאתקרי  לבתר דאמצעיתא. עמודא דאיהו  עליו, נצב הוי"ה והנה ביעקב, אתמר ובג"ד  כלא,

הא. ואו הא  ביוד  סליק הואישראל, וזה לשמאל, שהוא מיראה נתנו כי  עז , נקראים תפילין
זה ומשום שבעולמות. הדינים  כל  לתבוע  שם  עולים  המקטרגים כל כי  יצחק , פחד  השם 
אהבה. בחינת הוא ו"ה יראה , בחינת הוא י"ה כי תפילין , על קאי עוזו, ובזרוע שהכתוב אמרו

ו"ה. שהם  זו"ק מוחין  המשכת שפרושו, חסידיו, כל ה' את  אהבו וז "ש
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ישראל טו. בכורי בני דאיהו דאמצעיתא דעמודא מסטרא ומזוני חיי בני
ישראל  אינון דא ובגין ביה  לכלא  דמזון אילנא ואיהו החיים עץ ואיהו

אתמר  ובגלותא לקרבנא דחשיבא צלותא דיליה ל')מזונא לי(בראשית הבה
אנכי. מתה אין  ואם בנים

סלקא טז. וכד וגופא ושמאלא בימינא  מניה דקב"ה קרבנא איהי ושכינתא
פחות  קדושה דלית  ספירן עשר כל עמיה לאכללא צריך לגביה
בכל  צלותיה לסלקא  בעי נש  בר כד דא ובגין דיליה קדושה דאיהי מעשרה
דמלה  ורזא קירטא ליה למעבד צריך לצלותא  לקטרגא בעי חויא או תנועי

סגולתא: הולך שופר מקף זרקא



קדישא, שמא ביה ותשכח חשבמ"ה , מחשבה  להבראות, במחשבה עלה ישראל דמלה, ורזא
הדבר , מהוסוד הוא אלפין, במילוי  הוי "ה של  להבראות,דהיינו במחשבה  עלה ישראל  שאמרו

מ "ה, שבחשבון מ "ה, חש"ב נוטריקון הוא מחשבה אלפיןאשר במילוי  הוי "ה בודהיינו נמצא ,
הקדוש . שם

דמאריה. בדיוקנא בצלמו , האדם את  אלקים ויברא אתמר ישראל דאיהו יעקב ובשביל ובגין
וגו'. אלקים, ויברא בו נאמר בגדלות, ישראל נקרא  שהוא יעקב,

החייםטו. עץ  ואיהו ישראל בכורי בני דאיהו דאמצעיתא  דעמודא מסטרא ומזוני חיי בני
ביה, לכלא דמזון אילנא עמודואיהו מצד רק לתחתונים  נמשכים  ומזונות  חיים  בנים  כי 

הכתוב מכנהו וכן  החיים עץ נק' והוא ישראל , בכורי  בני נקרא שהיא  ט ')האמצעי ד' (דניאל 

ביה. דכולא דמזון אילנא  לקרבנא,בשם דחשיבא  צלותא דיליה, מזונא  ישראל אינון דא ובגין
וצ"ל) דברים ובלבול  חסרים כאן מזונא(ויש אורייתא דילה  חיים לתתא ישראל אינון דשכינה  ובגין

בנים, לי הבה אתמר ובגלותא לקרבנא, דחשיבא צלותא  השכינה דילה, רקובשביל שהיא
שלה,בתחתונים  למזונות נחשבה והתורה  השכינה, של שלה, לחיים  למטה ישראל נחשבים  ,

בגלות, עליה נאמר ז "א  אם לזווג  השכינה את המקרבה  דהיינו לקרבן, הנחשבת והתפלה,
ענין ומבאר שהולך פירוש בנים. לי  הבה בעלה ז"א אל ומזונישאומרת חי  שעמודאבני  ,

ה שהשפעות ואומר התחתונים, בשביל השכינה, אל משפיע ישראל, שהוא חיים דאמצעיתא,
התורה סודות  והשפעת מהשכינה, חייהם  הממשיכים התחתונים ישראל בני  ה"ס השכינה, אל

נחשב התחתונים ממשכת למזונותבשביל הז "א, עם זווגה  שה"ס והתפלה, בנים השכינה ,
ישרא נשמות  בנים.שה "ס לי  הבה אומר הכתוב שעליה  התחתונים בשביל ל

עמה טז. דיליה  (ויחודא וגופא ושמאלא  בימינא לה דמקבל דקב "ה, קרבנא איהו  ושכינתא
ויו "ט). שבת ואת  תפילין אות  דאיהו  שמקבל בצדיק, בעת הקב "ה של קרבן  היא והשכינה

והוא אות, הנקרא  יסוד  שהוא  הצדיק ידי על הוא עמה, שלו והיחוד  וגוף  ושמאל בימין לה
ויו"ט . שבת ואות תפילין אות

דאיהי  מעשרה פחות קדושה דלית  ספירן  עשר כל עמיה לאכללא צריך לגביה סלקא וכד
דיליה). יחודא דיליה (ברכה דיליה הז "א,קדושה אל עולה השכינה , שהיא וכשהתפלה,

קדושה שהיא מעשרה , פחות קדושה אין  כי  הספירות , עשר בכל עמו אותה לכלול צריכים 
שלו. ויחוד  שלו וברכה שלו,



בראשית מב ב 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

וצריך  בינייהו  הפסקה צריך לא קב"ה דא ואורייתא שכנתא ודא  מצוה
כלהו  תעשה ולא דעשה פקודין דכל ודחילו ברחימו ומצוה תורה לסלקא
לא  מצות שס"ה  י"ה עם שמי דא רזא דאוקימנא כמה ידו "ד שם  מן תליין

ורמ"ח. שס"ה הכא  והא עשה מצות רמ "ח ו"ה עם זכרי וזה תעשה
דא יג. ובגין ה' דאת ודחילו מרחימו ואתיהיבו בק "ש  תיבין רמ "ח  ואנון

ביה  דאתמר באברהם כלילן ואינון באהבה ישראל בעמו  הבוחר תקינו 
אוהבי: אברהם זרע 

במחשבה יד . עלה ישראל דמלה ורזא  ה"א  וא"ו ה"א ביו"ד דסליק ישראל
יעקב ובגין  קדישא  שמא תשכח וביה מ"ה חש "ב  מחשבה להבראות
דמאריה. בדיוקנא  בצלמו האדם את אלקים  ויברא אתמר  ישראל דאיהו 

ההיכל. שער דהיינו המלך, בשער פירושו בשער בשער, אויבים  מצוה את איהי דצלותא בגין
בינייהו: הפסקה צריך לא קב "ה , דא ואורייתא שכינתא, מצוה,ודא היא  שהתפלה משום

הפסקה שתהיה אסור ז"א, דהיינו הקב"ה שהוא ותורה דז"א, הנוקבא דהיינו השכינה , והיא
ונרגן בסו"ה  ושכינתיה , קב"ה בין המפסיקים הקליפות  להבריח  שצריכים דהיינו ביניהם ,

כנ"ל . ומשקל במדה  המוחין המשכת ע"י  נעשה  וזה  אלוף מפריד 
משם תליין כלהו תעשה, ולא דעשה פקודין  דכל ורחימו בדחילו  ומצוה  תורה לסלקא  וצריך

לאהוי "ה: ומצות עשה, מצות כל כי  ואהבה , יראה  ידי על והמצוה , התורה להעלות וצריכים 
הוי"ה. בשם  כולם  תלוים  לאתעשה , מצות  שס"ה  י"ה עם שמי  דא, רזא  דאוקימנא כמה

ורמ"ח. שס"ה  הכא  והא עשה, מצות  רמ"ח ו "ה  עם זכרי  וזה סודתעשה , את שביארו כמו
אותיות מספר עם ש"נ שהם שמי , אותיות  מספר אשר, בגי 'הזה , ביחד  עולים  ט "ו שהם י'ה

ביחד עולים י "א  שהוא  ו"ה  מספר עם עם רל"ז  שהיא זכר"י  ומספר מל "ת, שס"ה שהם שס"ה ,
בי "ה שס"ה  דהיינו ורמ"ח , שס"ה  הוי "ה, בשם כאן יש והרי  עשה. מצות רמ"ח שהם רמ"ח ,

הוי "ה. בשם  תלויות כולן  המצות  שתרי "ג הרי  בו"ה , ורמ"ח 
ה',יג. דאת ודחילו מרחימו  ואתיהיבו  שמע , דקריאת תיבין רמ "ח רמ"חואנון  יש  ובק "ש

הוי "ה. דשם  ה' שבאות  ויראה מאהבה  וניתנו תיבות ,
באהבה, ישראל בעמו  הבוחר תקינו דא בעמוובגין הבוחר ק"ש קודם לברך תיקנו זה ומשום

מ"ע. רמ"ח  שה"ס בלבד, האהבה בחינת רק בק"ש ממשיכים  שאנו להורות כלילן וכו' ואנון
אוהבי. אברהם זרע ביה, דאתמר כיבאברהם, באברהם, כלולות עשה  מצות רמ"ח  ואלו

אוהבי. אברהם  זרע  בו שנאמר  אהבה, בחי' הוא ואברהם רמ"ח , בגי' אברהם
הא:יד . ואו הא ביוד דסליק בתיקונים ישראל אותן  ותמצא שורות איזה כאן חסר  כי ענין, אמצע הוא (זה 

אוהבי ) אברהם זרע אחר  וז "ל  כ"ד שורה ד' טור  ק"ח  דף  מיראה .חדשים דאתיהיבו עז  אינון תפילין
ובזרוע ובג"ד  דינין , כל  ומתבע  סלקין, מקטרגין כל דתמן  יצחק, פחד ודא לשמאלא, דאיהו 
כליל הוי"ה  תפארת חסידיו. כל ה' את  אהבו הה"ד באהבה, ו"ה ביראה, י "ה תפילין, דא עוזו
דאתקרי  לבתר דאמצעיתא. עמודא דאיהו  עליו, נצב הוי"ה והנה ביעקב, אתמר ובג"ד  כלא,

הא. ואו הא  ביוד  סליק הואישראל, וזה לשמאל, שהוא מיראה נתנו כי  עז , נקראים תפילין
זה ומשום שבעולמות. הדינים  כל  לתבוע  שם  עולים  המקטרגים כל כי  יצחק , פחד  השם 
אהבה. בחינת הוא ו"ה יראה , בחינת הוא י"ה כי תפילין , על קאי עוזו, ובזרוע שהכתוב אמרו

ו"ה. שהם  זו"ק מוחין  המשכת שפרושו, חסידיו, כל ה' את  אהבו וז "ש

דוד  תהילות זוהר  בראשית ליקוטי  ב 'פרשת מגפרק 

ישראל טו. בכורי בני דאיהו דאמצעיתא דעמודא מסטרא ומזוני חיי בני
ישראל  אינון דא ובגין ביה  לכלא  דמזון אילנא ואיהו החיים עץ ואיהו

אתמר  ובגלותא לקרבנא דחשיבא צלותא דיליה ל')מזונא לי(בראשית הבה
אנכי. מתה אין  ואם בנים

סלקא טז. וכד וגופא ושמאלא בימינא  מניה דקב"ה קרבנא איהי ושכינתא
פחות  קדושה דלית  ספירן עשר כל עמיה לאכללא צריך לגביה
בכל  צלותיה לסלקא  בעי נש  בר כד דא ובגין דיליה קדושה דאיהי מעשרה
דמלה  ורזא קירטא ליה למעבד צריך לצלותא  לקטרגא בעי חויא או תנועי

סגולתא: הולך שופר מקף זרקא



קדישא, שמא ביה ותשכח חשבמ"ה , מחשבה  להבראות, במחשבה עלה ישראל דמלה, ורזא
הדבר , מהוסוד הוא אלפין, במילוי  הוי "ה של  להבראות,דהיינו במחשבה  עלה ישראל  שאמרו

מ "ה, שבחשבון מ "ה, חש"ב נוטריקון הוא מחשבה אלפיןאשר במילוי  הוי "ה בודהיינו נמצא ,
הקדוש . שם

דמאריה. בדיוקנא בצלמו , האדם את  אלקים ויברא אתמר ישראל דאיהו יעקב ובשביל ובגין
וגו'. אלקים, ויברא בו נאמר בגדלות, ישראל נקרא  שהוא יעקב,

החייםטו. עץ  ואיהו ישראל בכורי בני דאיהו דאמצעיתא  דעמודא מסטרא ומזוני חיי בני
ביה, לכלא דמזון אילנא עמודואיהו מצד רק לתחתונים  נמשכים  ומזונות  חיים  בנים  כי 

הכתוב מכנהו וכן  החיים עץ נק' והוא ישראל , בכורי  בני נקרא שהיא  ט ')האמצעי ד' (דניאל 

ביה. דכולא דמזון אילנא  לקרבנא,בשם דחשיבא  צלותא דיליה, מזונא  ישראל אינון דא ובגין
וצ"ל) דברים ובלבול  חסרים כאן מזונא(ויש אורייתא דילה  חיים לתתא ישראל אינון דשכינה  ובגין

בנים, לי הבה אתמר ובגלותא לקרבנא, דחשיבא צלותא  השכינה דילה, רקובשביל שהיא
שלה,בתחתונים  למזונות נחשבה והתורה  השכינה, של שלה, לחיים  למטה ישראל נחשבים  ,

בגלות, עליה נאמר ז "א  אם לזווג  השכינה את המקרבה  דהיינו לקרבן, הנחשבת והתפלה,
ענין ומבאר שהולך פירוש בנים. לי  הבה בעלה ז"א אל ומזונישאומרת חי  שעמודאבני  ,

ה שהשפעות ואומר התחתונים, בשביל השכינה, אל משפיע ישראל, שהוא חיים דאמצעיתא,
התורה סודות  והשפעת מהשכינה, חייהם  הממשיכים התחתונים ישראל בני  ה"ס השכינה, אל

נחשב התחתונים ממשכת למזונותבשביל הז "א, עם זווגה  שה"ס והתפלה, בנים השכינה ,
ישרא נשמות  בנים.שה "ס לי  הבה אומר הכתוב שעליה  התחתונים בשביל ל

עמה טז. דיליה  (ויחודא וגופא ושמאלא  בימינא לה דמקבל דקב "ה, קרבנא איהו  ושכינתא
ויו "ט). שבת ואת  תפילין אות  דאיהו  שמקבל בצדיק, בעת הקב "ה של קרבן  היא והשכינה

והוא אות, הנקרא  יסוד  שהוא  הצדיק ידי על הוא עמה, שלו והיחוד  וגוף  ושמאל בימין לה
ויו"ט . שבת ואות תפילין אות

דאיהי  מעשרה פחות קדושה דלית  ספירן  עשר כל עמיה לאכללא צריך לגביה סלקא וכד
דיליה). יחודא דיליה (ברכה דיליה הז "א,קדושה אל עולה השכינה , שהיא וכשהתפלה,

קדושה שהיא מעשרה , פחות קדושה אין  כי  הספירות , עשר בכל עמו אותה לכלול צריכים 
שלו. ויחוד  שלו וברכה שלו,



נחמד  ג 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

נח פרשת
'ג פרק

לפניא . בא בשר כל קץ נח  אל אלקים קץ(חסר )ויאמר  קדמאה למלה (אהדרנא

גרמו) דאינון בגין ודאי לפני  בא  לפני . בא בשר פתחכל יהודה  ר' ל"ט ). (תהלים 

אמר אני חדל  מה אדעה היא מה ימי ומדת קצי יי  א )הודיעני  נ"ד דוד (לעיל
אורחין  תרין ואינון לשמאלא וחד לימינא חד אינון קצין תרין קב "ה קמי

עלמא. לההוא  נשא בני בהו למהך
דכתיב ב . לימינא י "ב )קץ דכתיב (דניאל לשמאלא וקץ  הימין  כ"ח )לקץ  (איוב

חוקר  הוא תכלית  ולכל לחשך שם הואקץ  תכלית ולכל מאי  וצלמות  אופל (אבן

דברייתא ) אפיהון דמחשיך לשמאלא  קץ  ההוא אלא חוקר  הוא מאן תכלית חוקר  ולכל מאי
לחשך  שם קץ  וצלמות . אופל אבן לשיצאה  עלמא על שריא דדינא בזמנא
דהתוכא  מסטרא דהא לחשך שם קץ בשר  כל קץ  נחש דא המות מלאך דא
חוקר הוא עלמא על שריא  דדינא בזמנא תכלית ולכל קאתי. דדהבא

וכולי. דברייתא  אפיהון לאחשכא לעלמא, קטיגורייא  למהוי 
לך ג. ואתה  לדניאל קב"ה  א"ל הימין. לקץ  דכתיב  כדקאמרן לימינא  קץ

עלמא  בההוא א"ל עלמא בההוא או עלמא  בהאי מנוחה א"ל ותנח  לקץ 

שופר מקף זרקא  דמלה  ורזא קירטא, ליה למעבד  צריך  לצלותא לקטרגא בעי חויא אם
סגולתא, קירטא,הולך  זריקת  כנגדו לעשות  צריכים התפלה, על לקטרג רוצה הנחש אם 

ר"ש . במאמר לפנינו כמ"ש סגולתא, הולך שופר מקף זרקא הדבר וסוד הקלע, אבן שפירושו
 ג פרק

בשר כל קץ מאמר 
וגו ':א . אלקים קציםויאמר שני הקב"ה , לפני  דוד  אמר וגו ': קצי ה' הודיעני פתח , יהודה רבי 

האמת. לעולם בהם  ללכת  אדם לבני  דרכים  שני  והם  לשמאל, ואחד  לימין  אחד הם ,

וכו ':ב. לימינא שםקץ  קץ כתוב כי  לשמאל, קץ ויש הימין. לקץ כתוב כי  לימין. קץ יש
קץ ההוא  אלא החוקר, הוא מו חוקר, הוא תכלית ולכל מהו וצלמות . אופל אבן וגו' לחשך
נקרא האצילות סיום פירוש  הבריות. של פניהם מחשיך שהוא החוקר, הוא לשמאל , שהוא 
בחינת בו ויש הימין . קץ ונקרא קדוש והוא  למעלה. ממטה המאיר ימים בחינת בו ויש  קץ,

המות. מלאך בחינת והוא למטה . ממעלה האור להמשיך הס "א נאחז  ששם  (כמ"ששמאל,

ר "י ) אות קס"ב  דף  הזהר  .בהקדמת

וכו ':ג. כדקאמרן  לימינא לוקץ אמר הימין , לקץ שכתבו שאמרנו, כמו הוא לימין הקץ
בעולם א"ל האמת, בעולם  או הזה  בעולם  דניאל א "ל ותנוח , לקץ לך ואתה לדניאל, הקב"ה
המתים, בתחית דהיינו מעפר, שיקומו בשעה  לו אמר משכבותם . על ינוחו כמש"ה  האמת.
כתות, כתות המתים, לתחית שיקומו, אני יודע  דניאל , א"ל ותעמוד, א"ל לא , או ביניהם  אקום 
עם היינו לגורלך, א "ל אקום , מהם מי עם יודע ואיני  עולם  רשעי  ומהם  אמת  צדיקי  מהם 

דוד  תהילות זוהר  נחליקוטי  ד'פרשת מהפרק

משכבותם  על ינוחו י "ב )כד"א אתר(דניאל לאן ליה אמר  הימין. לקץ לגורלך (ותעמוד

ותנוח ) א"ל עלמא. בההוא  עלי יהא מה ידענא לא  מעפרא דהא דיקומון  בזמנא א"ל
כתות  כתות יקומון די ידענא הא א "ל ותעמוד א"ל לאו  או  בינייהו איקום

מנהון מנהון מאן עם  ידענא ולא עלמא  דחייבי ומנהון  קשוט דזכאי
לימינא  קץ אית לקץ לך ואת אמרת הא ליה אמר לגורלך. א"ל איקום.
א"ל  הימים. לקץ  או הימין  לקץ קץ . לאן ידענא ולא  לשמאלא קץ  ואית

הימין. לקץ 
לקב "הד. א"ל דוד הכא ל"ט )אוף  חולק(תהלים  איהו מה קצי יי' הודיעני

דכתיב לימינא דיהוי  דאתבשר עד  דעתיה נח  ולא ק "י )עדבי שב(שם 
קץ דא איהו. מאן לפני בא בשר  כל קץ  לנח א"ל קב "ה אוף ת "ח לימיני.

בשר . כל קץ דאיהו דברייתא אפייהו  דאחשך


'ד פרק
פתחא. יהודה כ"ד)רבי ויושבי(תהלים  תבל ומלואה  הארץ  ליי' מזמור לדוד

רוח עליה  שארת ולבתר  שירתא דאמר מזמור  לדוד תנינן הא  בה .
שירתא. אמר ולבתר  קדישא רוח עליה דשארת  לדוד מזמור קדשא

ארעא ב. דאיהי  אתמר דישראל ארעא על קרא האי  ומלואה  הארץ  ליי'
כד"א שכנתא  דא ומלואה  ה')קדישא. ב' בית (ד"ה את  יי' כבוד מלא כי 

קץ, לאיזה יודע  ואיני לשמאל, לימין קץ יש הרי לקץ, לך ואתה אמרת והרי א"ל  הצדיקים ,
הימין. לקץ לו אמר השמאל, לקץ או הימין לקץ

וכו ':ד. דוד  הכי  נחאוף ולא  גורלי , חלק מהו קצי , ה' הודיעני  להקב"ה, לו אמר כן , דוד אף 
לימיני. שב שכתוב לימין, שיהיה  שנתבשר עד דעתו

וכו ': אוף הימיןת"ח קץ אם  הוא  מי  לפני, בא בשר כל קץ  הקב"ה, אמר לנח אף וראה , בוא 
דהיינו בשר, כל קץ להיותו הבריות, של פניהם שהחשיך הקץ, זהו ואומר, השמאל, קץ או

המות. מלאך שהוא השמאל קץ
 ד פרק

ומלואה הארץ לה' מאמר
וכו ':א . פתח יהודה  מקוםרבי כל למדנו, הנה  וגו'. ומלואה  הארץ לה' מזמור לדוד פתח, ר"י 

מזמור  כתוב ואם הקודש רוח  עליו שרתה  ואח "כ  שירה שאמר יורה  מזמור, לדוד שכתוב,
השירה. אמר ואח"כ הקודש, רוח  תחלה עליו ששרתה יורה לדוד,

וכו ':ב . ומלואה הארץ  זהלה' ומלואה  הקודש, ארץ שהיא נאמר, ישראל ארץ על זה , מקרא
המשכ את  מלא ה' כבוד  כי וכתוב ה'. בית  את  ה' כבוד  מלא כי כשא"א, מלאהשכינה, אשר ן ,

את מילא נאמר שלא  דהיינו מילא, נאמר ולא, מלא שנאמר מהו השכינה , על נאמר זה
שהשכינה, שהיא  הלבנה, השמש מן  שנתמלא מכל שנתמלא  ודאי , מלא היא אלא  המשכן,
ועל  העולם. טוב מכל שנתמלא  הזה כאוצר שלמעלה טוב מכל מלא הצדיקים מכל שלימה 



נחמד  ג 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

נח פרשת
'ג פרק

לפניא . בא בשר כל קץ נח  אל אלקים קץ(חסר )ויאמר  קדמאה למלה (אהדרנא

גרמו) דאינון בגין ודאי לפני  בא  לפני . בא בשר פתחכל יהודה  ר' ל"ט ). (תהלים 

אמר אני חדל  מה אדעה היא מה ימי ומדת קצי יי  א )הודיעני  נ"ד דוד (לעיל
אורחין  תרין ואינון לשמאלא וחד לימינא חד אינון קצין תרין קב "ה קמי

עלמא. לההוא  נשא בני בהו למהך
דכתיב ב . לימינא י "ב )קץ דכתיב (דניאל לשמאלא וקץ  הימין  כ"ח )לקץ  (איוב

חוקר  הוא תכלית  ולכל לחשך שם הואקץ  תכלית ולכל מאי  וצלמות  אופל (אבן

דברייתא ) אפיהון דמחשיך לשמאלא  קץ  ההוא אלא חוקר  הוא מאן תכלית חוקר  ולכל מאי
לחשך  שם קץ  וצלמות . אופל אבן לשיצאה  עלמא על שריא דדינא בזמנא
דהתוכא  מסטרא דהא לחשך שם קץ בשר  כל קץ  נחש דא המות מלאך דא
חוקר הוא עלמא על שריא  דדינא בזמנא תכלית ולכל קאתי. דדהבא

וכולי. דברייתא  אפיהון לאחשכא לעלמא, קטיגורייא  למהוי 
לך ג. ואתה  לדניאל קב"ה  א"ל הימין. לקץ  דכתיב  כדקאמרן לימינא  קץ

עלמא  בההוא א"ל עלמא בההוא או עלמא  בהאי מנוחה א"ל ותנח  לקץ 

שופר מקף זרקא  דמלה  ורזא קירטא, ליה למעבד  צריך  לצלותא לקטרגא בעי חויא אם
סגולתא, קירטא,הולך  זריקת  כנגדו לעשות  צריכים התפלה, על לקטרג רוצה הנחש אם 

ר"ש . במאמר לפנינו כמ"ש סגולתא, הולך שופר מקף זרקא הדבר וסוד הקלע, אבן שפירושו
 ג פרק

בשר כל קץ מאמר 
וגו ':א . אלקים קציםויאמר שני הקב"ה , לפני  דוד  אמר וגו ': קצי ה' הודיעני פתח , יהודה רבי 

האמת. לעולם בהם  ללכת  אדם לבני  דרכים  שני  והם  לשמאל, ואחד  לימין  אחד הם ,

וכו ':ב. לימינא שםקץ  קץ כתוב כי  לשמאל, קץ ויש הימין. לקץ כתוב כי  לימין. קץ יש
קץ ההוא  אלא החוקר, הוא מו חוקר, הוא תכלית ולכל מהו וצלמות . אופל אבן וגו' לחשך
נקרא האצילות סיום פירוש  הבריות. של פניהם מחשיך שהוא החוקר, הוא לשמאל , שהוא 
בחינת בו ויש הימין . קץ ונקרא קדוש והוא  למעלה. ממטה המאיר ימים בחינת בו ויש  קץ,

המות. מלאך בחינת והוא למטה . ממעלה האור להמשיך הס "א נאחז  ששם  (כמ"ששמאל,

ר "י ) אות קס"ב  דף  הזהר  .בהקדמת

וכו ':ג. כדקאמרן  לימינא לוקץ אמר הימין , לקץ שכתבו שאמרנו, כמו הוא לימין הקץ
בעולם א"ל האמת, בעולם  או הזה  בעולם  דניאל א "ל ותנוח , לקץ לך ואתה לדניאל, הקב"ה
המתים, בתחית דהיינו מעפר, שיקומו בשעה  לו אמר משכבותם . על ינוחו כמש"ה  האמת.
כתות, כתות המתים, לתחית שיקומו, אני יודע  דניאל , א"ל ותעמוד, א"ל לא , או ביניהם  אקום 
עם היינו לגורלך, א "ל אקום , מהם מי עם יודע ואיני  עולם  רשעי  ומהם  אמת  צדיקי  מהם 

דוד  תהילות זוהר  נחליקוטי  ד'פרשת מהפרק

משכבותם  על ינוחו י "ב )כד"א אתר(דניאל לאן ליה אמר  הימין. לקץ לגורלך (ותעמוד

ותנוח ) א"ל עלמא. בההוא  עלי יהא מה ידענא לא  מעפרא דהא דיקומון  בזמנא א"ל
כתות  כתות יקומון די ידענא הא א "ל ותעמוד א"ל לאו  או  בינייהו איקום

מנהון מנהון מאן עם  ידענא ולא עלמא  דחייבי ומנהון  קשוט דזכאי
לימינא  קץ אית לקץ לך ואת אמרת הא ליה אמר לגורלך. א"ל איקום.
א"ל  הימים. לקץ  או הימין  לקץ קץ . לאן ידענא ולא  לשמאלא קץ  ואית

הימין. לקץ 
לקב "הד. א"ל דוד הכא ל"ט )אוף  חולק(תהלים  איהו מה קצי יי' הודיעני

דכתיב לימינא דיהוי  דאתבשר עד  דעתיה נח  ולא ק "י )עדבי שב(שם 
קץ דא איהו. מאן לפני בא בשר  כל קץ  לנח א"ל קב "ה אוף ת "ח לימיני.

בשר . כל קץ דאיהו דברייתא אפייהו  דאחשך


'ד פרק
פתחא. יהודה כ"ד)רבי ויושבי(תהלים  תבל ומלואה  הארץ  ליי' מזמור לדוד

רוח עליה  שארת ולבתר  שירתא דאמר מזמור  לדוד תנינן הא  בה .
שירתא. אמר ולבתר  קדישא רוח עליה דשארת  לדוד מזמור קדשא

ארעא ב. דאיהי  אתמר דישראל ארעא על קרא האי  ומלואה  הארץ  ליי'
כד"א שכנתא  דא ומלואה  ה')קדישא. ב' בית (ד"ה את  יי' כבוד מלא כי 

קץ, לאיזה יודע  ואיני לשמאל, לימין קץ יש הרי לקץ, לך ואתה אמרת והרי א"ל  הצדיקים ,
הימין. לקץ לו אמר השמאל, לקץ או הימין לקץ

וכו ':ד. דוד  הכי  נחאוף ולא  גורלי , חלק מהו קצי , ה' הודיעני  להקב"ה, לו אמר כן , דוד אף 
לימיני. שב שכתוב לימין, שיהיה  שנתבשר עד דעתו

וכו ': אוף הימיןת"ח קץ אם  הוא  מי  לפני, בא בשר כל קץ  הקב"ה, אמר לנח אף וראה , בוא 
דהיינו בשר, כל קץ להיותו הבריות, של פניהם שהחשיך הקץ, זהו ואומר, השמאל, קץ או

המות. מלאך שהוא השמאל קץ
 ד פרק

ומלואה הארץ לה' מאמר
וכו ':א . פתח יהודה  מקוםרבי כל למדנו, הנה  וגו'. ומלואה  הארץ לה' מזמור לדוד פתח, ר"י 

מזמור  כתוב ואם הקודש רוח  עליו שרתה  ואח "כ  שירה שאמר יורה  מזמור, לדוד שכתוב,
השירה. אמר ואח"כ הקודש, רוח  תחלה עליו ששרתה יורה לדוד,

וכו ':ב . ומלואה הארץ  זהלה' ומלואה  הקודש, ארץ שהיא נאמר, ישראל ארץ על זה , מקרא
המשכ את  מלא ה' כבוד  כי וכתוב ה'. בית  את  ה' כבוד  מלא כי כשא"א, מלאהשכינה, אשר ן ,

את מילא נאמר שלא  דהיינו מילא, נאמר ולא, מלא שנאמר מהו השכינה , על נאמר זה
שהשכינה, שהיא  הלבנה, השמש מן  שנתמלא מכל שנתמלא  ודאי , מלא היא אלא  המשכן,
ועל  העולם. טוב מכל שנתמלא  הזה כאוצר שלמעלה טוב מכל מלא הצדיקים מכל שלימה 



נחמו ד'פרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

וכתיב מ ')יי' אלא (שמות מילא. ולא מלא מאי  המשכן . את מלאה יי' וכבוד
בכל  שלים סיהרא שמשא. מן דאתמליא מכלא  דאתמליא ודאי מלא
טובא  מכל דאתמליא דא כאסקופא דלעילא טובא מכל מלא  סטרין .
ארעא. שאר  דא בה ויושבי תבל ומלואה הארץ  ליי' כתיב דא  ועל דעלמא.

בה.ג . אתרעי דקב "ה עלאה קדישא ארעא דא ומלואה הארץ  ליי' ד"א 
דצדיקיא נשמתהון אלין לה )ומלואה מליין דכלהון ל"ג (ד"אאתמליא(ד"א 

עליה.דאתמליא ) קיימא דעלמא חד דעמודא מחילא מנייהו

קיימא.ד. חד על תימא  ואי

מ "ז)(תוספתא[ דיסדן סימן רברבייא דישראל חכימין  אלין יסדה, ימים על
אומר  הוא וכן הגדול, הים דאתקריאת וחכמתא (קוהלתאורייתא

רברבין א') דאינון תלמידייא  אלין נהרות, ועל הים. אל הולכים הנחלים כל
בקשיותיהן  הרב  את מחדדין ואינון  התלמידים. מן גדול הרב וכן נהרא מן
לים  שנמשכין  הנהרות כמו מתרשל ואינו הקשיות כל לון מתרץ והוא
מי כן אחרי אמרו והראיה הים, אל הולכים  הנחלים כל שנאמר  מלא ואינו 
מעשה]. לידי מביא התלמוד כי חכמה  בלא מעשה אין כי יי, בהר יעלה 

כתיבת"ח כ"ד)מה  קב"ה (תהלים  דא הוא מאן  הוא כי יסדה ימים על הוא  כי
וכתיב  עשנו הוא כ"ח )כד"א יביט.(איוב  הארץ  לקצות  הוא כי

דקיימא ה . עמודים  שבעה אלין יכוננה  נהרות ועל יסדה ימים (ארעא )על

בשעתא  מנייהו  אתמליא היך מנייהו אתמליא היא לה ומליין  עליהו
מכלא. ואתמליא פירין  עבדת  דא ארעא כדין בעלמא זכאין דאסגיאו

מחוץ ארצות  שאר על נאמר זה בה , ויושבי תבל וכתוב, ומלואה, הארץ לה' כתוב, זה
ישראל . לארץ

וכו ':ג . הארץ לה' העליונהד "א הקדושה  ארץ  שהיא ומלואה , הארץ לה ' בהכ ' אחר פירוש
הנוקבא, דהיינו בה. חפץ מהם,ומלואהשהקב"ה  מתמלאה  שהנוקבא הצדיקים, נשמות  זה ,

שהיא בהעולם , שיש מה  כל כלומר, עליו, עומד שהעולם דז"א יסוד שהוא  אחד, עמוד מכח 
עליו. עומד שהעולם  נבחן  ולפיכך דז "א היסוד  מן מקובל הנוקבא,

וכו ':ד . חד על תימא הואואי כי  שכתוב, מה וראה בוא עומד, אחד  עמוד על תאמר ואם 
כי  יסדה, ימים אומרהוא על שאתה כמו הקב"ה, על כי הוא סובב כתוב וכן  לקצותהוא עשנו.

יביט . הארץ

יכוננה:ה. נהרות ועל יסדה ימים והםעל עליהם עומדת שהנוקבא עמודים ז ' הם אלו
היא איך ושואל דז"א. נהי "מ חג"ת ספירות ז ' שהם  מהם . מתמלאת  והיא אותה , ממלאים
עושית הנוקבא  דהיינו הזו, ארץ אז בעולם , מתרבים שצדיקים בשעה ואומר מהם. מתמלאת 

מכל . ומתמלאת פירות,

דוד  תהילות זוהר  נחליקוטי  ה 'פרשת מזפרק 

כתיבו. כדין בעלמא חייבין  דאסגיאו י"ד)ובשעתא ים (שם  מני מים אזלו 
דאשתקיא  דאמרן קדישא  ארעא דא ים מני מים אזלו  ויבש . יחרב ונהר
לאתנהרא  עלה דקאים חד עמודא ההוא  ויבש  יחרב ונהר עלאה. משקיו

כד"א ויבש  יחרב  ונהר נ"ז)מניה. אבד.(ישעי ' הצדיק 


'ה פרק
פתח א. חזקיה ל"ב )ר' חטאה.(תהלים  כסוי  פשע נשוי אשרי משכיל לדוד

תנינן  דהא אתמר  דחכמתא ברזא  דא  קרא אבל אוקמוה  קרא האי
חד  דרגא והוא משכיל מנייהו וחד לקב"ה  דוד שבח שבחא זיני בעשרה

ל  על גרמיה אתקין ודוד עשרה. דרגא.מאינון הא עלוי ישרי א

נשא ב. דבני וזכוון חובי אתקיל דקב"ה בשעתא דהא פשע נשוי אשרי 
ההוא )דההוא כד זכיין (ד"א אוחרנין ואינון מסתלקין  חובין דבסטר  תקלא 

פשע . נשוי הוא דא לתתא מכריעין אחרא בתקלא דאינון

וכו ':ו . חייבין  דאסגיאו מיםובשעתא אזלו כתוב אז בעולם , מתרבים  שהרשעים ובשעה 
ויבש, יחרב ונהר ים ים מני  מני  מים הנוקבא,אזלו דהיינו שאמרנו, הקדושה ארץ זו ,

ואינם . מים אזלו ועתה העליון, משיקוי ויבשששוקתה  יחרב שהיאונהר העמוד , אותו הוא  ,
אומר , שאת כמו ונתיבש. נחרב  שעתה היסוד, דהיינו עליו, אבד עומדת  היסודהצדיק  שהוא

צדיק . הנקרא

ה פרק

וחתכם ומוראכם מאמר
וגו',א. משכיל לדוד פתח, חזקיה החכמה,ר' בסוד  נאמר הזה מקרא אבל בארוהו, זה מקרא

על  יורה אשר משכילך, הוא מהם ואחד  להקב"ה , דוד שיבח שבח מיני  בעשרה  למדנו, שהרי 
מכתם, משכיל , ניגון, דהיינוניצוח , המדרגות , עשרת מאלו אחת מדרגה והוא החכמה , סוד
את תיקן ודו  תהלים, ספר דוד  תיחקן שבהם והללויה , הודאה, תפילה , אשרי , שיר, מזמור ,
מזמור  או מזמור לדוד שבין בהפרש לעיל כמ"ש והיינו הזו המדרגה עליו ששרה מטרם עצמו

ע"ש . לדוד 

וכו ':ב. פשע  נשוי חובותאשרי שקל שהקב"ה  בשעה  כי  פירושו, פשע, נשוי  אשרי הכתוב
שבכף  הזכיות שהם והאחרות, עולה, החובות  שבצד הכף אשר במאזנים , אדם בני  של וזכיות

הוא זה למטה, ונמשכות מכריעות, פשעהאחרת ועלתהנשוי נשאת הפשעים  עם הכף כי  ,
שמאל , וקו זכויות, כף ה"ס ימין  קו כי  הדברים, סוד חייב. ומיעוטו זכאי רובו להיותו למעלה,
הללו, המאזנים  כפות  בין  מכריע אמצעי וקן הדינים . כל ממנו שרק מפני חובות, כף  ה"ס

למלעה. ממטה השמאל  ואור למטה , ממעלה ימין  אור נקראת והכרעהשממשיך נשויזו
העונותפשע כל מבטל נמצא למטה, ממעלה תאיר שלא השמאל הארת  מעלה  שבהיותו ,

למעלה. שממטה בהארה לדינים , אחיזה אין כי  והפשעים.



נחמו ד'פרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

וכתיב מ ')יי' אלא (שמות מילא. ולא מלא מאי  המשכן . את מלאה יי' וכבוד
בכל  שלים סיהרא שמשא. מן דאתמליא מכלא  דאתמליא ודאי מלא
טובא  מכל דאתמליא דא כאסקופא דלעילא טובא מכל מלא  סטרין .
ארעא. שאר  דא בה ויושבי תבל ומלואה הארץ  ליי' כתיב דא  ועל דעלמא.

בה.ג . אתרעי דקב "ה עלאה קדישא ארעא דא ומלואה הארץ  ליי' ד"א 
דצדיקיא נשמתהון אלין לה )ומלואה מליין דכלהון ל"ג (ד"אאתמליא(ד"א 

עליה.דאתמליא ) קיימא דעלמא חד דעמודא מחילא מנייהו

קיימא.ד. חד על תימא  ואי

מ "ז)(תוספתא[ דיסדן סימן רברבייא דישראל חכימין  אלין יסדה, ימים על
אומר  הוא וכן הגדול, הים דאתקריאת וחכמתא (קוהלתאורייתא

רברבין א') דאינון תלמידייא  אלין נהרות, ועל הים. אל הולכים הנחלים כל
בקשיותיהן  הרב  את מחדדין ואינון  התלמידים. מן גדול הרב וכן נהרא מן
לים  שנמשכין  הנהרות כמו מתרשל ואינו הקשיות כל לון מתרץ והוא
מי כן אחרי אמרו והראיה הים, אל הולכים  הנחלים כל שנאמר  מלא ואינו 
מעשה]. לידי מביא התלמוד כי חכמה  בלא מעשה אין כי יי, בהר יעלה 

כתיבת"ח כ"ד)מה  קב"ה (תהלים  דא הוא מאן  הוא כי יסדה ימים על הוא  כי
וכתיב  עשנו הוא כ"ח )כד"א יביט.(איוב  הארץ  לקצות  הוא כי

דקיימא ה . עמודים  שבעה אלין יכוננה  נהרות ועל יסדה ימים (ארעא )על

בשעתא  מנייהו  אתמליא היך מנייהו אתמליא היא לה ומליין  עליהו
מכלא. ואתמליא פירין  עבדת  דא ארעא כדין בעלמא זכאין דאסגיאו

מחוץ ארצות  שאר על נאמר זה בה , ויושבי תבל וכתוב, ומלואה, הארץ לה' כתוב, זה
ישראל . לארץ

וכו ':ג . הארץ לה' העליונהד "א הקדושה  ארץ  שהיא ומלואה , הארץ לה ' בהכ ' אחר פירוש
הנוקבא, דהיינו בה. חפץ מהם,ומלואהשהקב"ה  מתמלאה  שהנוקבא הצדיקים, נשמות  זה ,

שהיא בהעולם , שיש מה  כל כלומר, עליו, עומד שהעולם דז"א יסוד שהוא  אחד, עמוד מכח 
עליו. עומד שהעולם  נבחן  ולפיכך דז "א היסוד  מן מקובל הנוקבא,

וכו ':ד . חד על תימא הואואי כי  שכתוב, מה וראה בוא עומד, אחד  עמוד על תאמר ואם 
כי  יסדה, ימים אומרהוא על שאתה כמו הקב"ה, על כי הוא סובב כתוב וכן  לקצותהוא עשנו.

יביט . הארץ

יכוננה:ה. נהרות ועל יסדה ימים והםעל עליהם עומדת שהנוקבא עמודים ז ' הם אלו
היא איך ושואל דז"א. נהי "מ חג"ת ספירות ז ' שהם  מהם . מתמלאת  והיא אותה , ממלאים
עושית הנוקבא  דהיינו הזו, ארץ אז בעולם , מתרבים שצדיקים בשעה ואומר מהם. מתמלאת 

מכל . ומתמלאת פירות,

דוד  תהילות זוהר  נחליקוטי  ה 'פרשת מזפרק 

כתיבו. כדין בעלמא חייבין  דאסגיאו י"ד)ובשעתא ים (שם  מני מים אזלו 
דאשתקיא  דאמרן קדישא  ארעא דא ים מני מים אזלו  ויבש . יחרב ונהר
לאתנהרא  עלה דקאים חד עמודא ההוא  ויבש  יחרב ונהר עלאה. משקיו

כד"א ויבש  יחרב  ונהר נ"ז)מניה. אבד.(ישעי ' הצדיק 


'ה פרק
פתח א. חזקיה ל"ב )ר' חטאה.(תהלים  כסוי  פשע נשוי אשרי משכיל לדוד

תנינן  דהא אתמר  דחכמתא ברזא  דא  קרא אבל אוקמוה  קרא האי
חד  דרגא והוא משכיל מנייהו וחד לקב"ה  דוד שבח שבחא זיני בעשרה

ל  על גרמיה אתקין ודוד עשרה. דרגא.מאינון הא עלוי ישרי א

נשא ב. דבני וזכוון חובי אתקיל דקב"ה בשעתא דהא פשע נשוי אשרי 
ההוא )דההוא כד זכיין (ד"א אוחרנין ואינון מסתלקין  חובין דבסטר  תקלא 

פשע . נשוי הוא דא לתתא מכריעין אחרא בתקלא דאינון

וכו ':ו . חייבין  דאסגיאו מיםובשעתא אזלו כתוב אז בעולם , מתרבים  שהרשעים ובשעה 
ויבש, יחרב ונהר ים ים מני  מני  מים הנוקבא,אזלו דהיינו שאמרנו, הקדושה ארץ זו ,

ואינם . מים אזלו ועתה העליון, משיקוי ויבשששוקתה  יחרב שהיאונהר העמוד , אותו הוא  ,
אומר , שאת כמו ונתיבש. נחרב  שעתה היסוד, דהיינו עליו, אבד עומדת  היסודהצדיק  שהוא

צדיק . הנקרא

ה פרק

וחתכם ומוראכם מאמר
וגו',א. משכיל לדוד פתח, חזקיה החכמה,ר' בסוד  נאמר הזה מקרא אבל בארוהו, זה מקרא

על  יורה אשר משכילך, הוא מהם ואחד  להקב"ה , דוד שיבח שבח מיני  בעשרה  למדנו, שהרי 
מכתם, משכיל , ניגון, דהיינוניצוח , המדרגות , עשרת מאלו אחת מדרגה והוא החכמה , סוד
את תיקן ודו  תהלים, ספר דוד  תיחקן שבהם והללויה , הודאה, תפילה , אשרי , שיר, מזמור ,
מזמור  או מזמור לדוד שבין בהפרש לעיל כמ"ש והיינו הזו המדרגה עליו ששרה מטרם עצמו

ע"ש . לדוד 

וכו ':ב. פשע  נשוי חובותאשרי שקל שהקב"ה  בשעה  כי  פירושו, פשע, נשוי  אשרי הכתוב
שבכף  הזכיות שהם והאחרות, עולה, החובות  שבצד הכף אשר במאזנים , אדם בני  של וזכיות

הוא זה למטה, ונמשכות מכריעות, פשעהאחרת ועלתהנשוי נשאת הפשעים  עם הכף כי  ,
שמאל , וקו זכויות, כף ה"ס ימין  קו כי  הדברים, סוד חייב. ומיעוטו זכאי רובו להיותו למעלה,
הללו, המאזנים  כפות  בין  מכריע אמצעי וקן הדינים . כל ממנו שרק מפני חובות, כף  ה"ס

למלעה. ממטה השמאל  ואור למטה , ממעלה ימין  אור נקראת והכרעהשממשיך נשויזו
העונותפשע כל מבטל נמצא למטה, ממעלה תאיר שלא השמאל הארת  מעלה  שבהיותו ,

למעלה. שממטה בהארה לדינים , אחיזה אין כי  והפשעים.



לך מח לך ו'פרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

ישלטג. דלא  מחפיא דיהא בעלמא  שריא דדינא בשעתא חטאה כסוי
דאמשיך  חטאה מההוא קב"ה  ליה  דכסי לנח דהוה כמה מחבלא עלוי
שאר עלמא. על אדם  אנגיד דא דחטאה  דכיון עלמא. על אדם  עליה
כד  ובג "כ בתקוניה אתקין לא ועלמא מנייהו דחיל נש  ובר שלטאן בריין

נח. נפק 


לך  לך פרשת 

'ו פרק
ואמרא . פתח יוסי ג')רבי ראשי.(תהלים  ומרים כבודי בעדי מגן יי' ואתה

מגן  יי' ואתה קרבא בי  לאגחא ייתון  עלמא בני דכל אע"ג דוד אמר
עבדי לא  מה מפני רבש "ע  לקב "ה דוד אמר בעדי מגן כתיב  ת"ח  בעדי.
ואמרי לך. מגן אנכי דכתיב באברהם ברכה דחתמי  כמה דברכה חתימה בי

אברהם. מגן
בקיומא ב. קמי וקאים וצרפתיו בחנתיו כבר אברהם לדוד קב"ה ליה אמר

א"ה דוד א"ל כ"ו)שלים. כיון (שם  ולבי . כליותי צרפה ונסני יי ' בחנני

וכו ':ג. חטאה שלאכסוי מכוסה , יהיה בעולם  שורה  שהדין  שבשעה  פירושו, חטאה, כסוי 
כמו המחב, עליו החטא,ישלוט מאותו  המבול, בשעת  הקב"ה, עליו שכסה לנח , שהיה

לו היה שלא  כלומר  המחבל, אותו ראה לו וע"כ העולם, על הראשון  אדם  שהמשיך דעצה "ד,
שאר  נמצאו העולם, על הזה חטא המשיך שאדם  ומכיון להענישו. שיוכל  אחיזה שום בו
נח כשיצא זה, ומשום בתיקונו. מתוקן אינו והעולם מפניהם , מפחד והאדם שולטים הבריות 
חית כל על יהי ' וחתכם ומוראכם  וגו' נח את  אלקים ויברך שנאמר הקב"ה, ברכו מהתיבה ,
דעצה "ד. החטא קודם הראשון אדם שהי ' כמו בחינה לאותה  שהחזירו דהיינו וגו'. השדה

מפניו. יראים  היו הבריות  שכל
ו פרק

מצרימה אברם  כבא  ויהי  מאמר
וכו'א . פתח  יוסי אפילור ' דוד, אמר ראשי. ומרים  כבודי בעדי  מגן ה ' ואתה  ואמר פתח ר"י 

כתוב וראה, בוא  בעדי, מגן  ה' ואתה  כי לי, יוכלו לא  מלחמה, עמי  ויעשו יבואו העולם בני
שחותמים כמו ברכה, בי  חותמים אין מה  מפני עולם, של רבונו להקב "ה דוד אמר  בעדי, מגן 

ואומרים לך. מגן  אנכי שכתוב באברהם, אברהם ברכה בימגן  חותמים  אין  ולמה דוד , .מגן 
וכו ':ב. לדוד  קב"ה בנסיוןא"ל ועמד וצרפתיו, בחנתיו כבר אברהם, לדוד. הקב"ה  והשיב

אותו שעשה  כיון ולבי. כליותי צרפה ונסני ה ' בחנני  כן, אם  דוד  לו אמר שלם, בקיום  לפני 
אמרתי אני  אמר  וגו', לבי  בחנת אמר, הקב"ה, לפני שאמר מה דוד נזכר שבע, דבת מעשה 
צרפתני ואתה  כליותי , צרפה  אמרתי  אני  שבע, בת עם בנסיון לבי בחנת ואתה  ונסני , ה ' בחנני 
אמרתי ולא פי, אל עבר היה לא שחשבתי  דבר שאותו יתן מי פי יעבר בל זמותי  תמצא , בל

וגו'. ונסני  ה' בחנני אז

דוד  תהילות זוהר  לך ליקוטי  לך ז'פרשת מטפרק

אמר דאמר. מה על קמיה דוד אדכר שבע  דבת מלה ההיא י"ז)דעבד (שם 

אנא  אמר  פי. יעבר  בל זמותי תמצא בל צרפתני לילה פקדת לבי  בחנת
ואת  כליותי צרפה אמינא אנא לבי. בחנת ואנת ונסני  יי' בחנני  אמינא
יתן  מאן פי. יעבר בל זמותי יאות. כדקא  לי אשכחת לא תמצא בל צרפתני
ברכה  ביה חתמין דא כל ועם פומאי לי יעבר דלא דחשבית  מלה והאי 
ראשי. ומרים כבודי בעדי מגן יי' ואתה  דוד אמר  ובג "כ דוד מגן דקאמרן

והאי ) ל"ג ביה:(ד"א מתעטרנא דאנא דילי יקרא דא דרגא ודאי


'ז פרק

עלמאא . דבהאי אינון ואפילו  ייסא רבי די(דארעא )אמר בגין א "ל היאך.
באורייתא  למקרי מתערי כלהו  קשוט זכאי אינון כל ליליא בפלגות
דבגו  צדיקיא אינון וכל דקב"ה אתמר  והא דארייתא  תושבחן  ולמשמע 
ביממא  עליהו  אתמשך דחסד וחוטא  לקליהון  צייתין  כלהו דעדן  גנתא

מ "ב )דכתיב  עמי.(תהלים  שירה ובלילה חסדו יי' יצוה יומם 

ת"חב. שלים . תושבחא דא קמיה בליליא דסלקין  תושבחן דא ועל
דמצראי בכוריהון  קב"ה  קטל כד בבתיהון סגירין  הוו דישראל בשעתא

קמיה. ותושבחן הלילא אמרי הוו 

אמר וגו'וע "כ לבי  וז "שבחנת  הללו. בהמוחין וזכה  הקב"ה  לו מחל לבסוף אבל כל, ועם
דוד, מגן  דקאמרן ברכה  ביה חתמין  אברהם .דא כמו דמגן , בהמוחין שזכה  כךדהיינו ובגין

בעדי, מגן  ה ' ואתה דוד , בעדי.אמר  מגן ה' ואתה דוד, אמר בהם שזכה ומריםואחר כבודי
ביה. מתעטרנא דאנא דילי, יקרא דא דרגא ודאי שאמר,ראשי פירושו, ראשי , ומרים כבודי 

בה. מתעטר שאני ודאי , כבודי  הוא דמגן זו מדרגה


ז פרק

דצדיקיא בנשמתהון משתעשע הקב"ה  מאמר 
וכו ':א . ייסא ר' איךאמר משתעשע, הוא אומר אתה  שבעוה"ז הנשמות באלו ואפילו אר"י 

בתורה לקרות  כולם  מתעוררים  אמת צדיקי  אלו כל לילה, שבחצות  משום לו. אמר זה , הוא
כולם העדן, גן שבתוך הצדיקים  אלו וכל שהקב"ה ולמדנו, התורה. של תשבחות ולהשמיע

ביום. עליהם נמשך חסד של וחוט  לקולותיהם , מקשיבים

וכו ':ב. תושבחן דא שלימות.ועל תשבחות הן בלילה הקב"ה  לפני  העולות התשבחות כן, ועל
אומרים היו מצרים , בכורי  את הרג  כשהקב"ה בבתיהם, סגורים  היו שישראל בשעה וראה  בוא 

ותשבחות. הלל הקב"ה  לפני 



לך מח לך ו'פרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

ישלטג. דלא  מחפיא דיהא בעלמא  שריא דדינא בשעתא חטאה כסוי
דאמשיך  חטאה מההוא קב"ה  ליה  דכסי לנח דהוה כמה מחבלא עלוי
שאר עלמא. על אדם  אנגיד דא דחטאה  דכיון עלמא. על אדם  עליה
כד  ובג "כ בתקוניה אתקין לא ועלמא מנייהו דחיל נש  ובר שלטאן בריין

נח. נפק 


לך  לך פרשת 

'ו פרק
ואמרא . פתח יוסי ג')רבי ראשי.(תהלים  ומרים כבודי בעדי מגן יי' ואתה

מגן  יי' ואתה קרבא בי  לאגחא ייתון  עלמא בני דכל אע"ג דוד אמר
עבדי לא  מה מפני רבש "ע  לקב "ה דוד אמר בעדי מגן כתיב  ת"ח  בעדי.
ואמרי לך. מגן אנכי דכתיב באברהם ברכה דחתמי  כמה דברכה חתימה בי

אברהם. מגן
בקיומא ב. קמי וקאים וצרפתיו בחנתיו כבר אברהם לדוד קב"ה ליה אמר

א"ה דוד א"ל כ"ו)שלים. כיון (שם  ולבי . כליותי צרפה ונסני יי ' בחנני

וכו ':ג. חטאה שלאכסוי מכוסה , יהיה בעולם  שורה  שהדין  שבשעה  פירושו, חטאה, כסוי 
כמו המחב, עליו החטא,ישלוט מאותו  המבול, בשעת  הקב"ה, עליו שכסה לנח , שהיה

לו היה שלא  כלומר  המחבל, אותו ראה לו וע"כ העולם, על הראשון  אדם  שהמשיך דעצה "ד,
שאר  נמצאו העולם, על הזה חטא המשיך שאדם  ומכיון להענישו. שיוכל  אחיזה שום בו
נח כשיצא זה, ומשום בתיקונו. מתוקן אינו והעולם מפניהם , מפחד והאדם שולטים הבריות 
חית כל על יהי ' וחתכם ומוראכם  וגו' נח את  אלקים ויברך שנאמר הקב"ה, ברכו מהתיבה ,
דעצה "ד. החטא קודם הראשון אדם שהי ' כמו בחינה לאותה  שהחזירו דהיינו וגו'. השדה

מפניו. יראים  היו הבריות  שכל
ו פרק

מצרימה אברם  כבא  ויהי  מאמר
וכו'א . פתח  יוסי אפילור ' דוד, אמר ראשי. ומרים  כבודי בעדי  מגן ה ' ואתה  ואמר פתח ר"י 

כתוב וראה, בוא  בעדי, מגן  ה' ואתה  כי לי, יוכלו לא  מלחמה, עמי  ויעשו יבואו העולם בני
שחותמים כמו ברכה, בי  חותמים אין מה  מפני עולם, של רבונו להקב "ה דוד אמר  בעדי, מגן 

ואומרים לך. מגן  אנכי שכתוב באברהם, אברהם ברכה בימגן  חותמים  אין  ולמה דוד , .מגן 
וכו ':ב. לדוד  קב"ה בנסיוןא"ל ועמד וצרפתיו, בחנתיו כבר אברהם, לדוד. הקב"ה  והשיב

אותו שעשה  כיון ולבי. כליותי צרפה ונסני ה ' בחנני  כן, אם  דוד  לו אמר שלם, בקיום  לפני 
אמרתי אני  אמר  וגו', לבי  בחנת אמר, הקב"ה, לפני שאמר מה דוד נזכר שבע, דבת מעשה 
צרפתני ואתה  כליותי , צרפה  אמרתי  אני  שבע, בת עם בנסיון לבי בחנת ואתה  ונסני , ה ' בחנני 
אמרתי ולא פי, אל עבר היה לא שחשבתי  דבר שאותו יתן מי פי יעבר בל זמותי  תמצא , בל

וגו'. ונסני  ה' בחנני אז

דוד  תהילות זוהר  לך ליקוטי  לך ז'פרשת מטפרק

אמר דאמר. מה על קמיה דוד אדכר שבע  דבת מלה ההיא י"ז)דעבד (שם 

אנא  אמר  פי. יעבר  בל זמותי תמצא בל צרפתני לילה פקדת לבי  בחנת
ואת  כליותי צרפה אמינא אנא לבי. בחנת ואנת ונסני  יי' בחנני  אמינא
יתן  מאן פי. יעבר בל זמותי יאות. כדקא  לי אשכחת לא תמצא בל צרפתני
ברכה  ביה חתמין דא כל ועם פומאי לי יעבר דלא דחשבית  מלה והאי 
ראשי. ומרים כבודי בעדי מגן יי' ואתה  דוד אמר  ובג "כ דוד מגן דקאמרן

והאי ) ל"ג ביה:(ד"א מתעטרנא דאנא דילי יקרא דא דרגא ודאי


'ז פרק

עלמאא . דבהאי אינון ואפילו  ייסא רבי די(דארעא )אמר בגין א "ל היאך.
באורייתא  למקרי מתערי כלהו  קשוט זכאי אינון כל ליליא בפלגות
דבגו  צדיקיא אינון וכל דקב"ה אתמר  והא דארייתא  תושבחן  ולמשמע 
ביממא  עליהו  אתמשך דחסד וחוטא  לקליהון  צייתין  כלהו דעדן  גנתא

מ "ב )דכתיב  עמי.(תהלים  שירה ובלילה חסדו יי' יצוה יומם 

ת"חב. שלים . תושבחא דא קמיה בליליא דסלקין  תושבחן דא ועל
דמצראי בכוריהון  קב"ה  קטל כד בבתיהון סגירין  הוו דישראל בשעתא

קמיה. ותושבחן הלילא אמרי הוו 

אמר וגו'וע "כ לבי  וז "שבחנת  הללו. בהמוחין וזכה  הקב"ה  לו מחל לבסוף אבל כל, ועם
דוד, מגן  דקאמרן ברכה  ביה חתמין  אברהם .דא כמו דמגן , בהמוחין שזכה  כךדהיינו ובגין

בעדי, מגן  ה ' ואתה דוד , בעדי.אמר  מגן ה' ואתה דוד, אמר בהם שזכה ומריםואחר כבודי
ביה. מתעטרנא דאנא דילי, יקרא דא דרגא ודאי שאמר,ראשי פירושו, ראשי , ומרים כבודי 

בה. מתעטר שאני ודאי , כבודי  הוא דמגן זו מדרגה


ז פרק

דצדיקיא בנשמתהון משתעשע הקב"ה  מאמר 
וכו ':א . ייסא ר' איךאמר משתעשע, הוא אומר אתה  שבעוה"ז הנשמות באלו ואפילו אר"י 

בתורה לקרות  כולם  מתעוררים  אמת צדיקי  אלו כל לילה, שבחצות  משום לו. אמר זה , הוא
כולם העדן, גן שבתוך הצדיקים  אלו וכל שהקב"ה ולמדנו, התורה. של תשבחות ולהשמיע

ביום. עליהם נמשך חסד של וחוט  לקולותיהם , מקשיבים

וכו ':ב. תושבחן דא שלימות.ועל תשבחות הן בלילה הקב"ה  לפני  העולות התשבחות כן, ועל
אומרים היו מצרים , בכורי  את הרג  כשהקב"ה בבתיהם, סגורים  היו שישראל בשעה וראה  בוא 

ותשבחות. הלל הקב"ה  לפני 



לך נ לך ח 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

או ג . יתיב דהוה תימא דאי ליליא  בפלגות קם הוה  מלכא דדוד ת"ח
דכתיב כמה אלא לא תושבחן שירין אמר  והוה בערסיה קי"ט )שכיב  (שם 

בשירין  לאתעסקא בעמידה ודאי אקום לך. להודות אקום לילה חצות
דארייתא. ותושבחן

מלכא.ד. איהו  משיחא  מלכא  ביומי ואפי' לעלמין חי מלכא דוד כך ובגין
הוא  מתייא  מן ואי שמיה דוד הוא  חיי מן אי משיחא מלכא תנן דהא

דכתיב ייתי לא עד בצפרא אתער  הוה ואיהו  שמיה נ"ז)דוד כבודי(שם  עורה
שחר . אעירה  וכנור  הנבל עורה


'ח פרק

ואמר א. שמעון ר' פ"ו)פתח אית (תהלים  קרא האי וגו' וחנני אלי פנה
מלין  קרא בהאי אבל אתר . בכמה ליה אוקימנא והא ביה לאסתכלא
דרגא  בגין אלא  וחנני. אלי פנה אמר  דוד וכי אלי . פנה  ביה. אית סתימין
עלאה  עז  דא עזך תנה לעבדך עזך תנה קאמר . ביה אתעטר  דאיהו דיליה

ב ')כדכתיב  א' מלכא (שמואל סתם  מלך דא מלכו מאן למלכו עז ויתן
מלך כדאמרן  משיחא  מלכא דא לעבדך הכא אוף סתם.משיחא.

וכו ':ג. מלכא  דדוד יושבת"ח שהיה  תאמר ואם לילה. בחצות קם  היה  המלך דוד וראה, בוא 
לך, להודות  אקום  לילה חצות כמ "ש, אלא לא, ותשבחות , שירות  ואומר במטה , שוכב או

התורה. של והתשבחות בשירות  עוסק היה בעמידה, ודאי , אקום 

וכו ':ד. מלכא דוד כך המשיח,ובגין המלך בימות  ואפילו לכולם , חי  המלך דוד זה , ומשום
הוא ואם שמו, דוד  החיים , מבין  יהיה הוא  אם  המשיח, מלך אשר  למדנו, כי  המלך. הוא
שיבא, מטרם השחר מעורר היה והוא  שמו. דוד לתחיה, שיעמדו הנפטרים  מנשמות  יהיה

עור  מטרםשכתוב תמדי , בתורה  לעסוק קם  שהיה שחר. אעירא וכנור הנבל עורה כבודי ה 
השחר . שיאיר


ח פרק

למסעיו וילך  מאמר 
וחנני א . אלי פנה  ואמר, ר"ש  בכמהפתח  בארנוהו והרי בו , להסתכל יש הזה מקרא וגו'.

הזה. במקרא  יש  סתומים  דברים אבל  אלימקומות . יאמר פנה עניו, שהיה דוד וכי שואל, ,
דהיינו בה . מתעטר שהוא שלו מדרגה בשביל זה, שאמר אלא  ומשיב וחנני . אלי  פנה 

דז"א, הנוקבא  בשביל וכו ':שהתפלל  לעבדך עוזך  שהואתנה העליון, עז הוא ה  עוזך, תנה
דהיינו המשיח. מלך שהוא סתם מלך הוא  זה  מלכו, הוא מי  למלכו. עז  ויתן  שכתוב חכמה,
סתם, מלך שאמרנו כמו המשיח , מלך הוא לעבדך כאן אף דז "א , נוקבא שהיא המלכות

הנוקבא. דהיינו

דוד  תהילות זוהר  ויראליקוטי  ט 'פרשת נאפרק 

בשמא ב. אמר דאיהו עד איהו  דישי בריה  הוה לא וכי אמתך  לבן והושיעה
מלה  לקבל ב "נ ייתי דכד  אוקימנא  הא אלא דאבוי בשמא ולא דאמיה 
ולא  לאמיה אדכר דא ועל ודאי דאיהו  במלה למהך בעי לאדכרא עלאה

תנינן הא ותו דהא )לאבוי. ל"ג  כדקאמרן.(ד"א מלך דדא


וירא פרשת 

'ט פרק 
ואמרא . פתח אלעזר קי"ט )רבי כמה (תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל

בגין  באורייתא לאשתדלא מסתכלין  ולא ידעין  דלא טפשין  נשא בני אינון
דאתי  ובעלמא דין בעלמא  טוב וכל חירו  וכל חיין כל חירו דארייתא (ההוא

איהו) דאתי ודעלמא דין דין)דעלמא בעלמא חיין  איהו דאתי  דעלמא חירו ההוא  אינון (נ"א חיי .
כד"א עלמא בהאי  שלמין ליומין דיזכון דין כ"ג )בעלמא  ימיך (שמות מספר את 

חיין  אינון שלימין חיין דאינון בגין דאתי בעלמא אריכין וליומין  אמלא
דכל  דכלא חירו דין בעלמא חירו חיין. דאינון  חיין  עציבו בלא  חיי דחידו 

דעלמא. עמין  כל עלוי לשלטאה יכלין לא באורייתא  דאשתדל מאן

סליקב. וכך וחברוי ר "ע  כגון מלעלא היא גזרה שמד. בני אינון תימא ואי
דאי ודאי הוא והכי עלוי. לשלטאה  יכיל המות דמלאך חירו במחשבה

אמתך :ב. לבן אמו,והושיעה של בשמו לומר צריך שהיה עד ישי  של בנו היה לא וכי שואל,
עליון, דבר לקבל עצמו להזכיר האדם  יבא כאשר בארנוהו, אלא ומשיב, אביו. של בשמו ולא

שאמר אמו, את הזכיר וע"כ ברור. שהוא בדבר לבא צריך אמתךהוא ועודלבן  לאביו. ולא
בשביל  אלא עצמו בשביל התפלל שלא כלומר, שאמרנו. כמו סתם מלך שזהו למדנו הרי 

לאביו. הזכיר ולא הנוקבא שה "ס לאמו, הזכיר וע"כ סתם , מלך הנקראת  הנוקבא 

ט פרק

חיין כל באורייתא מאמר 
וכו ':א . פתח אלעזר הםר' כמה  מתורתך, נפלאות ואביטה  עיני  גל כתוב ואמר, פתח  ר"א

החיים, כל הוא התורה , שהרי  בתורה, לעסוק מסתכלים ואינם יודעים  שאינם  אדם, בני  שוטים 
שיזכו היינו הזה בעולם  הוא חיים ומפרש הבא ובעולם  הזה  בעולם הטוב, וכל חירות, וכל 
הבא, בעולם ארוכים לימים ויזכה  אמלא . ימיך מספר את כמש"א הזה בעולם שלמים  לימים 
חירות חיים , שהם חיים עצבות  בלי חיים שמחה , של חיים  הם שלמים חיים שהם  בשביל

בעולם. עמי  כל עליו לשלוט יוכלו לא בתורה שעוסק  מי כל כי מכל, חירות הזה , בעולם

וכו ':ב. תימא בתורה,ואי שעסק  מחמת מלכות, הרוגי דהיינו השמד, בני אלו הרי תאמר, ואם
שנהרגו וחביריו, עקיבא ר' כמו מלמעלה , גזירה הוא  ומשיב, בתורה, לעסוק שלא  שגזרו בזמן



לך נ לך ח 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

או ג . יתיב דהוה תימא דאי ליליא  בפלגות קם הוה  מלכא דדוד ת"ח
דכתיב כמה אלא לא תושבחן שירין אמר  והוה בערסיה קי"ט )שכיב  (שם 

בשירין  לאתעסקא בעמידה ודאי אקום לך. להודות אקום לילה חצות
דארייתא. ותושבחן

מלכא.ד. איהו  משיחא  מלכא  ביומי ואפי' לעלמין חי מלכא דוד כך ובגין
הוא  מתייא  מן ואי שמיה דוד הוא  חיי מן אי משיחא מלכא תנן דהא

דכתיב ייתי לא עד בצפרא אתער  הוה ואיהו  שמיה נ"ז)דוד כבודי(שם  עורה
שחר . אעירה  וכנור  הנבל עורה


'ח פרק

ואמר א. שמעון ר' פ"ו)פתח אית (תהלים  קרא האי וגו' וחנני אלי פנה
מלין  קרא בהאי אבל אתר . בכמה ליה אוקימנא והא ביה לאסתכלא
דרגא  בגין אלא  וחנני. אלי פנה אמר  דוד וכי אלי . פנה  ביה. אית סתימין
עלאה  עז  דא עזך תנה לעבדך עזך תנה קאמר . ביה אתעטר  דאיהו דיליה

ב ')כדכתיב  א' מלכא (שמואל סתם  מלך דא מלכו מאן למלכו עז ויתן
מלך כדאמרן  משיחא  מלכא דא לעבדך הכא אוף סתם.משיחא.

וכו ':ג. מלכא  דדוד יושבת"ח שהיה  תאמר ואם לילה. בחצות קם  היה  המלך דוד וראה, בוא 
לך, להודות  אקום  לילה חצות כמ "ש, אלא לא, ותשבחות , שירות  ואומר במטה , שוכב או

התורה. של והתשבחות בשירות  עוסק היה בעמידה, ודאי , אקום 

וכו ':ד. מלכא דוד כך המשיח,ובגין המלך בימות  ואפילו לכולם , חי  המלך דוד זה , ומשום
הוא ואם שמו, דוד  החיים , מבין  יהיה הוא  אם  המשיח, מלך אשר  למדנו, כי  המלך. הוא
שיבא, מטרם השחר מעורר היה והוא  שמו. דוד לתחיה, שיעמדו הנפטרים  מנשמות  יהיה

עור  מטרםשכתוב תמדי , בתורה  לעסוק קם  שהיה שחר. אעירא וכנור הנבל עורה כבודי ה 
השחר . שיאיר


ח פרק

למסעיו וילך  מאמר 
וחנני א . אלי פנה  ואמר, ר"ש  בכמהפתח  בארנוהו והרי בו , להסתכל יש הזה מקרא וגו'.

הזה. במקרא  יש  סתומים  דברים אבל  אלימקומות . יאמר פנה עניו, שהיה דוד וכי שואל, ,
דהיינו בה . מתעטר שהוא שלו מדרגה בשביל זה, שאמר אלא  ומשיב וחנני . אלי  פנה 

דז"א, הנוקבא  בשביל וכו ':שהתפלל  לעבדך עוזך  שהואתנה העליון, עז הוא ה  עוזך, תנה
דהיינו המשיח. מלך שהוא סתם מלך הוא  זה  מלכו, הוא מי  למלכו. עז  ויתן  שכתוב חכמה,
סתם, מלך שאמרנו כמו המשיח , מלך הוא לעבדך כאן אף דז "א , נוקבא שהיא המלכות

הנוקבא. דהיינו

דוד  תהילות זוהר  ויראליקוטי  ט 'פרשת נאפרק 

בשמא ב. אמר דאיהו עד איהו  דישי בריה  הוה לא וכי אמתך  לבן והושיעה
מלה  לקבל ב "נ ייתי דכד  אוקימנא  הא אלא דאבוי בשמא ולא דאמיה 
ולא  לאמיה אדכר דא ועל ודאי דאיהו  במלה למהך בעי לאדכרא עלאה

תנינן הא ותו דהא )לאבוי. ל"ג  כדקאמרן.(ד"א מלך דדא


וירא פרשת 

'ט פרק 
ואמרא . פתח אלעזר קי"ט )רבי כמה (תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל

בגין  באורייתא לאשתדלא מסתכלין  ולא ידעין  דלא טפשין  נשא בני אינון
דאתי  ובעלמא דין בעלמא  טוב וכל חירו  וכל חיין כל חירו דארייתא (ההוא

איהו) דאתי ודעלמא דין דין)דעלמא בעלמא חיין  איהו דאתי  דעלמא חירו ההוא  אינון (נ"א חיי .
כד"א עלמא בהאי  שלמין ליומין דיזכון דין כ"ג )בעלמא  ימיך (שמות מספר את 

חיין  אינון שלימין חיין דאינון בגין דאתי בעלמא אריכין וליומין  אמלא
דכל  דכלא חירו דין בעלמא חירו חיין. דאינון  חיין  עציבו בלא  חיי דחידו 

דעלמא. עמין  כל עלוי לשלטאה יכלין לא באורייתא  דאשתדל מאן

סליקב. וכך וחברוי ר "ע  כגון מלעלא היא גזרה שמד. בני אינון תימא ואי
דאי ודאי הוא והכי עלוי. לשלטאה  יכיל המות דמלאך חירו במחשבה

אמתך :ב. לבן אמו,והושיעה של בשמו לומר צריך שהיה עד ישי  של בנו היה לא וכי שואל,
עליון, דבר לקבל עצמו להזכיר האדם  יבא כאשר בארנוהו, אלא ומשיב, אביו. של בשמו ולא

שאמר אמו, את הזכיר וע"כ ברור. שהוא בדבר לבא צריך אמתךהוא ועודלבן  לאביו. ולא
בשביל  אלא עצמו בשביל התפלל שלא כלומר, שאמרנו. כמו סתם מלך שזהו למדנו הרי 

לאביו. הזכיר ולא הנוקבא שה "ס לאמו, הזכיר וע"כ סתם , מלך הנקראת  הנוקבא 

ט פרק

חיין כל באורייתא מאמר 
וכו ':א . פתח אלעזר הםר' כמה  מתורתך, נפלאות ואביטה  עיני  גל כתוב ואמר, פתח  ר"א

החיים, כל הוא התורה , שהרי  בתורה, לעסוק מסתכלים ואינם יודעים  שאינם  אדם, בני  שוטים 
שיזכו היינו הזה בעולם  הוא חיים ומפרש הבא ובעולם  הזה  בעולם הטוב, וכל חירות, וכל 
הבא, בעולם ארוכים לימים ויזכה  אמלא . ימיך מספר את כמש"א הזה בעולם שלמים  לימים 
חירות חיים , שהם חיים עצבות  בלי חיים שמחה , של חיים  הם שלמים חיים שהם  בשביל

בעולם. עמי  כל עליו לשלוט יוכלו לא בתורה שעוסק  מי כל כי מכל, חירות הזה , בעולם

וכו ':ב. תימא בתורה,ואי שעסק  מחמת מלכות, הרוגי דהיינו השמד, בני אלו הרי תאמר, ואם
שנהרגו וחביריו, עקיבא ר' כמו מלמעלה , גזירה הוא  ומשיב, בתורה, לעסוק שלא  שגזרו בזמן



ויראנב ט 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

ולכל  ליה  מותא גרים לא אורייתא דאיהו  דחיי באילנא אתדבק  הוה אדם
על  חרות  בה כתיב  מה לישראל אורייתא קב"ה יהב  כד כך ובגין עלמא.
גרמו  לא  דחיי אילנא ושבקו חטו לא אינון  ואלמלא אוקמוה והא הלוחות

אמר וקב"ה כמלקדמין. לעלמא פ "ב )מותא אתם (תהלים  אלקים אמרתי  אני
כל  דא ועל וגו' תמותון כאדם אכן  גרמיכון חבלתון כלכם עליון  ובני
בישא  חויא ההוא עלוי לשלטאה יכיל לא באורייתא דאשתדל מאן

עלמא. דאחשיך

ימות ג . לא חב  דלא כיון הכי דאי  מית אמאי  משה הכי אי ייסא רבי אמר 
ימות ) קאמרינן (ואמאי ביה  קאמרינן ביה שלטא לא אבל מית ודאי א"ל

עלמא. לחיי ואזיל בשכנתא אתדבק אלא ודאי ידוי  על מית לא אלא 

דכתיבד . דאוקימנא  כמה אקרי חי כ"ג )והאי ב' יהוידע(שמואל בן ובניהו
ליה  אית חירו באורייתא דאשתדל מאן  כל דא ועל וגו '. חי איש  בן
בגין  דאתי בעלמא  חירו עעכו"ם  עמין  דשאר משעבודא בעלמא מכלא

כלל. עלמא בההוא דינא מניה  יתבעון  דלא

כלל , בדרך אבל העולם. שנברא בעת מעלה, של במחשבה  עלה  וכך בתורה, שעסקו משום
עליו. לשלוט  יכול שאינו המות, ממלאך חירות  הוא התורה

וכו ': ודאי הוא התורה,והכי שהוא החיים , בעץ מתדבק יהיה אדם אם שהרי בודאי, הוא וכן
ואכל  התורה , שהוא החיים  עץ את שעזב משום אלא  העולם , ולכל לו מות גורם  היה  לא
בה, כתוב מה  לישראל, התורה  הקב"ה כשנתן זה ומשום  ולעולם , לו מיתה  גרם  הדעת, מעץ
ממלאך חירות  אז נעשו כי חירות  אלא חרות, תקרי אל דהיינו בארוה  וכבר הלוחות, על חרות
גורמים היו לא התורה , שהוא  החיים  עץ את  עזבו ולא בעגל , ישראל חטאו לא ואלמלא המות ,
כלכם, עליון ובני  אתם  אלקים  אמרתי  אני אמר, והקב"ה כמתחילה. לעולם  המות שיחזור
כל  כן  ועל וגו'. תמותון כאדם  אכן  שחטאתם. בעצמכם, שחבלתם כיון התורה, בקבלת  היינו,

העולם. שהחשיך הרע נחש אותו עליו, לשלוט יכול אינו בתורה שעוסק מי 

וכו ':ג. ייסא  ר' אמר אמר משה, מת  למה כן, אם ימות, לא חטא  שלא שמי  הוא, כן אם אר"י,
בו. נטמא ולא ידו על מת לא  והוא אמרנו, בו שולט המות מלאך שאין רק אבל מת. ודאי  לו

העולם. לחיי והלך בשכינה שנתדבק  אלא  מת לא  שודאי נבחן וע "כ 

וכו ':והאי ד . אקרי  איש חי בן  יהוידע בן ובניהו שכתוב, במה שבארנו, כמו חי , נקרא וכזה,
להלן  כמ"ש דהיינו וגו'. דפו "י )חי  ע"ב  כ"ז  דף  ויגש חי,(בפרשת  איהו לגביה דאתקריב ומיומאן 

בעולם חירות מכל , חירות לו יש בתורה שעוסק מי  כל כן ועל ע"ש. חי נקרא לה' שנתקרב
וחשבון דין ממנו ידרשו לא  כי  הבא, בעולם  וחירות עעכו"ם, העולם  אומות משעבוד  הזה

ההוא. בעולם כלל

דוד  תהילות זוהר  ויראליקוטי  י 'פרשת נגפרק 

כתיבה . כך בגין בה אית סתימין עלאין רזין  כמה באורייתא  ג')ת"ח  (משלי 

דוד  אסתכל כד דא ועל  בה אית טמירין גניזין  כמה מפנינים  היא יקרה 
ואמר פתח מאורייתא נפקין  פליאן כמה  וידע  דחכמתא קי"ט )ברוחא (תהלים 

מתורתך. נפלאות ואביטה  עיני גל


'י פרק
ואמר א. ל"ט )פתח  אל (תהלים  דמעתי אל האזינה ושועתי יי ' תפלתי שמעה

וגו' וחנני יי' שמע כתיב חד באתר שמע ולא שמעא טעמא מאי תחרש
שמעה  ולזמנין לדכורא שמע  לזמנין אתר בכל אלא שמעה אחרא ובאתר

כד"א שמעה  י"ז)לנוקבא . כד"א(שם  שמע וגו' צדק יי ' ל')שמעה  שמע(שם 
וחנני  א')יי' בני (משלי כ"ז)שמע ושמע .(דברים  הסכת

דהאיב. בגין  יי' תפלתי שמעה צלותין (דאיהו)והכא כל דמקבלא  דרגא
חי דצדיק ברישא  לה ושוי  עטרה  מנייהו דעבדא תנינן  והא דעלמא 

דכתיב  י ')עולמים יי'.(משלי  תפלתי שמעה דא ועל צדיק  לראש  ברכות

צלותא ג. דא האזינה ושועתי בלחש די צלותא דא  יי ' תפלתי שמעה
כד"א בעקתיה קליה נש  בר  ב ')דארים האלקים (שמות אל שועתכם ותעל

וכו ':ה. באורייתא כתוב,ת"ח זה משום  בהתורה . יש סתומים עליונים סודות  כמה  וראה, בוא
ברוח בהתורה דוד  כשנסתכל כן, ועל בה , יש נסתרים  אוצרות כמה  מפנינים. היא  יקרה 
מתורתך. נפלאות  ואביטה עיני  גל ואמר, פתח  מהתורה, יוצאות פליאות כמה וידע החכמה ,


י פרק

דמעה שועה  תפלה  מאמר
וגו ':א. תפלתי ה ' שמעה ואמר שכתובפתח  הטעם מה  ושואל וכו', שמעה ואמר היהודי  פתח 

כתובשמעה אחד  במקום ולמה  שמע. ולא  אחרשמע, ובמקום וגו', וחנני ואומר,שמעהה '
לנקבה, הוא שמעה פעם  וכשכתוב לז "א, דהיינו לזכר, הוא  שמע פעם שכתוב מקום  בכל אלא 

דז"א, לנוקבא  הנוקבאשמעהדהיינו ה"ס וצדק וגו' צדק ה' שמעה, אומר, שאתה  כמו הוא
וכןשמעדז"א, בני  שמע וכן  ז "א. שם הוא  שהוי "ה וחנני , הוי "ה  שמע אומר שאתה כמו  הוא 

לזכר . הם אלו  שכל ושמע הסכת 

וכו ':ב. שמעה שהיאוהכא משום  הנוקבא, על נאמר שהוא  ה ', תפלתי  שמעה אומר וכאן 
ומשימה התפלות מן עטרה עושה שהנוקבא ולמדנו, שבעולם, התפלות , כל המקבלת  מדרגה,
אומר  זה ועל צדיק לראש ברכות שכתוב וזהו יסוד, שהוא העולמים , חי  הצדיק בראש אותה

הסמוך. בדיבור להלן  הדברים ביאור ה '. תפלתי שמעה הכתוב,

ה':ג. תפלתי מתפלליםשמעה  שאנו עשרה  שמונה תפלת דהיינו בלחש תפלה  הוא זה
האזינה,בלחש. בצרתוושועתי ה' אל וצועק קולו, מרים שאדם  קול, בהרמת  תפלה  זהו



ויראנב ט 'פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

ולכל  ליה  מותא גרים לא אורייתא דאיהו  דחיי באילנא אתדבק  הוה אדם
על  חרות  בה כתיב  מה לישראל אורייתא קב"ה יהב  כד כך ובגין עלמא.
גרמו  לא  דחיי אילנא ושבקו חטו לא אינון  ואלמלא אוקמוה והא הלוחות

אמר וקב"ה כמלקדמין. לעלמא פ "ב )מותא אתם (תהלים  אלקים אמרתי  אני
כל  דא ועל וגו' תמותון כאדם אכן  גרמיכון חבלתון כלכם עליון  ובני
בישא  חויא ההוא עלוי לשלטאה יכיל לא באורייתא דאשתדל מאן

עלמא. דאחשיך

ימות ג . לא חב  דלא כיון הכי דאי  מית אמאי  משה הכי אי ייסא רבי אמר 
ימות ) קאמרינן (ואמאי ביה  קאמרינן ביה שלטא לא אבל מית ודאי א"ל

עלמא. לחיי ואזיל בשכנתא אתדבק אלא ודאי ידוי  על מית לא אלא 

דכתיבד . דאוקימנא  כמה אקרי חי כ"ג )והאי ב' יהוידע(שמואל בן ובניהו
ליה  אית חירו באורייתא דאשתדל מאן  כל דא ועל וגו '. חי איש  בן
בגין  דאתי בעלמא  חירו עעכו"ם  עמין  דשאר משעבודא בעלמא מכלא

כלל. עלמא בההוא דינא מניה  יתבעון  דלא

כלל , בדרך אבל העולם. שנברא בעת מעלה, של במחשבה  עלה  וכך בתורה, שעסקו משום
עליו. לשלוט  יכול שאינו המות, ממלאך חירות  הוא התורה

וכו ': ודאי הוא התורה,והכי שהוא החיים , בעץ מתדבק יהיה אדם אם שהרי בודאי, הוא וכן
ואכל  התורה , שהוא החיים  עץ את שעזב משום אלא  העולם , ולכל לו מות גורם  היה  לא
בה, כתוב מה  לישראל, התורה  הקב"ה כשנתן זה ומשום  ולעולם , לו מיתה  גרם  הדעת, מעץ
ממלאך חירות  אז נעשו כי חירות  אלא חרות, תקרי אל דהיינו בארוה  וכבר הלוחות, על חרות
גורמים היו לא התורה , שהוא  החיים  עץ את  עזבו ולא בעגל , ישראל חטאו לא ואלמלא המות ,
כלכם, עליון ובני  אתם  אלקים  אמרתי  אני אמר, והקב"ה כמתחילה. לעולם  המות שיחזור
כל  כן  ועל וגו'. תמותון כאדם  אכן  שחטאתם. בעצמכם, שחבלתם כיון התורה, בקבלת  היינו,

העולם. שהחשיך הרע נחש אותו עליו, לשלוט יכול אינו בתורה שעוסק מי 

וכו ':ג. ייסא  ר' אמר אמר משה, מת  למה כן, אם ימות, לא חטא  שלא שמי  הוא, כן אם אר"י,
בו. נטמא ולא ידו על מת לא  והוא אמרנו, בו שולט המות מלאך שאין רק אבל מת. ודאי  לו

העולם. לחיי והלך בשכינה שנתדבק  אלא  מת לא  שודאי נבחן וע "כ 

וכו ':והאי ד . אקרי  איש חי בן  יהוידע בן ובניהו שכתוב, במה שבארנו, כמו חי , נקרא וכזה,
להלן  כמ"ש דהיינו וגו'. דפו "י )חי  ע"ב  כ"ז  דף  ויגש חי,(בפרשת  איהו לגביה דאתקריב ומיומאן 

בעולם חירות מכל , חירות לו יש בתורה שעוסק מי  כל כן ועל ע"ש. חי נקרא לה' שנתקרב
וחשבון דין ממנו ידרשו לא  כי  הבא, בעולם  וחירות עעכו"ם, העולם  אומות משעבוד  הזה

ההוא. בעולם כלל

דוד  תהילות זוהר  ויראליקוטי  י 'פרשת נגפרק 

כתיבה . כך בגין בה אית סתימין עלאין רזין  כמה באורייתא  ג')ת"ח  (משלי 

דוד  אסתכל כד דא ועל  בה אית טמירין גניזין  כמה מפנינים  היא יקרה 
ואמר פתח מאורייתא נפקין  פליאן כמה  וידע  דחכמתא קי"ט )ברוחא (תהלים 

מתורתך. נפלאות ואביטה  עיני גל


'י פרק
ואמר א. ל"ט )פתח  אל (תהלים  דמעתי אל האזינה ושועתי יי ' תפלתי שמעה

וגו' וחנני יי' שמע כתיב חד באתר שמע ולא שמעא טעמא מאי תחרש
שמעה  ולזמנין לדכורא שמע  לזמנין אתר בכל אלא שמעה אחרא ובאתר

כד"א שמעה  י"ז)לנוקבא . כד"א(שם  שמע וגו' צדק יי ' ל')שמעה  שמע(שם 
וחנני  א')יי' בני (משלי כ"ז)שמע ושמע .(דברים  הסכת

דהאיב. בגין  יי' תפלתי שמעה צלותין (דאיהו)והכא כל דמקבלא  דרגא
חי דצדיק ברישא  לה ושוי  עטרה  מנייהו דעבדא תנינן  והא דעלמא 

דכתיב  י ')עולמים יי'.(משלי  תפלתי שמעה דא ועל צדיק  לראש  ברכות

צלותא ג. דא האזינה ושועתי בלחש די צלותא דא  יי ' תפלתי שמעה
כד"א בעקתיה קליה נש  בר  ב ')דארים האלקים (שמות אל שועתכם ותעל

וכו ':ה. באורייתא כתוב,ת"ח זה משום  בהתורה . יש סתומים עליונים סודות  כמה  וראה, בוא
ברוח בהתורה דוד  כשנסתכל כן, ועל בה , יש נסתרים  אוצרות כמה  מפנינים. היא  יקרה 
מתורתך. נפלאות  ואביטה עיני  גל ואמר, פתח  מהתורה, יוצאות פליאות כמה וידע החכמה ,


י פרק

דמעה שועה  תפלה  מאמר
וגו ':א. תפלתי ה ' שמעה ואמר שכתובפתח  הטעם מה  ושואל וכו', שמעה ואמר היהודי  פתח 

כתובשמעה אחד  במקום ולמה  שמע. ולא  אחרשמע, ובמקום וגו', וחנני ואומר,שמעהה '
לנקבה, הוא שמעה פעם  וכשכתוב לז "א, דהיינו לזכר, הוא  שמע פעם שכתוב מקום  בכל אלא 

דז"א, לנוקבא  הנוקבאשמעהדהיינו ה"ס וצדק וגו' צדק ה' שמעה, אומר, שאתה  כמו הוא
וכןשמעדז"א, בני  שמע וכן  ז "א. שם הוא  שהוי "ה וחנני , הוי "ה  שמע אומר שאתה כמו  הוא 

לזכר . הם אלו  שכל ושמע הסכת 

וכו ':ב. שמעה שהיאוהכא משום  הנוקבא, על נאמר שהוא  ה ', תפלתי  שמעה אומר וכאן 
ומשימה התפלות מן עטרה עושה שהנוקבא ולמדנו, שבעולם, התפלות , כל המקבלת  מדרגה,
אומר  זה ועל צדיק לראש ברכות שכתוב וזהו יסוד, שהוא העולמים , חי  הצדיק בראש אותה

הסמוך. בדיבור להלן  הדברים ביאור ה '. תפלתי שמעה הכתוב,

ה':ג. תפלתי מתפלליםשמעה  שאנו עשרה  שמונה תפלת דהיינו בלחש תפלה  הוא זה
האזינה,בלחש. בצרתוושועתי ה' אל וצועק קולו, מרים שאדם  קול, בהרמת  תפלה  זהו



שרהנד  חיי י"אפרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

ודפיק תרעין מתבר קליה ארים דבצלותיה אל שועתכם ודחיק )ומהו  (ס "א

תרעא  ולית  מלכא קמי אעיל דא תחרש  אל דמעתי אל צלותיה. לאעלא
בריקניא. דמעין אהדרו לא  ולעולם קמיה דקאים 

אלין ד. לקביל דמעה. שועה . תפלה. דרגין תלת הכא כתיב הא תו
אבותי ככל לבתר  תושב . לבתר  עמך. אנכי גר כי אחאנין. תלת

דעלמא. עקרא 



שרה  חיי פרשת

י"א פרק
ואמר א . פתח יהודה ר' וגו'. בשדה באר  והנה ג')וירא לדוד (שם  מזמור 

מזמור אבל חבריא ביה אתערו  קרא האי בנו. אבשלום מפני בברחו
מבעי יתיר קנה עליה דקם איהו דבריה בגין אי  שירה קאמר אמאי  לדוד
מזמור אלא סגי. מדאחרא מקריבוי זעיר  נש  דבר עלוי אבאיש  דהא ליה
לההוא  חובוי ליה סליק  דקב"ה  דחשיב  דוד בעי והכי שירה אמר  לדוד

חדי. מניה  למגביה בעי עלמא בהאי  דהכא  דחמא כיון עלמא

ההר, אל קולו שמרים היינו הכתוב, שאומר שועתם ומהו האלקים , אל שועתם  ותעל כמש"א
ה'. לפני תפלתו להכניס עליהם  שדופק  שערים , שוברת זו תחרש,ותפלה  אל דמעתי זואל

בדמעות תפלה אין ולעולם  יפתח , שלא לפניה, עומד שער ואין  המלך, לפני הנכנסת היא
ריקם. חוזרות 

וכו ':ד. הכא  כתיב הא שהם:תו, מדרגות  ג' כאן כתוב כי דמעה,עוד, שועה, דהיינותפלה ,
שמעה אלושועתיה',תפלתי שכתוב, הכתוב,דמעתי האזינה מסיים אלו, וכנגד תחרש. אל

כי  אחרות, מדרגות אומר,גרג' כך ואחר  עמך, ככלתושבאנכי  אומר, שהםאבותיואח"כ
העולם. כנגדוגר,עיקר כנגדותושב,.תפלההוא אבותי ,.שועההוא כנגדוככל .דמעההוא


 יא פרק

בשדה באר והנה  וירא  מאמר
בשדה:א . באר והנה  העירווירא זה מקרא וגו', בברחו לדוד מזמור ואמר, פתח יהודה ר'

שירה, שאמר  שפירושו, לדוד, מזמור קשה , אבל ובארוהו. בו דברו כבר כלומר החברים, בו
מרחם, אינו וזר עליו ירחם בנו כי זר, ולא עליו, שקם  הוא שבנו משום  אם  שירה, אמר למה
מועטת רעה על יותר מתמרמר אדם כי גדולה, יותר קינה לו להיות צריך היה עוד כי  אינו, זה
פירושו לדוד מזמור אלא ומשיב, אחרים. מידי מרובה רעה  על משמתמרמר קרוביו, מידי 
הבא, בעולם חטאיו על יענישו שהקב"ה חשב לכן שמקודם  דוד, רצה כן כי שירה, שאמר

שירה. ואמר שמח היה ממנו, להפרע רוצה  הזה בעולם שכאן  שראה כיון 

דוד  תהילות זוהר  שרהליקוטי  חיי י"בפרשת נהפרק

יעקבב. בלחודייהו. וכלהו ברחו דקא בעלמא הוו מניה  דעלאי דחמא תו 
דכתיב י "ב )ערק  ערק(הושע משה בלחודוי. וערק  ארם  שדה יעקב  ויברח 

ב ')דכתיב  כל (שמות ברח  ודוד בלחודוי. וערק פרעה מפני משה ויברח
ערקין  כלהו דישראל ורישיהון ארעא גברי אינון וכל ארעא שלטני אינון 
דחמא  כיון סטרין מכל ליה לנטרא  ומשמאליה מימינא ליה וסחרין עמיה

שירתא. אמר דא שבחא


י"ב פרק 

ואמרב )(קע"חהפעםא . פתח  שמעון רבי יי'. את קי"א )אודה  אודה (תהלים 
אלא  ליה. מבעי לב  בכל לבב . בכל ועדה . ישרים בסוד לבב בכל יי'
אודה  לקב "ה. ליה לאודאה  ליה בעי קא קדישא דשמא עלאה ברזא דוד
וחד  ימינא  חד סטרין תרין ואלין רע וביצר  טוב ביצר  לבב. בכל יי '
לבב דהא עלמא  דהאי סטרין שאר  אינון אלין ועדה ישרים בסוד שמאלא.

וצפון. דדרום כגוונא

דלעילא.ב. כגוונא שית דאינון עלמא  סטרי שאר  אינון אלין  ישרים בסוד
וכתיב  דיהודה אתר הוא דא קל"ב )ועדה. אלמדם.(שם  זו ועדותי

וכו ':ב. דעילאי  דחמא בורחים,תו, היו בעולם, שהיו ממנו שחשובים ראה  דוד כי  טעם, עוד 
שכתוב, ברח משה  בלבדו, וברח ארם. שדה יעקב ויברח  שכתוב ברח , יעקב לבדם, וכולם
גבורי אלו וכל הארץ, שליטי  אלו כל כשברח , ודוד  בלבדו. וברח  פרעה , מפני  משה  ויברח
מכל  לשמרו ומשמאלו מימינו אותו ומסבבים  עמו בורחים  היו כולם ישראל, וראשי  הארץ

שירה. אמר הזה בשבח  עצמו שראה כיון  הצדדים.

 יב פרק

יהודה שמו  ותקרא  – אודה  הפעם מאמר
וכו ':א. ה' את אודה כתוב,הפעם ושואל, וגו'. לבב  בכל ה' את אודה ואמר, פתח בכלר"ש

הקדושלבב השם  של העליון  בסוד דוד, אלא ומשיב, לומר, צריך היה לב, בכל רצההוי"ה, ,
הקב"ה . את לבב,להודות בכל ה' לבבות,אודה ב' שהם  הרע, וביצר הטוב ביצר פירושו

ושמאל . ימין צדדים , ב' הם  ואלו בלב, השוכנים  היצרים  בב' דהיינו

ועדה:ב . ישרים כי בסוד  הנוקבא, שהוא הזה , שבעולם  הצדדים  שאר הם פירושולבבאלו
וגבורה, חסד  שהם  וצפון, דרום ישרים כמו שהםבסוד שבעולם , הצדדים שאר הם אלו ,

זהו ועדה, חגה"י , היינו ישרים  בסוד ונמצא נה"י, חג "ת דהיינו מעלה, של כעין  קצוות , שש
פה, שבעל תורה  שפירושו אלמדם, זו ועדותי וכתוב מלכות, דהיינו יהודה , של המקום 

המלכות. שהיא



שרהנד  חיי י"אפרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

ודפיק תרעין מתבר קליה ארים דבצלותיה אל שועתכם ודחיק )ומהו  (ס "א

תרעא  ולית  מלכא קמי אעיל דא תחרש  אל דמעתי אל צלותיה. לאעלא
בריקניא. דמעין אהדרו לא  ולעולם קמיה דקאים 

אלין ד. לקביל דמעה. שועה . תפלה. דרגין תלת הכא כתיב הא תו
אבותי ככל לבתר  תושב . לבתר  עמך. אנכי גר כי אחאנין. תלת

דעלמא. עקרא 



שרה  חיי פרשת

י"א פרק
ואמר א . פתח יהודה ר' וגו'. בשדה באר  והנה ג')וירא לדוד (שם  מזמור 

מזמור אבל חבריא ביה אתערו  קרא האי בנו. אבשלום מפני בברחו
מבעי יתיר קנה עליה דקם איהו דבריה בגין אי  שירה קאמר אמאי  לדוד
מזמור אלא סגי. מדאחרא מקריבוי זעיר  נש  דבר עלוי אבאיש  דהא ליה
לההוא  חובוי ליה סליק  דקב"ה  דחשיב  דוד בעי והכי שירה אמר  לדוד

חדי. מניה  למגביה בעי עלמא בהאי  דהכא  דחמא כיון עלמא

ההר, אל קולו שמרים היינו הכתוב, שאומר שועתם ומהו האלקים , אל שועתם  ותעל כמש"א
ה'. לפני תפלתו להכניס עליהם  שדופק  שערים , שוברת זו תחרש,ותפלה  אל דמעתי זואל

בדמעות תפלה אין ולעולם  יפתח , שלא לפניה, עומד שער ואין  המלך, לפני הנכנסת היא
ריקם. חוזרות 

וכו ':ד. הכא  כתיב הא שהם:תו, מדרגות  ג' כאן כתוב כי דמעה,עוד, שועה, דהיינותפלה ,
שמעה אלושועתיה',תפלתי שכתוב, הכתוב,דמעתי האזינה מסיים אלו, וכנגד תחרש. אל

כי  אחרות, מדרגות אומר,גרג' כך ואחר  עמך, ככלתושבאנכי  אומר, שהםאבותיואח"כ
העולם. כנגדוגר,עיקר כנגדותושב,.תפלההוא אבותי ,.שועההוא כנגדוככל .דמעההוא


 יא פרק

בשדה באר והנה  וירא  מאמר
בשדה:א . באר והנה  העירווירא זה מקרא וגו', בברחו לדוד מזמור ואמר, פתח יהודה ר'

שירה, שאמר  שפירושו, לדוד, מזמור קשה , אבל ובארוהו. בו דברו כבר כלומר החברים, בו
מרחם, אינו וזר עליו ירחם בנו כי זר, ולא עליו, שקם  הוא שבנו משום  אם  שירה, אמר למה
מועטת רעה על יותר מתמרמר אדם כי גדולה, יותר קינה לו להיות צריך היה עוד כי  אינו, זה
פירושו לדוד מזמור אלא ומשיב, אחרים. מידי מרובה רעה  על משמתמרמר קרוביו, מידי 
הבא, בעולם חטאיו על יענישו שהקב"ה חשב לכן שמקודם  דוד, רצה כן כי שירה, שאמר

שירה. ואמר שמח היה ממנו, להפרע רוצה  הזה בעולם שכאן  שראה כיון 

דוד  תהילות זוהר  שרהליקוטי  חיי י"בפרשת נהפרק

יעקבב. בלחודייהו. וכלהו ברחו דקא בעלמא הוו מניה  דעלאי דחמא תו 
דכתיב י "ב )ערק  ערק(הושע משה בלחודוי. וערק  ארם  שדה יעקב  ויברח 

ב ')דכתיב  כל (שמות ברח  ודוד בלחודוי. וערק פרעה מפני משה ויברח
ערקין  כלהו דישראל ורישיהון ארעא גברי אינון וכל ארעא שלטני אינון 
דחמא  כיון סטרין מכל ליה לנטרא  ומשמאליה מימינא ליה וסחרין עמיה

שירתא. אמר דא שבחא


י"ב פרק 

ואמרב )(קע"חהפעםא . פתח  שמעון רבי יי'. את קי"א )אודה  אודה (תהלים 
אלא  ליה. מבעי לב  בכל לבב . בכל ועדה . ישרים בסוד לבב בכל יי'
אודה  לקב "ה. ליה לאודאה  ליה בעי קא קדישא דשמא עלאה ברזא דוד
וחד  ימינא  חד סטרין תרין ואלין רע וביצר  טוב ביצר  לבב. בכל יי '
לבב דהא עלמא  דהאי סטרין שאר  אינון אלין ועדה ישרים בסוד שמאלא.

וצפון. דדרום כגוונא

דלעילא.ב. כגוונא שית דאינון עלמא  סטרי שאר  אינון אלין  ישרים בסוד
וכתיב  דיהודה אתר הוא דא קל"ב )ועדה. אלמדם.(שם  זו ועדותי

וכו ':ב. דעילאי  דחמא בורחים,תו, היו בעולם, שהיו ממנו שחשובים ראה  דוד כי  טעם, עוד 
שכתוב, ברח משה  בלבדו, וברח ארם. שדה יעקב ויברח  שכתוב ברח , יעקב לבדם, וכולם
גבורי אלו וכל הארץ, שליטי  אלו כל כשברח , ודוד  בלבדו. וברח  פרעה , מפני  משה  ויברח
מכל  לשמרו ומשמאלו מימינו אותו ומסבבים  עמו בורחים  היו כולם ישראל, וראשי  הארץ

שירה. אמר הזה בשבח  עצמו שראה כיון  הצדדים.

 יב פרק

יהודה שמו  ותקרא  – אודה  הפעם מאמר
וכו ':א. ה' את אודה כתוב,הפעם ושואל, וגו'. לבב  בכל ה' את אודה ואמר, פתח בכלר"ש

הקדושלבב השם  של העליון  בסוד דוד, אלא ומשיב, לומר, צריך היה לב, בכל רצההוי"ה, ,
הקב"ה . את לבב,להודות בכל ה' לבבות,אודה ב' שהם  הרע, וביצר הטוב ביצר פירושו

ושמאל . ימין צדדים , ב' הם  ואלו בלב, השוכנים  היצרים  בב' דהיינו

ועדה:ב . ישרים כי בסוד  הנוקבא, שהוא הזה , שבעולם  הצדדים  שאר הם פירושולבבאלו
וגבורה, חסד  שהם  וצפון, דרום ישרים כמו שהםבסוד שבעולם , הצדדים שאר הם אלו ,

זהו ועדה, חגה"י , היינו ישרים  בסוד ונמצא נה"י, חג "ת דהיינו מעלה, של כעין  קצוות , שש
פה, שבעל תורה  שפירושו אלמדם, זו ועדותי וכתוב מלכות, דהיינו יהודה , של המקום 

המלכות. שהיא
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י "ב )וכתיבג. כתיב(הושע וגו'. אל עם רד  עוד קל"ח )ויהודה אודך (תהלים 
אלקים  נגד דכתיב  קאמר חד באתר  הכא  אזמרך. אלקים נגד לבי בכל

בימינא. ליה לחברא  שירתא  קאמר  דרגא האי לגבי דהא אזמרך.
איהו ד. דהא במזרח . ואחיד בדרום אחיד סטרין בכל אחיד יהודה ת "ח

אתיא קא שמאלא א )מסטר רכ"ג בדרום (שמות  ואחיד בצפון ושירותיה
יי'. את אודה הפעם  כך בגין בגופא  ואתאחד לימינא אזיל דאיהו  בגין
אתתקן  דהא יאות כדקא  דקיימא  בקיומא דקיימא ותעמוד מלדת ותעמוד

קדישא. רתיכא כלא
כיון ה. יוסי ורבי חייא ורבי אבא רבי ליה אזדמן לקרתא נפק  שמעון  רבי

אלין  תלתא יתבו  הכא . אצטריך דארייתא חדתותי אמר לון (ס "אדחמא 

קרא.יומין) וחד חד כל פתח למיזל בעא כד
שא ו . וגו ' מעמו לוט  הפרד אחרי אברם אל אמר  ויי ' ואמר  פתח  אבא רבי

עד  יתיר. ולא ארעא  ירית דאברהם חיזו לפום וכי  וגו' וראה  עיניך נא
כל  את  כי  אמר ואיהו  פרסי חמש או ארבע  או  פרסי תלת ב"נ חמי כמה
דהא  חמי. ארעא כל חמי  דארבע  כיון אלא  וגו ' רואה  אתה אשר  הארץ 
והוה  דעלמא בסטרי קשירא דאיהי ליה ואחמי  כללא דעלמא סטרי ארבע

אל:ג. עם רד עוד  ויהודה ירדוכתיב בהוי "ה , המחוברת  המלכות  שהיא  יהודה  שפירושו
יום.משם  בכל  זועם ואל בסו "ה  המלכות  שם דהיינו  אל  שם אל  סטרין , שית הכולל הוי "ה

אזמרך. אלקים נגד  שכתוב, אמר, אחד במקום  וכאן אזמרך, אלקים נגד  לבי בכל אודך וכתוב
הנקראת המלכות למדרגת הזו למדרגה שירה אמר כי  הוי"ה, לשם  ולא  אלקים  לשם דהיינו
לבבי, בכל ולא לבי , בכל אודך כאן כתוב ולפיכך בחסדים. ימין  בצד  אותה לחבר כדי אלקים,

הוי "ה. בשם  דבוקה ואינה בשמאל שהמלכות בעת דהיינו שירה, אמר אחד במקום  רק  כי 
וכו ':ד . יהודה במזרח,ת"ח ואוחז בדרום , אוחז  הצדדים , בכל אוחז  יהודה השם וראה, בוא

בכל  הוי "ה  אודה הנ"ל, הכתוב כמו והוא  הודאה, ופירושו הוי "ה , השם יש ביהודה כי  פירוש.
כנ"ל, הצדדים  לכל כולל הוי "ה  ששם הואלבב, יהודה כי  שמאל, מצד בא  יהודה, הוא כי 

שמאל, מצד הנבנית ונמצאהנוקבא לילה) ד'ה נ"ד דף ב"א בדרום,(כנ"ל ואוחז בצפון , הוא התחלתו
משום הצדדים . בכל שאוחז  הרי  ת "ח. שהוא  בגוף, ונאחז  חסד , שהוא ימין, לצד שהולך משום

הצדדים . לכל  שכולל  יורה  שזה הוי "ה, את  אודה הפעם  כתוב, מלדת,זה ותעמוד,ותעמוד 
לוי שמעון ראובן שהם בנים , ד' שהולידה עתה, כי  כראוי, שעמדה בקיומה, שעמדה פירושו,

מלכות. ת"ת  גבורה חסד  שהיא  הקדושה. המרכבה  כל  נתתקנה חגת"מ  שהם  ויהודה,
וכו ':ה . נפק שמעון כיוןרבי יוסי, ור' חייא, ור' אבא, ר' לו נזדמן הכפר, אל יצא שמעון רבי 

ר' כשרצה שלשה, אלו עמו ישבו כאן. לשמוע צריכים תורה חידושי  אמר, אותם , שראה 
שמעון. ר' לכבוד מקרא, ואחד אחד כל פתח מהם , ללכת  שמעון

וכו ':ו. פתח אבא נאר' שא  וגו' מעמו לוט הפרד אחר אברם  אל אמר וה ' ואמר פתח  ר"א 
רואה כמה  עד הלא הארץ  ירש אברהם, של הראיה שיעור לפי  וכי ושואל, וגו', וראה  עיניך
אתה אשר הארץ  כל את  כי אומר, והכתוב פרסות , חמש או ארבע או פרסות  שלש עד האדם ,
וימה, וקדמה ונגבה  צפונה  כמ"ש  העולם , רוחות ארבע שראה כיון  אלא ומשיב וגו'. רואה 

דוד  תהילות זוהר  שרהליקוטי  חיי י"בפרשת נזפרק

חדוותא  חמי  עלמא  כל שמעון לר ' ליה דחמי  מאן  דא כגוונא כלא. חמי
ותתא. דעילא

ולזרעך.ז . אתננה לך עליה שכב  אתה  אשר הארץ ואמר  חייא  רבי פתח
חמשא  או אמין ארבע דהא קב"ה  ליה אבטח בלחודוי אתר ההוא  וכי
כל  קב "ה ליה כפיל אמין ארבע  באינון ההוא בזמנא אלא  יתיר . ולא  הוו 
אתר ההוא ומה ארעא. דכל כללא אתר ההוא אשתכח דישראל. ארעא
כמה  אחת על ארעא בוצינא דאיהו  שמעון רבי ארעא. דכל כללא איהו

עלמא. ככל דשקיל וכמה

לא ח . דאולידת בכלהו וכי יי ' את  אודה הפעם ואמר יוסי רבי פתח
ברא  איהו יהודה אלא בהאי. אלא לקב "ה ליה לאודאה אתחזי
תקונא  בלחודוי יהודה ובג "כ לכרסייא אשלים ואיהו לכרסייא  רביעאה 

סמכין דכלהו וסמכא  דוד דכורסייא אתא  וכדין ויעקב  יצחק  אברהם  תלת דהוו (נ"א

רגלוהי ) ד' (ס"א  והדל"ת  קדישא שמא דאיהו יהודה אקרי וע"כ לכרסייא ואשלים  מיהודה 

דכורסייא ) נהרין מרגלוהי  בוצינין וכמה באורייתא עלמא  כל דנהיר  ר"ש 
עאכ"ו: בגיניה



הקב"ה אותו זקף כי  פירוש עוד העולם, כל כלל הן העולם רוחות  ארבע כי הארץ כל את  ראה 
תו"מ  חו"ב שה"ס העולם  ברוחות  קשורה  שהיא  אותו והראה הנוקבא, שה"ס ישראל ארץ על
העולם. כל את רואה שמעון, ר' את  שרואה  מי  זה  כמו הכל. ראה  ואז  המרכבה, שה"ס דז "א ,

ומטה. מעלה של השמחה  הוא  העולם , כל את כולל הוא גם כי

וכו ':ז. חייא רבי ולזרעך.פתח אתננה לך עליה שוכב אתה  אשר הארץ ואמר, ר"ח פתח 
יותר . ולא אמות חמש או ארבע רק  שהיה  הקב"ה, הבטיחו בלבד המקום  אותו וכי ושואל,
המקום, אותו אז  ונמצא  ישראל , ארץ  כל את  תחתיו הקב"ה  כפל  ההיא בעת אלא ומשיב,
המאור  שהוא שמעון, רבי  הארץ, כל של הכלל נעשה  ההוא , מקום  ומה הארץ. כל את  שכלל

העולם. ככל שקול  שהוא  וכמה כמה אחת על הארץ, כל של 

וכו ':ח . יוסי רבי  שהולידהפתח הבנים בכל וכי  ושואל, ה '. את  אודה הפעם  ואמר. ר"י פתח 
הכסא, אל רביעי בן הוא  יהודה אלא ומשיב, הזה. בבן  אלא  להקב"ה להודות  ראוי היה לא

רביעי, רגל שהיא המלכות  מלכותא)שהוא ד"ה ק"י דף  ב "א וע "כ(כנ"ל הכסא, את השלים  והוא
את המשלים להיותו עליו, נסמכים  העמודים שכל עמדו והוא  הכסא, תקון הוא לבדו יהודה 
וכמה כמה אחת  על ידו, על מאירים מאורות וכמה  בתורה, העולם  בכל המאיר ר"ש, הכסא,

העמודים. כל עמוד שהוא





שרהנו חיי י"בפרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

י "ב )וכתיבג. כתיב(הושע וגו'. אל עם רד  עוד קל"ח )ויהודה אודך (תהלים 
אלקים  נגד דכתיב  קאמר חד באתר  הכא  אזמרך. אלקים נגד לבי בכל

בימינא. ליה לחברא  שירתא  קאמר  דרגא האי לגבי דהא אזמרך.
איהו ד. דהא במזרח . ואחיד בדרום אחיד סטרין בכל אחיד יהודה ת "ח

אתיא קא שמאלא א )מסטר רכ"ג בדרום (שמות  ואחיד בצפון ושירותיה
יי'. את אודה הפעם  כך בגין בגופא  ואתאחד לימינא אזיל דאיהו  בגין
אתתקן  דהא יאות כדקא  דקיימא  בקיומא דקיימא ותעמוד מלדת ותעמוד

קדישא. רתיכא כלא
כיון ה. יוסי ורבי חייא ורבי אבא רבי ליה אזדמן לקרתא נפק  שמעון  רבי

אלין  תלתא יתבו  הכא . אצטריך דארייתא חדתותי אמר לון (ס "אדחמא 

קרא.יומין) וחד חד כל פתח למיזל בעא כד
שא ו . וגו ' מעמו לוט  הפרד אחרי אברם אל אמר  ויי ' ואמר  פתח  אבא רבי

עד  יתיר. ולא ארעא  ירית דאברהם חיזו לפום וכי  וגו' וראה  עיניך נא
כל  את  כי  אמר ואיהו  פרסי חמש או ארבע  או  פרסי תלת ב"נ חמי כמה
דהא  חמי. ארעא כל חמי  דארבע  כיון אלא  וגו ' רואה  אתה אשר  הארץ 
והוה  דעלמא בסטרי קשירא דאיהי ליה ואחמי  כללא דעלמא סטרי ארבע

אל:ג. עם רד עוד  ויהודה ירדוכתיב בהוי "ה , המחוברת  המלכות  שהיא  יהודה  שפירושו
יום.משם  בכל  זועם ואל בסו "ה  המלכות  שם דהיינו  אל  שם אל  סטרין , שית הכולל הוי "ה

אזמרך. אלקים נגד  שכתוב, אמר, אחד במקום  וכאן אזמרך, אלקים נגד  לבי בכל אודך וכתוב
הנקראת המלכות למדרגת הזו למדרגה שירה אמר כי  הוי"ה, לשם  ולא  אלקים  לשם דהיינו
לבבי, בכל ולא לבי , בכל אודך כאן כתוב ולפיכך בחסדים. ימין  בצד  אותה לחבר כדי אלקים,

הוי "ה. בשם  דבוקה ואינה בשמאל שהמלכות בעת דהיינו שירה, אמר אחד במקום  רק  כי 
וכו ':ד . יהודה במזרח,ת"ח ואוחז בדרום , אוחז  הצדדים , בכל אוחז  יהודה השם וראה, בוא

בכל  הוי "ה  אודה הנ"ל, הכתוב כמו והוא  הודאה, ופירושו הוי "ה , השם יש ביהודה כי  פירוש.
כנ"ל, הצדדים  לכל כולל הוי "ה  ששם הואלבב, יהודה כי  שמאל, מצד בא  יהודה, הוא כי 

שמאל, מצד הנבנית ונמצאהנוקבא לילה) ד'ה נ"ד דף ב"א בדרום,(כנ"ל ואוחז בצפון , הוא התחלתו
משום הצדדים . בכל שאוחז  הרי  ת "ח. שהוא  בגוף, ונאחז  חסד , שהוא ימין, לצד שהולך משום

הצדדים . לכל  שכולל  יורה  שזה הוי "ה, את  אודה הפעם  כתוב, מלדת,זה ותעמוד,ותעמוד 
לוי שמעון ראובן שהם בנים , ד' שהולידה עתה, כי  כראוי, שעמדה בקיומה, שעמדה פירושו,

מלכות. ת"ת  גבורה חסד  שהיא  הקדושה. המרכבה  כל  נתתקנה חגת"מ  שהם  ויהודה,
וכו ':ה . נפק שמעון כיוןרבי יוסי, ור' חייא, ור' אבא, ר' לו נזדמן הכפר, אל יצא שמעון רבי 

ר' כשרצה שלשה, אלו עמו ישבו כאן. לשמוע צריכים תורה חידושי  אמר, אותם , שראה 
שמעון. ר' לכבוד מקרא, ואחד אחד כל פתח מהם , ללכת  שמעון

וכו ':ו. פתח אבא נאר' שא  וגו' מעמו לוט הפרד אחר אברם  אל אמר וה ' ואמר פתח  ר"א 
רואה כמה  עד הלא הארץ  ירש אברהם, של הראיה שיעור לפי  וכי ושואל, וגו', וראה  עיניך
אתה אשר הארץ  כל את  כי אומר, והכתוב פרסות , חמש או ארבע או פרסות  שלש עד האדם ,
וימה, וקדמה ונגבה  צפונה  כמ"ש  העולם , רוחות ארבע שראה כיון  אלא ומשיב וגו'. רואה 

דוד  תהילות זוהר  שרהליקוטי  חיי י"בפרשת נזפרק

חדוותא  חמי  עלמא  כל שמעון לר ' ליה דחמי  מאן  דא כגוונא כלא. חמי
ותתא. דעילא

ולזרעך.ז . אתננה לך עליה שכב  אתה  אשר הארץ ואמר  חייא  רבי פתח
חמשא  או אמין ארבע דהא קב"ה  ליה אבטח בלחודוי אתר ההוא  וכי
כל  קב "ה ליה כפיל אמין ארבע  באינון ההוא בזמנא אלא  יתיר . ולא  הוו 
אתר ההוא ומה ארעא. דכל כללא אתר ההוא אשתכח דישראל. ארעא
כמה  אחת על ארעא בוצינא דאיהו  שמעון רבי ארעא. דכל כללא איהו

עלמא. ככל דשקיל וכמה

לא ח . דאולידת בכלהו וכי יי ' את  אודה הפעם ואמר יוסי רבי פתח
ברא  איהו יהודה אלא בהאי. אלא לקב "ה ליה לאודאה אתחזי
תקונא  בלחודוי יהודה ובג "כ לכרסייא אשלים ואיהו לכרסייא  רביעאה 

סמכין דכלהו וסמכא  דוד דכורסייא אתא  וכדין ויעקב  יצחק  אברהם  תלת דהוו (נ"א

רגלוהי ) ד' (ס"א  והדל"ת  קדישא שמא דאיהו יהודה אקרי וע"כ לכרסייא ואשלים  מיהודה 

דכורסייא ) נהרין מרגלוהי  בוצינין וכמה באורייתא עלמא  כל דנהיר  ר"ש 
עאכ"ו: בגיניה



הקב"ה אותו זקף כי  פירוש עוד העולם, כל כלל הן העולם רוחות  ארבע כי הארץ כל את  ראה 
תו"מ  חו"ב שה"ס העולם  ברוחות  קשורה  שהיא  אותו והראה הנוקבא, שה"ס ישראל ארץ על
העולם. כל את רואה שמעון, ר' את  שרואה  מי  זה  כמו הכל. ראה  ואז  המרכבה, שה"ס דז "א ,

ומטה. מעלה של השמחה  הוא  העולם , כל את כולל הוא גם כי

וכו ':ז. חייא רבי ולזרעך.פתח אתננה לך עליה שוכב אתה  אשר הארץ ואמר, ר"ח פתח 
יותר . ולא אמות חמש או ארבע רק  שהיה  הקב"ה, הבטיחו בלבד המקום  אותו וכי ושואל,
המקום, אותו אז  ונמצא  ישראל , ארץ  כל את  תחתיו הקב"ה  כפל  ההיא בעת אלא ומשיב,
המאור  שהוא שמעון, רבי  הארץ, כל של הכלל נעשה  ההוא , מקום  ומה הארץ. כל את  שכלל

העולם. ככל שקול  שהוא  וכמה כמה אחת על הארץ, כל של 

וכו ':ח . יוסי רבי  שהולידהפתח הבנים בכל וכי  ושואל, ה '. את  אודה הפעם  ואמר. ר"י פתח 
הכסא, אל רביעי בן הוא  יהודה אלא ומשיב, הזה. בבן  אלא  להקב"ה להודות  ראוי היה לא

רביעי, רגל שהיא המלכות  מלכותא)שהוא ד"ה ק"י דף  ב "א וע "כ(כנ"ל הכסא, את השלים  והוא
את המשלים להיותו עליו, נסמכים  העמודים שכל עמדו והוא  הכסא, תקון הוא לבדו יהודה 
וכמה כמה אחת  על ידו, על מאירים מאורות וכמה  בתורה, העולם  בכל המאיר ר"ש, הכסא,

העמודים. כל עמוד שהוא





שרהנח חיי י"גפרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

 י"ג פרק

ואמרא . מ "ו)פתח אית (תהלים  קרא האי שיר  עלמות על קרח  לבני למנצח
דהוו  ותושבחן שירין הני וכל איהו  דחכמתא  דרזא ביה לאסתכלא
כל  וכן מלקדמין דהוו  ותושבחן שירין  אינון מחדתין כלהו קרח  בני אמרי
ברזא  הוו כלהו  עמיה דהוו אינון  וכל דוד דאמר ותושבחן שירין אינון 

דחכמתא. ברזא עלאה 

סדרין ב. אינון וכל עלאה  דעלמא  כגוונא תתאה עלמא קב "ה עבד ת "ח
דלעילא  כגוונא סדרו קשוט נביאי אינון וכל בריה ושלמה  דוד דסדרו 

דמזמריג . ברקיעא נמי הכי  בארעא משמרות דאיכא כגוונא ת"ח
וכלא  אלין  לקבל אלין קיימין וכלהו תדיר שירתא ואמרי למארייהו

שיר . עלמות חברייא  אוקמוה והא ותושבחן דשירין בסדרן 

כד"אד. אלא שיר עלמות ו')מאי השירים  ושמונים (שיר מלכות  המה ששים
כדא מספר אין ועלמות מאי מספר אין ועלמות כ"ה )פלגשים היש(איוב 

מספר . אין ועלמות כתיב  חושבנא לון דלית ובגין  לגדודיו מספר 

 יג פרק

שיר עלמות  מאמר 
שיר.א. עלמות על קרח  לבני למנצח ואמר, החכמהפתח סוד  כי בו, להסתכל  יש  זה  מקרא 

שירות חדשו אלא חדשים, אינם  כולם אומרים , היו קרח  שבני  ותשבחות שירות אלו וכל הוא.
אלו וכל  דוד, שאמר ותשבחות שירות  אלו כל וכן לכן. מקודם  היו שכבר ישנות, ותשבחות
שהיא העליון , בסוד היו כולם  שבתהלים, המזמורים שראשי נזכרים ששמותיהם  עמו, שהיו

החכמה. בסוד  בינה,

וכו ':ב. עבד עולםת"ח כעין הנוקבא, שהוא  התחתון, עולם את  הקב"ה  עשה וראה, בוא
וכל  בנו, ושלמה  דוד שסדרו הדברים  אלו וכל כנ"ל, ממנו מקבל להיותו בינה, שהוא  העליון ,

בבינה. מעלה , של כעין התחתון, בעולם סדרו כולם  אמת , נביאי אלו

וכו ':ג. כגוונא  על ת"ח מתחלקות הלילה, שעות שי"ב בארץ, משמרון שיש כמו וראה, בוא
בהם ואומרים  לרבונם , בהם מזמרים  מלאכים  כתות  שג' ברקיע, כן גם יש ארבע , פעמים  ג'
גבוה מעל גבוה  בסו"ה  מדרגתם, סדר לפי  דהיינו אלו, מעל  אלו עומדים וכולם תמיד . שירה
מדרגתה, לפי משוררת כתה  שכל ותשבחות שירים  של במערכות  הן וכולם  עליהם . שומר

החברים. בארוהו וכבר 

שיר:ד . מלכותעלמות המה  ששים אומר, שאתה  כמו הוא ומשיב, שיר, עלמות מהו שואל,
היש  אומר, שאתה כמו הוא מספר, אין  עלמות  מהו מספר אין ועלמות פלגשים  ושמונים

מספר . אין  ועלמות כתוב, לכן  מספר בלי  שהם ומשום לגדודיו, מספר

דוד  תהילות זוהר  תולדות ליקוטי  י "ד פרשת נטפרק

ולשבחא ה . לזמרא אלין לקבל אלין סדרין  מסחרן שורין שורין  וכלהו 
מזמרין  דלא  עלמות  דאית ובגין שיר . עלמות אינון  ואלין למאריהון 

שיר . עלמות אקרון  אלין  כאלין



תולדות פרשת 

 י"ד פרק

ברא. כלל חיים ליה הוו לא הוה לא עד מלכא דדוד אתמר הא  אמר ר"ש 
דדוד  קיומיה הוה וכך מדיליה שנין שבעין  ליה יהב  קדמאה דאדם
שבעין. חסר שנין אלף קדמאה דאדם  וקיומא הוו. שנין  שבעין מלכא

מלכא. ודוד הראשון אדם קדמאי שנין  אלף בהני אשתכחו

ואמר ב. כ"א )פתח  ועד.(תהלים  עולם ימים אורך לו נתת  ממך שאל חיים 
אטיל  דעדן גנתא קב"ה ברא כד דהא מלכא  דוד דא  ממך  שאל חיים
כלום  מדיליה חיים ליה דלית וחמי  ביה ואסתכל מלכא דדוד נשמתא  ביה
קיומיה  ודאי הא אמר  הראשון אדם דברא כיון  יומא  כל קמיה וקיימא

בעלמא. מלכא דוד דאתקיים שנין שבעין הוו  קדמאה ומאדם

וכו ':ה. שורין שורין  לזמר וכלהו אלה, לעומת  אלה במערכות מסתדרים שורות  שורות 
הם ואלה  לרבונם. הנזכרולשבח שבכתוב  שיר שיש עלמות ומשום מזמריםעלמות, שאינם

אלה, לכן  אלה , שירכמו .עלמות


 יד פרק

דצדיקייא צלותהון  מאמר
וכו ':א. אמר מלבדר"ש  כלל, חיים  לו היו לא לעולם, שבא מטרם המלך שדוד  למדנו, רש"א,

אדם של וחייו שנים. ע' המלך דוד  של חייו היו וכך שנים . ע' משלו לו נתן הראשון שאדם
הראשונות  השנים באלף ודוד , הראשון אדם ונמצאים ע '. חסר שנים  אלף היו שלהראשון ,

העולם  .בריאת

וכו ':ב. ואמר ועד.פתח  עולם  ימים  אורך לו נתת  ממך שאל חיים ואמר, שאלפתח חיים 
הסתכל ממך, המלך, דוד של הנשמה בו והטיל העדן, גן את הקב"ה  כשברא כי  המלך. דוד זהו

הראשון, אדם את שברא כיון היום. כל לפניו עמדה וכך כלום , משלה  חיים לה שאין  וראה בה 
בעולם. חי  המלך שדוד שנים ע ' אלו היו הראשון  ומאדם  דוד, של  חייו ודאי  זהו אמר,



שרהנח חיי י"גפרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

 י"ג פרק

ואמרא . מ "ו)פתח אית (תהלים  קרא האי שיר  עלמות על קרח  לבני למנצח
דהוו  ותושבחן שירין הני וכל איהו  דחכמתא  דרזא ביה לאסתכלא
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דחכמתא. ברזא עלאה 
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בבינה. מעלה , של כעין התחתון, בעולם סדרו כולם  אמת , נביאי אלו
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מדרגתה, לפי משוררת כתה  שכל ותשבחות שירים  של במערכות  הן וכולם  עליהם . שומר

החברים. בארוהו וכבר 

שיר:ד . מלכותעלמות המה  ששים אומר, שאתה  כמו הוא ומשיב, שיר, עלמות מהו שואל,
היש  אומר, שאתה כמו הוא מספר, אין  עלמות  מהו מספר אין ועלמות פלגשים  ושמונים

מספר . אין  ועלמות כתוב, לכן  מספר בלי  שהם ומשום לגדודיו, מספר

דוד  תהילות זוהר  תולדות ליקוטי  י "ד פרשת נטפרק

ולשבחא ה . לזמרא אלין לקבל אלין סדרין  מסחרן שורין שורין  וכלהו 
מזמרין  דלא  עלמות  דאית ובגין שיר . עלמות אינון  ואלין למאריהון 

שיר . עלמות אקרון  אלין  כאלין



תולדות פרשת 

 י"ד פרק

ברא. כלל חיים ליה הוו לא הוה לא עד מלכא דדוד אתמר הא  אמר ר"ש 
דדוד  קיומיה הוה וכך מדיליה שנין שבעין  ליה יהב  קדמאה דאדם
שבעין. חסר שנין אלף קדמאה דאדם  וקיומא הוו. שנין  שבעין מלכא

מלכא. ודוד הראשון אדם קדמאי שנין  אלף בהני אשתכחו

ואמר ב. כ"א )פתח  ועד.(תהלים  עולם ימים אורך לו נתת  ממך שאל חיים 
אטיל  דעדן גנתא קב"ה ברא כד דהא מלכא  דוד דא  ממך  שאל חיים
כלום  מדיליה חיים ליה דלית וחמי  ביה ואסתכל מלכא דדוד נשמתא  ביה
קיומיה  ודאי הא אמר  הראשון אדם דברא כיון  יומא  כל קמיה וקיימא

בעלמא. מלכא דוד דאתקיים שנין שבעין הוו  קדמאה ומאדם

וכו ':ה. שורין שורין  לזמר וכלהו אלה, לעומת  אלה במערכות מסתדרים שורות  שורות 
הם ואלה  לרבונם. הנזכרולשבח שבכתוב  שיר שיש עלמות ומשום מזמריםעלמות, שאינם

אלה, לכן  אלה , שירכמו .עלמות


 יד פרק

דצדיקייא צלותהון  מאמר
וכו ':א. אמר מלבדר"ש  כלל, חיים  לו היו לא לעולם, שבא מטרם המלך שדוד  למדנו, רש"א,

אדם של וחייו שנים. ע' המלך דוד  של חייו היו וכך שנים . ע' משלו לו נתן הראשון שאדם
הראשונות  השנים באלף ודוד , הראשון אדם ונמצאים ע '. חסר שנים  אלף היו שלהראשון ,

העולם  .בריאת

וכו ':ב. ואמר ועד.פתח  עולם  ימים  אורך לו נתת  ממך שאל חיים ואמר, שאלפתח חיים 
הסתכל ממך, המלך, דוד של הנשמה בו והטיל העדן, גן את הקב"ה  כשברא כי  המלך. דוד זהו

הראשון, אדם את שברא כיון היום. כל לפניו עמדה וכך כלום , משלה  חיים לה שאין  וראה בה 
בעולם. חי  המלך שדוד שנים ע ' אלו היו הראשון  ומאדם  דוד, של  חייו ודאי  זהו אמר,



תולדות ס י "ד פרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

יעקבג. וכן ליה שבק אברהם וחד. חד כל מחייהון ליה שבקו  אבהן תו 
אתא. קא מסטריה  מלכא דדוד בגין  כלום  ליה שבק לא יצחק  ויוסף .

ותמנין ד . מאה לאתקיימא ליה דהוה שנין חמש  ליה שבק  אברהם  ודאי 
וארבעין  מאה אלא חסרין  שנין וחמש  ושבעין מאה ואתקיים שנין 
ליה  שבקו  ויעקב  דאברהם אשתכחו  ועשרין תמניא חסרים שנין  ושבע 
ליה  הוה שנין ועשר מאה דאתקיים  יוסף  שנין . ותלת  תלתין מחייהון 
תלתין  מנהון וחסר דיעקב כיומי שנין ושבע  וארבעין  מאה לאתקיימא
ובהו  בהון לאתקיימא מלכא לדוד ליה  דשבקו  שנין שבעין  הא שנין ושבע 

אבהן. ליה דשבקו  שנין אינון בכל דוד אתקיים

דאיה . בגין כהני כלום ליה שבק  לא  יצחק  תימא מסטרא ואי  ודוד חשך הו 
חיים  ליה  ולית כלל נהורא  ליה  לית בחשך דאיהו  ומאן  אתא קא דחשך
לדוד  ליה נהירו נהורא להון  דהוו אלין אבל כלל. חיים לדוד הוו לא ובג "כ
לית  דחשך מסטרא דהא חיים ליה ולמהוי לאנהרא אצטריך ומנייהו  מלכא

בחושבנא. יצחק  אתא לא דא ועל כלל. חיים ליה

וכו ':ג. אבהן  מחייותו, לו הניח  אברהם  ואחד. אחד כל מחייהם לו הניחו האבות פירוש. עוד
המלך דוד  כי פירוש. מצדו, בא  המלך שדוד משום  כלום , לו הניח  לו יצחק ויוסף , יעקב וכן
אין כי חיים, לו היו לא וע "כ להלן, כמ"ש אור ולא חושך היא  שאז  שמאל, מצד הנוקבא  ה"ס
שנכלל  אלא שמאל, מצד  היה  יצחק וגם החיים. עץ הנקרא  ז "א  שה "ס ימין, מצד אלא חיים
רק  זה וכל חיים . לו היו וע "כ  העקדה  בכח וכן יצחק. את הוליד  אברהם  בסו"ה, באברהם
חיים לו היו ולא היה, שמאל מקו שעקרו מטעם יכול, היה לא לדוד, חיים  ליתן  אבל לעצמו,

וז "ש, התכללו. מכח אלא עצמו אתא,מצד  קא מסטריה מלכא דדוד יצחק בגין  שגם כלומר
משלו. חיים  לו ליתן יכול היה  לא וע"כ דוד , כמו שמאל מקו

וכו ':ד . אברהם ושמוניםודאי מאה לחיות  לו היה כי שנים , חמש לו הניח  שאברהם  ודאי 
לו היה יעקב חסרות. שנים  וה' שנים, וחמש ושבעים מאה רק חי והוא יצחק. כמו שנה ,
שנים. כ"ח לו  חסרות שנים. קמ"ז  אלא חי  ולא שנים , קע "ה שהם  אברהם , כימי בעולם לחיות
לחיות לו היה  שנים , ועשר מאה חי  יוסף, שנים . ל"ג  מחייהם לו הניחו ויעקב שאברהם  נמצא
שנה, שבעים הם  ויעקב, אברהם  של ל"ג ועם שנים , ל"ז  חסרות יעקב, כימי  שנה , קמ"ז 

האבות. לו שהניחו השנים אלו בכל חי  ודוד בהם . להתקיים המלך לדוד שהניחו

וכו ':ה. יצחק תימא יעקבואי אברהם  כמו מחייו כלום לו הניח  לא למה  יצחק תאמר, ואם 
ומ  הואויוסף. הימין  עם התכלותו שמטרם  שמאל מקו דהיינו חשך היה  שיצחק  משום שיב,

אור  לו אין בחשך, שהוא ומי  שמאל, מצד הוא  שגם כלומר בא, החשך מצד ודוד כנ"ל , חשך 
ויוסף , יעקב אברהם  דהיינו אלו, אבל כלל. לדוד חיים  היו לא  כן, ועל חיים, לו ואין  כלל,
חיים, לו ושיהיה  להאיר צריך הוא  ומהם  המלך לדוד האירו הם, ימין מצד כי אור, להם שהיה
לא וע"כ , כלל. חיים  שם אין  משמאל, דהיינו החשך, מצד כי  בימין, להתכלל  שמוכרח כלומר

בחשבון. דיצחק  בא 

דוד  תהילות זוהר  ויצאליקוטי  ט "ו פרשת  סאפרק

בגין ו. ככלהו בלחודוי יוסף ודאי אלא מכלהו יתיר אמאי  יוסף  תימא ואי
ליה  שבק האי ובג"כ  מכלהו יתיר לסיהרא  דאנהיר  הוא  ודא צדיק דאקרי

דכתיב חיין מכלהו יתיר מלכא א')לדוד ברקיע(בראשית אלקים אותם ויתן 
הארץ . על להאיר השמים



ויצא פרשת 

ט "ו פרק

ואמר א . פתח יוסי  ק "ב )רבי ישפוך (תהלים  יי' ולפני יעטוף כי  לעני תפלה
כד  דא אמר מלכא דוד אלא אתר . בכמה אוקמוה קרא האי  שיחו.
חמוי מקמי וערק אזיל הוה  כד ביה ואסתכל דמסכנא במלי  וחמא אסתכל
צלותא  ודא  קב"ה קמי מסכנא דבעי צלותא הוא דא  לעני . תפלה דא אמר 

דעלמא. צלותהון  לכל דאקדימת 

התםב. וכתיב לעני תפלה הכא  צ ')כתיב  מה (שם  האלקים  איש למשה תפלה
לאפרשא  ולית ראש  של תפלה ודא יד של תפלה דא אלא  להאי האי בין
כחד. שקילין  ותרווייהו האלקים  איש  למשה תפלה ובין לעני תפלה האי  בין

וכו ':ו. יוסף תימא שנהואי  ל"ז דהיינו מכולם , יותר חיים לו הניח  למה יוסף תאמר, ואם
שנקרא משום  ככולם , שקול בלבדו יוסף  ודאי  אלא  ומשיב, שנים. ל "ג אלא לו הניחו לא והם
מכולם, יותר הנוקבא, שהיא ללבנה, שמאיר וזהו הספירות, כל את הכולל יסוד , דהיינו צדיק,
השמים ברקיע אלקים  אותם ויתן  שכתוב מכולם. יותר חיים  המלך לדוד הניח הוא זה , ומשום

הארץ. על להאיר


טו פרק

וגו'.א. יעטוף כי לעני תפלה ואמר, פתח  ר"י וכו': פתח יוסי בכמהרבי בארוהו זה  מקרא
בשעה בו, והסתכל העני , בהליכות וראה  הסתכל כאשר  זה, אמר המלך דוד אלא מקומות.
מתפלל  שהעני תפלה היא זו לעני . תפלה אמר אז המלך, שאול חמיו, מפני  ובורח הולך שהיה

העולם. תפלות כל לפני להתקבל המקדימה תפלה היא וזו הקב"ה, לפני

וכו ':ב. תפלה  הכא  האלקים,כתיב  איש למשה  תפלה שם  וכתוב לעני , תפלה כאן  כתוב
כי הנוקבא, שה"ס יד, של תפלה היא לעני, התפלה זו, אלא ומשיב, לזו. בזו בין  מה  ושואל,
התפלה וזו, מז "א. לקבל צריכה  והכל כלום  מעצמה לה שאין  משום עני נקראת הנוקבא
למשה, תפלה ובין לעני  תפלה בין  להפריד ואין  ז"א. שהוא ראש, של תפלה  היא למשה,

כאחד. שקולים  ושניהם בזווג. תמיד להיות  צריכים כי  לז "א. הנוקבא בין דהיינו



תולדות ס י "ד פרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

יעקבג. וכן ליה שבק אברהם וחד. חד כל מחייהון ליה שבקו  אבהן תו 
אתא. קא מסטריה  מלכא דדוד בגין  כלום  ליה שבק לא יצחק  ויוסף .

ותמנין ד . מאה לאתקיימא ליה דהוה שנין חמש  ליה שבק  אברהם  ודאי 
וארבעין  מאה אלא חסרין  שנין וחמש  ושבעין מאה ואתקיים שנין 
ליה  שבקו  ויעקב  דאברהם אשתכחו  ועשרין תמניא חסרים שנין  ושבע 
ליה  הוה שנין ועשר מאה דאתקיים  יוסף  שנין . ותלת  תלתין מחייהון 
תלתין  מנהון וחסר דיעקב כיומי שנין ושבע  וארבעין  מאה לאתקיימא
ובהו  בהון לאתקיימא מלכא לדוד ליה  דשבקו  שנין שבעין  הא שנין ושבע 

אבהן. ליה דשבקו  שנין אינון בכל דוד אתקיים

דאיה . בגין כהני כלום ליה שבק  לא  יצחק  תימא מסטרא ואי  ודוד חשך הו 
חיים  ליה  ולית כלל נהורא  ליה  לית בחשך דאיהו  ומאן  אתא קא דחשך
לדוד  ליה נהירו נהורא להון  דהוו אלין אבל כלל. חיים לדוד הוו לא ובג "כ
לית  דחשך מסטרא דהא חיים ליה ולמהוי לאנהרא אצטריך ומנייהו  מלכא

בחושבנא. יצחק  אתא לא דא ועל כלל. חיים ליה

וכו ':ג. אבהן  מחייותו, לו הניח  אברהם  ואחד. אחד כל מחייהם לו הניחו האבות פירוש. עוד
המלך דוד  כי פירוש. מצדו, בא  המלך שדוד משום  כלום , לו הניח  לו יצחק ויוסף , יעקב וכן
אין כי חיים, לו היו לא וע "כ להלן, כמ"ש אור ולא חושך היא  שאז  שמאל, מצד הנוקבא  ה"ס
שנכלל  אלא שמאל, מצד  היה  יצחק וגם החיים. עץ הנקרא  ז "א  שה "ס ימין, מצד אלא חיים
רק  זה וכל חיים . לו היו וע "כ  העקדה  בכח וכן יצחק. את הוליד  אברהם  בסו"ה, באברהם
חיים לו היו ולא היה, שמאל מקו שעקרו מטעם יכול, היה לא לדוד, חיים  ליתן  אבל לעצמו,

וז "ש, התכללו. מכח אלא עצמו אתא,מצד  קא מסטריה מלכא דדוד יצחק בגין  שגם כלומר
משלו. חיים  לו ליתן יכול היה  לא וע"כ דוד , כמו שמאל מקו

וכו ':ד . אברהם ושמוניםודאי מאה לחיות  לו היה כי שנים , חמש לו הניח  שאברהם  ודאי 
לו היה יעקב חסרות. שנים  וה' שנים, וחמש ושבעים מאה רק חי והוא יצחק. כמו שנה ,
שנים. כ"ח לו  חסרות שנים. קמ"ז  אלא חי  ולא שנים , קע "ה שהם  אברהם , כימי בעולם לחיות
לחיות לו היה  שנים , ועשר מאה חי  יוסף, שנים . ל"ג  מחייהם לו הניחו ויעקב שאברהם  נמצא
שנה, שבעים הם  ויעקב, אברהם  של ל"ג ועם שנים , ל"ז  חסרות יעקב, כימי  שנה , קמ"ז 

האבות. לו שהניחו השנים אלו בכל חי  ודוד בהם . להתקיים המלך לדוד שהניחו

וכו ':ה. יצחק תימא יעקבואי אברהם  כמו מחייו כלום לו הניח  לא למה  יצחק תאמר, ואם 
ומ  הואויוסף. הימין  עם התכלותו שמטרם  שמאל מקו דהיינו חשך היה  שיצחק  משום שיב,

אור  לו אין בחשך, שהוא ומי  שמאל, מצד הוא  שגם כלומר בא, החשך מצד ודוד כנ"ל , חשך 
ויוסף , יעקב אברהם  דהיינו אלו, אבל כלל. לדוד חיים  היו לא  כן, ועל חיים, לו ואין  כלל,
חיים, לו ושיהיה  להאיר צריך הוא  ומהם  המלך לדוד האירו הם, ימין מצד כי אור, להם שהיה
לא וע"כ , כלל. חיים  שם אין  משמאל, דהיינו החשך, מצד כי  בימין, להתכלל  שמוכרח כלומר

בחשבון. דיצחק  בא 

דוד  תהילות זוהר  ויצאליקוטי  ט "ו פרשת  סאפרק

בגין ו. ככלהו בלחודוי יוסף ודאי אלא מכלהו יתיר אמאי  יוסף  תימא ואי
ליה  שבק האי ובג"כ  מכלהו יתיר לסיהרא  דאנהיר  הוא  ודא צדיק דאקרי

דכתיב חיין מכלהו יתיר מלכא א')לדוד ברקיע(בראשית אלקים אותם ויתן 
הארץ . על להאיר השמים



ויצא פרשת 

ט "ו פרק

ואמר א . פתח יוסי  ק "ב )רבי ישפוך (תהלים  יי' ולפני יעטוף כי  לעני תפלה
כד  דא אמר מלכא דוד אלא אתר . בכמה אוקמוה קרא האי  שיחו.
חמוי מקמי וערק אזיל הוה  כד ביה ואסתכל דמסכנא במלי  וחמא אסתכל
צלותא  ודא  קב"ה קמי מסכנא דבעי צלותא הוא דא  לעני . תפלה דא אמר 

דעלמא. צלותהון  לכל דאקדימת 

התםב. וכתיב לעני תפלה הכא  צ ')כתיב  מה (שם  האלקים  איש למשה תפלה
לאפרשא  ולית ראש  של תפלה ודא יד של תפלה דא אלא  להאי האי בין
כחד. שקילין  ותרווייהו האלקים  איש  למשה תפלה ובין לעני תפלה האי  בין

וכו ':ו. יוסף תימא שנהואי  ל"ז דהיינו מכולם , יותר חיים לו הניח  למה יוסף תאמר, ואם
שנקרא משום  ככולם , שקול בלבדו יוסף  ודאי  אלא  ומשיב, שנים. ל "ג אלא לו הניחו לא והם
מכולם, יותר הנוקבא, שהיא ללבנה, שמאיר וזהו הספירות, כל את הכולל יסוד , דהיינו צדיק,
השמים ברקיע אלקים  אותם ויתן  שכתוב מכולם. יותר חיים  המלך לדוד הניח הוא זה , ומשום

הארץ. על להאיר


טו פרק

וגו'.א. יעטוף כי לעני תפלה ואמר, פתח  ר"י וכו': פתח יוסי בכמהרבי בארוהו זה  מקרא
בשעה בו, והסתכל העני , בהליכות וראה  הסתכל כאשר  זה, אמר המלך דוד אלא מקומות.
מתפלל  שהעני תפלה היא זו לעני . תפלה אמר אז המלך, שאול חמיו, מפני  ובורח הולך שהיה

העולם. תפלות כל לפני להתקבל המקדימה תפלה היא וזו הקב"ה, לפני

וכו ':ב. תפלה  הכא  האלקים,כתיב  איש למשה  תפלה שם  וכתוב לעני , תפלה כאן  כתוב
כי הנוקבא, שה"ס יד, של תפלה היא לעני, התפלה זו, אלא ומשיב, לזו. בזו בין  מה  ושואל,
התפלה וזו, מז "א. לקבל צריכה  והכל כלום  מעצמה לה שאין  משום עני נקראת הנוקבא
למשה, תפלה ובין לעני  תפלה בין  להפריד ואין  ז"א. שהוא ראש, של תפלה  היא למשה,

כאחד. שקולים  ושניהם בזווג. תמיד להיות  צריכים כי  לז "א. הנוקבא בין דהיינו



וישלחסב ט"ז פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

בגין ג . דעלמא צלותין מכל קב"ה קמי אקדימת דעני צלותא דא ועל
כ"ב )דכתיב לעני(שם  תפלה ת"ח וגו'. עני ענות  שקץ  ולא בזה לא כי

כלום. מגרמיה ליה דלית כמאן במסכנותיה. אתדבק  דעני יד  של תפלה דא

סיהרא ד . אתכסיא כד יעטוף  כי דוד. דא לעני  משה. דא תפלה אחר  דבר 
שמשא. בהדי לאתחברא בגין שיחו ישפוך יי' ולפני מינה. שמשא  ואתכסי

צלותא ה. איהי  דמסכנא וצלותא צלותא. נשא בני דכל צלותא  ת"ח 
קמיה  לאתקבלא ועאלת ופתחין תרעין ותבר דקב "ה קמיה  דקיימא

כ"ב )הה"ד שמוע(שמות וכתיב  אני חנון כי ושמעתי אלי  יצעק כי והיה 
דקב "ה. דינוי על דמתרעם כמאן שיחו  ישפוך יי' ולפני  צעקתו. אשמע 



וישלח פרשת

 ט "ז פרק

הוא א . חביבא בג "כ קב"ה  קמיה לאתעטרא צלותהון אלעזר רבי  אמר
בשעתא  דצדיקיא לצלותהון תאיב  קב "ה ובג "כ קב"ה  קמיה יתיר

למריהון  לרצויי דידעי  בגין לון דאצטריך

וכו':ג. צלותא דא תפלותועל מכל הקב"ה לפני  להתקבל מקדימה העני תפלת כן  ועל
תפלה היא לעני תפלה וראה, ובוא וגו'. עני  ענות שקץ  ולא בזה לא כי  שכתוב משום העולם,

מאומה. מעצמו לו שאין כמי  בעניו, הדבוק העני תפלת  שהיא הנוקבא, דהיינו יד . של 

וכו ':ד . תפלה אחר אחר.דבר ז"א.תפלהפירוש שהוא משה על רומז  שהואלעני, דוד, על ,
יעטוףהנוקבא. נעלםכי  ז"א, שהוא שהשמש הנוקבא, שהיא  הלבנה, שמתכסית בשעה היינו ,

הוי"הממנה. ז "א,ולפני  שהוא שיחו, ז "א.ישפוך שהוא השמש, עם להתחבר כדי  ,

וכו ':ה. דכל צלותא  תפלהת "ח  היא  העני , תפלת  אבל תפלה, היא אדם  כל תפלת וראה, בוא
שכתוב, וזהו לפניו . להתקבל ונכנסת  ופתחים, שערים  שוברת שהיא הקב"ה , לפני  העומדת

צעקתו. אשמע שמוע וכתוב , אני, חנון  כי  ושמעתי  אלי יצעק כי  שיחווהיה ה ' היינוולפני  ,
הקב"ה. של  דיניו  על  שמתרעם כמי


טז פרק

וכו ':א . אלעזר ר' הנוקבא,אמר שהיא ישראל, לכנסת שמחה היא הצדיקים , תפלת אר"א,
העני, מתפלת הקב"ה  על יותר אהובה  היא זה, ומשום הקב"ה. לפני התפלה, עם להתעטר,
איך שיודעים משום  להתפלל, שצריכים בשעה  הצדיקים  לתפלת משתוקק הקב"ה  זה , ומשום

רבונם. את לרצות 

דוד  תהילות זוהר  וישלחליקוטי  ט"ז פרשת סגפרק 

האומרב. יי' יצחק  אבי ואלקי אברהם אבי אלקי ביעקב  ביה כתיב מה 
אבי אלקי חזי. כדקא  חד בקשורא קשורא ואקשר  אעטר וגו ' שוב אלי
מלה  תלי הכא  אלי האומר לשמאלא. יצחק  אבי ואלקי  לימינא. אברהם

עמך. ואיטיבה לארצך שוב בינייהו  לאתריה לאתעטרא

יעקבג. אמר  אלא האי. עם האי אצטריך הוה אמאי החסדים. מכל קטנתי 
תנאי על כלהו עובדך דכל ידענא ואנא עמי  לאוטבא לי  אבטחת  את
עשית  אשר האמת ומכל החסדים  מכל קטנתי דהא זכותא  בי לית אנא הוא 
בגינך  אלא הוה זכותאי בגין  לאו יומא עד לי דעבדת  מה וכל עבדך את
בקדמיתא  עברנא  כד דהא הוה. בגינך וקשוט  טיבו וההוא לי דעבדת הוא 
עבדית  ואנת נהרא  לההוא ליה עברנא יחידאי דעשו מקמי  אזיל דהוינא 
תרין  אינון  משיריין  בתרי ליה מעבר  השתא אנא והא  וקשוט טיבו עמי

דפליג . משיריין

ליה.ד. דאצטריך ה?? בעא ולהלאה מכאן דמריה דשבחא  סדורא הכא עד
דמאריה  שבחא לסדרא נש לבר ליה דאצטריך  עלמא  בני לכל לאחזאה
שבחא  סדר  בקדמיתא  יעקב. עבד דהכי בעותיה יבעי ולבתר בקדמיתא

ליה. דאצטריך בעותיה אמר  שבחא דסדר  ולבתר דמריה

וכו':ב. ביה כתיב בתפלתו,מה ביעקב, בו כתוב  וגו',מה  ואלקי אברהם אבי העטיר אלקי
שאמר כראוי, אחת  בהתקשרות קשר אברהם וקשר אבי לימין,אלקי  שהוא יצחק, אבי  ,ואלקי

לשמאל, אלישהוא האמצעי,האומר בקו כאן, המכריע , אמצעי  קו שהוא עצמו לו דהיינו ,
לו, אמר וע"כ ושמאל, ימין  שהם  ויצחק אברהם  בין ביניהם, מקומו  את  לעטר הדבר, תלוי 

עמך. ואיטיבה ולמולדתך לארצך  שוב

שואל,ג. החסדים: מכל זהקטנתי עם  וגו' קטנתי  דהיינו זאת, לומר ליעקב צריך היה מה
אתה יעקב, אמר אלא ומשיב, עמך. ואיטיבה ולמולדתך לארצך שוב לכן, מקודם שהזכיר
שום בי  אין ואני  רצונך, יעשו אם תנאי , על  הם מעשיך שכל יודע  ואני עמי , להיטיב הבטחת
לקיים צריך אינך כן  ועל עבדך. את  עשית אשר האמת  ומכל החסדים  מכל קטנתי  כי זכות ,
הוא טובך, בשביל אלא זכויותי , משום היה לא היום, עד לי  שעשית מה  וכל הבטחתך  לי 
בתחילה. הירדן  את עברתי  כאשר כי טובך, בשביל היה והאמת החסד אותו וכל לי, שעשית
ואמת, חסד עמי  עשית  ואתה ההוא, הנהר את עברתי  יחידי עשו, מפני  בורח  שהייתי  בעת

שחצה. המחנות שתי  אלו דהיינו מחנות , שתי  עם  הנהר את  עובר אני עתה והרי 

וכו ':ד . סדורא  הכא  מהעד בקש ולהלאה מכאן  רבונו, של שבחו סדר אמר  כאן עד
ואחר  בתחילה, רבונו של שבחו לסדר  צריך שאדם העולם , בני  לכל  להורות  לו, שצריך
השבח, שסדר ואחר רבונו, של שבחו סדר בתחילה  יעקב, עשה כן  כי תפלתו, יתפלל כך

שצריך. תפלתו אמר



וישלחסב ט"ז פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

בגין ג . דעלמא צלותין מכל קב"ה קמי אקדימת דעני צלותא דא ועל
כ"ב )דכתיב לעני(שם  תפלה ת"ח וגו'. עני ענות  שקץ  ולא בזה לא כי

כלום. מגרמיה ליה דלית כמאן במסכנותיה. אתדבק  דעני יד  של תפלה דא

סיהרא ד . אתכסיא כד יעטוף  כי דוד. דא לעני  משה. דא תפלה אחר  דבר 
שמשא. בהדי לאתחברא בגין שיחו ישפוך יי' ולפני מינה. שמשא  ואתכסי

צלותא ה. איהי  דמסכנא וצלותא צלותא. נשא בני דכל צלותא  ת"ח 
קמיה  לאתקבלא ועאלת ופתחין תרעין ותבר דקב "ה קמיה  דקיימא

כ"ב )הה"ד שמוע(שמות וכתיב  אני חנון כי ושמעתי אלי  יצעק כי והיה 
דקב "ה. דינוי על דמתרעם כמאן שיחו  ישפוך יי' ולפני  צעקתו. אשמע 



וישלח פרשת

 ט "ז פרק

הוא א . חביבא בג "כ קב"ה  קמיה לאתעטרא צלותהון אלעזר רבי  אמר
בשעתא  דצדיקיא לצלותהון תאיב  קב "ה ובג "כ קב"ה  קמיה יתיר

למריהון  לרצויי דידעי  בגין לון דאצטריך

וכו':ג. צלותא דא תפלותועל מכל הקב"ה לפני  להתקבל מקדימה העני תפלת כן  ועל
תפלה היא לעני תפלה וראה, ובוא וגו'. עני  ענות שקץ  ולא בזה לא כי  שכתוב משום העולם,

מאומה. מעצמו לו שאין כמי  בעניו, הדבוק העני תפלת  שהיא הנוקבא, דהיינו יד . של 

וכו ':ד . תפלה אחר אחר.דבר ז"א.תפלהפירוש שהוא משה על רומז  שהואלעני, דוד, על ,
יעטוףהנוקבא. נעלםכי  ז"א, שהוא שהשמש הנוקבא, שהיא  הלבנה, שמתכסית בשעה היינו ,

הוי"הממנה. ז "א,ולפני  שהוא שיחו, ז "א.ישפוך שהוא השמש, עם להתחבר כדי  ,

וכו ':ה. דכל צלותא  תפלהת "ח  היא  העני , תפלת  אבל תפלה, היא אדם  כל תפלת וראה, בוא
שכתוב, וזהו לפניו . להתקבל ונכנסת  ופתחים, שערים  שוברת שהיא הקב"ה , לפני  העומדת

צעקתו. אשמע שמוע וכתוב , אני, חנון  כי  ושמעתי  אלי יצעק כי  שיחווהיה ה ' היינוולפני  ,
הקב"ה. של  דיניו  על  שמתרעם כמי


טז פרק

וכו ':א . אלעזר ר' הנוקבא,אמר שהיא ישראל, לכנסת שמחה היא הצדיקים , תפלת אר"א,
העני, מתפלת הקב"ה  על יותר אהובה  היא זה, ומשום הקב"ה. לפני התפלה, עם להתעטר,
איך שיודעים משום  להתפלל, שצריכים בשעה  הצדיקים  לתפלת משתוקק הקב"ה  זה , ומשום

רבונם. את לרצות 

דוד  תהילות זוהר  וישלחליקוטי  ט"ז פרשת סגפרק 

האומרב. יי' יצחק  אבי ואלקי אברהם אבי אלקי ביעקב  ביה כתיב מה 
אבי אלקי חזי. כדקא  חד בקשורא קשורא ואקשר  אעטר וגו ' שוב אלי
מלה  תלי הכא  אלי האומר לשמאלא. יצחק  אבי ואלקי  לימינא. אברהם

עמך. ואיטיבה לארצך שוב בינייהו  לאתריה לאתעטרא

יעקבג. אמר  אלא האי. עם האי אצטריך הוה אמאי החסדים. מכל קטנתי 
תנאי על כלהו עובדך דכל ידענא ואנא עמי  לאוטבא לי  אבטחת  את
עשית  אשר האמת ומכל החסדים  מכל קטנתי דהא זכותא  בי לית אנא הוא 
בגינך  אלא הוה זכותאי בגין  לאו יומא עד לי דעבדת  מה וכל עבדך את
בקדמיתא  עברנא  כד דהא הוה. בגינך וקשוט  טיבו וההוא לי דעבדת הוא 
עבדית  ואנת נהרא  לההוא ליה עברנא יחידאי דעשו מקמי  אזיל דהוינא 
תרין  אינון  משיריין  בתרי ליה מעבר  השתא אנא והא  וקשוט טיבו עמי

דפליג . משיריין

ליה.ד. דאצטריך ה?? בעא ולהלאה מכאן דמריה דשבחא  סדורא הכא עד
דמאריה  שבחא לסדרא נש לבר ליה דאצטריך  עלמא  בני לכל לאחזאה
שבחא  סדר  בקדמיתא  יעקב. עבד דהכי בעותיה יבעי ולבתר בקדמיתא

ליה. דאצטריך בעותיה אמר  שבחא דסדר  ולבתר דמריה

וכו':ב. ביה כתיב בתפלתו,מה ביעקב, בו כתוב  וגו',מה  ואלקי אברהם אבי העטיר אלקי
שאמר כראוי, אחת  בהתקשרות קשר אברהם וקשר אבי לימין,אלקי  שהוא יצחק, אבי  ,ואלקי

לשמאל, אלישהוא האמצעי,האומר בקו כאן, המכריע , אמצעי  קו שהוא עצמו לו דהיינו ,
לו, אמר וע"כ ושמאל, ימין  שהם  ויצחק אברהם  בין ביניהם, מקומו  את  לעטר הדבר, תלוי 

עמך. ואיטיבה ולמולדתך לארצך  שוב

שואל,ג. החסדים: מכל זהקטנתי עם  וגו' קטנתי  דהיינו זאת, לומר ליעקב צריך היה מה
אתה יעקב, אמר אלא ומשיב, עמך. ואיטיבה ולמולדתך לארצך שוב לכן, מקודם שהזכיר
שום בי  אין ואני  רצונך, יעשו אם תנאי , על  הם מעשיך שכל יודע  ואני עמי , להיטיב הבטחת
לקיים צריך אינך כן  ועל עבדך. את  עשית אשר האמת  ומכל החסדים  מכל קטנתי  כי זכות ,
הוא טובך, בשביל אלא זכויותי , משום היה לא היום, עד לי  שעשית מה  וכל הבטחתך  לי 
בתחילה. הירדן  את עברתי  כאשר כי טובך, בשביל היה והאמת החסד אותו וכל לי, שעשית
ואמת, חסד עמי  עשית  ואתה ההוא, הנהר את עברתי  יחידי עשו, מפני  בורח  שהייתי  בעת

שחצה. המחנות שתי  אלו דהיינו מחנות , שתי  עם  הנהר את  עובר אני עתה והרי 

וכו ':ד . סדורא  הכא  מהעד בקש ולהלאה מכאן  רבונו, של שבחו סדר אמר  כאן עד
ואחר  בתחילה, רבונו של שבחו לסדר  צריך שאדם העולם , בני  לכל  להורות  לו, שצריך
השבח, שסדר ואחר רבונו, של שבחו סדר בתחילה  יעקב, עשה כן  כי תפלתו, יתפלל כך

שצריך. תפלתו אמר



וישלחסד  ט"ז פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

והכניה . יבא פן אותו אנכי ירא כי עשו  מיד אחי מיד נא הצילני הה"ד
יאות. כדקא מלוי לפרשא  דבעי צלותיה דצלי מאן מכאן בנים. על אם
קרבין  תימא ואי אחי . מיד מלבן . לי שזבת דהא תימא ואי נא . הצילני 

מאי עשו. מיד אקרון. אחין סתם כדקא אוחרנין מלה  לפרשא בגין טעמא
בגין  והכני. יבא פן  אותו אנכי ירא כי אצטריך אמאי אנא תימא ואי יאות.

מלה: יסתים ולא יאות כדקא לה ולפרשא לעילא מלה לאשתמודעא

מאיו . איטיב. היטב  אמרת ואתה  וגו'. עמך איטיב  היטב אמרת ואתה
כד"א ט ')ואתה אמרת.(נחמיה ואתה הכא אוף כלם את  מחיה ואתה 

אמרז . מלכא דוד חזי י"ט )תא  מלין (תהלים  אלין פי  אמרי לרצון יהיו 
לון  לפרשא נש  בר  יכיל דלא דסתימן מלין אלין לבי והגיון דאתפרשן .

לאתפרשא. יכיל דלא בלבא דאיהו  הגיון הוא דא בפומיה

רזא ח. וכלא בלבא דתליא ומלה בפומא לאתפרשא מלה אצטריך דא ועל
דאתפרשא  מלה עלאה. דרגא לקבל וחד תתאה דרגא  לקבל חד איהו.
לקבל  איהו בלבא דתליא ההוא  לאתפרשא. דאצטריך תתאה דרגא לקבל
פי אמרי לרצון יהיו  אמר דא ועל איהו . כחדא  וכלא יתיר  פנימאה דרגא

וגו '. לפניך לבי והגיון

וכו ':ה . מיד  נא  הצילני שסידר הה"ד שלאחר דהיינו וגו'. אחי מיד  נא הצילני שכתוב הוא וזה 
שאמר  כראוי . דבריו לפרש צריך תפלתו שמתפלל שמי נשמע, מכאן תפלתו, התפלל השבח 

נא  ואםהצילני להקב "ה: אמר זה כל עם מהצלה, יותר צריך אינו כי די  זה  היה  שלכאורה ,
פירש לכן מלבן אותי  הצלת שכבר אחיתאמר, סתם,מיד אחרים קרובים שגם תאמר , ואם  .

הכי ליעקב לבן שאמר ע"ד אחים , עשונקראים  מיד  פירש  לכן חנם. ועבדתי  אתה מהאחי  .
צריך אני  למה תאמר, אם  ואמר, עוד , האריך וע"כ כראוי. הדבר לפרש  שצריכים  משום  הטעם

והכנילהצלה, יבא  פן  אותו אנכי ירא אותוכי ולפרש למעלה, הדבר להסביר כדי זה  וכל וגו',
הדבר . לסתום  ולא  כראוי

ושואלו. וגו': איטיב היטב אמרת  אומרואתהמהוואתה שאתה כמו ומשיב, מחיהואתה .
כאן אף אתה, הנקראת  הנוקבא  שפירושו. כולם, אמרתאת הנוקבא.ואתה  שם  הוא ,

וכו ':ז. דוד  חזי אמר,תא המלך דוד וראה, פי,בוא אמרי לרצון שהםיהיו דברים  הם אלו
לבי ,מפורשים , זהוהגיון  בפיו, אותם  לפרש יכול אדם שאין  סתומים , שהם  דברים הם אלו

לפרשו.הגיוןהוא יכול שאינו בלב  שהוא

וכו':ח. אצטריך דא  דהיינו,ועל בפה  מפורש שהוא דבר להיות  צריך כן פיועל  ודבר אמרי  .
דהיינו בפה, מפורש ואינו בלב, תלוי לבישהוא  כנגדהגיון הוא  אחד סוד  הוא  הכל כי  ,

המפורש  דבר בינה. שהיא העליונה  המדרגה כנגד  ואחד הנוקבא, שהיא  התחתונה, המדרגה
ההוא דבר  דאתגליא. עלמא שה"ס להתפרש, הצריכה התחתונה , המדרגה  כנגד הוא בפה,
הוא והכל דאתכסיא , עלמא שהיא  בינה, שהיא פנימית, יותר מדרגה כנגד הוא  בלב, התלוי

י אמר, וע "כ צריכים. ששניהם כלומר וגו'כאחד, לפניך לבי והגיון פי  אמרי  לרצון  .היו

דוד  תהילות זוהר  וישבליקוטי  י"ז פרשת  סהפרק 

סתים ט. ולבתר יאות כדקא מלה פריש בקדמיתא יעקב  אמר דא כגוונא
דכתיב  לפרשא  אצטריך דלא דלבא בהגיונא  תליא דאיהי (בראשיתמלה

מלה ל"ב ) איהו הכא מרוב. יספר  לא אשר  הים כחול זרעך את ושמתי 
ליחדא  בגין כדקאמרן אצטריך וכן לפרשא. אצטריך דלא בלבא דתליא
דמאריהון  שבחא לסדרא דידעי אינון זכאין  יאות. כדקא שלים יחודא

כתיב  כך  ובגין בעותהון  ולמבעי  יאות מ"ט )כדקא  עבדי(ישעיה לי  ויאמר 
אתפאר בך אשר  ישראל פעמים אתה שלש  וגו' השלישי את גם  השני את גם  כתיב (ס "א

בקרוב ) לגאלנו שעתיד משיח  מרדכי משה צדיקים  שלשה ידי על גאולות לשלש  רמז :גם 


וישב  פרשת

 י"ז פרק

ואמרא. אלעזר רבי קי"א )פתח ישרים (שם  בסוד לבב  בכל יי' אודה הללויה
משתדל  הוה יומוי כל מלכא דוד ת"ח אבל אוקמוה קרא האי ועדה
ותושבחן  בשירין ומודה  ומשבח ליליא  בפלגות קם  והוה דקב"ה  בפולחנא

דלעילא. במלכו דוכתיה לאתתקנא בגין

שעתא ב. בההיא דקב"ה ידע הוה ליליא בפלגות  צפון  רוח אתער  דכד
בההיא  קם הוה ואיהו צדיקייא עם לאשתעשע  דעדן בגנתא יתער

צפרא. דסליק  עד ותושבחן  בשירין ואתגבר שעתא

וכו':ט. יעקב  דאמר  דא  זהכגוונא ואחר כראוי , הדבר פירש מתחילה  יעקב , אמר זה  כעין
כחול  זרעך את ושמתי שכתוב , להתפרש, צריך שאינו הלב בהגיון תלוי  להיותו הדבר, סתם 
להיות צריך וכן  להתפרש. צריך שאינו בלב, התלוי דבר הוא כאן מרוב, יספר לא אשר הים 

כראוי. השלם יחוד ליחד  כדי צריכים  ששניהם שאמרנו כמו


יז פרק

לבב בכל ה' אודה  מאמר
וכו':א. אלעזר ר' וראה,פתח בוא אבל בארוהו, זה מקרא  וגו', אודה הללויה ואמר, ר"א פתח

בשירות ומודה ומשבח  לילה, בחצות קם והיה הקב"ה, בעבודת עוסק היה  ימיו כל המלך, דוד 
שלמעלה. במלכות מקומו לתקן  כדי ותשבחות,

וכו':ב. אתער מתעורר דכד שהקב"ה יודע, היה לילה, בחצות צפוני רוח נתעורר וכאשר
השירות והתגבר ההיא, בשעה  קם היה  וע "כ  הצדיקים , עם להשתעשע עדן בגן  שעה באותה

הבוקר . עלות עד ותשבחות 



וישלחסד  ט"ז פרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

והכניה . יבא פן אותו אנכי ירא כי עשו  מיד אחי מיד נא הצילני הה"ד
יאות. כדקא מלוי לפרשא  דבעי צלותיה דצלי מאן מכאן בנים. על אם
קרבין  תימא ואי אחי . מיד מלבן . לי שזבת דהא תימא ואי נא . הצילני 

מאי עשו. מיד אקרון. אחין סתם כדקא אוחרנין מלה  לפרשא בגין טעמא
בגין  והכני. יבא פן  אותו אנכי ירא כי אצטריך אמאי אנא תימא ואי יאות.

מלה: יסתים ולא יאות כדקא לה ולפרשא לעילא מלה לאשתמודעא

מאיו . איטיב. היטב  אמרת ואתה  וגו'. עמך איטיב  היטב אמרת ואתה
כד"א ט ')ואתה אמרת.(נחמיה ואתה הכא אוף כלם את  מחיה ואתה 

אמרז . מלכא דוד חזי י"ט )תא  מלין (תהלים  אלין פי  אמרי לרצון יהיו 
לון  לפרשא נש  בר  יכיל דלא דסתימן מלין אלין לבי והגיון דאתפרשן .

לאתפרשא. יכיל דלא בלבא דאיהו  הגיון הוא דא בפומיה

רזא ח. וכלא בלבא דתליא ומלה בפומא לאתפרשא מלה אצטריך דא ועל
דאתפרשא  מלה עלאה. דרגא לקבל וחד תתאה דרגא  לקבל חד איהו.
לקבל  איהו בלבא דתליא ההוא  לאתפרשא. דאצטריך תתאה דרגא לקבל
פי אמרי לרצון יהיו  אמר דא ועל איהו . כחדא  וכלא יתיר  פנימאה דרגא

וגו '. לפניך לבי והגיון

וכו ':ה . מיד  נא  הצילני שסידר הה"ד שלאחר דהיינו וגו'. אחי מיד  נא הצילני שכתוב הוא וזה 
שאמר  כראוי . דבריו לפרש צריך תפלתו שמתפלל שמי נשמע, מכאן תפלתו, התפלל השבח 

נא  ואםהצילני להקב "ה: אמר זה כל עם מהצלה, יותר צריך אינו כי די  זה  היה  שלכאורה ,
פירש לכן מלבן אותי  הצלת שכבר אחיתאמר, סתם,מיד אחרים קרובים שגם תאמר , ואם  .

הכי ליעקב לבן שאמר ע"ד אחים , עשונקראים  מיד  פירש  לכן חנם. ועבדתי  אתה מהאחי  .
צריך אני  למה תאמר, אם  ואמר, עוד , האריך וע"כ כראוי. הדבר לפרש  שצריכים  משום  הטעם

והכנילהצלה, יבא  פן  אותו אנכי ירא אותוכי ולפרש למעלה, הדבר להסביר כדי זה  וכל וגו',
הדבר . לסתום  ולא  כראוי

ושואלו. וגו': איטיב היטב אמרת  אומרואתהמהוואתה שאתה כמו ומשיב, מחיהואתה .
כאן אף אתה, הנקראת  הנוקבא  שפירושו. כולם, אמרתאת הנוקבא.ואתה  שם  הוא ,

וכו ':ז. דוד  חזי אמר,תא המלך דוד וראה, פי,בוא אמרי לרצון שהםיהיו דברים  הם אלו
לבי ,מפורשים , זהוהגיון  בפיו, אותם  לפרש יכול אדם שאין  סתומים , שהם  דברים הם אלו

לפרשו.הגיוןהוא יכול שאינו בלב  שהוא

וכו':ח. אצטריך דא  דהיינו,ועל בפה  מפורש שהוא דבר להיות  צריך כן פיועל  ודבר אמרי  .
דהיינו בפה, מפורש ואינו בלב, תלוי לבישהוא  כנגדהגיון הוא  אחד סוד  הוא  הכל כי  ,

המפורש  דבר בינה. שהיא העליונה  המדרגה כנגד  ואחד הנוקבא, שהיא  התחתונה, המדרגה
ההוא דבר  דאתגליא. עלמא שה"ס להתפרש, הצריכה התחתונה , המדרגה  כנגד הוא בפה,
הוא והכל דאתכסיא , עלמא שהיא  בינה, שהיא פנימית, יותר מדרגה כנגד הוא  בלב, התלוי

י אמר, וע "כ צריכים. ששניהם כלומר וגו'כאחד, לפניך לבי והגיון פי  אמרי  לרצון  .היו

דוד  תהילות זוהר  וישבליקוטי  י"ז פרשת  סהפרק 

סתים ט. ולבתר יאות כדקא מלה פריש בקדמיתא יעקב  אמר דא כגוונא
דכתיב  לפרשא  אצטריך דלא דלבא בהגיונא  תליא דאיהי (בראשיתמלה

מלה ל"ב ) איהו הכא מרוב. יספר  לא אשר  הים כחול זרעך את ושמתי 
ליחדא  בגין כדקאמרן אצטריך וכן לפרשא. אצטריך דלא בלבא דתליא
דמאריהון  שבחא לסדרא דידעי אינון זכאין  יאות. כדקא שלים יחודא

כתיב  כך  ובגין בעותהון  ולמבעי  יאות מ"ט )כדקא  עבדי(ישעיה לי  ויאמר 
אתפאר בך אשר  ישראל פעמים אתה שלש  וגו' השלישי את גם  השני את גם  כתיב (ס "א

בקרוב ) לגאלנו שעתיד משיח  מרדכי משה צדיקים  שלשה ידי על גאולות לשלש  רמז :גם 


וישב  פרשת

 י"ז פרק

ואמרא. אלעזר רבי קי"א )פתח ישרים (שם  בסוד לבב  בכל יי' אודה הללויה
משתדל  הוה יומוי כל מלכא דוד ת"ח אבל אוקמוה קרא האי ועדה
ותושבחן  בשירין ומודה  ומשבח ליליא  בפלגות קם  והוה דקב"ה  בפולחנא

דלעילא. במלכו דוכתיה לאתתקנא בגין

שעתא ב. בההיא דקב"ה ידע הוה ליליא בפלגות  צפון  רוח אתער  דכד
בההיא  קם הוה ואיהו צדיקייא עם לאשתעשע  דעדן בגנתא יתער

צפרא. דסליק  עד ותושבחן  בשירין ואתגבר שעתא

וכו':ט. יעקב  דאמר  דא  זהכגוונא ואחר כראוי , הדבר פירש מתחילה  יעקב , אמר זה  כעין
כחול  זרעך את ושמתי שכתוב , להתפרש, צריך שאינו הלב בהגיון תלוי  להיותו הדבר, סתם 
להיות צריך וכן  להתפרש. צריך שאינו בלב, התלוי דבר הוא כאן מרוב, יספר לא אשר הים 

כראוי. השלם יחוד ליחד  כדי צריכים  ששניהם שאמרנו כמו


יז פרק

לבב בכל ה' אודה  מאמר
וכו':א. אלעזר ר' וראה,פתח בוא אבל בארוהו, זה מקרא  וגו', אודה הללויה ואמר, ר"א פתח

בשירות ומודה ומשבח  לילה, בחצות קם והיה הקב"ה, בעבודת עוסק היה  ימיו כל המלך, דוד 
שלמעלה. במלכות מקומו לתקן  כדי ותשבחות,

וכו':ב. אתער מתעורר דכד שהקב"ה יודע, היה לילה, בחצות צפוני רוח נתעורר וכאשר
השירות והתגבר ההיא, בשעה  קם היה  וע "כ  הצדיקים , עם להשתעשע עדן בגן  שעה באותה

הבוקר . עלות עד ותשבחות 
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וכל ג . דאיהו  אוקימנא  הא דעדן בגנתא אשתכח קב "ה דכד בגין
כדכתיב לקליה צייתין  כלהו דבגנתא ח ')צדיקייא  השירים  חברים (שיר 

עליה  משיך דחסד דחוטא  אלא עוד ולא השמיעני. לקולך מקשיבים 
דכתיב  דאתמר  כמה  מ "ב )ביממא ובלילה (תהלים  חסדו יי ' יצוה יומם

כלהו  אמר  דאיהו דארייתא מלין  דאינון אלא עוד ולא עמי. שירה
בליליא  משתדל הוה מלכא דוד ובג "כ קב "ה קמי ומתעטרין  סלקין

דמאריה. בפולחנא 
דלעילא ד . תנינן . הא דוד דקאמר  ותושבחן שירין אינון בכל הללויה ת"ח 

ושבחא  שמא דכליל בגין טעמא  מאי ואוקמוה. הללויה  הוא  מכלהון
כ"י דא אלא איהו. מאן שבחא י"ה . דא  שמא ושבחא  שמא מאי כחדא.

אדני )דאיהו שהוא ה"ס בגימ ' אשתככת (הלל ולא  לקב "ה תדיר שבחא מתקנא 
פ "ג )כד"א  דסדרא (שם  בגין אל. תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל אלקים

כחדא. ושבחא שמא ובג "כ לגביה . תדיר ומשבחת מסדרת איהי דשבחא
דאינון ה . בגין  הרע  וביצר הטוב  ביצר  דאוקמוה כמה לבב . בכל יי' אודה

כד"א דב"נ לגביה תדיר ו')משתכחי ואוקמוה.(דברים  לבבך בכל 
ישריםו . כהני(ועדה )בסוד מתעטרן  בהו דרגין דכל ישראל אינון אלין

כד"א ועדה ישרים וחסידי . צדיקי פ "ב )וליואי. אל.(תהלים  בעדת  נצב 
בהו. אתעטר דקב "ה רזא ואינון

וכו':ג. קב"ה דכד  הצדיקיםבגין  וכל שהוא בארנו, הנה עדן , בגן נמצא כשהקב"ה כי משום ,
חוט  אלא עוד ולא  השביעני. לקולך מקשיבים  חברים ככתוב, לקולו, מקשיבים כולם  שבגן ,
ולא עמי. שירה ובלילה חסדו ה' יצוה  יומם  שכתוב, שלמדנו, כמו ביום , עליו נמשך חסד של
זה ומשום הקב"ה. לפני  ומתעטרים  עולים  כולם  בלילה, שאמר תורה דברי אלו אלא, עוד ,

רבונו. בעבודת בלילה  עוסק היה המלך, דוד 

וכו':ד. הללויה וראה ,ת "ח  למדנו,הללויהבוא דוד, שאמר והתשבחות השירות  בכל הנה  ,
הוא  מכולם  ושואל ,הללויהשהעליון ביחד, ושבח  שם שכולל משךום  הטעם , מהו ובארוהו, ,
הנה ושבח, שם אלאהשבחאבלי "ה הואהשםמהו ומשיב, הוא. ישראל שבחמה כנסת הוא 

שנקראת  הנוקבא משוםשהיא  כמש"א,הלל שוככת, ואינה לקב"ה שבח  תמיד מסדרת שהיא
תמיד. לו ומשבחת מסדרת , היא שבח  סדרי  כי  אל, תשקוט ואל תחרש אל לך דמי  אל  אלקים

הוא שהשם פי ' ביחד. ושבח  שם  הללויה, במלה  מרומז זה  הואי"הומשום  דהיינולוהלושבח ,
אליו. תמיד שבשבחת השכינה,

לבב :ה . בכל  ה ' נמצאיםאודה  שהם הרע . וביצר טוב ביצר פירושו, לבב שבכל שבארוהו, כמו
אומר, שאתה כמו האדם, אצל לבבךתמיד יצה"ט בכל  כי וביצה "ר, ביצ"ט שפירושו ובארוהו ,

כן. פירושו כאן אף שבו. השמאלי  בחלל ויצה "ר הלב של הימני  בחלל שורה 

ישרים:ו . בהם,בסוד  מתעטרות המדרגות  שכל  משום ישרים , שנקראים ישראל, הם אלו
ישרים, שהם וחסידים. צדיקים לויים  נצבועדהכהנים אומר, שאתה  כמו פירושו אל ,בעדת,

בהם. מתעטר שהקב"ה סוד והם 

דוד  תהילות זוהר  וישבליקוטי  י"ז פרשת  סזפרק 

בשירין ז. אתרעי דאיהו בגין תדיר  לקב "ה ליה לשבחא ב "נ בעי ובג "כ
קביל  קב "ה יאות כדקא לקב "ה ליה לשבחא דידע  ומאן ותושבחן 

הה"ד ליה ושזיב צ "א )צלותיה וגו '.(שם  ימים ארך וגו' שמי ידע  כי  אשגבהו

ואמר ח. יוסי ר' ל"ב )פתח תסובבני(שם  פלט  רני תצרני מצר לי סתר  אתה
בארחי דאזיל לב"נ ומגן סתר  דאיהו  קב "ה דא לי סתר אתה סלה 
מצר ליה . לאבאשא יכלין  דלא דגדפוי בצלא אסתתר ואיהו דארייתא 
לעילא  צר  דאיהו מארי נש  לבר  ליה אית לעילא  ומתתא. מעילא תצרני.
בג"כ  בעלמא  לב"נ דבבו  מארי אשתכח  לא הרע  יצר ואלמלא לתתא. וצר 
תסובבני מאי  ליה מבעי סלה יסובבני סלה. תסובבני  פלט  רני תצרני. מצר
לי לשזבא בהו  תסובבני להצלה. דרגין  בהו  דאית שירין  אינון אלין
גיסא. ומהאי גיסא מהאי למפרע ואיהו כסדרא  איהו קרא  והאי בארחא 

עלאין ט. ומלין  רזין בהון אית דוד דקאמר  ותושבחן שירין  באלין  חזי תא
רוח שרא דהוה  אתאמרו  קודשא ברוח דכלהו  בגין דחכמתא ברזי
אתאמרו. דחכמתא ברזי  כלהו ובג "כ שירתא אמר  והוה דדוד עליה  קודשא

וכו':ז. ב"נ  בעי שירותובג "כ רוצה שהוא משום  הקב"ה , את תמיד לשבח האדם צריך ומשום 
הקב"ה את לשבח  שיודע ומי  הסמוך, בדיבור  כנ"ל בחכמה להתעטר שרוצה  דהיינו ותשבחות,
אותו. ומציל תפלתו מקבל הקב"ה  חכמה , דהארת המוחין ע"י שהוא כנ"ל, תמיד דהיינו כראוי,
להמשכת יום  של לזווג ואח "כ  לילה  של לזווג צריכים שמתחילה  לעיל, שאומר כמו דהיינו

וגו'. ימים  אורך וגו' שמי  ידע כי  אשגבהו וז"ש  שחרית, בתפלת חסדים

לי סתר  אתה מאמר 
וגו '.ח. מצר לי  סתר אתה  ואמר: יוסי ר' ליפתח סתר ומגןאתה סתר שהוא הקב"ה, זה  ,

להרע יוכלו שלא  כנפיו, בצל מסתתר והוא האמצעי, קו שה"ס  התורה, בדרך ההולך לאדם
א "כ שואל תצרנילו, מלמעלהמצר  ומשיב, לי . סתר אתה  כמו הדבר אותו הוא כי לי , למה ,

הוא, ומי כן, גם  ומלמטה  לי, סתר אתה  נאמר וע"ז שונאים, לאדם לו יש מלמעלה  ומלמטה.
כמ"ש למטה , וצר  למעלה  צר והוא תצרני . מצר נאמר וע"ז הרע, היצר יורדזהו ט"ו) ב "ב  (מסכת 

ומסטין, עולה אוה "כ,ומסית  זה משום בעולם. שואנא לאדם נמצא  היה לא הרע, היצר  ואלמלא
הרע. היצר על תצרני , מצר

שואל, סלה: תסובבני פלט שהרירני נסתר, לשון  דהיינו לומר . צריך היה סלה יסובבני
אומר ולמה פלט. רני על סובב הוא,תסובבני, שפירושו ומשיב, נוכח . לשון  שהוא תסובבני 

אמר  ולהקב"ה  בדרך. להצילני  בהם תסובבני  להצלה  מדרגות בהם  שיש השירים  אלו
דהיינו, למפרע, לקראו ואפשר כסדרו, לקראו אפשר זה ומקרא פלטתסובבני. תסובבני  סלה 

אתה סתר  לי  מצר תצרני משתנה.רני אינה  והבנתו זה, ומצד זה  מצד

וכו ':ט. באלין חזי  ודבריםתא  סודות בהם יש דוד , שאמר ותשבחות שירות  באלו וראה , בוא
על  שורה  היה הקודש שרוח הקודש, ברוח נאמרו שכולם משום  החכמה. בסודות  עליונים

נאמרו. הקודש ברוח כולם  כן  ועל שירה. ואמר דוד
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וכל ג . דאיהו  אוקימנא  הא דעדן בגנתא אשתכח קב "ה דכד בגין
כדכתיב לקליה צייתין  כלהו דבגנתא ח ')צדיקייא  השירים  חברים (שיר 

עליה  משיך דחסד דחוטא  אלא עוד ולא השמיעני. לקולך מקשיבים 
דכתיב  דאתמר  כמה  מ "ב )ביממא ובלילה (תהלים  חסדו יי ' יצוה יומם

כלהו  אמר  דאיהו דארייתא מלין  דאינון אלא עוד ולא עמי. שירה
בליליא  משתדל הוה מלכא דוד ובג "כ קב "ה קמי ומתעטרין  סלקין

דמאריה. בפולחנא 
דלעילא ד . תנינן . הא דוד דקאמר  ותושבחן שירין אינון בכל הללויה ת"ח 

ושבחא  שמא דכליל בגין טעמא  מאי ואוקמוה. הללויה  הוא  מכלהון
כ"י דא אלא איהו. מאן שבחא י"ה . דא  שמא ושבחא  שמא מאי כחדא.

אדני )דאיהו שהוא ה"ס בגימ ' אשתככת (הלל ולא  לקב "ה תדיר שבחא מתקנא 
פ "ג )כד"א  דסדרא (שם  בגין אל. תשקוט ואל תחרש אל לך דמי אל אלקים

כחדא. ושבחא שמא ובג "כ לגביה . תדיר ומשבחת מסדרת איהי דשבחא
דאינון ה . בגין  הרע  וביצר הטוב  ביצר  דאוקמוה כמה לבב . בכל יי' אודה

כד"א דב"נ לגביה תדיר ו')משתכחי ואוקמוה.(דברים  לבבך בכל 
ישריםו . כהני(ועדה )בסוד מתעטרן  בהו דרגין דכל ישראל אינון אלין

כד"א ועדה ישרים וחסידי . צדיקי פ "ב )וליואי. אל.(תהלים  בעדת  נצב 
בהו. אתעטר דקב "ה רזא ואינון

וכו':ג. קב"ה דכד  הצדיקיםבגין  וכל שהוא בארנו, הנה עדן , בגן נמצא כשהקב"ה כי משום ,
חוט  אלא עוד ולא  השביעני. לקולך מקשיבים  חברים ככתוב, לקולו, מקשיבים כולם  שבגן ,
ולא עמי. שירה ובלילה חסדו ה' יצוה  יומם  שכתוב, שלמדנו, כמו ביום , עליו נמשך חסד של
זה ומשום הקב"ה. לפני  ומתעטרים  עולים  כולם  בלילה, שאמר תורה דברי אלו אלא, עוד ,

רבונו. בעבודת בלילה  עוסק היה המלך, דוד 

וכו':ד. הללויה וראה ,ת "ח  למדנו,הללויהבוא דוד, שאמר והתשבחות השירות  בכל הנה  ,
הוא  מכולם  ושואל ,הללויהשהעליון ביחד, ושבח  שם שכולל משךום  הטעם , מהו ובארוהו, ,
הנה ושבח, שם אלאהשבחאבלי "ה הואהשםמהו ומשיב, הוא. ישראל שבחמה כנסת הוא 

שנקראת  הנוקבא משוםשהיא  כמש"א,הלל שוככת, ואינה לקב"ה שבח  תמיד מסדרת שהיא
תמיד. לו ומשבחת מסדרת , היא שבח  סדרי  כי  אל, תשקוט ואל תחרש אל לך דמי  אל  אלקים

הוא שהשם פי ' ביחד. ושבח  שם  הללויה, במלה  מרומז זה  הואי"הומשום  דהיינולוהלושבח ,
אליו. תמיד שבשבחת השכינה,

לבב :ה . בכל  ה ' נמצאיםאודה  שהם הרע . וביצר טוב ביצר פירושו, לבב שבכל שבארוהו, כמו
אומר, שאתה כמו האדם, אצל לבבךתמיד יצה"ט בכל  כי וביצה "ר, ביצ"ט שפירושו ובארוהו ,

כן. פירושו כאן אף שבו. השמאלי  בחלל ויצה "ר הלב של הימני  בחלל שורה 

ישרים:ו . בהם,בסוד  מתעטרות המדרגות  שכל  משום ישרים , שנקראים ישראל, הם אלו
ישרים, שהם וחסידים. צדיקים לויים  נצבועדהכהנים אומר, שאתה  כמו פירושו אל ,בעדת,

בהם. מתעטר שהקב"ה סוד והם 

דוד  תהילות זוהר  וישבליקוטי  י"ז פרשת  סזפרק 

בשירין ז. אתרעי דאיהו בגין תדיר  לקב "ה ליה לשבחא ב "נ בעי ובג "כ
קביל  קב "ה יאות כדקא לקב "ה ליה לשבחא דידע  ומאן ותושבחן 

הה"ד ליה ושזיב צ "א )צלותיה וגו '.(שם  ימים ארך וגו' שמי ידע  כי  אשגבהו

ואמר ח. יוסי ר' ל"ב )פתח תסובבני(שם  פלט  רני תצרני מצר לי סתר  אתה
בארחי דאזיל לב"נ ומגן סתר  דאיהו  קב "ה דא לי סתר אתה סלה 
מצר ליה . לאבאשא יכלין  דלא דגדפוי בצלא אסתתר ואיהו דארייתא 
לעילא  צר  דאיהו מארי נש  לבר  ליה אית לעילא  ומתתא. מעילא תצרני.
בג"כ  בעלמא  לב"נ דבבו  מארי אשתכח  לא הרע  יצר ואלמלא לתתא. וצר 
תסובבני מאי  ליה מבעי סלה יסובבני סלה. תסובבני  פלט  רני תצרני. מצר
לי לשזבא בהו  תסובבני להצלה. דרגין  בהו  דאית שירין  אינון אלין
גיסא. ומהאי גיסא מהאי למפרע ואיהו כסדרא  איהו קרא  והאי בארחא 

עלאין ט. ומלין  רזין בהון אית דוד דקאמר  ותושבחן שירין  באלין  חזי תא
רוח שרא דהוה  אתאמרו  קודשא ברוח דכלהו  בגין דחכמתא ברזי
אתאמרו. דחכמתא ברזי  כלהו ובג "כ שירתא אמר  והוה דדוד עליה  קודשא

וכו':ז. ב"נ  בעי שירותובג "כ רוצה שהוא משום  הקב"ה , את תמיד לשבח האדם צריך ומשום 
הקב"ה את לשבח  שיודע ומי  הסמוך, בדיבור  כנ"ל בחכמה להתעטר שרוצה  דהיינו ותשבחות,
אותו. ומציל תפלתו מקבל הקב"ה  חכמה , דהארת המוחין ע"י שהוא כנ"ל, תמיד דהיינו כראוי,
להמשכת יום  של לזווג ואח "כ  לילה  של לזווג צריכים שמתחילה  לעיל, שאומר כמו דהיינו

וגו'. ימים  אורך וגו' שמי  ידע כי  אשגבהו וז"ש  שחרית, בתפלת חסדים

לי סתר  אתה מאמר 
וגו '.ח. מצר לי  סתר אתה  ואמר: יוסי ר' ליפתח סתר ומגןאתה סתר שהוא הקב"ה, זה  ,

להרע יוכלו שלא  כנפיו, בצל מסתתר והוא האמצעי, קו שה"ס  התורה, בדרך ההולך לאדם
א "כ שואל תצרנילו, מלמעלהמצר  ומשיב, לי . סתר אתה  כמו הדבר אותו הוא כי לי , למה ,

הוא, ומי כן, גם  ומלמטה  לי, סתר אתה  נאמר וע"ז שונאים, לאדם לו יש מלמעלה  ומלמטה.
כמ"ש למטה , וצר  למעלה  צר והוא תצרני . מצר נאמר וע"ז הרע, היצר יורדזהו ט"ו) ב "ב  (מסכת 

ומסטין, עולה אוה "כ,ומסית  זה משום בעולם. שואנא לאדם נמצא  היה לא הרע, היצר  ואלמלא
הרע. היצר על תצרני , מצר

שואל, סלה: תסובבני פלט שהרירני נסתר, לשון  דהיינו לומר . צריך היה סלה יסובבני
אומר ולמה פלט. רני על סובב הוא,תסובבני, שפירושו ומשיב, נוכח . לשון  שהוא תסובבני 

אמר  ולהקב"ה  בדרך. להצילני  בהם תסובבני  להצלה  מדרגות בהם  שיש השירים  אלו
דהיינו, למפרע, לקראו ואפשר כסדרו, לקראו אפשר זה ומקרא פלטתסובבני. תסובבני  סלה 

אתה סתר  לי  מצר תצרני משתנה.רני אינה  והבנתו זה, ומצד זה  מצד

וכו ':ט. באלין חזי  ודבריםתא  סודות בהם יש דוד , שאמר ותשבחות שירות  באלו וראה , בוא
על  שורה  היה הקודש שרוח הקודש, ברוח נאמרו שכולם משום  החכמה. בסודות  עליונים

נאמרו. הקודש ברוח כולם  כן  ועל שירה. ואמר דוד



מקץסח י"חפרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

ואמרי. אלעזר ר ' קי"ח )פתח  דחה (תהלים  עזרני. ויי' לנפול דחיתני דחה
אחרא  סטרא דא אלא דחיתני דחה מאי ליה מבעי דחוני דחה דחיתני.
ודא  קב "ה מעם ליה ולאסטאה ליה לדחייא ובעי תדיר לב "נ ליה  דדחיא 
דחה  ואמר דוד אהדר  ולקבליה תדיר דב "נ לגביה דאשתכח יצה"ר  הוא
לאסטאה  עקתין אינון  בכל לגביה אשתדל הוה דאיהו  בגין  לנפול דחיתני
עזרני ויי ' בגיהנם. לנפול דחיתני דחה דוד אמר ועליה קב"ה  מעם  ליה

בידך. אתמסרנא  דלא
וקב"ה יא. עליה . ישלט דלא  בגין מניה לאזדהרא נש  לבר  ליה  אית דא ועל

דכתיב ארחוי בכל  ליה נטיר ג')כדין  ורגלך (משלי דרכך לבטח תלך אז 
תגוף . ד')לא וכתיב (שם  תכשל. לא תרוץ  ואם צעדך יצר  לא (שם )בלכתך

זכאין  יהודה  רבי אמר היום . נכון  עד ואור הולך נגה כאור צדיקים וארח
דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא לון נטיר  דקב"ה ישראל ס ')אינון  (ישעי'

ואמן. אמן  לעולם יי ברוך ארץ ירשו  לעולם  צדיקים כלם ועמך



מקץ  פרשת
 י"ח פרק

ואמר (יצחק )רבי א . פתח קל"ה )חזקיה הללו (תהלים  ה ' עבדי הללו יה הללו 
הללו  אמאי הללויה דאמר  כיון ביה  לאסתכלא  אית קרא האי יי' שם את

וכו':י. אלעזר ר' כתוב ,פתח ושואל, עזרני , וה ' לנפול דחיתני  דחה ואמר, ר"א דחהפתח 
אלאדחיתני אותו, דחה לא הקב"ה  שהרי  דחיתני . דחה מהו לכתוב, צריך היה  דחוני דחה  ,

ולהשטותו לדחותו ורוצה  תמיד, האדם הדוחה אחרא , הסטרא זה  אלא  ומשיב, השונאים.
דחיתני דחה ואמר דוד חזר ואליו תמיד, האדם  עם  הנמצא  היצה "ר הוא  וזה  הקב"ה, מעם 
הקב"ה, מעם אותו להשטות עליו שבאו הצרות  אלו בכל  מסיתו היה שהוא משום לנפול,

דוד אמר לנפולועליו דחיתני  בגיהנםדחה  עזרני, בידך.וה ' נמסרתי שלא ,

וכו ':יא. ליה אית דא הקב"הועל ואז  בו, ישלוט  שלא כדי ממנו, להזהר לאדם לו יש כן ועל
צעדך יצר לא בלכתך תגוף , לא ורגלך דרכך לבטח תלך אז  שכתוב דרכיו. בכל אותו שומר
שומר  שהקב"ה ישראל, אשריהם יהודה רבי  אמר  וגו'. נגה כאור צדיקים וארח  וכתיב וגו'.
לעולם ה ' ברוך ארץ. ירשו לעולם צדיקים כלם ועמך שכתוב הבא. ובעולם הזה בעולם  אותם

ואמן. אמן 
יח פרק

ה ' עבדי  הללו  מאמר
וכו':א. פתח חזקיה  להסתכל ,רבי יש זה במקרא וגו'. ה' עבדי  הללו הללויה  ואמר רח "פ

אלא ומשיב, ה '. שם את  הללו כך, ואחר ה ', עבדי הללו עוד, אומר למה הללויה, שאמר כיון 

דוד  תהילות זוהר  מקץליקוטי  י"חפרשת סטפרק 

דמשבח מאן  תנינן  הכי אלא יי' שם את הללו ולבתר  יי ' (לחדא )עבדי

אצטריך  הכי  יקריה וכפום יקריה כפום ליה לשבחא אצטריך  לאחרא
גלי הוא בי' דלית בשבחא לאחרא דמשבח מאן ותנינן וסבב )שבחיה (גלותא

אצטריך  נש בר על הספדא דעביד מאן דא ועל ליה  לגלאה וצבי גנותיה
אצטריך  שבחא ובכלא לגנותיה אתי שבחיה דמגו  יתיר  ולא יקריה  כפום

יקריה. כפום

ביה ב. שלטא דלא אתר דכלא דמארי  עלאה שבחא אית הכא  הללויה ת"ח
ולאסתכלא למנדע אתר )עינא  איהו (ס "א ומאן טמירין דכל טמירא דאיהו 

כלא. על עלאה שמא י"ה

דאמרג. סתים והכא  כחדא כלילן כחדא ושמא שבחא הללויה ובג "כ
סתים  די"ה כמה אלא הללו אמרו  למאן הללויה מאן אמר  ולא הללויה
והכי אינון  מאן ידענא לא דמשבחי אינון סתים דשבחי שבחא הכי
גלי עלאה  ברזא דסתים ולבתר עלאה ברזא סתים כלא למהוי אצטריך
סתים  דלא  אתר  איהו דדא בגין יי' שם את הללו יי' עבדי הללו ואמר

כד"א שם דאקרי אתר הוא דא טמירין  דכל טמירא עלאה  (שמואל כההוא

ו') יי.ב' שם שם נקרא אשר

שבחו. להיות צריך כבודו וכפי  כבודו, לפי אותו לשבח צריך לאחר, שמשבח  מי  למדנו, כך

גנותו. שיגולה  שמסבב  כלומר, גנותו. מגלה  הוא בו, שאין בשבח לאחר שמשבח מי  ולמדנו
סופו שבחו מתוך כי  יותר. ולא כבודו כפי  שיהיה  צריך אדם, על הספד שעושה מי  כן , ועל

כבודו. כפי רק  להיות  השבח צריך ותמיד גנותו. לידי  שיבוא

וכו':ב. הללויה  וראה ,ת"ח העיןהללויהבוא  שאין מקום  כל, אדון  של עליון  שבח יש כאן , ,
השם  הוא  הוא, ומי  הנסתרות , מכל נסתר שהוא ולהסתכל, לדעת בו העליוןי"השולטת שם, ,

של קוצו כי  ג"ר, ה"ס י"ה השם פירוש, כל. כתר,י 'על חכמה ,י 'ה "ס ואיןה'ה"ס בינה. ה "ס
וז"ש כנודע, בג"ר וכו'השגה עינא ביה שלטא דלא .אתר

וכו ':ג . הללויה  זה,ובג"כ לעיל הללויהומשום כמ "ש כאחד. כלולים ביחד  ושם שבח  הוא ,
ע"ש ) ת "ח ד"ה  פ"ג שאומר(וישלח הדבר סותם הללויה,הללויה וכאן האומר הוא מי אומר, ואינו

ואלו סתום , שמשבחים, השבח כך סתום , הוא  י "ה השם  כמו אלא הללו. יאמרו ולמי 
בסוד סתם שכבר ואחר עליון בסוד הכל סתום להיות  צריך וכך הם . מי  יודע  איני  המשבחים 

ואמר, גילה , ה'עליון , שם  את הללו  ה' עבדי  המההללו  ולמי  המהללים הם  מי  שגילה ,
שהוא הנסתרות, מכל הנסתר העליון  כאותו סתום שאינו מקום, הוא שזה משום מהללים,
שפירושו ה', שם שם נקרא אשר כמש"א הנוקבא, דהיינו שם, שנקרא מקום זהו כי י "ה .

שם. שנקראת , הנוקבא



מקץסח י"חפרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

ואמרי. אלעזר ר ' קי"ח )פתח  דחה (תהלים  עזרני. ויי' לנפול דחיתני דחה
אחרא  סטרא דא אלא דחיתני דחה מאי ליה מבעי דחוני דחה דחיתני.
ודא  קב "ה מעם ליה ולאסטאה ליה לדחייא ובעי תדיר לב "נ ליה  דדחיא 
דחה  ואמר דוד אהדר  ולקבליה תדיר דב "נ לגביה דאשתכח יצה"ר  הוא
לאסטאה  עקתין אינון  בכל לגביה אשתדל הוה דאיהו  בגין  לנפול דחיתני
עזרני ויי ' בגיהנם. לנפול דחיתני דחה דוד אמר ועליה קב"ה  מעם  ליה

בידך. אתמסרנא  דלא
וקב"ה יא. עליה . ישלט דלא  בגין מניה לאזדהרא נש  לבר  ליה  אית דא ועל

דכתיב ארחוי בכל  ליה נטיר ג')כדין  ורגלך (משלי דרכך לבטח תלך אז 
תגוף . ד')לא וכתיב (שם  תכשל. לא תרוץ  ואם צעדך יצר  לא (שם )בלכתך

זכאין  יהודה  רבי אמר היום . נכון  עד ואור הולך נגה כאור צדיקים וארח
דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא לון נטיר  דקב"ה ישראל ס ')אינון  (ישעי'

ואמן. אמן  לעולם יי ברוך ארץ ירשו  לעולם  צדיקים כלם ועמך



מקץ  פרשת
 י"ח פרק

ואמר (יצחק )רבי א . פתח קל"ה )חזקיה הללו (תהלים  ה ' עבדי הללו יה הללו 
הללו  אמאי הללויה דאמר  כיון ביה  לאסתכלא  אית קרא האי יי' שם את

וכו':י. אלעזר ר' כתוב ,פתח ושואל, עזרני , וה ' לנפול דחיתני  דחה ואמר, ר"א דחהפתח 
אלאדחיתני אותו, דחה לא הקב"ה  שהרי  דחיתני . דחה מהו לכתוב, צריך היה  דחוני דחה  ,

ולהשטותו לדחותו ורוצה  תמיד, האדם הדוחה אחרא , הסטרא זה  אלא  ומשיב, השונאים.
דחיתני דחה ואמר דוד חזר ואליו תמיד, האדם  עם  הנמצא  היצה "ר הוא  וזה  הקב"ה, מעם 
הקב"ה, מעם אותו להשטות עליו שבאו הצרות  אלו בכל  מסיתו היה שהוא משום לנפול,

דוד אמר לנפולועליו דחיתני  בגיהנםדחה  עזרני, בידך.וה ' נמסרתי שלא ,

וכו ':יא. ליה אית דא הקב"הועל ואז  בו, ישלוט  שלא כדי ממנו, להזהר לאדם לו יש כן ועל
צעדך יצר לא בלכתך תגוף , לא ורגלך דרכך לבטח תלך אז  שכתוב דרכיו. בכל אותו שומר
שומר  שהקב"ה ישראל, אשריהם יהודה רבי  אמר  וגו'. נגה כאור צדיקים וארח  וכתיב וגו'.
לעולם ה ' ברוך ארץ. ירשו לעולם צדיקים כלם ועמך שכתוב הבא. ובעולם הזה בעולם  אותם

ואמן. אמן 
יח פרק

ה ' עבדי  הללו  מאמר
וכו':א. פתח חזקיה  להסתכל ,רבי יש זה במקרא וגו'. ה' עבדי  הללו הללויה  ואמר רח "פ

אלא ומשיב, ה '. שם את  הללו כך, ואחר ה ', עבדי הללו עוד, אומר למה הללויה, שאמר כיון 

דוד  תהילות זוהר  מקץליקוטי  י"חפרשת סטפרק 

דמשבח מאן  תנינן  הכי אלא יי' שם את הללו ולבתר  יי ' (לחדא )עבדי

אצטריך  הכי  יקריה וכפום יקריה כפום ליה לשבחא אצטריך  לאחרא
גלי הוא בי' דלית בשבחא לאחרא דמשבח מאן ותנינן וסבב )שבחיה (גלותא

אצטריך  נש בר על הספדא דעביד מאן דא ועל ליה  לגלאה וצבי גנותיה
אצטריך  שבחא ובכלא לגנותיה אתי שבחיה דמגו  יתיר  ולא יקריה  כפום

יקריה. כפום

ביה ב. שלטא דלא אתר דכלא דמארי  עלאה שבחא אית הכא  הללויה ת"ח
ולאסתכלא למנדע אתר )עינא  איהו (ס "א ומאן טמירין דכל טמירא דאיהו 

כלא. על עלאה שמא י"ה

דאמרג. סתים והכא  כחדא כלילן כחדא ושמא שבחא הללויה ובג "כ
סתים  די"ה כמה אלא הללו אמרו  למאן הללויה מאן אמר  ולא הללויה
והכי אינון  מאן ידענא לא דמשבחי אינון סתים דשבחי שבחא הכי
גלי עלאה  ברזא דסתים ולבתר עלאה ברזא סתים כלא למהוי אצטריך
סתים  דלא  אתר  איהו דדא בגין יי' שם את הללו יי' עבדי הללו ואמר

כד"א שם דאקרי אתר הוא דא טמירין  דכל טמירא עלאה  (שמואל כההוא

ו') יי.ב' שם שם נקרא אשר

שבחו. להיות צריך כבודו וכפי  כבודו, לפי אותו לשבח צריך לאחר, שמשבח  מי  למדנו, כך

גנותו. שיגולה  שמסבב  כלומר, גנותו. מגלה  הוא בו, שאין בשבח לאחר שמשבח מי  ולמדנו
סופו שבחו מתוך כי  יותר. ולא כבודו כפי  שיהיה  צריך אדם, על הספד שעושה מי  כן , ועל

כבודו. כפי רק  להיות  השבח צריך ותמיד גנותו. לידי  שיבוא

וכו':ב. הללויה  וראה ,ת"ח העיןהללויהבוא  שאין מקום  כל, אדון  של עליון  שבח יש כאן , ,
השם  הוא  הוא, ומי  הנסתרות , מכל נסתר שהוא ולהסתכל, לדעת בו העליוןי"השולטת שם, ,

של קוצו כי  ג"ר, ה"ס י"ה השם פירוש, כל. כתר,י 'על חכמה ,י 'ה "ס ואיןה'ה"ס בינה. ה "ס
וז"ש כנודע, בג"ר וכו'השגה עינא ביה שלטא דלא .אתר

וכו ':ג . הללויה  זה,ובג"כ לעיל הללויהומשום כמ "ש כאחד. כלולים ביחד  ושם שבח  הוא ,
ע"ש ) ת "ח ד"ה  פ"ג שאומר(וישלח הדבר סותם הללויה,הללויה וכאן האומר הוא מי אומר, ואינו

ואלו סתום , שמשבחים, השבח כך סתום , הוא  י "ה השם  כמו אלא הללו. יאמרו ולמי 
בסוד סתם שכבר ואחר עליון בסוד הכל סתום להיות  צריך וכך הם . מי  יודע  איני  המשבחים 

ואמר, גילה , ה'עליון , שם  את הללו  ה' עבדי  המההללו  ולמי  המהללים הם  מי  שגילה ,
שהוא הנסתרות, מכל הנסתר העליון  כאותו סתום שאינו מקום, הוא שזה משום מהללים,
שפירושו ה', שם שם נקרא אשר כמש"א הנוקבא, דהיינו שם, שנקרא מקום זהו כי י "ה .

שם. שנקראת , הנוקבא



מקץע י"חפרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

דלאד. סתים  דא )קדמאה  דקיימא (תנינא )גלייא(ס "א ובגין וגליא  סתים 
וקאמר אינון מאן אתר לההוא משבחי דקא אינון אמר באתגלייא

דא. לאתר לשבחא דאתחזון יי' עבדי דאינון

מההוא ה. דאמשכות' רזא  יהי אלא יהי דקאמר שנא מאי מברך יי ' שם יהי
יו"ד  דאיהו דברית רזא עד י "ה דאיהו דקאמרן  סתים דאיהו עלאה אתר 

כסופא. שירותא  עלאה דיו"ד כגוונא תתאה 

תתאה ו . דרגא עד טמירין  דכל מטמירא דאמשכותא רזא יהי כך ובגין
כד"א  דבראשית עובדא כל אתקיים דא  ב )ובמלה  יה"י(י "ו רקיע  יה "י

אור . יה "י מאורות

כתיבז. לא דלתתא עובדין אינון  בכל יהי כתיב  דלעילא עובדין אינון בכל
דאיהו דא דרזא בגין אמשכותא )יה"י דכל (ס "א  סתימין עלאה מרזא

דלתתא. תתאין מלין  אתקיים לא סתימין 

וגו'ח. מברך יי' שם יהי כתיב  דא ועל בכלא קדישא שמא מתברך ובדא
ונהיר שמשא מניה נהיר  דקא  עלאה אתר  דא מבואו עד שמש  ממזרח

סתימאה. עלאה  דרישא  אתר הוא ודא  לכלא

וכו':ד . סתים שהוא קדמאה סתוםי"ה הראשון, ה', שם שהוא השני מגולה, ואינו סתום 
שם הנקרא ההוא, למקום משבחים שהם הכתוב , אמר  בהתגלות, עומד שהוא ומשום  ומגולה .

לנוקבא. הזה, למקום לשבח הראויים  ה', עבדי שהם  ואמרו, המשבחים , הם  ומי  ה',

שואל ,ה. מבורך: ה' שם  שאומריהי השינוי אלאיהימהו ומשיב, מאותויהי, המשכה ה "ס
שהוא שאמרנו, סתום , שהוא עליון עלאה,י"המקום  כעין תתאה  יוד  שהוא הברית, סוד עד ,

כסוף . ההתחלה

וכו':ו. יהי כך , זה ,ובגין  שהואיה"יומשום הנסתרות  מכל הנסתר מן ההמשכה סוד הוא י ',
שהיא התחתונה, מדרגה עד יאהדונה "י , של שז"ס י 'ראשונה כנ"ל. יאהדונה"י של אחרונה

של  היודין  כמש"א,יה"ישתי בראשית, מעשה כל נתקיים זה בדבר מאורות,יהירקיע,יהי.
אור .יהי

וכו':ז. עובדין אינון  כתובבכל והמאורות , והאור הרקיע דהיינו  מעלה, של המעשים בכל
כתוביהי לא בהם, ואשר והימים , הארץ דהיינו מטה , של המעשים בכל שסודיה"י, משום ,

שהוא  סתום, מכל הסתום  מסוד המשכה שהוא יה"י , של אינוי 'הזה  יאהדונה"י, של  ראשונה
מטה. של הדברים באלו ולא מעלה  של עליונים בדברים  רק  מתקיים

וכו ':ח . מתברך וגו'.ובדא מבורך ה' שם יהי  כתוב, וע"כ בכל, הקדוש השם  מתברך ובזה,
וגו ', שמש ראש ממזרח של מקום  וזהו ממנו, מאירה ז "א , שהוא שהשמש עליון , מקום זהו

א "א. ראש שהוא הסתום, העליון

דוד  תהילות זוהר  ויגש ליקוטי  י"טפרשת עאפרק

חזיט. כדקא מהימנותא ביה דאתקשר  קשרא אתר  הוא דא מבואו ועד
כך  ובגין  דאתמר כמה  אתזן מהכא ועלמא לכלא ברכאן נפקן ומתמן
באתערותא  קיימא וכלא מתמן  ולאתברכא מעילא לאתזנא אתר  האי קיימא
ובגין  כדקאמרן. קדישא שמא מברכי כד יי' עבדי אינון דמתערי דלתתא

יי. שם את הללו יי ' עבדי הללו  כתיב באתגלייא דאיהו כך


ויגש פרשת
י "ט פרק

פתחא . חזקיה קל"ט )ר ' וגו'(תהלים  יכתבו  כלם ספרך ועל עיניך  ראו  גלמי
מיומא  דהוו נשמתין אינון כל ת"ח אבל אתר. בכמה אוקמוה קרא האי
דיוקנא  בההוא לעלמא נחתו לא עד קב "ה קמי קיימי  כלהו עלמא דאתברי

לב דאתחזון עלמא ממש  בהאי דקאים  דב "נ דגופא  חיזו וההוא בעלמא תר 
לעילא. קאים הכי

בההיא ב . נשמתא  ההיא בעלמא לאחתא זמינא דא  דנשמתא ובשעתא
קאים הכי עלמא בהאי דקיימא ממש  ואומי(לעילא )דיוקנא קב "ה קמי

קיימיה. על יעבר ולא אורייתא פקודי דיטור קב"ה  לה
דכתיב ג. קמיה דקימין לן י"ז)ומנא א' לפניו (מלכים  עמדתי אשר יי' חי

יתחזי לא עד עיניך ראו גלמי ובג "כ אוקמוה והא  וודאי (צולמא )עמדתי

מבואו :ט. יחודועד  ששם  כראוי, הנוקבא , שהיא  האמונה, בו שנתקשרה  קשר, מקום זהו
שלמדנו. כמו מכאן, ניזון  הנוקבא, שהוא והעולם, לכל, הברכות יוצאות ומשם  ונוקבא, ז "א
תלוי והכל משם. ולהתברך מלמעלה ניזון להיות  הנוקבא, שהיא זה, מקום עומד זה, ומשום
הנוקבא, שהיא הקדוש, השם  את  כשמברכים מתעוררים  ה' עבדי  שאלו שלמטה. בהתעוררות 

שאמרנו, ד')כמו ע"ש .(באות ה '. שם את הללו ה ' עבדי הללו כתוב, בהתגלות, שהיא שמשום
יט פרק

עיניך ראו  גלמי  מאמר 
וכו ':א. פתח חזקיה בכמהר' העמידוהו  זה מקרא וגו'. ספרך ועל עיניך ראו גלמי רח"פ ,

לפני עומדות  כולן  העולם , שנברא  מיום  שהיו הנשמות  אלו כל  וראה , בוא אבל  מקומות
מראה ובאותה בעולם, כך לאחר שנראות ממש הצורה  באותה לעולם , שיורדות  מטרם  הקב"ה

למעלה. עומד הוא כן  הזה, בעולם העומד האדם גוף  של 

וכו':ב. דא דנשמתא באותהובשעתא ההיא, נשמה  בעולם, לרדת  מוכנת שהנשמה ובשעה
שתשמור  אותה  משביע והקב"ה  הקב"ה , לפני  עומדת כן הזה בעולם שעומדת ממש צורה

התורה. חוקי על תעבור ולא התורה , מצות 

וכו':ג . דקיימין  לן  עמדתיומנא אשר ה' חי  שכתוב, לפניו, עומדות שהנשמות לנו ומאין 
זה ,עמדתי לפניו, ומשום בארוה. וכבר שנברא , מטרם דהיינו עיניךודאי , ראו  מטרםגלמי  ,



מקץע י"חפרשת דוד פרק  תהילות זוהר  ליקוטי 

דלאד. סתים  דא )קדמאה  דקיימא (תנינא )גלייא(ס "א ובגין וגליא  סתים 
וקאמר אינון מאן אתר לההוא משבחי דקא אינון אמר באתגלייא

דא. לאתר לשבחא דאתחזון יי' עבדי דאינון

מההוא ה. דאמשכות' רזא  יהי אלא יהי דקאמר שנא מאי מברך יי ' שם יהי
יו"ד  דאיהו דברית רזא עד י "ה דאיהו דקאמרן  סתים דאיהו עלאה אתר 

כסופא. שירותא  עלאה דיו"ד כגוונא תתאה 

תתאה ו . דרגא עד טמירין  דכל מטמירא דאמשכותא רזא יהי כך ובגין
כד"א  דבראשית עובדא כל אתקיים דא  ב )ובמלה  יה"י(י "ו רקיע  יה "י

אור . יה "י מאורות

כתיבז. לא דלתתא עובדין אינון  בכל יהי כתיב  דלעילא עובדין אינון בכל
דאיהו דא דרזא בגין אמשכותא )יה"י דכל (ס "א  סתימין עלאה מרזא

דלתתא. תתאין מלין  אתקיים לא סתימין 

וגו'ח. מברך יי' שם יהי כתיב  דא ועל בכלא קדישא שמא מתברך ובדא
ונהיר שמשא מניה נהיר  דקא  עלאה אתר  דא מבואו עד שמש  ממזרח

סתימאה. עלאה  דרישא  אתר הוא ודא  לכלא

וכו':ד . סתים שהוא קדמאה סתוםי"ה הראשון, ה', שם שהוא השני מגולה, ואינו סתום 
שם הנקרא ההוא, למקום משבחים שהם הכתוב , אמר  בהתגלות, עומד שהוא ומשום  ומגולה .

לנוקבא. הזה, למקום לשבח הראויים  ה', עבדי שהם  ואמרו, המשבחים , הם  ומי  ה',

שואל ,ה. מבורך: ה' שם  שאומריהי השינוי אלאיהימהו ומשיב, מאותויהי, המשכה ה "ס
שהוא שאמרנו, סתום , שהוא עליון עלאה,י"המקום  כעין תתאה  יוד  שהוא הברית, סוד עד ,

כסוף . ההתחלה

וכו':ו. יהי כך , זה ,ובגין  שהואיה"יומשום הנסתרות  מכל הנסתר מן ההמשכה סוד הוא י ',
שהיא התחתונה, מדרגה עד יאהדונה "י , של שז"ס י 'ראשונה כנ"ל. יאהדונה"י של אחרונה

של  היודין  כמש"א,יה"ישתי בראשית, מעשה כל נתקיים זה בדבר מאורות,יהירקיע,יהי.
אור .יהי

וכו':ז. עובדין אינון  כתובבכל והמאורות , והאור הרקיע דהיינו  מעלה, של המעשים בכל
כתוביהי לא בהם, ואשר והימים , הארץ דהיינו מטה , של המעשים בכל שסודיה"י, משום ,

שהוא  סתום, מכל הסתום  מסוד המשכה שהוא יה"י , של אינוי 'הזה  יאהדונה"י, של  ראשונה
מטה. של הדברים באלו ולא מעלה  של עליונים בדברים  רק  מתקיים

וכו ':ח . מתברך וגו'.ובדא מבורך ה' שם יהי  כתוב, וע"כ בכל, הקדוש השם  מתברך ובזה,
וגו ', שמש ראש ממזרח של מקום  וזהו ממנו, מאירה ז "א , שהוא שהשמש עליון , מקום זהו

א "א. ראש שהוא הסתום, העליון

דוד  תהילות זוהר  ויגש ליקוטי  י"טפרשת עאפרק

חזיט. כדקא מהימנותא ביה דאתקשר  קשרא אתר  הוא דא מבואו ועד
כך  ובגין  דאתמר כמה  אתזן מהכא ועלמא לכלא ברכאן נפקן ומתמן
באתערותא  קיימא וכלא מתמן  ולאתברכא מעילא לאתזנא אתר  האי קיימא
ובגין  כדקאמרן. קדישא שמא מברכי כד יי' עבדי אינון דמתערי דלתתא

יי. שם את הללו יי ' עבדי הללו  כתיב באתגלייא דאיהו כך


ויגש פרשת
י "ט פרק

פתחא . חזקיה קל"ט )ר ' וגו'(תהלים  יכתבו  כלם ספרך ועל עיניך  ראו  גלמי
מיומא  דהוו נשמתין אינון כל ת"ח אבל אתר. בכמה אוקמוה קרא האי
דיוקנא  בההוא לעלמא נחתו לא עד קב "ה קמי קיימי  כלהו עלמא דאתברי

לב דאתחזון עלמא ממש  בהאי דקאים  דב "נ דגופא  חיזו וההוא בעלמא תר 
לעילא. קאים הכי

בההיא ב . נשמתא  ההיא בעלמא לאחתא זמינא דא  דנשמתא ובשעתא
קאים הכי עלמא בהאי דקיימא ממש  ואומי(לעילא )דיוקנא קב "ה קמי

קיימיה. על יעבר ולא אורייתא פקודי דיטור קב"ה  לה
דכתיב ג. קמיה דקימין לן י"ז)ומנא א' לפניו (מלכים  עמדתי אשר יי' חי

יתחזי לא עד עיניך ראו גלמי ובג "כ אוקמוה והא  וודאי (צולמא )עמדתי

מבואו :ט. יחודועד  ששם  כראוי, הנוקבא , שהיא  האמונה, בו שנתקשרה  קשר, מקום זהו
שלמדנו. כמו מכאן, ניזון  הנוקבא, שהוא והעולם, לכל, הברכות יוצאות ומשם  ונוקבא, ז "א
תלוי והכל משם. ולהתברך מלמעלה ניזון להיות  הנוקבא, שהיא זה, מקום עומד זה, ומשום
הנוקבא, שהיא הקדוש, השם  את  כשמברכים מתעוררים  ה' עבדי  שאלו שלמטה. בהתעוררות 

שאמרנו, ד')כמו ע"ש .(באות ה '. שם את הללו ה ' עבדי הללו כתוב, בהתגלות, שהיא שמשום
יט פרק

עיניך ראו  גלמי  מאמר 
וכו ':א. פתח חזקיה בכמהר' העמידוהו  זה מקרא וגו'. ספרך ועל עיניך ראו גלמי רח"פ ,

לפני עומדות  כולן  העולם , שנברא  מיום  שהיו הנשמות  אלו כל  וראה , בוא אבל  מקומות
מראה ובאותה בעולם, כך לאחר שנראות ממש הצורה  באותה לעולם , שיורדות  מטרם  הקב"ה

למעלה. עומד הוא כן  הזה, בעולם העומד האדם גוף  של 

וכו':ב. דא דנשמתא באותהובשעתא ההיא, נשמה  בעולם, לרדת  מוכנת שהנשמה ובשעה
שתשמור  אותה  משביע והקב"ה  הקב"ה , לפני  עומדת כן הזה בעולם שעומדת ממש צורה

התורה. חוקי על תעבור ולא התורה , מצות 

וכו':ג . דקיימין  לן  עמדתיומנא אשר ה' חי  שכתוב, לפניו, עומדות שהנשמות לנו ומאין 
זה ,עמדתי לפניו, ומשום בארוה. וכבר שנברא , מטרם דהיינו עיניךודאי , ראו  מטרםגלמי  ,



ויגש עב י"טפרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

דלהון  דיוקנא בההוא  נשמתין כל דהא יכתבו כלם  ספרך ועל בעלמא.
מהם  אחד ולא  ודאי. יצרו אוקמוה הא יצרו ימים  כתיבין. בספרא כלהו

חזי. כדקא דמאריהון בקיומא למיקם עלמא בהאי 

דיליה ד. יומין  טבאן בעובדין  עלמא בהאי זכי כד דב "נ יומין ת"ח
ואמר פתח יומוי. מדת דאיהו  אתר מההוא לעילא ל"ט )אתברכאן (תהלים 

קצי ת"ח אבל אוקמוה  קרא  האי  וגו' היא מה ימי ומדת  קצי יי ' הודיעני
דאתמני איהו היא מה ימי  ומדת בדוד. ביה מתקשר דאיהו הימין  קץ דא

ממנא ) דאית יומוי.(נ"א על ממש

אינון ה . על אתמר  קרא דהאי מעון מר "ש  שמענא הא  יהודה רבי אמר
כלל  דחיין אתמר הא ע "ד דאינון קדמאה מאדם עלוי דאתגזרו יומין

שנין. שבעין דיליה יומין מאינון אדם ליה דיהיב אלא ליה  הוו לא 

ושבעין ו. כלל מגרמה נהרת לא וסיהרא  כלום  משמש לא וילון  דא  ורזא
דוד  בעא דא ועל סתם דוד חיי ואינון  סטרהא בכל לה נהרין  שנין
ולמנדע מגרמה לסיהרא חיין לה לית מה על דא רזא למנדע לקב"ה 

דילה. עקרא

בעולם , יכתבושנראה כולם ספרך  בספר ועל כולן שלהן , צורה באותה הנשמות, כל  כי ,
יוצרוכתובות. בו.ימים  להתלבש לבוש מהם שנעשה כלומר בודאי, שמיוצרים  בארוהו כבר ,

בהם  אחד יולא שאין  כראוי., אדונו לפני  בקיום לעמוד שיוכל הזה, בעולם בהם אחד ום 

היא מה ימי  ומדת  מאמר 
וכו ':ד. דב"נ יומין הימיםת "ח  טובים, במעשים הזה  בעולם כשזוכה אדם , של ימיו וראה, בוא

שנקרא  ההוא  ממקום  למעלה מתברכים ימיושלו ה'מדת הודיעני  ואמר , פתח בינה. שהיא ,
וראה , בוא אבל בארוהו. זה מקרא וגו', ימי  ומדת מתקשר קציקצי  שהוא הימין, קץ זהו ,

ימיבדוד. בינה.ומדת שהיא ימיו. על ממש שנתמנה זהו נח)., פרשת  לעיל  עי' הימין קץ (וענין

וכו ':ה. יהודה שנגזרוא "ר  הימים  אלו על  נאמר זה  שמקרא שמעון, מר' שמעתי הנה אר"י ,
אדם לו שנתן אלא כלל, חיים  לדוד היה שלא למדנו, כי שנה . ע' שהם הראשון, מאדם  עליו

שנה. ע' מימיו, הראשון 

וכו ':ו . וילון  דא כיורזא כלום, משמש אינו המלכות , כנגד שהוא וילון, הרקיע סוד , וזה
לו אין המלכות כנגד  שהיא שדוד, שז "ס כלום, מעצמה מאירה אינו מלכות, שהיא  הלבנה,
מז "א, נהי "מ חג"ת ז "ס שהם  צדדיה , מכל המלכות , אל אליה , מאירים שנה ושבעים חיים.
לדעת הקב"ה מן דוד בקש כן ועל סתם . דוד חיי  והם שבעים. והם  מעשר  כלולה אחת  שכל

שלה. השורש לדעת ורצה מעצמה, הלבנה אל חיים  אין למה הזה , סוד

דוד  תהילות זוהר  ויחיליקוטי  כ'פרשת עגפרק

דרגאז. הוא דא היא מה ימי דעלמא )ומדת קיימא (ס "א דאיהו סתימא עלאה
חדל  מה  אדעה  לכלא. דנהיר אתר דילה חיין  דאינון יומין  אינון  כל על
כל  כשאר  מני  ואתמנע מגרמי  נהורא אנא חדל מה על אנדע דוד אמר אני

מה  על ואנא לכלהו חיין לון דאית עלאין  נהוראין מה אינון ועל חדל אנא
למנדע . רשותא  ליה אתייהיב ולא למנדע  דוד דבעא הוא ודא מני אתמנע


ויחי פרשת 

' כ פרק
ואמרא . ינוקא ההוא ל"ז)פתח תקנא (תהלים  אל במרעים  תתחר אל לדוד

בכל  אלא  קאמר. לא תפלה אי קאמר  לא שירתא אי  לדוד עולה. בעושי
אמרו: הקדש  רוח  סתם  לדוד אתר 

אלא ב. לי'. מבעי תתחבר  אל במרעים, תתחר  אל מאי במרעים. תתחר  אל
תיכול  ולא דגרמך, יסודא ידעת  דלא בגין במרעים. תחרות תעביד אל

קמי'. ותדחי לעלמין, אתעקר דלא אילנא איהו  דילמא לי',



היא:ז. מה  ימי משוםומדת  ימי , מדת שנקראת בינה, שהיא סתומה , עליונה  מדרגה היא  זו
נמשכים דז"א נהי "ם חג "ת כי  המלכות , של חיים שהם הימים  אלו כל  על עומדת שהיא

לכל. המאיר מקום היא הבינה, אני:מן  חדל מה  אניאדעה  חדל מה על אדעה דוד, אמר
מעצמם, לכולם חיים  להם  שיש העליונים  אורות כל  כשאר להיות  ממנו ונמנע מעצמי, אור
לו ניתן ולא  לדעת, דוד שבא הוא  וזה  ממני . נמנע  מה  ועל מאור, חדל  אני  מה על ואני

לדעת. רשות

 כ פרק

עירה לגפן אסרי  מאמר 
וכו':א. ינוקא  ההוא שואלפתח וגו'. במרעים תתחר אל  לדוד  ואמר, ילד אותו ,לדוד פתח

אלא ומשיב , לדוד . תפלה  אומר אינו תפלה , ואם  שיר. מזמור לדוד אומר אינו הוא שירה אם 
שנאמר מקום  אמרו.דוד בכל הקודש רוח  סתם,

במרעים תתחר אל מאמר 
במרעים:ב . תתחר במרעים,אל תתחבר אל  לומר צריך היה במרעים, תתחר אל  מהו שואל

בחינת דהיינו עצמך, של היסוד יודע שאינך משום  במרעים , מדנים תעשה אל  אלא , ומשיב,
נשמה דהיינו לעולם , נעקר שאינו אילן  הוא  אם  לו, תוכל שלא להיות ויכול נשמתך, גלגול 

לפניו. תדחה  ואז  מאד, חזקה שהיא לעולם , מגולגלת בלתי




ויגש עב י"טפרשת דוד פרק תהילות זוהר  ליקוטי 

דלהון  דיוקנא בההוא  נשמתין כל דהא יכתבו כלם  ספרך ועל בעלמא.
מהם  אחד ולא  ודאי. יצרו אוקמוה הא יצרו ימים  כתיבין. בספרא כלהו

חזי. כדקא דמאריהון בקיומא למיקם עלמא בהאי 

דיליה ד. יומין  טבאן בעובדין  עלמא בהאי זכי כד דב "נ יומין ת"ח
ואמר פתח יומוי. מדת דאיהו  אתר מההוא לעילא ל"ט )אתברכאן (תהלים 

קצי ת"ח אבל אוקמוה  קרא  האי  וגו' היא מה ימי ומדת  קצי יי ' הודיעני
דאתמני איהו היא מה ימי  ומדת בדוד. ביה מתקשר דאיהו הימין  קץ דא

ממנא ) דאית יומוי.(נ"א על ממש

אינון ה . על אתמר  קרא דהאי מעון מר "ש  שמענא הא  יהודה רבי אמר
כלל  דחיין אתמר הא ע "ד דאינון קדמאה מאדם עלוי דאתגזרו יומין

שנין. שבעין דיליה יומין מאינון אדם ליה דיהיב אלא ליה  הוו לא 

ושבעין ו. כלל מגרמה נהרת לא וסיהרא  כלום  משמש לא וילון  דא  ורזא
דוד  בעא דא ועל סתם דוד חיי ואינון  סטרהא בכל לה נהרין  שנין
ולמנדע מגרמה לסיהרא חיין לה לית מה על דא רזא למנדע לקב"ה 

דילה. עקרא

בעולם , יכתבושנראה כולם ספרך  בספר ועל כולן שלהן , צורה באותה הנשמות, כל  כי ,
יוצרוכתובות. בו.ימים  להתלבש לבוש מהם שנעשה כלומר בודאי, שמיוצרים  בארוהו כבר ,

בהם  אחד יולא שאין  כראוי., אדונו לפני  בקיום לעמוד שיוכל הזה, בעולם בהם אחד ום 

היא מה ימי  ומדת  מאמר 
וכו ':ד. דב"נ יומין הימיםת "ח  טובים, במעשים הזה  בעולם כשזוכה אדם , של ימיו וראה, בוא

שנקרא  ההוא  ממקום  למעלה מתברכים ימיושלו ה'מדת הודיעני  ואמר , פתח בינה. שהיא ,
וראה , בוא אבל בארוהו. זה מקרא וגו', ימי  ומדת מתקשר קציקצי  שהוא הימין, קץ זהו ,

ימיבדוד. בינה.ומדת שהיא ימיו. על ממש שנתמנה זהו נח)., פרשת  לעיל  עי' הימין קץ (וענין

וכו ':ה. יהודה שנגזרוא "ר  הימים  אלו על  נאמר זה  שמקרא שמעון, מר' שמעתי הנה אר"י ,
אדם לו שנתן אלא כלל, חיים  לדוד היה שלא למדנו, כי שנה . ע' שהם הראשון, מאדם  עליו

שנה. ע' מימיו, הראשון 

וכו ':ו . וילון  דא כיורזא כלום, משמש אינו המלכות , כנגד שהוא וילון, הרקיע סוד , וזה
לו אין המלכות כנגד  שהיא שדוד, שז "ס כלום, מעצמה מאירה אינו מלכות, שהיא  הלבנה,
מז "א, נהי "מ חג"ת ז "ס שהם  צדדיה , מכל המלכות , אל אליה , מאירים שנה ושבעים חיים.
לדעת הקב"ה מן דוד בקש כן ועל סתם . דוד חיי  והם שבעים. והם  מעשר  כלולה אחת  שכל

שלה. השורש לדעת ורצה מעצמה, הלבנה אל חיים  אין למה הזה , סוד

דוד  תהילות זוהר  ויחיליקוטי  כ'פרשת עגפרק

דרגאז. הוא דא היא מה ימי דעלמא )ומדת קיימא (ס "א דאיהו סתימא עלאה
חדל  מה  אדעה  לכלא. דנהיר אתר דילה חיין  דאינון יומין  אינון  כל על
כל  כשאר  מני  ואתמנע מגרמי  נהורא אנא חדל מה על אנדע דוד אמר אני

מה  על ואנא לכלהו חיין לון דאית עלאין  נהוראין מה אינון ועל חדל אנא
למנדע . רשותא  ליה אתייהיב ולא למנדע  דוד דבעא הוא ודא מני אתמנע


ויחי פרשת 

' כ פרק
ואמרא . ינוקא ההוא ל"ז)פתח תקנא (תהלים  אל במרעים  תתחר אל לדוד

בכל  אלא  קאמר. לא תפלה אי קאמר  לא שירתא אי  לדוד עולה. בעושי
אמרו: הקדש  רוח  סתם  לדוד אתר 

אלא ב. לי'. מבעי תתחבר  אל במרעים, תתחר  אל מאי במרעים. תתחר  אל
תיכול  ולא דגרמך, יסודא ידעת  דלא בגין במרעים. תחרות תעביד אל

קמי'. ותדחי לעלמין, אתעקר דלא אילנא איהו  דילמא לי',



היא:ז. מה  ימי משוםומדת  ימי , מדת שנקראת בינה, שהיא סתומה , עליונה  מדרגה היא  זו
נמשכים דז"א נהי "ם חג "ת כי  המלכות , של חיים שהם הימים  אלו כל  על עומדת שהיא

לכל. המאיר מקום היא הבינה, אני:מן  חדל מה  אניאדעה  חדל מה על אדעה דוד, אמר
מעצמם, לכולם חיים  להם  שיש העליונים  אורות כל  כשאר להיות  ממנו ונמנע מעצמי, אור
לו ניתן ולא  לדעת, דוד שבא הוא  וזה  ממני . נמנע  מה  ועל מאור, חדל  אני  מה על ואני

לדעת. רשות

 כ פרק

עירה לגפן אסרי  מאמר 
וכו':א. ינוקא  ההוא שואלפתח וגו'. במרעים תתחר אל  לדוד  ואמר, ילד אותו ,לדוד פתח

אלא ומשיב , לדוד . תפלה  אומר אינו תפלה , ואם  שיר. מזמור לדוד אומר אינו הוא שירה אם 
שנאמר מקום  אמרו.דוד בכל הקודש רוח  סתם,

במרעים תתחר אל מאמר 
במרעים:ב . תתחר במרעים,אל תתחבר אל  לומר צריך היה במרעים, תתחר אל  מהו שואל

בחינת דהיינו עצמך, של היסוד יודע שאינך משום  במרעים , מדנים תעשה אל  אלא , ומשיב,
נשמה דהיינו לעולם , נעקר שאינו אילן  הוא  אם  לו, תוכל שלא להיות ויכול נשמתך, גלגול 

לפניו. תדחה  ואז  מאד, חזקה שהיא לעולם , מגולגלת בלתי
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ספר

מאמרי רשב"י

¢ברכות-יומא¡

בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר 
המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 
כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים  בו,  הקורא 
זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד  עליותיו 
בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך  כדי  קנ"ו.(  ח"א  )זוהר 
אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים.  לתשועת  ולפדותינו 
וכל  וז"ל:  רכ"ד(,  )סימן  חסידים  בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון 
טובה  ומליצים  שם  עליו  מתפללים  הם  מפיהם  שמועה  דבר  האומר 

עליו, עכ"ל. 

 יוצא לאור על ידי "מפעל הזהר העולמי"
 בעיה"ק בית שמש תובב"א
חדש שבט תשע"ב לפ"ק
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 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il

רשב"י למאמרי גהקדמה

בשער

כסדרבו בבלי מהש "ס ע "ה, יוחאי בר שמעון רבי מאמרי ליקוט יבואו
ירוץ למען לקטעים, ומחולק מפוסק ועוד, רש "י פירוש עם המאמרים,
עוד  עליותיו בשמים בונה  אשר הקדוש  הזוהר לימוד מעלת  מלבד כי בו , הקורא
עליו אשר  מקום, בכל זיע "א הרשב"י אדונינו בדברי לידבק  עצומה מעלה יש 

באורייתא "נאמר : עלמא כל דנהיר שמעון קנ "ו.)"רבי ח "א נשמתו(זוהר להמשיך כדי
הקים למען הזה, השפל דורינו בעד כל, אדון לפני תפילתו ולעורר אצלינו 
זה , קובץ יועיל כן, כמו עולמים. לתשועת ולפדותינו  ולגאלינו מעפרא, השכינה

ציונה שאמר[א]לעולים הצדיק  רצון לקיים במירון, הקדוש  שנולמקום  "בני
ס"ז.)מידותי" עולמים ,(גיטין  לבורא רוח לנחת בקבר  דובבות  שפתותיו ויהיו ,

חסידים בספר  שכתב כמו  וברחמים , ברצון התפילות  יתקבלו  כן ידי על ובוודאי
רכ"ד) וז"ל:(סימן  ומליצים, שם  עליו  מתפללים הם  מפיהם שמועה דבר האומר  וכל

עליו , בזוהר טובה  הרשב"י שאמר וכמו קמ "ד:)עכ"ל, דעלמא,(ח"ג  עלמין  קיומי אנן
בגינן בזכותינו].מתברך מתברך שהעולם העולם מקיימי [אנו ,

זוהרכתוב ו')בתיקוני הצדיקים ,,(תיקון ציוני על שכינתו  משרה  שהקב "ה
הזוכים וכל השכינה, השראת במירון הקדוש  בציונו שיש  לידע  ועלינו 
תורתם , את זי"ע, שמעון ברבי  אלעזר ורבי הרשב "י של  הקדוש  בציונו  ללמוד

טובות מתנות להם יתנו  ובוודאי הקדושה, לנשמתם רוח  נחת  עושים כמוהם  ,
הגלגולים בשער  המהרח"ו נ "ד:)שכתב .(דף

ביבמותאמרו  ע"א)חז "ל  צז  ע"ב  מדרשא ,(צו  בי לשמעתא אמר  אלעזר  ר ' אזל ... :
יוחנן ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר ' משמיה אמרה מאי ולא

האי? כולי קפיד דכתיב טעמא  מאי רב: אמר  יהודה רב באהלך דאמר "אגורה 
עולמים ? בשני לגור  לאדם לו אפשר  וכי הקדושעולמים "? לפני דוד אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה  דבר  שיאמרו  רצון יהי עולם, של רבונו  הוא : דאמרברוך
שמועה דבר שאומרים חכם  תלמיד כל יוחאי: בן  שמעון רבי משום  יוחנן רבי

בקבר . דובבות שפתותיו   הזה  בעולם ואיתימאמפיו  זעירא  בן יצחק  ר' אמר 
קראה? מאי נזירא: שפתי שמעון דובב  למישרים  לדודי הולך הטוב כיין  "וחכך 

עליוישנים ". אצבעו אדם  שמניח כיון ענבים של כומר  מה ענבים. של ככומר 

נמ ת א . וכל  מעלה  ל המליא  וכל  הא   ר  ד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה
ההיל לא עת  עמר  ל"ג   מר  נמצאי  יקי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה
הא ר עטר ,   י ח ר י ד ה הרב  ר"י : ל ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָק יא
עיר ה  היללא  אחד   ע היה ,עלינ יג  ת זכ , י ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהח
לתח ית  והיע   למר כ עלה  , נ ות נה  צפת  ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה
מהחמ ר ירד  יחאי,    מע הר י  לצ  לי ע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָההר 

נעה היה   ר ה וכל  רגליו , ועל ידיו על ע לה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהיה
 א   למק נכנס, הפל אני  היכ וצ עק , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָבהמה
הכא , מעלה  ל מליא  וכל  הא , רי ק ד א  ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָלהבת 
מח  היה  ההיל לא  בעת  ה,  יקיה נמ ת  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָוכל

   ע ד לה, ב ד מחה   ס צפת  אב "ד העליר מאל (ר י  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(מלכי. ְִָ



רשב"י למאמרי גהקדמה

בשער

כסדרבו בבלי מהש "ס ע "ה, יוחאי בר שמעון רבי מאמרי ליקוט יבואו
ירוץ למען לקטעים, ומחולק מפוסק ועוד, רש "י פירוש עם המאמרים,
עוד  עליותיו בשמים בונה  אשר הקדוש  הזוהר לימוד מעלת  מלבד כי בו , הקורא
עליו אשר  מקום, בכל זיע "א הרשב"י אדונינו בדברי לידבק  עצומה מעלה יש 

באורייתא "נאמר : עלמא כל דנהיר שמעון קנ "ו.)"רבי ח "א נשמתו(זוהר להמשיך כדי
הקים למען הזה, השפל דורינו בעד כל, אדון לפני תפילתו ולעורר אצלינו 
זה , קובץ יועיל כן, כמו עולמים. לתשועת ולפדותינו  ולגאלינו מעפרא, השכינה

ציונה שאמר[א]לעולים הצדיק  רצון לקיים במירון, הקדוש  שנולמקום  "בני
ס"ז.)מידותי" עולמים ,(גיטין  לבורא רוח לנחת בקבר  דובבות  שפתותיו ויהיו ,

חסידים בספר  שכתב כמו  וברחמים , ברצון התפילות  יתקבלו  כן ידי על ובוודאי
רכ"ד) וז"ל:(סימן  ומליצים, שם  עליו  מתפללים הם  מפיהם שמועה דבר האומר  וכל

עליו , בזוהר טובה  הרשב"י שאמר וכמו קמ "ד:)עכ"ל, דעלמא,(ח"ג  עלמין  קיומי אנן
בגינן בזכותינו].מתברך מתברך שהעולם העולם מקיימי [אנו ,

זוהרכתוב ו')בתיקוני הצדיקים ,,(תיקון ציוני על שכינתו  משרה  שהקב "ה
הזוכים וכל השכינה, השראת במירון הקדוש  בציונו שיש  לידע  ועלינו 
תורתם , את זי"ע, שמעון ברבי  אלעזר ורבי הרשב "י של  הקדוש  בציונו  ללמוד

טובות מתנות להם יתנו  ובוודאי הקדושה, לנשמתם רוח  נחת  עושים כמוהם  ,
הגלגולים בשער  המהרח"ו נ "ד:)שכתב .(דף

ביבמותאמרו  ע"א)חז "ל  צז  ע"ב  מדרשא ,(צו  בי לשמעתא אמר  אלעזר  ר ' אזל ... :
יוחנן ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר ' משמיה אמרה מאי ולא

האי? כולי קפיד דכתיב טעמא  מאי רב: אמר  יהודה רב באהלך דאמר "אגורה 
עולמים ? בשני לגור  לאדם לו אפשר  וכי הקדושעולמים "? לפני דוד אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה  דבר  שיאמרו  רצון יהי עולם, של רבונו  הוא : דאמרברוך
שמועה דבר שאומרים חכם  תלמיד כל יוחאי: בן  שמעון רבי משום  יוחנן רבי

בקבר . דובבות שפתותיו   הזה  בעולם ואיתימאמפיו  זעירא  בן יצחק  ר' אמר 
קראה? מאי נזירא: שפתי שמעון דובב  למישרים  לדודי הולך הטוב כיין  "וחכך 

עליוישנים ". אצבעו אדם  שמניח כיון ענבים של כומר  מה ענבים. של ככומר 

נמ ת א . וכל  מעלה  ל המליא  וכל  הא   ר  ד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה
ההיל לא עת  עמר  ל"ג   מר  נמצאי  יקי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה
הא ר עטר ,   י ח ר י ד ה הרב  ר"י : ל ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָק יא
עיר ה  היללא  אחד   ע היה ,עלינ יג  ת זכ , י ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהח
לתח ית  והיע   למר כ עלה  , נ ות נה  צפת  ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה
מהחמ ר ירד  יחאי,    מע הר י  לצ  לי ע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָההר 

נעה היה   ר ה וכל  רגליו , ועל ידיו על ע לה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהיה
 א   למק נכנס, הפל אני  היכ וצ עק , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָבהמה
הכא , מעלה  ל מליא  וכל  הא , רי ק ד א  ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָלהבת 
מח  היה  ההיל לא  בעת  ה,  יקיה נמ ת  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָוכל

   ע ד לה, ב ד מחה   ס צפת  אב "ד העליר מאל (ר י  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(מלכי. ְִָ



רשב"י למאמרי הקדמה ד 

דובב, מפיהםמיד שמועה  דבר שאומרים  כיון חכמים  תלמידי הזה[ב]אף  בעולם
בקבר דובבות  .[ג]שפתותיהם 

שהואועל  הקדוש ציונו על הרשב"י תורת  את  ללמוד שצריך וכמה  כמה אחת 
רוח נחת לו  ולעשות המימרא, בזוהר [ד]בעל אבא  רבי שאמר  וכמו דף , (ח"ב 

מלכאס"ח:) דייתי עד בעלמא  יתנהירו  יוחאי בר שמעון  דרבי דאורייתא "מילין 
מלך [ה]"משיחא בוא  עד בעולם יאירו  יוחאי בר שמעון רבי של התורה  [דברי

מעוררהמשיח ] זה  ידי שעל הקדוש  זהר  הלומד כח גדול כמה  לתאר אפשר  ואי
עלינו , לרחם כפשוטו, ממש  השלום , עליו הרשב"י נשמת את  וממשיך  ומפעיל

בגמרא  שאמרו  ע"ב)כמו מה דף רבי :(סוכה  משום  ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר
הדי  מן כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני יכול  יוחאי בן עדשמעון שנבראתי מיום  ן

בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם  שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה 
משום ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר סופו עד  העולם  שנברא  מיום  עמנו  עוזיהו
אם מהן ובני אני הן  אלף  אם מועטין והן  עלייה  בני ראיתי יוחאי בן  שמעון  רבי

הן . ובני אני הן  שנים אם  מהן ובני אני הם מאה 

לנשמתואפילו  להתקשר  תוכלו מקום ובכל רגע  בכל הפשוט בדורנו 
יכיר[ו]הרשב "י  זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות 

מניחי ב. תלמידיו אי יוחאי בר  שמעו רבי אמר  וכ
שנאמר  בקבר, ליש י')אותו  ז ' פרק  השירי יי (שיר וח"ְְִֵֵ

"ני י פתי בב  רילמי לד די ל ה (מדרשה ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָ
ג ') סימ תשא  כי  ובפסיקתאתנחומא פ "ב). רבי (רבתי אמר  :

רבי  אמר  כ ואומר  ודורש יושב שהזק בשעה ... יוחנ
שפתותיה יוחאי  בר  שמעו רבי אמר כ עקיבא,
נאמר  לכ ,ישני שפתי דובב שכתוב  כמו ,ש רוחשות

עכ"ל. ,"משכבות על  "ירננו

דבש,ג . יערות  בספר  זה על  ז)ופירש דרוש  שני ...(חלק  :
אבל עולמות , בב' דר  אי מקו מכל ,להבי היינו
מתלבשת צדיק נשמת  אז מפיו , שמועה דבר כשאומרי

,ש ועומדת ,בלומדי בב 'ש דר אמרינ שפיר וכ
בגו נתלבשת  ג ,העול ובזה  הנצחי  בעול עולמות,

דגרמי,בקבר  בקבר ,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו   כ
עכ"ל, בקבר  בגו ראשו שנתלבש חלק  דבש, ביערות עוד ועיי)

טז) דרוש .

הגאו ד . מירו של דאתרא המרא של  מכתבו  מתו
יבמ ת  שליט"א: שטר מאיר  רבי כר ת(צז .)הצדיק ְִָ

ל(לא:) י חאי, ר  מע ר י  מ חנ י ר י ְְִִִִַַַַַָָָָאמר 
ה ה  לע מ יו מ עה בר   מריא חכ ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָלמיד 

בב ת לנ,בר.פת תיו וזה יבמת   ור"י ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
חי. אני א בר נע ת  פתי  הא  ור "י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ינ ר חי. מה  ל ה א והנאה : נל וזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָבכר ת 
בבת ופתתיו הה לע בבת    רְְְְְִֵֶַָָָָ

ל כ  לפר ואמרי  ה א. לע," תבב "פת תיו  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

י  זה, ידי על ולנ ל י צא הנאה מה  ה מעת  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָמה
תב אחד  ל  י מב להר"י  אי  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאנ
לי  זה  אפר אי י  אחד,  ניה והמית, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהר חנית 
עדנ ויעתיר  תל הר "י לפני נתרה ב ה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה ,
מדיל  אנ ידי  על  וזה  ,תנ ימ א  רית  הְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ל יוע ס"ז] י] רתי" למד"  תב רתְְְִִִִִַָָָָ
מתל ר ח נחת   לנ מחזיר הא זה ידי  ועל ר ח, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָנחת 
את לפטר יכלני  :עצמ על אמר  מ ד ל,  וכח , עדנְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

 דה הר  וכמבאר  .י ה מ להע קכ"ח)ל  ג ' (חלק  ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

.גינ  ר מת עלמא ,עלמי קמי אנ : נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה

שלה. תורתו  בדברי העול את להאיר  ציווי כמו  והוא
,לעול המשיח הארת  את  נמשי ידו שעל  הרשב"י 

בב"א. בקרוב להתגלותו  ונזכה

יועו. פלא בספר  פירשודובב)(ערכתב  לשונו: וזה
תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד  שכל ז"ל רבותינו 
הנאה לו ויש בקבר  דובבות  שפתותיו הזה בעול משמו
בירושלמי  שכתוב כמו ,קונדיטו יי כשותה רוח  ונחת 
שמד היה  אחת   שפע  בספרי כתוב ...,שקלי מסכת
 מתו לאחד והציל  ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה

בתמידות, ספרו לומד שהיה סיבה מפני עכ"ל.ההפיכה,
זצ "ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי חיי [ראה  משה (רבי

לוז:בענילוצאטו) סוד  המערבי, עצכותל נשאר  באד
.המתי לתחית  הגו יבנה  ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד

דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש מ חלק ג ש כויש
לוז זה וה"ס המערבי, הכותל  נשאר המקדש, בבית הוא

רשב"י למאמרי ההקדמה

ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע הברכות , ממקור ותושפעו טובה  לכם
ואסונות . פגועים  ומונע הצרות  מכל

àאב õת ּכתּוב  א)Łëàנה  ג  Łàל Łה(ïרק  הסéôל א õמר , מהללאל בן "עקביא  :  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ולפני  ,üלõה א ôה äלאן àאת, מאין âע, עברה. לידי בא  א ôה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָדברים

ה äא ". üä רà Łõדñה הëלכים  מלכי üמל לפני וחõàŁן, âין לôן עתיד א ôה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

קרחובזוהר ע"א)[ז]פרשת  קע"ח האדם(דף שצריך הנפש  חשבון בענין כתב
לגן  ויזכה מהגהינום ינצל ידו ועל הזה בעולם עוד לילה בכל לעשות 

העליון. עדן

נק' עליו  השורה הקדושה  ואותה  לע "ל ,  הבני יבנה  שעליו
דגרמי  ].הבלא 

זי"ע הטוב  להרי "ח וחיי תורה  חת)ובספר  ,(מערכת 
שכבר חכ תלמיד של חידושי אומרי א כתב:

הוא הרי  ,העליו  בעולמקו לאותו העליו  מעול בא 
הקדוש בזוהר  ע"א )כמבואר  ר "כ ד פנחס פרשת  ג' וז"ל:(חלק  ,

לרבי  אתר  פנו אתר פנו אמר, דהוה קלא חד שמעו
דצדיקא  אתר דכל דתנינ גבייכו, דאיהו יאיר, ב פנחס
פקיד עלמא, בההוא איהו כד  דאורייתא, מלי ביה אתחדש
בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה , ליה  ואתי אתר לההוא
מלי   דאמרי אתר בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא
יאיר  ב פנחס  רבי אתי דהוה דא כגוונא  דאורייתא,
מלי מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה, למפקד
ב פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמי ואתחדש  דאורייתא,

קמיה. יאיר

הזוהר: אומרתרגו שהיה  אחד קול מקושמעו פנו 
 מקו יאיר,לרביפנו  ב אצלינו,פנחס בא שהוא

תורה , דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל שלמדנו ,
[ העליו] ההוא בעול הוא מקוכאשר  לאותו פוקד

הזה]  אליו,[בעול צדיקיובא בו ששורי שכ וכל
זה כעי תורה, ש ולומדי ,מקו אותו לקדש אחרי
אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי  בא הנה 
תורה דבר אותו ונתחדש תורה  דברי  מחדשי הצדיקי
לפניו מתחדש עתה  יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר 

.כא

הבא: בעול במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת  ידי על
ויושב זוכה תורה לאור  להוציא מממונו ספרי המדפיס
ידו על שהרי , הספרי מחברי חכמי התלמידי במחיצת 
היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה  ,לעול החיבור  יצא
 בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז

יבמות במסכת  חז"ל אמרו  והנה  ע "ב)ב . צ"ו שפתותיו(ד
החכ שיהיה  הגור זה ולפי ,ש כדאיתא וכו' דובבות
הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה  הוא ג מותו, אחרי  חי 
החכ הבא, לעול בא כשהוא ספק ואי להחיותו, גר
פניו. לקבל לקראתו  יוצאי מרחמוהי סיעת   ע בעצמו

כ"ג ד וישלח פרשת  אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח"א הגאו)

זי"ע).ע "ב) חסיד יהודה  רבי  אמרה דכבר שמעתי וכ).
הצדיק  נשמת הוא הצדיק של עיי :הספר וכו' בחלו

זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת לעיי ונא , ש
הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר  ,אמ עלינו יג

אותלאור. ס' מ"ע  ,"וחיי "תורה בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד (ראה

מביאריז) ,אמ עלינו יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר ג .
של והספר והנפש, הגו בשביל הוא להצדיק שהציו

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק

אל.ז. וחכמה ודעת  וח מעה אי י אחר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָבר
ת אה מדרא .רי מד על רימד  י אית ,גיהְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
 מא לדא.  סמי ודא .אב ,ימ תאה מד רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָאל.
הא הדא ועלה . יצפצ  מ לי  נ יד לאל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנחית

ב)דכתיב, א נחית(שמואל מא ועל . אל מ ריד  ְְְִִִִַַַָָ
.לעלמי סליק לא  ,  ְְֲִִַַָָָלאב

 איה א טבא, עבדא י אית  מא( איה טבא אי (ס"א ְְִִִִֵָָָָָָָ

לא עד  וליליא ליליא בכל אקמה  הא דח נא, ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָמארי
מע בד י  חנא למעד  נ בר  עי  ,נאי לא ועד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיב,
רחמי. עלייה ויבעי ,ייה מ ויתב ימא, הה א ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָדעבד 
אילנא עתא ההיא גי עתא. בההיא  טעמא ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָמאי
טעמא טעמי עלמא ני וכל  בעלמא, ארי  ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָדמ תא
מעבד י, חנא למעד  עתא בההיא בעי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻדמ תא,
 אקר יוא דמ תא, עתא איהי  גי ,עלייה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָוי די

דחנא. ְְֵָָָמארי
ד ,למארי למנ ע בחכמה  דעת  אדל  מא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוכ
 יביח באי לאסלא לאסכאה  לי  ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָיעבר
 מאי צווחי הוכ ד אל, בדר א ,בגיה  אתטרידְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻ
א ועל ,ינייה יח ולא , יאר  לא ה א ,י רְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
יכח ולא אל, וחכמה  ודעת וח מעה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאי
וכה ,ציניב רינה כה  אתר  לעיא, לעיא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאא

אתי  ה א ברי וקד א , י אר פיכס(י)ותאיב (ס"א  ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

(אהליז .עד בג י  צ יקיא אר   ע לאעעא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
עלייה דאתי, בעלמא עלמא, בהאי צ יקיא לקיה ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָח

קמ)כתיב  את(תהלי רי י  ב י  מ ל ד י יקי צ א ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
עכ"ל. , ניֶָ



רשב"י למאמרי הקדמה ד 

דובב, מפיהםמיד שמועה  דבר שאומרים  כיון חכמים  תלמידי הזה[ב]אף  בעולם
בקבר דובבות  .[ג]שפתותיהם 

שהואועל  הקדוש ציונו על הרשב"י תורת  את  ללמוד שצריך וכמה  כמה אחת 
רוח נחת לו  ולעשות המימרא, בזוהר [ד]בעל אבא  רבי שאמר  וכמו דף , (ח"ב 

מלכאס"ח:) דייתי עד בעלמא  יתנהירו  יוחאי בר שמעון  דרבי דאורייתא "מילין 
מלך [ה]"משיחא בוא  עד בעולם יאירו  יוחאי בר שמעון רבי של התורה  [דברי

מעוררהמשיח ] זה  ידי שעל הקדוש  זהר  הלומד כח גדול כמה  לתאר אפשר  ואי
עלינו , לרחם כפשוטו, ממש  השלום , עליו הרשב"י נשמת את  וממשיך  ומפעיל

בגמרא  שאמרו  ע"ב)כמו מה דף רבי :(סוכה  משום  ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר
הדי  מן כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני יכול  יוחאי בן עדשמעון שנבראתי מיום  ן

בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם  שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה 
משום ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר סופו עד  העולם  שנברא  מיום  עמנו  עוזיהו
אם מהן ובני אני הן  אלף  אם מועטין והן  עלייה  בני ראיתי יוחאי בן  שמעון  רבי

הן . ובני אני הן  שנים אם  מהן ובני אני הם מאה 

לנשמתואפילו  להתקשר  תוכלו מקום ובכל רגע  בכל הפשוט בדורנו 
יכיר[ו]הרשב "י  זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות 

מניחי ב. תלמידיו אי יוחאי בר  שמעו רבי אמר  וכ
שנאמר  בקבר, ליש י')אותו  ז ' פרק  השירי יי (שיר וח"ְְִֵֵ

"ני י פתי בב  רילמי לד די ל ה (מדרשה ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָ
ג ') סימ תשא  כי  ובפסיקתאתנחומא פ "ב). רבי (רבתי אמר  :

רבי  אמר  כ ואומר  ודורש יושב שהזק בשעה ... יוחנ
שפתותיה יוחאי  בר  שמעו רבי אמר כ עקיבא,
נאמר  לכ ,ישני שפתי דובב שכתוב  כמו ,ש רוחשות

עכ"ל. ,"משכבות על  "ירננו

דבש,ג . יערות  בספר  זה על  ז)ופירש דרוש  שני ...(חלק  :
אבל עולמות , בב' דר  אי מקו מכל ,להבי היינו
מתלבשת צדיק נשמת  אז מפיו , שמועה דבר כשאומרי

,ש ועומדת ,בלומדי בב 'ש דר אמרינ שפיר וכ
בגו נתלבשת  ג ,העול ובזה  הנצחי  בעול עולמות,

דגרמי,בקבר  בקבר ,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו   כ
עכ"ל, בקבר  בגו ראשו שנתלבש חלק  דבש, ביערות עוד ועיי)

טז) דרוש .

הגאו ד . מירו של דאתרא המרא של  מכתבו  מתו
יבמ ת  שליט"א: שטר מאיר  רבי כר ת(צז .)הצדיק ְִָ

ל(לא:) י חאי, ר  מע ר י  מ חנ י ר י ְְִִִִַַַַַָָָָאמר 
ה ה  לע מ יו מ עה בר   מריא חכ ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָלמיד 

בב ת לנ,בר.פת תיו וזה יבמת   ור"י ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
חי. אני א בר נע ת  פתי  הא  ור "י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ינ ר חי. מה  ל ה א והנאה : נל וזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָבכר ת 
בבת ופתתיו הה לע בבת    רְְְְְִֵֶַָָָָ

ל כ  לפר ואמרי  ה א. לע," תבב "פת תיו  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

י  זה, ידי על ולנ ל י צא הנאה מה  ה מעת  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָמה
תב אחד  ל  י מב להר"י  אי  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאנ
לי  זה  אפר אי י  אחד,  ניה והמית, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהר חנית 
עדנ ויעתיר  תל הר "י לפני נתרה ב ה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה ,
מדיל  אנ ידי  על  וזה  ,תנ ימ א  רית  הְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ל יוע ס"ז] י] רתי" למד"  תב רתְְְִִִִִַָָָָ
מתל ר ח נחת   לנ מחזיר הא זה ידי  ועל ר ח, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָנחת 
את לפטר יכלני  :עצמ על אמר  מ ד ל,  וכח , עדנְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

 דה הר  וכמבאר  .י ה מ להע קכ"ח)ל  ג ' (חלק  ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

.גינ  ר מת עלמא ,עלמי קמי אנ : נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה

שלה. תורתו  בדברי העול את להאיר  ציווי כמו  והוא
,לעול המשיח הארת  את  נמשי ידו שעל  הרשב"י 

בב"א. בקרוב להתגלותו  ונזכה

יועו. פלא בספר  פירשודובב)(ערכתב  לשונו: וזה
תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד  שכל ז"ל רבותינו 
הנאה לו ויש בקבר  דובבות  שפתותיו הזה בעול משמו
בירושלמי  שכתוב כמו ,קונדיטו יי כשותה רוח  ונחת 
שמד היה  אחת   שפע  בספרי כתוב ...,שקלי מסכת
 מתו לאחד והציל  ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה

בתמידות, ספרו לומד שהיה סיבה מפני עכ"ל.ההפיכה,
זצ "ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי חיי [ראה  משה (רבי

לוז:בענילוצאטו) סוד  המערבי, עצכותל נשאר  באד
.המתי לתחית  הגו יבנה  ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד

דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש מ חלק ג ש כויש
לוז זה וה"ס המערבי, הכותל  נשאר המקדש, בבית הוא

רשב"י למאמרי ההקדמה

ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע הברכות , ממקור ותושפעו טובה  לכם
ואסונות . פגועים  ומונע הצרות  מכל

àאב õת ּכתּוב  א)Łëàנה  ג  Łàל Łה(ïרק  הסéôל א õמר , מהללאל בן "עקביא  :  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ולפני  ,üלõה א ôה äלאן àאת, מאין âע, עברה. לידי בא  א ôה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָדברים

ה äא ". üä רà Łõדñה הëלכים  מלכי üמל לפני וחõàŁן, âין לôן עתיד א ôה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

קרחובזוהר ע"א)[ז]פרשת  קע"ח האדם(דף שצריך הנפש  חשבון בענין כתב
לגן  ויזכה מהגהינום ינצל ידו ועל הזה בעולם עוד לילה בכל לעשות 

העליון. עדן

נק' עליו  השורה הקדושה  ואותה  לע "ל ,  הבני יבנה  שעליו
דגרמי  ].הבלא 

זי"ע הטוב  להרי "ח וחיי תורה  חת)ובספר  ,(מערכת 
שכבר חכ תלמיד של חידושי אומרי א כתב:

הוא הרי  ,העליו  בעולמקו לאותו העליו  מעול בא 
הקדוש בזוהר  ע"א )כמבואר  ר "כ ד פנחס פרשת  ג' וז"ל:(חלק  ,

לרבי  אתר  פנו אתר פנו אמר, דהוה קלא חד שמעו
דצדיקא  אתר דכל דתנינ גבייכו, דאיהו יאיר, ב פנחס
פקיד עלמא, בההוא איהו כד  דאורייתא, מלי ביה אתחדש
בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה , ליה  ואתי אתר לההוא
מלי   דאמרי אתר בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא
יאיר  ב פנחס  רבי אתי דהוה דא כגוונא  דאורייתא,
מלי מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה, למפקד
ב פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמי ואתחדש  דאורייתא,

קמיה. יאיר

הזוהר: אומרתרגו שהיה  אחד קול מקושמעו פנו 
 מקו יאיר,לרביפנו  ב אצלינו,פנחס בא שהוא

תורה , דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל שלמדנו ,
[ העליו] ההוא בעול הוא מקוכאשר  לאותו פוקד

הזה]  אליו,[בעול צדיקיובא בו ששורי שכ וכל
זה כעי תורה, ש ולומדי ,מקו אותו לקדש אחרי
אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי  בא הנה 
תורה דבר אותו ונתחדש תורה  דברי  מחדשי הצדיקי
לפניו מתחדש עתה  יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר 

.כא

הבא: בעול במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת  ידי על
ויושב זוכה תורה לאור  להוציא מממונו ספרי המדפיס
ידו על שהרי , הספרי מחברי חכמי התלמידי במחיצת 
היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה  ,לעול החיבור  יצא
 בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז

יבמות במסכת  חז"ל אמרו  והנה  ע "ב)ב . צ"ו שפתותיו(ד
החכ שיהיה  הגור זה ולפי ,ש כדאיתא וכו' דובבות
הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה  הוא ג מותו, אחרי  חי 
החכ הבא, לעול בא כשהוא ספק ואי להחיותו, גר
פניו. לקבל לקראתו  יוצאי מרחמוהי סיעת   ע בעצמו

כ"ג ד וישלח פרשת  אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח"א הגאו)

זי"ע).ע "ב) חסיד יהודה  רבי  אמרה דכבר שמעתי וכ).
הצדיק  נשמת הוא הצדיק של עיי :הספר וכו' בחלו

זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת לעיי ונא , ש
הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר  ,אמ עלינו יג

אותלאור. ס' מ"ע  ,"וחיי "תורה בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד (ראה

מביאריז) ,אמ עלינו יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר ג .
של והספר והנפש, הגו בשביל הוא להצדיק שהציו

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק

אל.ז. וחכמה ודעת  וח מעה אי י אחר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָבר
ת אה מדרא .רי מד על רימד  י אית ,גיהְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
 מא לדא.  סמי ודא .אב ,ימ תאה מד רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָאל.
הא הדא ועלה . יצפצ  מ לי  נ יד לאל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנחית

ב)דכתיב, א נחית(שמואל מא ועל . אל מ ריד  ְְְִִִִַַַָָ
.לעלמי סליק לא  ,  ְְֲִִַַָָָלאב

 איה א טבא, עבדא י אית  מא( איה טבא אי (ס"א ְְִִִִֵָָָָָָָ

לא עד  וליליא ליליא בכל אקמה  הא דח נא, ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָמארי
מע בד י  חנא למעד  נ בר  עי  ,נאי לא ועד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיב,
רחמי. עלייה ויבעי ,ייה מ ויתב ימא, הה א ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָדעבד 
אילנא עתא ההיא גי עתא. בההיא  טעמא ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָמאי
טעמא טעמי עלמא ני וכל  בעלמא, ארי  ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָדמ תא
מעבד י, חנא למעד  עתא בההיא בעי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻדמ תא,
 אקר יוא דמ תא, עתא איהי  גי ,עלייה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָוי די

דחנא. ְְֵָָָמארי
ד ,למארי למנ ע בחכמה  דעת  אדל  מא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוכ
 יביח באי לאסלא לאסכאה  לי  ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָיעבר
 מאי צווחי הוכ ד אל, בדר א ,בגיה  אתטרידְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻ
א ועל ,ינייה יח ולא , יאר  לא ה א ,י רְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
יכח ולא אל, וחכמה  ודעת וח מעה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאי
וכה ,ציניב רינה כה  אתר  לעיא, לעיא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאא

אתי  ה א ברי וקד א , י אר פיכס(י)ותאיב (ס"א  ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

(אהליז .עד בג י  צ יקיא אר   ע לאעעא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
עלייה דאתי, בעלמא עלמא, בהאי צ יקיא לקיה ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָח

קמ)כתיב  את(תהלי רי י  ב י  מ ל ד י יקי צ א ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
עכ"ל. , ניֶָ



רשב"י למאמרי הקדמה ו

מח õàŁן"על  יצאה Łא éי סיח õן , עיר ותõéנן  àôנה ח õàŁן ä אà ה Łëלים  äיאמר éן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ארנן " àמõת àעלי מõאב  ער  אכלה  סיחן  מñרית  כ "זכ"ח)להבה  – כ "א ,(במדבר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

àתרא  àבא  ע"ב)äבáמרא  ע"ח על (דף âכתיב  מאי יõחנן א "ר נחמן àר Łמäאל א "ר : ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ
,'õוג הŁõëלים  ä יאמר õàא éäן ח õàŁן , äאõà àיצרם , ה Łõëלים  äê א ה Łõëלים  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
עõלם Łל õ נõàŁח łכרäãנחב  éנגד מצוה הפסד ã,[ח ]הפסד éנגד עברה łäכר  ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה àא , לעõלם ות õéנן הåה àעõלם àôנה éן  ע łõה  אôה  אם ות õéנן, וכל עכ"ל.àôנה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
האמçôים . הח çים  àאילן ויאחז  ויחטף  ירäץ âעה , àר ועדין õŁ ראà Łעיניו  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹמי

שואל בזוה"ק  והקב"ה קודש , בשבת  חידושים לחדש  חייב יהודי שכל כתוב
על  ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש  לא ואם חידשה, מה לנשמה 
ובשבת מלך" ה"כסא  כדברי שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא הלימוד ידי
כדברי  שנה למיליון ובשמחה  זי"ע, חי" איש ה"בן כדברי שנה אלף  לערך עולה

נתן" דרבי ב "אבות  כדאיתא  מאה  כפול וביסורים  צדיקים", משנהה"אורחות  ג ' (פרק 

ממאהו') בצער  אחד דבר  לאדם לו שטוב  לפי אומר... יוסי ברבי ישמעאל רבי ,
הכולל [ט]בריווח חברי אלו  ובפרט ליסורים, נחשב היצר  כבישת  צער  וגם ,

שמעוני בילקוט  ואיתא  הלילה, כל תתקסח)שלומדים  רמז  ב  פרק  רבי (קהלת אמר  :
לי. נתקיימה באף שלמדתי תורה פפא בר  חנינא 

שנהבואו  מיליון מאה שווה קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו
חידושים בוודאי וזהו בתורה, חידושים שמחדשים  כמו נחשב ועוד תורה,

לנשמתו . ונחת  תיקון ימצא  אחד כל ובכך לשמה, ותורה  אמיתיים

י"ח)חז "ל אמרו ה' פרק  ידו ,(אבות על בא  חטא  אין הרבים את  המזכה כל חטא,
ועבירה ,מלשון  מלשוןחטא  Łלמהחיסרוןוגם äבני אני "והייתי ְְְֲִִִִָֹֹכמו :

כא)חæאים" פסוק  א ' פרק  א' חסרים .(מלכים פירוש: . ִַָ

עיה"ק:ח .  בירושלי מוכר יהודי מסוחר כשנודע סיפור
ולמד זמנו את  ניצל  ,מל והכסא חי  איש הב דברי לו
לו אמרתי . כ על לי  וסיפר  אחת . בשבת שעות שש
לו לי, ענה שנה, מליו שווה זה בשמחה , שכשלומדי

בשבת. זוהר שעות 13 לומד  הייתי  ידעתי
כס על חשבונות שעושה  סוחר של מוחו וראו בואו
לעשירות להגיע שיכול כאלו חשבונות  כששומע וזהב,
תורת לי "טוב הפסוק את בעצמו  ומקיי כזה, גדולה
דברי  להמלי אפשר  זה ועל ."וכס זהב  מאלפי   פי

אבות במסכת  הקדושי א')חז"ל משנה  ד' זמא(פרק   :ֶָ
אמר ,חלק ה מח  עיר   איזה קכח)אמר... תהלי), ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ה. לע ,ריא . ל וטב ריא תאכל י י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיגיע
ה א.  ללע ,ל ַָָָָוט ב

ומיהו ," רתת  חלקנ ות" : יו בכל מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
ובזה התורה ולימוד  בחלק ששמח זה האמיתי  העשיר 
שעיקר החי  האר"י דברי  וידוע , באל תורתו את מכפיל
לכל זוכי ידה  ועל בשמחה , להיות צרי ה' עבודת 

דשמיא. בסייעתא  וההשגות  המעלות

לישועה ט. צפית בספר  חיי החפ א )כתב  :(פרק 
בצער אחת  דפע נת דרבי  באבות דאיתא וידוע
הש ועבודת  בצער , שלא  פעמי ממאה  שקול
לכבוד מטרה  בה  שאי ונקיה טהורה  היא כעת יתבר
וסר בעוה "ר  בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר  או 

הבריות, על  משתולל  ע "במרע ע "א צז  בסנהדרי (פרש "י

שטות) לשו משתולל  היינו הוא , שוטה עליו אומרי העול ,כל
אנשי ויש .אנשי סוגי כמה  אצל ימאסו ה' ויראי
כדת כשרי  יהודי בניה את  לעשות  בשביל אשר 
כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליה  מקבלי התורה ,
למלמדי שכר  יפרישו עמל ומשארית ,ימיה
מהגרי ואינ ה '. בתורת  בניה שיחזקו ומורי
הרחוקי למקומות  ודוחק  עוניי למרות ממקומ
לתורה בניה  חינו בשביל יותר , מצויה  שהפרנסה 
בכל לה' תשובה  זה  דנחשב  לומר  נוכל בודאי ויראה,

ונפש. לב

רשב"י למאמרי זהקדמה

בפסוקובמה כתוב החיסרון? את  נשלים במה העבירה? את י"גנתקן פרק  (ירמיה

éי י "ז ) âמעה עיני ותרד ôדמע ודמע  גוה מïני נפ Łי ôבéה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"àמסôרים
חז"ל ודרשו ה'". עדר  ע"ב)נàŁה ה' דף משמיה(חגיגה  איניא בר  שמואל רב  אמר : ְִֵֶָ

רב אמר גוה , מפני מאי שמו , ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו  יש מקום דרב,
כוכבים , לעובדי ונתנה מהם  שניטלה  ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל
בזוהר וכתוב עכ "ל. שמים, מלכות של גאוותה  מפני אמר , נחמני בר שמואל רב

ובאדרא)הקדוש  ע"א, מ"ו דף ב  לילה(חלק  חצות  אחר הלומד הוא[י ]כל ברוך  הקדוש 
לקולו מקשיבים  וכולם  המלאכים  את  אבל [יא]משקיט הקדוש : הזוהר לשון וזה ,

מצורע)בזוהר י . פרשת   ע"ב  נב ד ג :(חלק 

כרוז ואז , הצדיקי  ע להשתעשע  עד  לג נכנס הקב "ה 
וקורא  יוצא

נוקבא אתער  ,סתימי ותרעי ליליא, דרמש בשעתא
בעלמא, משתכחי טריקי חבילי וכמה רבא, דתהומא
עלמא, בני  כל על שינתא הוא  ברי קודשא אפיל כדי
 שאט ואינו דחיי, אתערותא בהו די כל על ואפילו
 כדיבי מנהו ,מלי נשא לבני  להו ומודיעי בעלמא,
אתער כד  בשינתא. אתקטרו  נשא ובני קשוט, ומנהו

תחותרו ובטש נפקא שלהובא ליליא, ואתפליג  דצפו חא
בגנתא עאל  הוא  ברי וקודשא וקרי, דתרנגולא, גדפוי
וקרי, נפיק כרוזא וכדי צדיקייא,  ע לאשתעשעא  דעד
אתערותא בהו די אינו בערסייהו , מתערי עלמא בני וכל 
באורייתא ועסקי דמאריהו לפולחנא קיימי דחיי,

צפרא. דאתי עד הוא, ברי דקודשא ובשבחא
והשערי הלילה , שיורד  בשעה :הקדושה )תרגו (של 

,חצות)נסגרי עד במקרא לעסוק שאסור הסיבה מתעוררת(זו 
הגדולה ,  התהו של אימ הנקבה  והיא  המות , אותיות   תהו)

( המזיקי כל בעול,של נמצאי ומזיקי מחבלי וכמה 
מי  כל על ואפילו , העול בני  כל על שינה  מפיל  והקב"ה 

חיות  התעוררות בה בלילה שיש שער אד מי (אפילו

המאפשר  חיי כיס  דחיותא  כיסתא  רק ונשאר  החיי ממנו מסתלקי

( המזיקי בכח ה החשיכה  ברדת פעולותיו וכל לפעול, לגווה
שקר  מה מילי  אד לבני ומודיעי  בעול  משוטטי

. בשנת נקשרי  אד ובני אמת, שרובומה הסיבה (זו

בלילה ) מתבצעי ונחצההפשעי צפו רוח מתעוררת כאשר 
לילה )הלילה כנפי (חצות  תחת  ומכה יוצאת  אש ,

,קוראי  וה התרנגוליעד  לג נכנס והקב"ה
וקורא יוצא כרוז  ואז  ,הצדיקי ע בני להשתעשע  וכל

לה שיש  בה יש ,במיטת  מתעוררי העול
ועוסקי  בורא לעבודת קמי וה חיי של התעוררות

הבוקר . שעולה  עד הקב"ה ובשבח בתורה 
טוב שהוא ליו מחולק ורע טוב הדעת ע הסבר :
של השערי ננעלי הכוכבי בצאת רע, שהוא ולילה
כל ,העול על עצמו פורס המוות וע הקדושה
יהודי, בכל שנמצאת זו כולל  עולה, הקדושה  הרוחניות
על המוות, ע ידי  על  שנשלט  הגו חיות רק נשארת

כוח נות שבכתב בתורה עיסוק כל הטומאה, כוחות ידי 
בתורה עיסוק הסוד  יודעי אסרו כ על הטומאה, לכוחות 
היא פה  שבעל תורה  ואילו ,"התנ לכל הכוונה   שבכתב
אבל לעסוק אפשר בה הטומאה, בכוחות המקצצת חרב 
לא "אני אמר  הקב "ה כנסת. בבית מדרש, בבית בחבורה ,
ידעו  הקודמי בדורות ,האד הוא המשתנה שניתי",
תחת חדש אי" שאמרנו, כמו  הלילה לימוד  מעלת 

חדש, יש אזי ירח ויש שמש וכשאי חידושי השמש", כל
העוסק  את  מלווה  חסד  של חוט  בלילה, נקני התורה 
בלילה בתורה העוסק   אד חצות , אחרי בלילה בתורה 
וכל לקולו  שומע  והקב"ה לקב "ה , וב וצדיק קדוש, נקרא 
הש עבד  והוא מתקיימות, וברכותיו מתמלאות בקשותיו 
ישראל ע כל יעמדו צדקנו, משיח ובבוא לשכינה ועבד
שלמדו סגולה  יחידי  בשמות המשיח יקרא ולפתע לפניו
אחד לכל  יגיד ישראל  כל  ולפני בלילה בתורה ,ועסקו
את שקרבו  שה הזה, בזמ ,כא אני   בזכות אתה!!!

הגעתו.

חצי  הפחות  לכל או  , שעתיי שעה , יכול , אחד כל
 בפדיו ולעסוק תורה  ללמוד  חצות  אחר  בלילה  שעה 
את תקרב  ובכ ומצער משביי והמשיח השכינה

הגאולה!!

 ציו אבלי  מכלל  היותו זולת  לילה , חצות  אחר  קימה
עליה שנאמר ס "ו)וירושלי פרק  אתה(ישעיה שישו

הוא ברו הקדוש ג כי עליה, המתאבלי כל משוש
בתורה אז בעסקו ג כארי . ושואג מתאבל שעה  באותה 

ז"ל רבותינו ז ')אמרו ה' רבה  אלא(שה"ש תורה של רנה אי
ז"ל  רבותינו ואמרו ע "ב)בלילה, ג' ד בתורה(ע"ז העוסק כל

ביו עליו  משו חסד  של  חוט  ז"לבלילה  רבותינו ואמרו  ,
ע "ב) ל"ב ד כנגדו(תמיד  שכינה בלילה בתורה  העוסק .כל 

י"ט )וכתיב  ב' בלילה,(איכה רוני  המל קומי דוד  זכה ולא
זה על אלא הבא  ובעול הזה   בעול  וקי חי להיות  ע "ה

שכתוב הדבר י"ט )כמו קי"ט תהלי)אקו לילה חצות
הזו המצוה שבחי נתבאר הזוהר ספר ובכל .ל להודות
ש כנזכר  האד על  הקודש רוח משרה ג ,ק לאי

שמות ע "ב)בפרשת  ז '):(י "ח שער ב' חלק קדושה .(שערי

הקדושיא . השל"ה תוכחתוכתב חיי דר פרק   חולי (מסכת 

כ "ב) מחריש:מוסר מלמטה, עולה תורה  של  רנה וכשקול



רשב"י למאמרי הקדמה ו

מח õàŁן"על  יצאה Łא éי סיח õן , עיר ותõéנן  àôנה ח õàŁן ä אà ה Łëלים  äיאמר éן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ארנן " àמõת àעלי מõאב  ער  אכלה  סיחן  מñרית  כ "זכ"ח)להבה  – כ "א ,(במדבר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

àתרא  àבא  ע"ב)äבáמרא  ע"ח על (דף âכתיב  מאי יõחנן א "ר נחמן àר Łמäאל א "ר : ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ
,'õוג הŁõëלים  ä יאמר õàא éäן ח õàŁן , äאõà àיצרם , ה Łõëלים  äê א ה Łõëלים  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
עõלם Łל õ נõàŁח łכרäãנחב  éנגד מצוה הפסד ã,[ח ]הפסד éנגד עברה łäכר  ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה àא , לעõלם ות õéנן הåה àעõלם àôנה éן  ע łõה  אôה  אם ות õéנן, וכל עכ"ל.àôנה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
האמçôים . הח çים  àאילן ויאחז  ויחטף  ירäץ âעה , àר ועדין õŁ ראà Łעיניו  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹמי

שואל בזוה"ק  והקב"ה קודש , בשבת  חידושים לחדש  חייב יהודי שכל כתוב
על  ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש  לא ואם חידשה, מה לנשמה 
ובשבת מלך" ה"כסא  כדברי שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא הלימוד ידי
כדברי  שנה למיליון ובשמחה  זי"ע, חי" איש ה"בן כדברי שנה אלף  לערך עולה

נתן" דרבי ב "אבות  כדאיתא  מאה  כפול וביסורים  צדיקים", משנהה"אורחות  ג ' (פרק 

ממאהו') בצער  אחד דבר  לאדם לו שטוב  לפי אומר... יוסי ברבי ישמעאל רבי ,
הכולל [ט]בריווח חברי אלו  ובפרט ליסורים, נחשב היצר  כבישת  צער  וגם ,

שמעוני בילקוט  ואיתא  הלילה, כל תתקסח)שלומדים  רמז  ב  פרק  רבי (קהלת אמר  :
לי. נתקיימה באף שלמדתי תורה פפא בר  חנינא 

שנהבואו  מיליון מאה שווה קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו
חידושים בוודאי וזהו בתורה, חידושים שמחדשים  כמו נחשב ועוד תורה,

לנשמתו . ונחת  תיקון ימצא  אחד כל ובכך לשמה, ותורה  אמיתיים

י"ח)חז "ל אמרו ה' פרק  ידו ,(אבות על בא  חטא  אין הרבים את  המזכה כל חטא,
ועבירה ,מלשון  מלשוןחטא  Łלמהחיסרוןוגם äבני אני "והייתי ְְְֲִִִִָֹֹכמו :

כא)חæאים" פסוק  א ' פרק  א' חסרים .(מלכים פירוש: . ִַָ

עיה"ק:ח .  בירושלי מוכר יהודי מסוחר כשנודע סיפור
ולמד זמנו את  ניצל  ,מל והכסא חי  איש הב דברי לו
לו אמרתי . כ על לי  וסיפר  אחת . בשבת שעות שש
לו לי, ענה שנה, מליו שווה זה בשמחה , שכשלומדי

בשבת. זוהר שעות 13 לומד  הייתי  ידעתי
כס על חשבונות שעושה  סוחר של מוחו וראו בואו
לעשירות להגיע שיכול כאלו חשבונות  כששומע וזהב,
תורת לי "טוב הפסוק את בעצמו  ומקיי כזה, גדולה
דברי  להמלי אפשר  זה ועל ."וכס זהב  מאלפי   פי

אבות במסכת  הקדושי א')חז"ל משנה  ד' זמא(פרק   :ֶָ
אמר ,חלק ה מח  עיר   איזה קכח)אמר... תהלי), ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ה. לע ,ריא . ל וטב ריא תאכל י י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיגיע
ה א.  ללע ,ל ַָָָָוט ב

ומיהו ," רתת  חלקנ ות" : יו בכל מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
ובזה התורה ולימוד  בחלק ששמח זה האמיתי  העשיר 
שעיקר החי  האר"י דברי  וידוע , באל תורתו את מכפיל
לכל זוכי ידה  ועל בשמחה , להיות צרי ה' עבודת 

דשמיא. בסייעתא  וההשגות  המעלות

לישועה ט. צפית בספר  חיי החפ א )כתב  :(פרק 
בצער אחת  דפע נת דרבי  באבות דאיתא וידוע
הש ועבודת  בצער , שלא  פעמי ממאה  שקול
לכבוד מטרה  בה  שאי ונקיה טהורה  היא כעת יתבר
וסר בעוה "ר  בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר  או 

הבריות, על  משתולל  ע "במרע ע "א צז  בסנהדרי (פרש "י

שטות) לשו משתולל  היינו הוא , שוטה עליו אומרי העול ,כל
אנשי ויש .אנשי סוגי כמה  אצל ימאסו ה' ויראי
כדת כשרי  יהודי בניה את  לעשות  בשביל אשר 
כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליה  מקבלי התורה ,
למלמדי שכר  יפרישו עמל ומשארית ,ימיה
מהגרי ואינ ה '. בתורת  בניה שיחזקו ומורי
הרחוקי למקומות  ודוחק  עוניי למרות ממקומ
לתורה בניה  חינו בשביל יותר , מצויה  שהפרנסה 
בכל לה' תשובה  זה  דנחשב  לומר  נוכל בודאי ויראה,

ונפש. לב

רשב"י למאמרי זהקדמה

בפסוקובמה כתוב החיסרון? את  נשלים במה העבירה? את י"גנתקן פרק  (ירמיה

éי י "ז ) âמעה עיני ותרד ôדמע ודמע  גוה מïני נפ Łי ôבéה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"àמסôרים
חז"ל ודרשו ה'". עדר  ע"ב)נàŁה ה' דף משמיה(חגיגה  איניא בר  שמואל רב  אמר : ְִֵֶָ

רב אמר גוה , מפני מאי שמו , ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו  יש מקום דרב,
כוכבים , לעובדי ונתנה מהם  שניטלה  ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל
בזוהר וכתוב עכ "ל. שמים, מלכות של גאוותה  מפני אמר , נחמני בר שמואל רב

ובאדרא)הקדוש  ע"א, מ"ו דף ב  לילה(חלק  חצות  אחר הלומד הוא[י ]כל ברוך  הקדוש 
לקולו מקשיבים  וכולם  המלאכים  את  אבל [יא]משקיט הקדוש : הזוהר לשון וזה ,

מצורע)בזוהר י . פרשת   ע"ב  נב ד ג :(חלק 

כרוז ואז , הצדיקי  ע להשתעשע  עד  לג נכנס הקב "ה 
וקורא  יוצא

נוקבא אתער  ,סתימי ותרעי ליליא, דרמש בשעתא
בעלמא, משתכחי טריקי חבילי וכמה רבא, דתהומא
עלמא, בני  כל על שינתא הוא  ברי קודשא אפיל כדי
 שאט ואינו דחיי, אתערותא בהו די כל על ואפילו
 כדיבי מנהו ,מלי נשא לבני  להו ומודיעי בעלמא,
אתער כד  בשינתא. אתקטרו  נשא ובני קשוט, ומנהו

תחותרו ובטש נפקא שלהובא ליליא, ואתפליג  דצפו חא
בגנתא עאל  הוא  ברי וקודשא וקרי, דתרנגולא, גדפוי
וקרי, נפיק כרוזא וכדי צדיקייא,  ע לאשתעשעא  דעד
אתערותא בהו די אינו בערסייהו , מתערי עלמא בני וכל 
באורייתא ועסקי דמאריהו לפולחנא קיימי דחיי,

צפרא. דאתי עד הוא, ברי דקודשא ובשבחא
והשערי הלילה , שיורד  בשעה :הקדושה )תרגו (של 

,חצות)נסגרי עד במקרא לעסוק שאסור הסיבה מתעוררת(זו 
הגדולה ,  התהו של אימ הנקבה  והיא  המות , אותיות   תהו)

( המזיקי כל בעול,של נמצאי ומזיקי מחבלי וכמה 
מי  כל על ואפילו , העול בני  כל על שינה  מפיל  והקב"ה 

חיות  התעוררות בה בלילה שיש שער אד מי (אפילו

המאפשר  חיי כיס  דחיותא  כיסתא  רק ונשאר  החיי ממנו מסתלקי

( המזיקי בכח ה החשיכה  ברדת פעולותיו וכל לפעול, לגווה
שקר  מה מילי  אד לבני ומודיעי  בעול  משוטטי

. בשנת נקשרי  אד ובני אמת, שרובומה הסיבה (זו

בלילה ) מתבצעי ונחצההפשעי צפו רוח מתעוררת כאשר 
לילה )הלילה כנפי (חצות  תחת  ומכה יוצאת  אש ,

,קוראי  וה התרנגוליעד  לג נכנס והקב"ה
וקורא יוצא כרוז  ואז  ,הצדיקי ע בני להשתעשע  וכל

לה שיש  בה יש ,במיטת  מתעוררי העול
ועוסקי  בורא לעבודת קמי וה חיי של התעוררות

הבוקר . שעולה  עד הקב"ה ובשבח בתורה 
טוב שהוא ליו מחולק ורע טוב הדעת ע הסבר :
של השערי ננעלי הכוכבי בצאת רע, שהוא ולילה
כל ,העול על עצמו פורס המוות וע הקדושה
יהודי, בכל שנמצאת זו כולל  עולה, הקדושה  הרוחניות
על המוות, ע ידי  על  שנשלט  הגו חיות רק נשארת

כוח נות שבכתב בתורה עיסוק כל הטומאה, כוחות ידי 
בתורה עיסוק הסוד  יודעי אסרו כ על הטומאה, לכוחות 
היא פה  שבעל תורה  ואילו ,"התנ לכל הכוונה   שבכתב
אבל לעסוק אפשר בה הטומאה, בכוחות המקצצת חרב 
לא "אני אמר  הקב "ה כנסת. בבית מדרש, בבית בחבורה ,
ידעו  הקודמי בדורות ,האד הוא המשתנה שניתי",
תחת חדש אי" שאמרנו, כמו  הלילה לימוד  מעלת 

חדש, יש אזי ירח ויש שמש וכשאי חידושי השמש", כל
העוסק  את  מלווה  חסד  של חוט  בלילה, נקני התורה 
בלילה בתורה העוסק   אד חצות , אחרי בלילה בתורה 
וכל לקולו  שומע  והקב"ה לקב "ה , וב וצדיק קדוש, נקרא 
הש עבד  והוא מתקיימות, וברכותיו מתמלאות בקשותיו 
ישראל ע כל יעמדו צדקנו, משיח ובבוא לשכינה ועבד
שלמדו סגולה  יחידי  בשמות המשיח יקרא ולפתע לפניו
אחד לכל  יגיד ישראל  כל  ולפני בלילה בתורה ,ועסקו
את שקרבו  שה הזה, בזמ ,כא אני   בזכות אתה!!!

הגעתו.

חצי  הפחות  לכל או  , שעתיי שעה , יכול , אחד כל
 בפדיו ולעסוק תורה  ללמוד  חצות  אחר  בלילה  שעה 
את תקרב  ובכ ומצער משביי והמשיח השכינה

הגאולה!!

 ציו אבלי  מכלל  היותו זולת  לילה , חצות  אחר  קימה
עליה שנאמר ס "ו)וירושלי פרק  אתה(ישעיה שישו

הוא ברו הקדוש ג כי עליה, המתאבלי כל משוש
בתורה אז בעסקו ג כארי . ושואג מתאבל שעה  באותה 

ז"ל רבותינו ז ')אמרו ה' רבה  אלא(שה"ש תורה של רנה אי
ז"ל  רבותינו ואמרו ע "ב)בלילה, ג' ד בתורה(ע"ז העוסק כל

ביו עליו  משו חסד  של  חוט  ז"לבלילה  רבותינו ואמרו  ,
ע "ב) ל"ב ד כנגדו(תמיד  שכינה בלילה בתורה  העוסק .כל 

י"ט )וכתיב  ב' בלילה,(איכה רוני  המל קומי דוד  זכה ולא
זה על אלא הבא  ובעול הזה   בעול  וקי חי להיות  ע "ה

שכתוב הדבר י"ט )כמו קי"ט תהלי)אקו לילה חצות
הזו המצוה שבחי נתבאר הזוהר ספר ובכל .ל להודות
ש כנזכר  האד על  הקודש רוח משרה ג ,ק לאי

שמות ע "ב)בפרשת  ז '):(י "ח שער ב' חלק קדושה .(שערי

הקדושיא . השל"ה תוכחתוכתב חיי דר פרק   חולי (מסכת 

כ "ב) מחריש:מוסר מלמטה, עולה תורה  של  רנה וכשקול



רשב"י למאמרי הקדמה ח

ליליא צדיקיא ,[יב]בפלגות  עם  לאשתעשעא דעדן בגנתא  עאל הוא בריך  קודשא 
בריך דקודשא  אתמר  והא  באורייתא , ולמלעי למיקם נש  לבר ליה  בעי וכדין

דכתיב הוא  הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן דבגנתא  צדיקיא וכל השיריםהוא (שיר

י "ג) ח' אוקמוה[יג]פרק  והא  ה Łמיעיני". üלõ לק מקŁיבים  חברים  ìáàים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ"הŁõçבת 
הוא בריך לקודשא  ליה משבחת דאיהי ישראל, כנסת  דא  בגנים היושבת 

חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא ליה[יד]בשבחא  לשבחא  בהדה, דאשתתף  מאן
דאורייתא . בשבחא הוא  בריך לקודשא 

מובאובכתבי  השירים)האר "י שיר ספר  הפסוקים ìáàים(שער "הŁõçבת חברים: ֲִִֵֶֶַַַ
הŁמיעיני" üלõלק תבות :מקŁיבים  קולךל'קשיביםמ'ביריםח 'ראשי ְְְִִִִִֵַַ

הוה ' נערחמלה ,א שמיעני, "והנה  פסוק  על שמות , בפרשת  בזוהר  שדרשו כמו 
זה . והבן וגו ', עליו" ותחמול בוכה

על מורי  נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד קדוש! קהל ורבותי
 שבשמים? רוצהאבינו  הוא אלינו, ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח  מלך

בנו !!! רק תלוי זה  וכל לגאלנו, רוצה  יתברך השם לבוא,

וכנסת ההוא, הקול  ומקשיב  מעלה צבא כל הקב "ה 
ההוא  הקול   מקשיבי המלאכי צבא וכל כעני ישראל  ,

יג)שכתוב ח, מקשיבי(שה"ש   חברי בגני היושבת  ,
השמיעיני. עללקול חסד  של  חוט  מוש וכשהקב"ה

עמה  המתחברי כל  חלק נוטלי ישראל , כנסת
לילה חצות אמר זה, דבר יודע  דוד  שהיה בלילה.ולפי

 ל להודות  סב)וגו'אקו קיט ,  וכתיב(תהלי ט ), נז, תהלי),
 ואי השחר  את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו ', כבודי עורה 
הסוס, כשינת אלא יש היה  שלא לפי אותי, מעיר  השחר 
הכלה באה השחר  עמוד  וכשעלה  .נעל סוד  והוא
תודה , מיני וכמה  ותושבחות  שירות מכמה  מעוטרת 

דודה . בחיק ויושבת  וממטה , ממעלה וכשרואהכלולה 
בני  כל בספר לכתוב מצוה הטוב, התיקו באותה אותה
של חוט   עליה ומוש בלילות  ה' בבית העומדי ביתו
ויראי ,המל בכתר צדיק אותו נכתר החוט  ומאותו חסד.
עליו,  שולטי הדי בעלי ואי , ותחתוני  עליוני ממנו
ביתו, מבני  שהוא וניכר המל בסימ  רשו שהוא לפי
עצמו על  מעיד  בזה  והנזהר אותו. דני אי  ולפיכ

בו מאירה הקדושה  מתעוררשהנשמה ביוצרו ומאהבתו ,
הנביא מזהיר  היה  רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו.

יט )ואומר  ב, אשמורות ,(איכה  לראש בלילה  רוני קומי ,
ט )וכתיב  כו, ליזהר(ישעיה וצרי בלילה. אויתי נפשי ,

החמה , הנ ע שיתפלל עד  משיתחיל  יפסיק שלא 
עכ"ל.

הסוליב. מבעל חצות לימוד לכתמעלת "הצנע זיע"א:
אביו  שדר סיפר שלו ברו אדמו"ר   " אלוקי ה '  ע
עד וללמוד  לילה, מדי  בחצות , להתעורר היתה  הקדוש
את להעניש דרכו היתה נרד היה ובא הבוקר . אור

את העדי הוא הקרח, מי בתו רגליו ש והיה  גופו,
הקהילה שבני סיפרו עוד  השינה. פני על הללו היסורי
זאת כשראה  זה , אלוקי לאיש מהרה. עד  ליב שמו
הערכה לבטל בכדי  מעשה לעשות החליט זיע"א מר

לכת. בהצנע יהיו מעשיו  שכל רצה  כי זאת,

בגני(ש )וברש"י יג . לכנסתהיושבת אומר הקב"ה  
אחרי של בגני רועה בגולה הנפוצה את  ישראל

מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי מקשיביויושבת  חברי
 לקולדוגמת אלקי בני  חברי השרת מלאכי 

כנסיות. בבתי קול לשמוע ובאי  השמיענימקשיבי
שנאמר  ה יקדישו כ ל "ח)ואחר כוכבי (איוב יחד  בר"

כ בקר" ואחר  ישראל, אלקי ".אלו בני כל "ויריעו

אפשריד . ה ילה" ל  ה זח על מ קדה  על העלה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הוא
ק דאי ואיל מחצות בלילה  בתורה  העוסק על  לרמוז
עד זה  עניי הקדוש  בזוהר  והגדיל שהפליא כמו לשבחו.
כמו  והטע .וקיי חי  דוד נקרא זה  עניי ועל מאוד 
משתעשע  הקב "ה השעה דבאותה הקדוש בזוהר  שכתוב
לפני  השכינה באה השעה ובאותה  עד בג הצדיקי  ע
ההיא בעת  והשכינה  הצדיקי ע  והמשתת , הקב"ה

דמטרוניתא. היכלה מבני נקרא הוא בתורה 

כדי  דלומד שעה באותה  הק בליבו  שישי והעיקר
על שיצטער  צרי לימודו וקוד לשכינה, וסיוע עזר  לתת
על העולה תורת זאת שאמר הכתוב וזה  השכינה. צער 
ואיל לילה מחצות דהיינו הלילה  כל המזבח על מוקדה
בו תוקד המזבח אש לימודו שקוד וצרי לילה. הנקרא

וצערה השכינה גלות על מצטער  שיהיה (פיתוחי דהיינו

צו ). פרשת זצוק"ל אבוחצירא  יעקב לרבינו חות

רשב"י למאמרי טהקדמה

קלהומה טובה עצה  לנו נתנו זיע"א  והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה העצה ?
ומיד. תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב  לעשות  מה  ומועילה 

מאוד,העצה קל וזה ויום, יום בכל הזוהר  ספר  כל  סיום שנעשה  היא: הפשוטה
ילמוד  אברך שכל  ידי על שבוע  בכל לסיים יכולים  אברכים 26 לנו  יש  אם
ימים] בחמשה  שעות  3 האברכים כל שילמדו  [או  ימים שבעה  ביום שעות  שתי
מכפילים ובכך הקדושה , בחבורה הקדוש  הזוהר  כל  את  שבוע כל יסיימו ובכך

ואלפים במאות  זכויותיהם הלילה[טו]את  בחצות  ילמדו אלו  שעות  והשתי ,
בשמים והחשובות  היקרות  הכי השעות  שהן 122 בכמהבשעות  הקדוש  בזוהר (כמבואר

בכל מקומות) אלו חצות  ללומדי להצטרף  יוכלו כולו העולם בכל אחד כל וכן ,
הקדוש . בציונו  הלומדים עם פנים, אל פנים  להרשב "י  ומתקשרים  כולו, העולם

השם.אחים  בעזרת  ומיד תיכף  אותו , להביא יכולים ביחד כולנו א .יקרים !
בזוה"ק שאמרו  כמו ישראל ואהבת  ל.)באחדות דף נח  חדש  שבזכות(זוהר ,

גלותא . כל  יתכנש  כנישתא תורה .ב .חדא שעות  מיליוני להרבות ג .עלינו
חבירו את  יזכה אחד וכל הקדוש . זוהר  בלימוד רק  יכולים זה , לכל ולזכות 
שבעל  ממה "יותר  חז"ל שאמרו ממה יותר  גדול ושכרו ליה, אית  חברא וחברך

הבית ". בעל עם עושה  העני העני עם עושה הבית 

לשון זוהר
ארמית :

בזוהרכמו ע"א)שכתוב קכ "ח דף תרומה טבאן,(פרשת בכëה נŁא לבני זכי מס éנא :ְְְְִִֵֵַָָָָָָָ
א êא להאי. האי àין מה  בחçיבçא . âזéי כמאן ä איה ולאו ע êאין, גניזין àְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָכëה
לאתק çימא , ãלי וגרים ,ãיŁ לנפ ח çין א Łלים ä איה מסéנא , àתר  âא âôŁל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמאן

עלמא . לההäא  טבאן לכëה  ,ãגיניà ְְְְְִֵֵַַָָָָָָוזכי

לשון זוהר
הקודש :

ëŁזéההעני  éמי ולא עליõנים, גנזים  àכëה  ט õבõת, àכëה  האדם àני את  מזéה  ֶ ָ ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מ Łלים הäא  העני, אחר  âôŁëŁל מי א êא לזה ? זה  àין מה הרŁעים. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת 

העõלם . õ תõ לא טõב õת  לכëה õגללà וז õכה להתק çם, õל וגõרם  õŁ לנפ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחçים

תצוהטו. בפרשת חיי מי הבאר  דברי את וראה בא
כ "ד) ד יד זכותו(כתב  מוכפל  הרבי את המזכה  שכל ,

.ואלפי במאות
ר מאמר  על יאמר   ג "וזל"ק: כלז"ל בתו

ואחד ז"לאחד  אמרו  כי זכות"  הרבי את  המזכה
בו תלוי  הרבי זכות ועני בו, תלוי  הוא הרבי

משל ,  דר יחד ,על  להתפלל   אנשי עשרה  שבאו
הנאמר בברכו שמו  ולבר מצוה, בקדוש שמו ולקדש
מצותו עושה אחד שכל מזה  לבד אז בעשרה ,
,ברבי  יתבר שמו  לבר קדושה  למקו שבא
זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  ג זה  ולבד 
עשרה זכות בו להיות כ ג בו  תלוי הרבי

מצוה. עושה
האי הערבות , בעני בסוטה חז"ל  מאמר  לפי  והנה 

חברו ובעד בעדו ערב נעשה  מישראל ואחד אחד  שכל
שעליו, רבוא  ששי של הערבות  כל  שכ ובעד  כל כ  א

ככל זוכה  עשרה אלו בזכות זוכה כשאד טובה במדה
אחד כל  זכות  עולה ואז לחברו, אשר  זכותי עשרה

מאה לזכות  שואלואחד  אלקי ה' "מה רז "ל  רמזו וזה ,
 אלקי ה ' כי מאה , אלא מה תקרי אל שדרשו "מעמ
מלכותו, עול  עליה מקבלי שישראל  השעה על  נאמר
דבר אומרי ואי , בעול שמו ומברכי  ומקדשי

מעשרה, בפחות כלשבקדושה של החשבו יעשה אז
מאה לחשבו הקראאחד  ואמר ,ל יש זכותי מאה 

אל שה ' לאישקי ,בשעה תשל אתה כי רמז וזה 
לפכמעשהו, בזהפרוש  הרבי זכה א שפעל הפעולה י

למאות זכותו ועולה  בו תלוי  הרבי זכות אז הפעולה ,
.ולאלפי



רשב"י למאמרי הקדמה ח

ליליא צדיקיא ,[יב]בפלגות  עם  לאשתעשעא דעדן בגנתא  עאל הוא בריך  קודשא 
בריך דקודשא  אתמר  והא  באורייתא , ולמלעי למיקם נש  לבר ליה  בעי וכדין

דכתיב הוא  הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן דבגנתא  צדיקיא וכל השיריםהוא (שיר

י "ג) ח' אוקמוה[יג]פרק  והא  ה Łמיעיני". üלõ לק מקŁיבים  חברים  ìáàים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ"הŁõçבת 
הוא בריך לקודשא  ליה משבחת דאיהי ישראל, כנסת  דא  בגנים היושבת 

חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא ליה[יד]בשבחא  לשבחא  בהדה, דאשתתף  מאן
דאורייתא . בשבחא הוא  בריך לקודשא 

מובאובכתבי  השירים)האר "י שיר ספר  הפסוקים ìáàים(שער "הŁõçבת חברים: ֲִִֵֶֶַַַ
הŁמיעיני" üלõלק תבות :מקŁיבים  קולךל'קשיביםמ'ביריםח 'ראשי ְְְִִִִִֵַַ

הוה ' נערחמלה ,א שמיעני, "והנה  פסוק  על שמות , בפרשת  בזוהר  שדרשו כמו 
זה . והבן וגו ', עליו" ותחמול בוכה

על מורי  נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד קדוש! קהל ורבותי
 שבשמים? רוצהאבינו  הוא אלינו, ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח  מלך

בנו !!! רק תלוי זה  וכל לגאלנו, רוצה  יתברך השם לבוא,

וכנסת ההוא, הקול  ומקשיב  מעלה צבא כל הקב "ה 
ההוא  הקול   מקשיבי המלאכי צבא וכל כעני ישראל  ,

יג)שכתוב ח, מקשיבי(שה"ש   חברי בגני היושבת  ,
השמיעיני. עללקול חסד  של  חוט  מוש וכשהקב"ה

עמה  המתחברי כל  חלק נוטלי ישראל , כנסת
לילה חצות אמר זה, דבר יודע  דוד  שהיה בלילה.ולפי

 ל להודות  סב)וגו'אקו קיט ,  וכתיב(תהלי ט ), נז, תהלי),
 ואי השחר  את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו ', כבודי עורה 
הסוס, כשינת אלא יש היה  שלא לפי אותי, מעיר  השחר 
הכלה באה השחר  עמוד  וכשעלה  .נעל סוד  והוא
תודה , מיני וכמה  ותושבחות  שירות מכמה  מעוטרת 

דודה . בחיק ויושבת  וממטה , ממעלה וכשרואהכלולה 
בני  כל בספר לכתוב מצוה הטוב, התיקו באותה אותה
של חוט   עליה ומוש בלילות  ה' בבית העומדי ביתו
ויראי ,המל בכתר צדיק אותו נכתר החוט  ומאותו חסד.
עליו,  שולטי הדי בעלי ואי , ותחתוני  עליוני ממנו
ביתו, מבני  שהוא וניכר המל בסימ  רשו שהוא לפי
עצמו על  מעיד  בזה  והנזהר אותו. דני אי  ולפיכ

בו מאירה הקדושה  מתעוררשהנשמה ביוצרו ומאהבתו ,
הנביא מזהיר  היה  רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו.

יט )ואומר  ב, אשמורות ,(איכה  לראש בלילה  רוני קומי ,
ט )וכתיב  כו, ליזהר(ישעיה וצרי בלילה. אויתי נפשי ,

החמה , הנ ע שיתפלל עד  משיתחיל  יפסיק שלא 
עכ"ל.

הסוליב. מבעל חצות לימוד לכתמעלת "הצנע זיע"א:
אביו  שדר סיפר שלו ברו אדמו"ר   " אלוקי ה '  ע
עד וללמוד  לילה, מדי  בחצות , להתעורר היתה  הקדוש
את להעניש דרכו היתה נרד היה ובא הבוקר . אור

את העדי הוא הקרח, מי בתו רגליו ש והיה  גופו,
הקהילה שבני סיפרו עוד  השינה. פני על הללו היסורי
זאת כשראה  זה , אלוקי לאיש מהרה. עד  ליב שמו
הערכה לבטל בכדי  מעשה לעשות החליט זיע"א מר

לכת. בהצנע יהיו מעשיו  שכל רצה  כי זאת,

בגני(ש )וברש"י יג . לכנסתהיושבת אומר הקב"ה  
אחרי של בגני רועה בגולה הנפוצה את  ישראל

מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי מקשיביויושבת  חברי
 לקולדוגמת אלקי בני  חברי השרת מלאכי 

כנסיות. בבתי קול לשמוע ובאי  השמיענימקשיבי
שנאמר  ה יקדישו כ ל "ח)ואחר כוכבי (איוב יחד  בר"

כ בקר" ואחר  ישראל, אלקי ".אלו בני כל "ויריעו

אפשריד . ה ילה" ל  ה זח על מ קדה  על העלה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הוא
ק דאי ואיל מחצות בלילה  בתורה  העוסק על  לרמוז
עד זה  עניי הקדוש  בזוהר  והגדיל שהפליא כמו לשבחו.
כמו  והטע .וקיי חי  דוד נקרא זה  עניי ועל מאוד 
משתעשע  הקב "ה השעה דבאותה הקדוש בזוהר  שכתוב
לפני  השכינה באה השעה ובאותה  עד בג הצדיקי  ע
ההיא בעת  והשכינה  הצדיקי ע  והמשתת , הקב"ה

דמטרוניתא. היכלה מבני נקרא הוא בתורה 

כדי  דלומד שעה באותה  הק בליבו  שישי והעיקר
על שיצטער  צרי לימודו וקוד לשכינה, וסיוע עזר  לתת
על העולה תורת זאת שאמר הכתוב וזה  השכינה. צער 
ואיל לילה מחצות דהיינו הלילה  כל המזבח על מוקדה
בו תוקד המזבח אש לימודו שקוד וצרי לילה. הנקרא

וצערה השכינה גלות על מצטער  שיהיה (פיתוחי דהיינו

צו ). פרשת זצוק"ל אבוחצירא  יעקב לרבינו חות

רשב"י למאמרי טהקדמה

קלהומה טובה עצה  לנו נתנו זיע"א  והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה העצה ?
ומיד. תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב  לעשות  מה  ומועילה 

מאוד,העצה קל וזה ויום, יום בכל הזוהר  ספר  כל  סיום שנעשה  היא: הפשוטה
ילמוד  אברך שכל  ידי על שבוע  בכל לסיים יכולים  אברכים 26 לנו  יש  אם
ימים] בחמשה  שעות  3 האברכים כל שילמדו  [או  ימים שבעה  ביום שעות  שתי
מכפילים ובכך הקדושה , בחבורה הקדוש  הזוהר  כל  את  שבוע כל יסיימו ובכך

ואלפים במאות  זכויותיהם הלילה[טו]את  בחצות  ילמדו אלו  שעות  והשתי ,
בשמים והחשובות  היקרות  הכי השעות  שהן 122 בכמהבשעות  הקדוש  בזוהר (כמבואר

בכל מקומות) אלו חצות  ללומדי להצטרף  יוכלו כולו העולם בכל אחד כל וכן ,
הקדוש . בציונו  הלומדים עם פנים, אל פנים  להרשב "י  ומתקשרים  כולו, העולם

השם.אחים  בעזרת  ומיד תיכף  אותו , להביא יכולים ביחד כולנו א .יקרים !
בזוה"ק שאמרו  כמו ישראל ואהבת  ל.)באחדות דף נח  חדש  שבזכות(זוהר ,

גלותא . כל  יתכנש  כנישתא תורה .ב .חדא שעות  מיליוני להרבות ג .עלינו
חבירו את  יזכה אחד וכל הקדוש . זוהר  בלימוד רק  יכולים זה , לכל ולזכות 
שבעל  ממה "יותר  חז"ל שאמרו ממה יותר  גדול ושכרו ליה, אית  חברא וחברך

הבית ". בעל עם עושה  העני העני עם עושה הבית 

לשון זוהר
ארמית :

בזוהרכמו ע"א)שכתוב קכ "ח דף תרומה טבאן,(פרשת בכëה נŁא לבני זכי מס éנא :ְְְְִִֵֵַָָָָָָָ
א êא להאי. האי àין מה  בחçיבçא . âזéי כמאן ä איה ולאו ע êאין, גניזין àְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָכëה
לאתק çימא , ãלי וגרים ,ãיŁ לנפ ח çין א Łלים ä איה מסéנא , àתר  âא âôŁל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמאן

עלמא . לההäא  טבאן לכëה  ,ãגיניà ְְְְְִֵֵַַָָָָָָוזכי

לשון זוהר
הקודש :

ëŁזéההעני  éמי ולא עליõנים, גנזים  àכëה  ט õבõת, àכëה  האדם àני את  מזéה  ֶ ָ ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מ Łלים הäא  העני, אחר  âôŁëŁל מי א êא לזה ? זה  àין מה הרŁעים. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת 

העõלם . õ תõ לא טõב õת  לכëה õגללà וז õכה להתק çם, õל וגõרם  õŁ לנפ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחçים

תצוהטו. בפרשת חיי מי הבאר  דברי את וראה בא
כ "ד) ד יד זכותו(כתב  מוכפל  הרבי את המזכה  שכל ,

.ואלפי במאות
ר מאמר  על יאמר   ג "וזל"ק: כלז"ל בתו

ואחד ז"לאחד  אמרו  כי זכות"  הרבי את  המזכה
בו תלוי  הרבי זכות ועני בו, תלוי  הוא הרבי

משל ,  דר יחד ,על  להתפלל   אנשי עשרה  שבאו
הנאמר בברכו שמו  ולבר מצוה, בקדוש שמו ולקדש
מצותו עושה אחד שכל מזה  לבד אז בעשרה ,
,ברבי  יתבר שמו  לבר קדושה  למקו שבא
זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  ג זה  ולבד 
עשרה זכות בו להיות כ ג בו  תלוי הרבי

מצוה. עושה
האי הערבות , בעני בסוטה חז"ל  מאמר  לפי  והנה 

חברו ובעד בעדו ערב נעשה  מישראל ואחד אחד  שכל
שעליו, רבוא  ששי של הערבות  כל  שכ ובעד  כל כ  א

ככל זוכה  עשרה אלו בזכות זוכה כשאד טובה במדה
אחד כל  זכות  עולה ואז לחברו, אשר  זכותי עשרה

מאה לזכות  שואלואחד  אלקי ה' "מה רז "ל  רמזו וזה ,
 אלקי ה ' כי מאה , אלא מה תקרי אל שדרשו "מעמ
מלכותו, עול  עליה מקבלי שישראל  השעה על  נאמר
דבר אומרי ואי , בעול שמו ומברכי  ומקדשי

מעשרה, בפחות כלשבקדושה של החשבו יעשה אז
מאה לחשבו הקראאחד  ואמר ,ל יש זכותי מאה 

אל שה ' לאישקי ,בשעה תשל אתה כי רמז וזה 
לפכמעשהו, בזהפרוש  הרבי זכה א שפעל הפעולה י

למאות זכותו ועולה  בו תלוי  הרבי זכות אז הפעולה ,
.ולאלפי



רשב"י למאמרי הקדמה י

לשון זוהר
ארמית :

אחראּומאן  לסטרא  עביד יôיר. אŁלים äאיה חçיבçא , àתר  âא âôŁל  ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ
עביד  .ãתיäלטנמ ãלי ואעàר Łלטא , ולא âאת éפיא, אחרים  âְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהים
אחרא . נפ Łא חçיבא, לההäא עביד  .ãיקרי éרסי על ה äא  üברי קדŁא  âְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻאסêôק

.ãלקיä ח ֵַָָָזéאה 

לשון זוהר
הקודש :

אלהיםּומי Łל האחר  לðד  ע łõה יõתר. מŁלים ה äא  הר Łע , אחר  âôŁëŁל  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ëŁתעêה עłõה .õנõ לט מ õתõא äמעביר  יŁלט , ולא çŁת õéפף  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹאחרים
.õחלק א Łרי אחרת . Ł נפ הר Łע õ תõ לא ע łõה .õדõכב íéא  על הäא  üäרà Łõדñְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

יłראל  õôרת  עñר והäא  אõפן äŁàם הàñלה חכמת  מעסק להïטר לאדם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאין

ìáים "ּובספר  יłfiכר":לàעל(פ"א)"מעין החכמה"àני àעסק  האדם  התנהג äת   ְ ֵ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
àהיכל  לעמõד רא äי çŁהיה למדרגה עדין הáיע êŁא  הגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהאמיôית 
הצלחת היא  éי האמיôית , החכמה מעסק  õ עצמ ïטר  לא זה  éל עם ,üלëְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה

Ł פìס[טז]ה"Łà העäçן עסק ה ëה הלא  יחד áם אחים Łבת  נעים  äמה ט õב מה  , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
äבפרט הàñלה ... חכמת  האמיôית  חכמה הõôרה àסõדõת  הע äçן ועסק õïäְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָסקים ,
על  üואיל של"ב מ נת  הäñôן ע õלם Łל א õר õת  התנõצצ äת  אחר  א êה äתינõרõדàְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הìגלõת , õמé ä לבנינä äלנ הìסôר õת  האריז"ל מרן הçמים Łבעת  א õר  לאדםידי ואין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
הם א Łר יłראל õôרת  עñר  וה äא אפן , äŁàם  הàñלה  חכמת  מעסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלה ïטר

ליłראל äמ ïŁטיו  ח ñיו  ליעקב  âבריו ה áיד  üרà איתêŁ הלואי אני ואõמר   .'äוכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
üרâ מלëדים äהי והלואי ה ñדŁõה, החכמה àלימ äד הõâר áדõלי מקילין äְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהי
לחכמõת Łרא הרמת  äŁם  היה לא  àו âאי אזי ,äזêה àחכמה  לעסõק  ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלתלמידים

האõר ; מïני üõהח ìדחה õמé ïëניה  נâחים החכמõת  éל äוהי א üהחיצõנõçת  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
àפני  החכמה  âלôי את  äסגר הõâר מצâיקי וכëה  ëéה áŁם  äגרמ äתינõנõ עוàŁְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עב äר ה ìה  הקודש, ור äח  מדרגה  àעלי äהיçŁ עד ä ילמד êŁא ä ואמר ה éה äנה, ïְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹרחי
ח Łכäת הרàים  äתינõנõ עוà ונת àáר ה ñד Łõה החכמה מן  ער ëäים äארנŁ נ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָזה 

,üלõה üŁ חà ה éסיל  החיצõנõçת  יתקיים:החכמ õת  àמהרה äבימינäאלהים ו çאמר  ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
.ä לנ ו çאר א õר  א éי"ר .יהי ְְִֵֶַָָָָ

יłfiכר "àוכתב  י"ח)"Łער א õת עיני גל  הע õמדים(מאמר וא Łרי ýמדõל העם  א Łרי :  ְ ָ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
,ýדõס וכä',על Łõדñ ה ז õהר  ל õמדי ý"מדיõל Łה ëה  âכיון  ק Łה  לכאõרה  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרא üאי,'äכ õìéדע  ïח äתה  מדרגה  Łה äא  'עם' àלõŁן áŁםäם  נראה הäא מåה üא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יקרב מקõם  מéל ללמõד, הרא äיים àמעלõת  üé éל õ עצמ Łâ ק êŁא  äŁïט Łְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻאי
ה áא äלה התקרבäת  ôליא  àŁזה א êין יõמ çא àסõף  àפרט ההיא החכמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאל

אמן . äימינà àְְִֵֵֵָָָמהרה 

מר טז. בכתבי הזהר  ספר  לי הראלי   אד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחת 
ל ואהבה ביראה  ע בנ במחה  קדה  ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָללמד

יקד י ראל וכל   תקד גתה לפי יצחק (ר'אחד ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
חסד נ צר קמרנה, ספרי יחיאל מ נהאיזיק ד ' רק , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ההרכ') לד ה גלה  ל ד  וענג ח ת מה  אינ .ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
 דה הרב עצמ על ואמר . ני נחסוה רי ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

ריק, מרא ה לד  אפיל וענג  חת   אי הא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ
 ניו ההר מ  מ(' ג את ע"ב, נחס, מדר). ְְְְִִִִִַַָָֹ

רשב"י למאמרי יאהקדמה

àדבריּולגדל נíים  ãתיäים "ה "חביבçהח ע"ה)éף  ס "ק  כ"ה Łàם(סימן  éתב א Łר  ְֹ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
àנימין"הרב א')זצ"ל"מłאת עäëד ז"ן  âף ס "ב  לõŁנõ:(סימן  וזה ה ני , ü רâ ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

äמנין, àנין  ר õב  אחר  üריםלילàחëה מéל יõתר  Łקäל Łה äא  הז õהר  ספר ýלפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הזõהר וספר אחד מאזנים éàף ה ëחàרים éל äיהי ואם הôלמäד, חתימת  Łְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָאחר

õ כמä àנין, מרב  עדיף  והרי äéלם, את  הäא  מכריע Łנçה , éàף יעלה õâתבלבé ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ה ëח àרים Łאר נגד הזõהר àתר  âאזלינן זי"ע  יõסף  ע é"ל.ה àית  , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

Łמעõן"רּבי 915 = יõחאי" הם "áàימטרçא :àר  ýמרŁא"יç ימטרáà וכן ,  ַ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
äפרס " אד õם ôמיד "מלחמת הם äì מרŁי Łõ דñה הזõהר êיäëד ידי [על  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

äפרס]. אדõם   äמג õג  õáג  ממלחמת  äְְֱִִִֶֶָָָָבפרט

העם!" àגאêת חלק Łי ýל הáעôי ! ýתäזכà"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :התּבּטא צâיק לï,üעם äבאä äצàנק יłראל עם הŁëיח , üמל àב õא   ִ ְ ַ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
łäמחים , łłים העם  àעיניוäפליטת  ה Łëיח  ü מל יתõàנן ה åאת  àעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,õעàאצà ויראה  õ יד ירים לפתע  מע łיו , לפי ואחד  אחד  éל יבחן äéלםהæה õר õת  ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ëàחזה , äיטàוי àפליאה  עיניהם äויאמר ,ירימ õלõק את ה Łëיח  üמל יŁמיע  אז ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

מסäיים: יהäדי על אצàע õ תõהפנà."! העם àגאêת  חלק Łי ýל הáעôי! ý תäזכà" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
מן  להיõת  ìŁזéה הלואי  .õיאתà למען ïŁעל  ויהäדי יהäדי éל על יראה üéְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
על  ה áע ôי". ýתäזכà" – äעלינ יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח הëא רים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהõåכים
ה כינה למען ëדק õתיכם äהקריב Łמים, לŁם êיäëד äנô יקרים, יהäדים éְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָן,

,äנŁ נפ לפ äâת  לגרם ,äצרנõלי ר äח נחת  לע õłת יחדהñדŁõה , éאחד äלנäé üונל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
אמן . äימינà àמהרה  ה Łëיח  üמל ïני אõר את  Łיקäייםלקàל נז éה כאחד  äנêוכ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

âר õר " "äקראתם õלתäבסגä ãיà אתגליא  âהאי âרא "זéאה הר àŁ"י נבäאת  äנàְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
,äאלקינ והדר  à"עז" ,äויגאלנ יבõא  õפיõיà üמל äיחנŁמ âוד àן ,äעינינ ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹותחזנה
ýתäמלכ éב õד יáלה ,äמגינינ äרנä צ ה' ר äח עליו ונחה ,äחלקינ חי אל זאת  łàäְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹכר 

רצõן. יהיה  éן אמן ,äינéמל àיäŁעת  ,äנŁ נפ ותגל ,äנàל יłמח ואז ,äְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעלינ





רשב"י למאמרי הקדמה י

לשון זוהר
ארמית :

אחראּומאן  לסטרא  עביד יôיר. אŁלים äאיה חçיבçא , àתר  âא âôŁל  ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ
עביד  .ãתיäלטנמ ãלי ואעàר Łלטא , ולא âאת éפיא, אחרים  âְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהים
אחרא . נפ Łא חçיבא, לההäא עביד  .ãיקרי éרסי על ה äא  üברי קדŁא  âְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻאסêôק

.ãלקיä ח ֵַָָָזéאה 

לשון זוהר
הקודש :

אלהיםּומי Łל האחר  לðד  ע łõה יõתר. מŁלים ה äא  הר Łע , אחר  âôŁëŁל  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ëŁתעêה עłõה .õנõ לט מ õתõא äמעביר  יŁלט , ולא çŁת õéפף  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹאחרים
.õחלק א Łרי אחרת . Ł נפ הר Łע õ תõ לא ע łõה .õדõכב íéא  על הäא  üäרà Łõדñְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

יłראל  õôרת  עñר והäא  אõפן äŁàם הàñלה חכמת  מעסק להïטר לאדם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאין

ìáים "ּובספר  יłfiכר":לàעל(פ"א)"מעין החכמה"àני àעסק  האדם  התנהג äת   ְ ֵ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
àהיכל  לעמõד רא äי çŁהיה למדרגה עדין הáיע êŁא  הגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהאמיôית 
הצלחת היא  éי האמיôית , החכמה מעסק  õ עצמ ïטר  לא זה  éל עם ,üלëְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה

Ł פìס[טז]ה"Łà העäçן עסק ה ëה הלא  יחד áם אחים Łבת  נעים  äמה ט õב מה  , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
äבפרט הàñלה ... חכמת  האמיôית  חכמה הõôרה àסõדõת  הע äçן ועסק õïäְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָסקים ,
על  üואיל של"ב מ נת  הäñôן ע õלם Łל א õר õת  התנõצצ äת  אחר  א êה äתינõרõדàְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הìגלõת , õמé ä לבנינä äלנ הìסôר õת  האריז"ל מרן הçמים Łבעת  א õר  לאדםידי ואין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
הם א Łר יłראל õôרת  עñר  וה äא אפן , äŁàם  הàñלה  חכמת  מעסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלה ïטר

ליłראל äמ ïŁטיו  ח ñיו  ליעקב  âבריו ה áיד  üרà איתêŁ הלואי אני ואõמר   .'äוכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
üרâ מלëדים äהי והלואי ה ñדŁõה, החכמה àלימ äד הõâר áדõלי מקילין äְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהי
לחכמõת Łרא הרמת  äŁם  היה לא  àו âאי אזי ,äזêה àחכמה  לעסõק  ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלתלמידים

האõר ; מïני üõהח ìדחה õמé ïëניה  נâחים החכמõת  éל äוהי א üהחיצõנõçת  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
àפני  החכמה  âלôי את  äסגר הõâר מצâיקי וכëה  ëéה áŁם  äגרמ äתינõנõ עוàŁְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עב äר ה ìה  הקודש, ור äח  מדרגה  àעלי äהיçŁ עד ä ילמד êŁא ä ואמר ה éה äנה, ïְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹרחי
ח Łכäת הרàים  äתינõנõ עוà ונת àáר ה ñד Łõה החכמה מן  ער ëäים äארנŁ נ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָזה 

,üלõה üŁ חà ה éסיל  החיצõנõçת  יתקיים:החכמ õת  àמהרה äבימינäאלהים ו çאמר  ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
.ä לנ ו çאר א õר  א éי"ר .יהי ְְִֵֶַָָָָ

יłfiכר "àוכתב  י"ח)"Łער א õת עיני גל  הע õמדים(מאמר וא Łרי ýמדõל העם  א Łרי :  ְ ָ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
,ýדõס וכä',על Łõדñ ה ז õהר  ל õמדי ý"מדיõל Łה ëה  âכיון  ק Łה  לכאõרה  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרא üאי,'äכ õìéדע  ïח äתה  מדרגה  Łה äא  'עם' àלõŁן áŁםäם  נראה הäא מåה üא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יקרב מקõם  מéל ללמõד, הרא äיים àמעלõת  üé éל õ עצמ Łâ ק êŁא  äŁïט Łְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻאי
ה áא äלה התקרבäת  ôליא  àŁזה א êין יõמ çא àסõף  àפרט ההיא החכמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאל

אמן . äימינà àְְִֵֵֵָָָמהרה 

מר טז. בכתבי הזהר  ספר  לי הראלי   אד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחת 
ל ואהבה ביראה  ע בנ במחה  קדה  ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָללמד

יקד י ראל וכל   תקד גתה לפי יצחק (ר'אחד ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
חסד נ צר קמרנה, ספרי יחיאל מ נהאיזיק ד ' רק , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ההרכ') לד ה גלה  ל ד  וענג ח ת מה  אינ .ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
 דה הרב עצמ על ואמר . ני נחסוה רי ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

ריק, מרא ה לד  אפיל וענג  חת   אי הא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ
 ניו ההר מ  מ(' ג את ע"ב, נחס, מדר). ְְְְִִִִִַַָָֹ

רשב"י למאמרי יאהקדמה

àדבריּולגדל נíים  ãתיäים "ה "חביבçהח ע"ה)éף  ס "ק  כ"ה Łàם(סימן  éתב א Łר  ְֹ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
àנימין"הרב א')זצ"ל"מłאת עäëד ז"ן  âף ס "ב  לõŁנõ:(סימן  וזה ה ני , ü רâ ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

äמנין, àנין  ר õב  אחר  üריםלילàחëה מéל יõתר  Łקäל Łה äא  הז õהר  ספר ýלפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הזõהר וספר אחד מאזנים éàף ה ëחàרים éל äיהי ואם הôלמäד, חתימת  Łְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָאחר

õ כמä àנין, מרב  עדיף  והרי äéלם, את  הäא  מכריע Łנçה , éàף יעלה õâתבלבé ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ה ëח àרים Łאר נגד הזõהר àתר  âאזלינן זי"ע  יõסף  ע é"ל.ה àית  , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

Łמעõן"רּבי 915 = יõחאי" הם "áàימטרçא :àר  ýמרŁא"יç ימטרáà וכן ,  ַ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
äפרס " אד õם ôמיד "מלחמת הם äì מרŁי Łõ דñה הזõהר êיäëד ידי [על  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

äפרס]. אדõם   äמג õג  õáג  ממלחמת  äְְֱִִִֶֶָָָָבפרט

העם!" àגאêת חלק Łי ýל הáעôי ! ýתäזכà"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :התּבּטא צâיק לï,üעם äבאä äצàנק יłראל עם הŁëיח , üמל àב õא   ִ ְ ַ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
łäמחים , łłים העם  àעיניוäפליטת  ה Łëיח  ü מל יתõàנן ה åאת  àעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,õעàאצà ויראה  õ יד ירים לפתע  מע łיו , לפי ואחד  אחד  éל יבחן äéלםהæה õר õת  ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ëàחזה , äיטàוי àפליאה  עיניהם äויאמר ,ירימ õלõק את ה Łëיח  üמל יŁמיע  אז ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

מסäיים: יהäדי על אצàע õ תõהפנà."! העם àגאêת  חלק Łי ýל הáעôי! ý תäזכà" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
מן  להיõת  ìŁזéה הלואי  .õיאתà למען ïŁעל  ויהäדי יהäדי éל על יראה üéְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
על  ה áע ôי". ýתäזכà" – äעלינ יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח הëא רים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהõåכים
ה כינה למען ëדק õתיכם äהקריב Łמים, לŁם êיäëד äנô יקרים, יהäדים éְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָן,

,äנŁ נפ לפ äâת  לגרם ,äצרנõלי ר äח נחת  לע õłת יחדהñדŁõה , éאחד äלנäé üונל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
אמן . äימינà àמהרה  ה Łëיח  üמל ïני אõר את  Łיקäייםלקàל נז éה כאחד  äנêוכ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

âר õר " "äקראתם õלתäבסגä ãיà אתגליא  âהאי âרא "זéאה הר àŁ"י נבäאת  äנàְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
,äאלקינ והדר  à"עז" ,äויגאלנ יבõא  õפיõיà üמל äיחנŁמ âוד àן ,äעינינ ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹותחזנה
ýתäמלכ éב õד יáלה ,äמגינינ äרנä צ ה' ר äח עליו ונחה ,äחלקינ חי אל זאת  łàäְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹכר 

רצõן. יהיה  éן אמן ,äינéמל àיäŁעת  ,äנŁ נפ ותגל ,äנàל יłמח ואז ,äְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעלינ





אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  אלעזריב רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יגתולדות 

אלעזר רבי  ובנו  יוחאי בר  שמעון רבי  תולדות
קדישא" ה"חברייא  ראש יוחאי בן שמעון רבי

היה רשב"י 
התנאים מן
הגדולים
ב' בדור 
החרבן אחר

הזוהררבי  ספר  בחיבור  שהשתתפו קדישא" ה"חברייא  ראש  יוחאי, בן שמעון
שני, בית חורבן שאחר השני בדור  הגדולים התנאים  מן אחד היה הקדוש ,

ישראל. עם על רומי מלכות של קשות  גזירות בזמן 

חברי
ה"חברייא"

ברשאר יוסי רבי יהודה, רבי אבא, רבי בנו, אלעזר רבי הם: ה "חברייא" חברי
יוסא . ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב, בר  חזקיה  רבי יצחק, רבי יעקב,



הרשב"י  חיי
מקום
לידתו
ופטירתו
רשב"י של

על התנא ונאסף  הגליל, בארץ  ישראל, בארץ  נולד יוחאי בן שמעון רבי הקדוש
בעומר . ל"ג  ביום צפת , מעיר הרחק לא מירון, בכפר  ימים ושבע  זקן עמיו 



עקיבא  רבי  של  תלמידו רשב "י 
תלמיד היה
מובהק 
לרבי
עקיבא 

"בני"היה  אותו  שקרא עקיבא , רבי הגדול התנא של המובהק דף תלמידו (מעילה

א') עמוד בישיבתז ' ברק בבני תורה ללמוד רשב"י הלך נשואיו אחר  תיכף  .
זה זמן כל במשך בביתו לבקר מבלי שנה י"ג במשך ולמד  ישב  שם עקיבא , רבי

ח). כ"א , פרק  רבה (ויקרא

דבקותו
ברבו

ונתפסדביקותו עקיבא  רבי שכשנאסר  עד גדולה , כך כל היתה  הדגול ברבו
תורה . ממנו לשמוע  לשם לחדור  נפשו  רשב"י מסר  הסוהר , בבית

א'). עמוד קי"ב  דף (פסחים

הסתיר 
את 

גדלותו

עליובעת שאמר  עד כל, מעיני גדלותו  את  הסתיר עקיבא רבי רבו אצל שהותו
כדלהלן. כוחך ", מכירין ובוראך שאני "דייך רבו

"אני
ובוראך
מכירין
כוחך"

אתאמר חכמים ] בסמיכת [סומך ממנה  ואחד אחד כל  היה בראשונה בא : רבי
רבי  ישב אמר : שמעון. רבי ואת  מאיר  רבי את  עקיבא ורבי תלמידיו...

ר פני נתכרכמו תחילה . לכלוםמאיר  אותו  חושב שאינו סובר  [שהיה שמעון בי
מכיר [כלומר, כוחך מכירין ובוראך שאני דייך עקיבא: רבי לו אמר משה]. פני 
בתחילה , שישב אמרתי ממך זקן יותר שהוא  מאיר ורבי הוא , גדול שכחך בך אני

משה]. ב')פני הלכה א ' פרק  סנהדרין (ירושלמי

מה' היה
תלמידי
רע"ק 
שהחזיקו
התורה את

בחייםרבי שנשארו  עקיבא  רבי של התלמידים מחמשת היה יוחאי בן שמעון
תלמידים החמשה ואותם  עקיבא, רבי של תלמידם אלף כ"ד שמתו  אחרי

ההוא . הקשה  בזמן התורה  את  והחזיקו ב')העמידו עמוד ס "ב  דף (יבמות

.............. יג רבי שמעון בן יוחאי ראש ה"חברייא קדישא"
רשב"י היה מן התנאים הגדולים בדור ב' אחר החרבן... יג
חברי ה"חברייא"............................................................ יג
................................................................... יג חיי הרשב"י
................................... יג מקום לידתו ופטירתו של רשב"י
...................................... יג רשב"י תלמידו של רבי עקיבא
.................................... יג היה תלמיד מובהק לרבי עקיבא
.................................................................. יג דבקותו ברבו
......................................................... יג הסתיר את גדלותו
"אני ובוראך מכירין כוחך"............................................. יג
היה מה' תלמידי רע"ק שהחזיקו את התורה................. יג
כבוד רבו......................................................................... יד
תורת הרשב"י................................................................ יד
סתם רבי שמעון............................................................. יד
....................................................... יד הרביץ תורה בצידון
................................................................... יד חיבור ספריו

שם  ולמדו  שנה  י"ג  במערה  התחבאו  ר"א  ובנו  רשב"י 
.................................................................... יד תורה ביחד
כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורכם............................ יד
הדברים נשמעו למלכות................................................. יד
....................................................... יד כעסם של הרומאים
בריחת רשב"י; בנו ר"א מצטרף אליו לשמשו............... טו

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר מתחבאים במערה; שם נעשו 
להם נסים...................................................................... טו
הנהגתם, עמלם בתורה, בימי שהותם במערה.............. טו
יציאתם מן המערה פעם ראשונה לאחר י"ב שנה........ טו
.............................. טו רשב"י ובנו מתקרבים למקום ישוב
................................................ טו רואים איש לוכד עופות
שמיעת הבת קול........................................................... טו
........................................................ טו כך נגזר מן השמים
כל מקום שנתנו בו עיניהם נשרף.................................. טז
............................................ טז נגזר עליהם לחזור למערה
יציאתם מן המערה בפעם השניה לאחר י"ב חודש...... טז

בכל מקום שהיה רבי אלעזר מזיק במבטו, היה רבי שמעון 
............................................................................ טז מרפא
........................................ טז די לעולם שיתקיים בזכותינו
כמה חביבין מצוות על ישראל...................................... טז
.. טז רבי שמעון הולך לרחוץ בחמי טבריא לצורך רפואתו
.................................................. טז 'אשריך שראיתני בכך'
גדלות הרשב"י בתורה אחרי שובו מן המערה................ יז
"שמא גרים".................................................................... יז
............................... יז בחינת "ושמעו הולך בכל המדינות"
בזה השם "רבי שמעון בן יוחאי" כלול כל מעשיו........... יז
................................................................. יז "אידרא רבא"
.................................... יז בחירת תלמידים ל"אידרא רבא"
פטירת שלשת התלמידים............................................... יז
............................................... יח אולי נגזרה עלינו גזירה?
הבת קול מכריזה: "אשריכם על הגילויים בהם זכיתם" יח
............................................. יח רשב"י היה מלומד בנסים
...................................................... יח רשב"י פוקד עקרות
.. יט ה"ינוקא" שבזוהר הקדוש נולד מברכת רשב"י לאביו
................ יט תחיית המתים בל"ג בעומר בהילולת רשב"י

ציון רשב"י  בזכות הנדבות שהתנדבו עבור  נושעו  הרבה 
............................................................................. כ במירון
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו....................... כא
.......... כא הקב"ה קרא בשמות משה ורבי שמעון בן יוחאי
למשה ורשב"י נגלה מן השמים שדורשי נפשם מתו..... כא
משה רבינו ורשב"י הסתכלו באספקלריא המאירה...... כא
........................... כא משה רבינו ורשב"י קבלו תורה מסיני

משה רבינו ורשב"י נקראו "סיני".................................. כא
משה רבינו ורשב"י ידעו סודות ההשגחה..................... כב
משה רבינו ורשב"י שקולים כנגד כל העולם................. כב
...................... כב רשב"י עלה למרום בענן כמו משה רבינו
.............. כב משה רבינו ורשב"י מנעו פורעניות מן העולם
משה רבינו ורשב"י ידעו ע' פנים לתורה....................... כב
............... כב למשה ולרשב"י נמסר הכח לברך את ישראל
........................................ כב רשב"י היה ניצוץ משה רבינו
.......... כב קבורת משה רבינו ורשב"י לא על ידי ילוד אשה
פטירת משה רבינו ורשב"י נודעה ע"י בת קול.............. כב
הסתלקות וקבורת רשב"י וגילוי רזין לפני הסתלקותו כב
.......................... כב "המשפט שלי הקב"ה בעצמו ישפוט"
............................ כג רשב"י נעלם ממטתו ושוב נמצא שם
.................................. כג רשב"י מסביר לתלמידיו מה ארע
...................... כג רשב"י בירר מקום עבור בנו ר"א בגן עדן
..... כג רשב"י חוזר על לימודו לפני תלמידיו ביומו האחרון

רשב"י מבקש שיקראו לרבי יצחק למען יסדר החידושים 
....................................................... כד שעומד לגלות להם

מגיע  יצחק  רבי  שישארו;  התלמידים  את  בוחר  רשב"י 
ורשב"י שמח בו............................................................. כד
..... כד "חפץ אני לגלות לכם היסודות של חכמת הקבלה"

הקבלה  חכמת  של  הסודות  את  ומגלה  דורש  רשב"י 
........................................................................ כד העמוקה
רשב"י משתתק בתיבת 'חיים'; הרגע האחרון בא........ כד
........ כה המנורה הטהורה כבתה, התלמידים פורצים בבכי
הכבוד האחרון לרשב"י................................................. כה

שבכפר  המערה  לפני  עד  פורחת  המטה  הרשב"י,  הלוית 
............................................................................. כה מירון
ל"ג בעומר - הילולא דרשב"י....................................... כה
.... כה כנסת ישראל חולקת כבוד לרשב"י ביום ל"ג בעומר
הדר בא"י יעלה בל"ג לעומר למירון וישמח שם............ כו

כל הפמליא של מעלה ונשמות הצדיקים הם במירון בל"ג 
............................................................................ כו לעומר
...  כו רשב"י המשיך תקונים שתמיד מי שירצה לשוב יוכל

הקדושה  ההשארה  בשביל  דרשב"י  הילולא  שמחת 
שהשאיר לנו הזוהר הקדוש לדורי דורות....................... כו
טעם שנוהגין להרבות בנרות בל"ג בעומר..................... כז
רשב"י מברך לכל הבאים למירון.................................... כז
הגעגועים של החבריא קדישא לרבי שמעון בן יוחאי... כז
העלייה למירון מימי המשנה עד ימינו.......................... כח
השתטחות התנאים על קבר רשב"י במירון.................. כח
מעשה בתלמיד ששכח תלמודו..................................... כח
אליהו הנביא לומד תורה עם תנאים במערת הרשב"י.. כח
הב"י הרמ"ק ורש"ק המשיכו את העליה למירון........... כט
....................................................... כט שם ישבנו גם בכינו
האור החיים הקדוש עולה למירון................................. כט
הסתלקות וקבורת רבי אלעזר בן רשב"י........................ ל
............................................................ ל רבי אלעזר נחלש

"שמחתי על שזכיתי שצדיק גדול עם גוף קדוש כזה הוא 
.............................................................................. ל בעלי"
.............................................. ל צוואת רבי אלעזר לאשתו
................. ל פטירת רבי אלעזר, וקיום צוואתו ע"י אשתו
תולעת נשכה באזנו של רבי אלעזר................................ ל
הסוד מתגלה................................................................... ל
התלמידים מבינים שיש לקבור את ר"א בסמוך לאביו. לא
הלויה מתעכבת............................................................. לא
.... לא קבורת רבי אלעזר אצל רשב"י אביו בערב יום כפור
........................................... לא מעלין בקודש ואין מורידין

מפתחות לתולדות הרשב"י ורבי אלעזר



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  אלעזריב רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יגתולדות 

אלעזר רבי  ובנו  יוחאי בר  שמעון רבי  תולדות
קדישא" ה"חברייא  ראש יוחאי בן שמעון רבי

היה רשב"י 
התנאים מן
הגדולים
ב' בדור 
החרבן אחר

הזוהררבי  ספר  בחיבור  שהשתתפו קדישא" ה"חברייא  ראש  יוחאי, בן שמעון
שני, בית חורבן שאחר השני בדור  הגדולים התנאים  מן אחד היה הקדוש ,

ישראל. עם על רומי מלכות של קשות  גזירות בזמן 

חברי
ה"חברייא"

ברשאר יוסי רבי יהודה, רבי אבא, רבי בנו, אלעזר רבי הם: ה "חברייא" חברי
יוסא . ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב, בר  חזקיה  רבי יצחק, רבי יעקב,



הרשב"י  חיי
מקום
לידתו
ופטירתו
רשב"י של

על התנא ונאסף  הגליל, בארץ  ישראל, בארץ  נולד יוחאי בן שמעון רבי הקדוש
בעומר . ל"ג  ביום צפת , מעיר הרחק לא מירון, בכפר  ימים ושבע  זקן עמיו 



עקיבא  רבי  של  תלמידו רשב "י 
תלמיד היה
מובהק 
לרבי
עקיבא 

"בני"היה  אותו  שקרא עקיבא , רבי הגדול התנא של המובהק דף תלמידו (מעילה

א') עמוד בישיבתז ' ברק בבני תורה ללמוד רשב"י הלך נשואיו אחר  תיכף  .
זה זמן כל במשך בביתו לבקר מבלי שנה י"ג במשך ולמד  ישב  שם עקיבא , רבי

ח). כ"א , פרק  רבה (ויקרא

דבקותו
ברבו

ונתפסדביקותו עקיבא  רבי שכשנאסר  עד גדולה , כך כל היתה  הדגול ברבו
תורה . ממנו לשמוע  לשם לחדור  נפשו  רשב"י מסר  הסוהר , בבית

א'). עמוד קי"ב  דף (פסחים

הסתיר 
את 

גדלותו

עליובעת שאמר  עד כל, מעיני גדלותו  את  הסתיר עקיבא רבי רבו אצל שהותו
כדלהלן. כוחך ", מכירין ובוראך שאני "דייך רבו

"אני
ובוראך
מכירין
כוחך"

אתאמר חכמים ] בסמיכת [סומך ממנה  ואחד אחד כל  היה בראשונה בא : רבי
רבי  ישב אמר : שמעון. רבי ואת  מאיר  רבי את  עקיבא ורבי תלמידיו...

ר פני נתכרכמו תחילה . לכלוםמאיר  אותו  חושב שאינו סובר  [שהיה שמעון בי
מכיר [כלומר, כוחך מכירין ובוראך שאני דייך עקיבא: רבי לו אמר משה]. פני 
בתחילה , שישב אמרתי ממך זקן יותר שהוא  מאיר ורבי הוא , גדול שכחך בך אני

משה]. ב')פני הלכה א ' פרק  סנהדרין (ירושלמי

מה' היה
תלמידי
רע"ק 
שהחזיקו
התורה את

בחייםרבי שנשארו  עקיבא  רבי של התלמידים מחמשת היה יוחאי בן שמעון
תלמידים החמשה ואותם  עקיבא, רבי של תלמידם אלף כ"ד שמתו  אחרי

ההוא . הקשה  בזמן התורה  את  והחזיקו ב')העמידו עמוד ס "ב  דף (יבמות



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יד 

רבו רבו ,דביקותוכבוד פטירת  אחרי אחת , שפעם כך, כדי עד היתה עקיבא  רבי ברבו 
על  נצטער עקיבא, רבי של לכבודו היתה שלא  אמרה מפיו  כשנפלט

התעניות . מרוב  שיניו  שנשחרו  עד תעניות כך כל והתענה כך, כל  זה
ב') עמוד נ "ב  דף (נזיר



הרשב"י  תורת 
רבי סתם
שמעון

יוחאי.כל בן שמעון רבי הוא   סתם  שמעון" "רבי בש"ס  שנזכר מקום 
ב') עמוד ב ' דף  שבועות רש "י (פירוש 

הרביץ
תורה
בצידון

תורהרבי הרביץ  ושם צידון, בעיר גדולה ישיבה ייסד יוחאי בן שמעון
תלמידים . להרבה 

חיבור 
ספריו

הלכה ,מלבד עם בלול באגדה מדרשים  גם חיבר  בש "ס, הנזכרות  הלכותיו 
מקור היה  כולם  ועל "ספרי", יוחאי", בר שמעון דרבי "מכילתא  ונקראים
להם שנתגלה וסודות  דרשות רמזים, מאמרים , קובץ  שהוא הקדוש , הזוהר  ספר 
רבי  ובנו הוא שחידשו מה וכן הנביא , ואליהו מהימנא  רעיא  רבינו משה  ע "י
רבי  מפי העמוקים המאמרים כותב  קדישא". ה"חבריא  התלמידים, ושאר  אלעזר 

פטירתו ביום רשב"י ציווי לפי אבא , רבי היה יוחאי בן רפ "ז שמעון דף ג ' חלק  (זוהר

תראה). הלא  ד"ה י"ז  דף תשמ"ח, ירושלים בדפוס  חיים, עץ בספר  זי"ע מוהרח "ו הקדמת ועיין א'. עמוד



ביחד תורה שם ולמדו שנה י "ג במערה  התחבאו  אלעזר רבי ובנו שמעון רבי
מה כל
לא  שתקנו
אלא  תקנו
לצורכם

חכמי לאחר ושאר תלמידיו נהגו  המלכות  ידי על כשנהרג  עקיבא  רבי שמת 
יהודה רבי יחד שם  ישבו אחת  פעם  "יבנה". עיר בכרם  להתאסף  ישראל
להם שבא  עד  שונים, מענינים ודברו יוחאי, בן שמעון ורבי יוסי רבי אלעאי, בר 
"כמה ואמר : משבח, היה אלעאי בר  יהודה  רבי רומי. ממשלת  דבר  על לדבר 
רבי  מרחצאות ". תקנו גשרים, תקנו  שווקים, תקנו זו, אומה  של מעשים  נאים
לא שתקנו  מה "כל  ואמר : ענה  להתאפק, יכל לא  שמעון רבי אבל שתק. יוסי
בהם לעדן מרחצאות  זונות , בהם  להושיב שווקים תקנו לצורכם, אלא תקנו 

מכס ". מהם  לקחת גשרים עצמם ,

הדברים
נשמעו
למלכות 

ואםבעת אב מן תולדתו כי שמו , גרים בן יהודה  אחד, איש  שם נמצא  שדברו
וסיפר כאלה , בדברים להשמר  שנצרך ידע ולא  הבין לא  והוא  שנתגיירו,

רומי. למלכות  דבריהם נשמעו  זה  ידי ועל למיודעיו, דבריהם

של כעסם 
הרומאים

למלכות .מאד בזיון הם דבריו כי יען יוחאי, בן שמעון רבי על הרומאים אף  חרה
" הפסק : ויצא  זה, על משפט  יוסי יהודהעשו יתעלה, ששיבח אלעאי בר 

יהרג ". שגינה  שמעון לציפורי, יגלה ששתק

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  טותולדות 

בריחת 
בנו רשב"י ;
ר "א 
מצטרף 
אליו
לשמשו

מביתומיד ברח לנפשו, וירא  ליהרג  משפטו שנחרץ שמעון לרבי הדבר נודע 
אצלו ישב אלעזר  רבי בנו גם המדרש, בית שאצל נסתר בחדר ויתחבא
וכך לשתות , ומים לאכול  לחם יום בכל  להם  הביאה שמעון רבי אשת לשמשו,

ימים . איזה  שם ישב

שמעון רבי
רבי ובנו
אלעזר 
מתחבאים
במערה;
נעשו שם
נסים להם

לבנו:ויהי  אמר  אותו , ושמחפשים בתוקפה שהגזרה שמעון לרבי נודע  כאשר
ויכול  עליהן, קלה דעתן נשים כי יען היום, כל מפחד שאני בני, "תדע
מכאן". לברוח עלינו  לכן נמצאים , אנו איה תודיע  אותה יצערו כאשר  להיות
איש ואין הישוב, מן ציה  במקום  שהיא במערה ויתחבאו בלילה משם ויברחו
מעין  להם נגלה גם ותאנים, חרובין עצי שם שצמחו  נס  להם  ונעשה  שם, עובר 

מהם . וניזונו טובים, מים של

הנהגתם,
עמלם
בתורה,
בימי
שהותם
במערה

לכן וכאשר  יבלו, לא  שבגדיהם דאגו משם , לצאת יכלו בקרוב שלא הבינו
היו כאשר שם . הנמצא בחול צוארם עד גופם את וכסו בגדיהם  פשטו 
כל  יבלו . שלא כדי בגדיהם, פשטו התפלה  אחר בגדיהם. לבשו  להתפלל  צריכים
הנביא אליהו  מלבד ידע לא  חיה נפש  שום  בתורה . עמלים  שניהם היו היום

תורה . סתרי להם לגלות אצלם לבוא  רגיל שהיה

מן יציאתם
המערה
פעם
ראשונה
י"ב לאחר
שנה

חוקככה היה ושם רומי, קיסר מת שנה י"ב  לאחר  שנה. י"ב שמה  ישבו 
המערה אל אליהו בא אז גזרותיו. נתבטלו  הקיסר מת  שכאשר  המלכות
ויצאו ביתם . אל ולבוא  לצאת  המה  ורשאים  נתבטלה , שהגזרה להם ויבשר 

המערה . מן

ובנו רשב"י
מתקרבים
למקום
ישוב

גוואי.כאשר בבתי לב  טובי היו לא אבל  בראי, בבתי רק שמחים היו בדרך  הלכו
שנה י"ב העולם  מן נחתכים היו  מדוע  תרעומת , טמונה היתה בקרבם 
נלאו , ישוב למקום ונתקרבו פרסאות  איזו הליכתם ואחר  בכפם . חמס לא  על 

מעט . לנוח וישבו 

איש  רואים
עופות  לוכד

אשרבאותה איש  בא  השדה שיח במקום ממקומם  רחוק לא  אשר  ראו, שעה
תבואה גרגירי שמפזר  רשת  ידי על השמים עופות  ללכוד היא  מלאכתו 
קול  נשמע  הגרגירים לאכול הרשת  בתוך  הצפור  נכנס  וכאשר הרשת , בתוך
ונלכדה , הצפור  נכנסה  לפעמים נלכדה. והצפור  פתאום, שנסגרת  הדלת דפיקת 

שלמה . ויוצאת  תלכד ולא  נכנסה ולפעמים

שמיעת 
קול הבת

הנלכדת ,הטו  צפור  נכנסת  שכאשר  וישמעו , אלעזר , ורבי שמעון רבי אזנם
היא שמשמעותה "ספקלא ", תיבת  השמים מן קול בת  תחלה נשמע 
נשמע נלכדת, ואינה  הצפור  נכנסת  וכאשר  הצפור. ותלכד הרשת  דלת  שתספק
ממיתה . שנפטרת היא  שמשמעותה  "דימוס ", תיבת  השמים  מן קול בת תחלה

מן נגזר  כך
השמים

בלי אז נלכדת  אינה הצפור  את  גם כי בני, תראה "הלא  לבנו: שמעון רבי אמר
השמים . מן גזרה בלי בפח נלכד שאינו האדם שכן מכל השמים, מן דין גזר 
כי  רומי, קיסר  גזרת  פי על רק  במערה שנלכדנו לחשוב  לנו שאין אומרת זאת 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יד 

רבו רבו ,דביקותוכבוד פטירת  אחרי אחת , שפעם כך, כדי עד היתה עקיבא  רבי ברבו 
על  נצטער עקיבא, רבי של לכבודו היתה שלא  אמרה מפיו  כשנפלט

התעניות . מרוב  שיניו  שנשחרו  עד תעניות כך כל והתענה כך, כל  זה
ב') עמוד נ "ב  דף (נזיר



הרשב"י  תורת 
רבי סתם
שמעון

יוחאי.כל בן שמעון רבי הוא   סתם  שמעון" "רבי בש"ס  שנזכר מקום 
ב') עמוד ב ' דף  שבועות רש "י (פירוש 

הרביץ
תורה
בצידון

תורהרבי הרביץ  ושם צידון, בעיר גדולה ישיבה ייסד יוחאי בן שמעון
תלמידים . להרבה 

חיבור 
ספריו

הלכה ,מלבד עם בלול באגדה מדרשים  גם חיבר  בש "ס, הנזכרות  הלכותיו 
מקור היה  כולם  ועל "ספרי", יוחאי", בר שמעון דרבי "מכילתא  ונקראים
להם שנתגלה וסודות  דרשות רמזים, מאמרים , קובץ  שהוא הקדוש , הזוהר  ספר 
רבי  ובנו הוא שחידשו מה וכן הנביא , ואליהו מהימנא  רעיא  רבינו משה  ע "י
רבי  מפי העמוקים המאמרים כותב  קדישא". ה"חבריא  התלמידים, ושאר  אלעזר 

פטירתו ביום רשב"י ציווי לפי אבא , רבי היה יוחאי בן רפ "ז שמעון דף ג ' חלק  (זוהר

תראה). הלא  ד"ה י"ז  דף תשמ"ח, ירושלים בדפוס  חיים, עץ בספר  זי"ע מוהרח "ו הקדמת ועיין א'. עמוד



ביחד תורה שם ולמדו שנה י "ג במערה  התחבאו  אלעזר רבי ובנו שמעון רבי
מה כל
לא  שתקנו
אלא  תקנו
לצורכם

חכמי לאחר ושאר תלמידיו נהגו  המלכות  ידי על כשנהרג  עקיבא  רבי שמת 
יהודה רבי יחד שם  ישבו אחת  פעם  "יבנה". עיר בכרם  להתאסף  ישראל
להם שבא  עד  שונים, מענינים ודברו יוחאי, בן שמעון ורבי יוסי רבי אלעאי, בר 
"כמה ואמר : משבח, היה אלעאי בר  יהודה  רבי רומי. ממשלת  דבר  על לדבר 
רבי  מרחצאות ". תקנו גשרים, תקנו  שווקים, תקנו זו, אומה  של מעשים  נאים
לא שתקנו  מה "כל  ואמר : ענה  להתאפק, יכל לא  שמעון רבי אבל שתק. יוסי
בהם לעדן מרחצאות  זונות , בהם  להושיב שווקים תקנו לצורכם, אלא תקנו 

מכס ". מהם  לקחת גשרים עצמם ,

הדברים
נשמעו
למלכות 

ואםבעת אב מן תולדתו כי שמו , גרים בן יהודה  אחד, איש  שם נמצא  שדברו
וסיפר כאלה , בדברים להשמר  שנצרך ידע ולא  הבין לא  והוא  שנתגיירו,

רומי. למלכות  דבריהם נשמעו  זה  ידי ועל למיודעיו, דבריהם

של כעסם 
הרומאים

למלכות .מאד בזיון הם דבריו כי יען יוחאי, בן שמעון רבי על הרומאים אף  חרה
" הפסק : ויצא  זה, על משפט  יוסי יהודהעשו יתעלה, ששיבח אלעאי בר 

יהרג ". שגינה  שמעון לציפורי, יגלה ששתק

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  טותולדות 

בריחת 
בנו רשב"י ;
ר "א 
מצטרף 
אליו
לשמשו

מביתומיד ברח לנפשו, וירא  ליהרג  משפטו שנחרץ שמעון לרבי הדבר נודע 
אצלו ישב אלעזר  רבי בנו גם המדרש, בית שאצל נסתר בחדר ויתחבא
וכך לשתות , ומים לאכול  לחם יום בכל  להם  הביאה שמעון רבי אשת לשמשו,

ימים . איזה  שם ישב

שמעון רבי
רבי ובנו
אלעזר 
מתחבאים
במערה;
נעשו שם
נסים להם

לבנו:ויהי  אמר  אותו , ושמחפשים בתוקפה שהגזרה שמעון לרבי נודע  כאשר
ויכול  עליהן, קלה דעתן נשים כי יען היום, כל מפחד שאני בני, "תדע
מכאן". לברוח עלינו  לכן נמצאים , אנו איה תודיע  אותה יצערו כאשר  להיות
איש ואין הישוב, מן ציה  במקום  שהיא במערה ויתחבאו בלילה משם ויברחו
מעין  להם נגלה גם ותאנים, חרובין עצי שם שצמחו  נס  להם  ונעשה  שם, עובר 

מהם . וניזונו טובים, מים של

הנהגתם,
עמלם
בתורה,
בימי
שהותם
במערה

לכן וכאשר  יבלו, לא  שבגדיהם דאגו משם , לצאת יכלו בקרוב שלא הבינו
היו כאשר שם . הנמצא בחול צוארם עד גופם את וכסו בגדיהם  פשטו 
כל  יבלו . שלא כדי בגדיהם, פשטו התפלה  אחר בגדיהם. לבשו  להתפלל  צריכים
הנביא אליהו  מלבד ידע לא  חיה נפש  שום  בתורה . עמלים  שניהם היו היום

תורה . סתרי להם לגלות אצלם לבוא  רגיל שהיה

מן יציאתם
המערה
פעם
ראשונה
י"ב לאחר
שנה

חוקככה היה ושם רומי, קיסר מת שנה י"ב  לאחר  שנה. י"ב שמה  ישבו 
המערה אל אליהו בא אז גזרותיו. נתבטלו  הקיסר מת  שכאשר  המלכות
ויצאו ביתם . אל ולבוא  לצאת  המה  ורשאים  נתבטלה , שהגזרה להם ויבשר 

המערה . מן

ובנו רשב"י
מתקרבים
למקום
ישוב

גוואי.כאשר בבתי לב  טובי היו לא אבל  בראי, בבתי רק שמחים היו בדרך  הלכו
שנה י"ב העולם  מן נחתכים היו  מדוע  תרעומת , טמונה היתה בקרבם 
נלאו , ישוב למקום ונתקרבו פרסאות  איזו הליכתם ואחר  בכפם . חמס לא  על 

מעט . לנוח וישבו 

איש  רואים
עופות  לוכד

אשרבאותה איש  בא  השדה שיח במקום ממקומם  רחוק לא  אשר  ראו, שעה
תבואה גרגירי שמפזר  רשת  ידי על השמים עופות  ללכוד היא  מלאכתו 
קול  נשמע  הגרגירים לאכול הרשת  בתוך  הצפור  נכנס  וכאשר הרשת , בתוך
ונלכדה , הצפור  נכנסה  לפעמים נלכדה. והצפור  פתאום, שנסגרת  הדלת דפיקת 

שלמה . ויוצאת  תלכד ולא  נכנסה ולפעמים

שמיעת 
קול הבת

הנלכדת ,הטו  צפור  נכנסת  שכאשר  וישמעו , אלעזר , ורבי שמעון רבי אזנם
היא שמשמעותה "ספקלא ", תיבת  השמים מן קול בת  תחלה נשמע 
נשמע נלכדת, ואינה  הצפור  נכנסת  וכאשר  הצפור. ותלכד הרשת  דלת  שתספק
ממיתה . שנפטרת היא  שמשמעותה  "דימוס ", תיבת  השמים  מן קול בת תחלה

מן נגזר  כך
השמים

בלי אז נלכדת  אינה הצפור  את  גם כי בני, תראה "הלא  לבנו: שמעון רבי אמר
השמים . מן גזרה בלי בפח נלכד שאינו האדם שכן מכל השמים, מן דין גזר 
כי  רומי, קיסר  גזרת  פי על רק  במערה שנלכדנו לחשוב  לנו שאין אומרת זאת 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  טז

ואסור הקב"ה, לפני וידוע גלוי הדבר  וסבת  השמים, מן נגזר  שכך  ספק , בלתי אם
מדותי  אחר  ולהרהר להתרעם הלאה .לנו וילכו דעתם נתישבה  ובכן ו ".

מקום כל
בו שנתנו
עיניהם
נשרף 

והנהכאשר ויראו  שדה לפני ויעברו הישוב, אל יותר  להתקרב התחילו
ויאמרו עליהם ויתמהו  תבואה, וזורעים בשדה חורשים יהודים
שהיא התורה , עסק  מניחין הללו?! המשוגעים האנשים  עושים "מה בכעס:
עיניהם שנתנו  מקום כל אפם  חרון ובשביל שעה !" בחיי ועוסקים עולם, חיי

נשרף . מיד בכעס

עליהם נגזר
לחזור 
למערה

חיזרואז יצאתם?! עולמי להחריב "האם להם: ואמרה השמים  מן קול בת  יצתה
ונשתהו המערה, לאותה ולשוב לחזור  מוכרחים היו זה ובעבור  למערתכם".

חודש . י"ב עוד שם

מן יציאתם
המערה
בפעם
השניה
י"ב לאחר
חודש 

גםלאחר אף  הלא  הרחמן! "אב ויאמרו : לשמים  ידיהם  נשאו חודש  עשר  שנים
להיות לנו  די כן אם  חודש , י"ב מן יותר  בגיהנם נשפטים אין רשעים 
"צאו ואמרה: קול בת יצתה שוב נתקבלה. תפלתם  הרשעים". כמשפט  נידונים 

לביתם . ללכת  המערה מן שניהם ויצאו ממערתכם ".

מקום בכל
רבי שהיה
אלעזר 
מזיק 
היה במבטו ,
שמעון רבי
מרפא 

ולאכאשר אלעזר , רבי של  דעתו  נחה לא עוד הישוב , אל שנית  פעם התקרבו 
במערה , היותו שבזמן כיון ישראל, מבית  האנשים  התנהגות  לסבול יכול
אנשי  של הגשמי הצטרכות ששכח כמעט  ולכן התורה, לעמל כך דבר  ידע לא 
מקום ובכל לאנשים . הזיקות בזה וגרם  וברוגז, בתמהון עליהם  ויבט  הזה. עולם

מרפא . אביו  שמעון רבי היה במבטו , מזיק  אלעזר  רבי שהיה 

לעולם די 
שיתקיים
בזכותינו

לבבו ,כאשר  את  ולרכך בנו אל לדבר התחיל בנו, מעשי שמעון רבי ראה 
שיתקיים ואתה אני לעולם  די כי בני! "תדע לאמר: ישראל  על והמליץ 

שנינו ". בזכות

חביבין כמה
על מצוות
ישראל

ובידועוד לביתו, רץ  זקן איש  השמשות, בין שבת  בערב שראו לפניהם נזדמן
אמרשתי הדס?". חבילות  שתי אותן לך "למה אותו: וישאלו הדס. חבילות 

ולא חבילות , שתי מהם עשית  "ומדוע לו : אמרו שבת ". לכבוד בהן "להריח להם :
שמור ". כנגד ואחת  זכור  כנגד "אחת  להם: אמר אחת ?". חבילה שיהיו לך די
רוגזך הנח לכן ישראל! על  מצוות  חביבין כמה "ראה לבנו : שמעון רבי אמר 

במבטו . לאיש  יותר הזיק ולא לבו, וירך דעתו נתישבה  והלאה ומאז  מהם".

שמעון רבי
הולך
לרחוץ
בחמי
טבריא 
לצורך
רפואתו

לקבל רבי אליו הלך לביתו, בא חתנו  כי שמע שמעון רבי חותן יאיר בן פנחס 
שנים י"ג  גויתו את  שכסה החול מן פצעים  מלא היה  שמעון רבי פניו.
לחזק טבריא  בחמי לרחוץ  לטבריא  והלך גופו, כל נחלש  זה  ידי ועל  במערה,

חותנו . פנחס  רבי שמה אליו ויבא ולהתרפא . גויתו

'אשריך
שראיתני
בכך '

גויתוכאשר את  ויסוך חותנו עמו הלך טבריא, בחמי לרחוץ  שמעון רבי הלך
חתנו , פצעי את  פנחס  רבי ראה כאשר  ויהי  פצעיו . את  לרפא  זית  בשמן

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יזתולדות 

גוף על עיניו דמעות  ויפלו עליו, רחמנות  נתמלא כי מבכי, להתאפק יכול לא 
עקיצת שמעון רבי הרגיש  מלח, כמי הן מלוחין עינים דמעות  וכאשר  חתנו,
חותני  "למה חותנו: את  שמעון רבי שאל  לו. ויכאב הפצעים במקום  הדמעות
צרתך על אני בוכה פנחס: רבי ויענהו  עיניך?", מדמעות  גוי פצעי ותכוה  תבכה 
אם כי חותני! כן "לא  שמעון: רבי אליו ויאמר  בכך!", שראיתך לי ואוי ומכאובך,
כך ". כל תורה בי מצאת  לא בכך ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך

גדלות 
הרשב"י
בתורה
שובו אחרי 
המערה מן 

מקשההדבר  שמעון רבי כשהיה  המערה, אל שמעון רבי נפרד טרם כי ידוע
כך ואחר  תירוצים. עשר שנים לו מתרץ פנחס רבי היה  בלימודם , קושיא 
רבי  היה בלימודם, קושיא  מקשה פנחס רבי כשהיה  המערה, מן שב  כאשר

תירוצים . וארבעה עשרים  לו מתרץ  ע"ב)שמעון לג  דף (שבת



גרים" "שמא
בחינת 
"ושמעו
בכל הולך
המדינות "

גרים"רבי "שמא יוחאי בן ז':)שמעון בחינת (ברכות  "שמעון" כי ד), ט, (אסתר

המדינות ". בכל הולך "ושמעו
ד') הלכה טהורה וחיה בהמה סימני הלכות הלכות  לקוטי (ספר

השם בזה
שמעון "רבי
יוחאי" בן
כל כלול
י "ג  מעשיו,
שנה
במערה,
חיבור 

וכלהזוהר,
המעשיות 
הנזכרים
ממנו

וצדיק ,זה צדיק כל של הקדוש בהשם  כי הצדיקים , שמות  זכרון מעלת  בחינת
מעלותיו וכל הטובים ומעשיו ותורתו צדקתו כל הצדיק, מהות  כל נכלל בו
הצדיק , שם שמזכירין ידי על כן ועל ונשמתו . נפשו  הוא השם  כי ומדרגותיו ,
וטהרה לקדשה  אנחנו  גם נזכה זה  ידי ועל וזכותו , קדשתו  עלינו  ממשיכין אנו
בזה יוחאי, בן שמעון רבי התנא  שם  מזכירין כשאנו למשל  יתברך. אליו ולשוב 
ספר וחבר  במערה שנים עשרה שלש  שהיה  התנא זה  מעשי כל כלול השם
שמעון  רבי הקדוש  השם בזה כלולים  כולם ממנו, הנזכרים המעשיות  וכל הזוהר ,

הצדיקים . שמות  בשארי וכן יוחאי, בן
ו') אות  ד' הלכה  סעודה  הלכות  הלכות לקוטי (ספר



רבא" "אידרא 
בחירת 
תלמידים
ל"אידרא 
רבא"

תלמידים לאחרי שמונה לבחור  רשב "י הלך מהמערה, רבי צאתו אבא, רבי (והם :

ייסא) ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב , בר חזקיה  רבי יצחק , רבי יעקב , בר  יוסי רבי אשריהודה , ,
רבא ". ה"אידרא  את  היוו  בנו  אלעזר  ר' ועם  עמו יחד

ב '). עמוד קכ "ז דף רבא , אדרא ג', חלק  (זוהר

פטירת 
שלשת 
התלמידים

יעקב,שנתפרד לפני  בר יוסי רבי תלמידים : שלשה נפטרו  רבא", ה "אידרא ה 
ולכן  האלקי, באור התמלאו אלו תלמידים ייסא . ורבי רב  בר חזקיה רבי 

הנצח . לעולם עברו



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  טז

ואסור הקב"ה, לפני וידוע גלוי הדבר  וסבת  השמים, מן נגזר  שכך  ספק , בלתי אם
מדותי  אחר  ולהרהר להתרעם הלאה .לנו וילכו דעתם נתישבה  ובכן ו ".

מקום כל
בו שנתנו
עיניהם
נשרף 

והנהכאשר ויראו  שדה לפני ויעברו הישוב, אל יותר  להתקרב התחילו
ויאמרו עליהם ויתמהו  תבואה, וזורעים בשדה חורשים יהודים
שהיא התורה , עסק  מניחין הללו?! המשוגעים האנשים  עושים "מה בכעס:
עיניהם שנתנו  מקום כל אפם  חרון ובשביל שעה !" בחיי ועוסקים עולם, חיי

נשרף . מיד בכעס

עליהם נגזר
לחזור 
למערה

חיזרואז יצאתם?! עולמי להחריב "האם להם: ואמרה השמים  מן קול בת  יצתה
ונשתהו המערה, לאותה ולשוב לחזור  מוכרחים היו זה ובעבור  למערתכם".

חודש . י"ב עוד שם

מן יציאתם
המערה
בפעם
השניה
י"ב לאחר
חודש 

גםלאחר אף  הלא  הרחמן! "אב ויאמרו : לשמים  ידיהם  נשאו חודש  עשר  שנים
להיות לנו  די כן אם  חודש , י"ב מן יותר  בגיהנם נשפטים אין רשעים 
"צאו ואמרה: קול בת יצתה שוב נתקבלה. תפלתם  הרשעים". כמשפט  נידונים 

לביתם . ללכת  המערה מן שניהם ויצאו ממערתכם ".

מקום בכל
רבי שהיה
אלעזר 
מזיק 
היה במבטו ,
שמעון רבי
מרפא 

ולאכאשר אלעזר , רבי של  דעתו  נחה לא עוד הישוב , אל שנית  פעם התקרבו 
במערה , היותו שבזמן כיון ישראל, מבית  האנשים  התנהגות  לסבול יכול
אנשי  של הגשמי הצטרכות ששכח כמעט  ולכן התורה, לעמל כך דבר  ידע לא 
מקום ובכל לאנשים . הזיקות בזה וגרם  וברוגז, בתמהון עליהם  ויבט  הזה. עולם

מרפא . אביו  שמעון רבי היה במבטו , מזיק  אלעזר  רבי שהיה 

לעולם די 
שיתקיים
בזכותינו

לבבו ,כאשר  את  ולרכך בנו אל לדבר התחיל בנו, מעשי שמעון רבי ראה 
שיתקיים ואתה אני לעולם  די כי בני! "תדע לאמר: ישראל  על והמליץ 

שנינו ". בזכות

חביבין כמה
על מצוות
ישראל

ובידועוד לביתו, רץ  זקן איש  השמשות, בין שבת  בערב שראו לפניהם נזדמן
אמרשתי הדס?". חבילות  שתי אותן לך "למה אותו: וישאלו הדס. חבילות 

ולא חבילות , שתי מהם עשית  "ומדוע לו : אמרו שבת ". לכבוד בהן "להריח להם :
שמור ". כנגד ואחת  זכור  כנגד "אחת  להם: אמר אחת ?". חבילה שיהיו לך די
רוגזך הנח לכן ישראל! על  מצוות  חביבין כמה "ראה לבנו : שמעון רבי אמר 

במבטו . לאיש  יותר הזיק ולא לבו, וירך דעתו נתישבה  והלאה ומאז  מהם".

שמעון רבי
הולך
לרחוץ
בחמי
טבריא 
לצורך
רפואתו

לקבל רבי אליו הלך לביתו, בא חתנו  כי שמע שמעון רבי חותן יאיר בן פנחס 
שנים י"ג  גויתו את  שכסה החול מן פצעים  מלא היה  שמעון רבי פניו.
לחזק טבריא  בחמי לרחוץ  לטבריא  והלך גופו, כל נחלש  זה  ידי ועל  במערה,

חותנו . פנחס  רבי שמה אליו ויבא ולהתרפא . גויתו

'אשריך
שראיתני
בכך '

גויתוכאשר את  ויסוך חותנו עמו הלך טבריא, בחמי לרחוץ  שמעון רבי הלך
חתנו , פצעי את  פנחס  רבי ראה כאשר  ויהי  פצעיו . את  לרפא  זית  בשמן

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יזתולדות 

גוף על עיניו דמעות  ויפלו עליו, רחמנות  נתמלא כי מבכי, להתאפק יכול לא 
עקיצת שמעון רבי הרגיש  מלח, כמי הן מלוחין עינים דמעות  וכאשר  חתנו,
חותני  "למה חותנו: את  שמעון רבי שאל  לו. ויכאב הפצעים במקום  הדמעות
צרתך על אני בוכה פנחס: רבי ויענהו  עיניך?", מדמעות  גוי פצעי ותכוה  תבכה 
אם כי חותני! כן "לא  שמעון: רבי אליו ויאמר  בכך!", שראיתך לי ואוי ומכאובך,
כך ". כל תורה בי מצאת  לא בכך ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך

גדלות 
הרשב"י
בתורה
שובו אחרי 
המערה מן 

מקשההדבר  שמעון רבי כשהיה  המערה, אל שמעון רבי נפרד טרם כי ידוע
כך ואחר  תירוצים. עשר שנים לו מתרץ פנחס רבי היה  בלימודם , קושיא 
רבי  היה בלימודם, קושיא  מקשה פנחס רבי כשהיה  המערה, מן שב  כאשר

תירוצים . וארבעה עשרים  לו מתרץ  ע"ב)שמעון לג  דף (שבת



גרים" "שמא
בחינת 
"ושמעו
בכל הולך
המדינות "

גרים"רבי "שמא יוחאי בן ז':)שמעון בחינת (ברכות  "שמעון" כי ד), ט, (אסתר

המדינות ". בכל הולך "ושמעו
ד') הלכה טהורה וחיה בהמה סימני הלכות הלכות  לקוטי (ספר

השם בזה
שמעון "רבי
יוחאי" בן
כל כלול
י "ג  מעשיו,
שנה
במערה,
חיבור 

וכלהזוהר,
המעשיות 
הנזכרים
ממנו

וצדיק ,זה צדיק כל של הקדוש בהשם  כי הצדיקים , שמות  זכרון מעלת  בחינת
מעלותיו וכל הטובים ומעשיו ותורתו צדקתו כל הצדיק, מהות  כל נכלל בו
הצדיק , שם שמזכירין ידי על כן ועל ונשמתו . נפשו  הוא השם  כי ומדרגותיו ,
וטהרה לקדשה  אנחנו  גם נזכה זה  ידי ועל וזכותו , קדשתו  עלינו  ממשיכין אנו
בזה יוחאי, בן שמעון רבי התנא  שם  מזכירין כשאנו למשל  יתברך. אליו ולשוב 
ספר וחבר  במערה שנים עשרה שלש  שהיה  התנא זה  מעשי כל כלול השם
שמעון  רבי הקדוש  השם בזה כלולים  כולם ממנו, הנזכרים המעשיות  וכל הזוהר ,

הצדיקים . שמות  בשארי וכן יוחאי, בן
ו') אות  ד' הלכה  סעודה  הלכות  הלכות לקוטי (ספר



רבא" "אידרא 
בחירת 
תלמידים
ל"אידרא 
רבא"

תלמידים לאחרי שמונה לבחור  רשב "י הלך מהמערה, רבי צאתו אבא, רבי (והם :

ייסא) ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב , בר חזקיה  רבי יצחק , רבי יעקב , בר  יוסי רבי אשריהודה , ,
רבא ". ה"אידרא  את  היוו  בנו  אלעזר  ר' ועם  עמו יחד

ב '). עמוד קכ "ז דף רבא , אדרא ג', חלק  (זוהר

פטירת 
שלשת 
התלמידים

יעקב,שנתפרד לפני  בר יוסי רבי תלמידים : שלשה נפטרו  רבא", ה "אידרא ה 
ולכן  האלקי, באור התמלאו אלו תלמידים ייסא . ורבי רב  בר חזקיה רבי 

הנצח . לעולם עברו



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יח

נגזרה אולי
עלינו
גזירה?

מלאכים .התלמידים  בידי נישאים  חבריהם שלושת  כיצד ראו בחיים שנשארו
חס אולי ואמר , צעק החברים. ונשתככו  דבר  שמעון רבי ואמר
שעמד  מיום  נגלה שלא  מה ידינו  על נגלה כי להענש, עלינו  גזירה נגזרה ושלום 

סיני. הר  על משה

קול הבת
מכריזה:
"אשריכם
על
הגילויים
זכיתם בהם

ואשרי ברגע שמעון רבי אתה  "אשרי ואמרה: השמים מן קול בת  יצאה זה
לכל  נגלה  שלא  מה  לכם נגלה כי עמך, החיים  החברים וחלק חלקך 

מעלה ". א')צבאות עמוד קמ"ד  דף שם (זוהר

.

בנסים מלומד היה רשב"י 

דנהירא. וכו ', והתקונים הזוהר  דספר מאריה  יוחאי, בן שמעון רבי האלקי התנא
באורייתא  עלמא  ע"א)כל קנ"ו דף ח"א  במסכת(זוהר שמצאנו וכמו  נס, בעל  היה ,

ע"א)מעילה י"ז בנסים ".(דף "מלומד  שקראוהו

שבת ב. ע"ב)ובמסכת  ל "ג  נסא .(דף ואתרחיש הואיל :

ח"בג. ע"א)ובזוהר  קמ"ט עביד (דף קא שמעון דרבי עלאה זכותא דא  בדרא  :
ידוי. על נסין לאתחזאה

ח"גד. ע"א)ובזוהר  ס "ד ארחיש(דף הוא בריך דקודשא  וניזיל, ניקום רשב "י: אמר 
בנסין. לן

ע"ב)ושםה. ר"א  ידע(דף נסא .אמר: לן למרחש בעי הוא בריך דקודשא  נא

חדש ו. תבוא)ובזוהר  עביד (ס "פ הוא בריך דקודשא  יוחאי דבר  נפשא  זכאה :
נסין. עמיה

ח "בז. ע"ב)ובזוהר  קצ"ח לאתר(דף מאתר  דגופא  תבירא  דסבלין עליונין קדישין :
מרשב "י  גדול לנו ומי ופורקנין. נסין להו  למעבד דזכאין הוא, בריך  קודשא על

צבאות . ה' לקנאת  גופו  ונשבר  מערה צער  שסבל

עקרות  פוקד רשב"י 

גבי מעשה אתון ילדה, ולא  בעלה  עם שנים עשר  ששהתה  בצידון אחת  באשה
מזו], זה להפרד רצו [הם מדין דין למשתבקא  בעיין יוחאי בן שמעון רבי
אתם אין כך ובמשתה, במאכל  לזה  זה שנזדוגתם כשם  חייכון, להון, אמר 

ומשתה . מאכל מתוך  אלא  מתפרשים

כיון הלכו מדי. יותר  ושכרתו גדולה, סעודה ועשו טוב יום לעצמן ועשו בדרכיו 
טלי  בבית  לי שיש  טוב  חפץ  כל ראי בתי, לה, אמר עליו  דעתו שנתישבה
ולשפחותיה לעבדיה רמזה שישן לאחר  היא, עשתה  מה  אביך. לבית  ולכי אותו

אבא . לבית  והוליכוהו  אותו וקחו במטה  שאוהו להם , ואמרה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יטתולדות 

נתון,בחצי  אני היכן בתי, לה, אמר  חמריה דפג  כיון משנתיה, ננער  הלילה
כך ולא ליה, אמרה אביך, לבית  לי מה לה , אמר אבא . בבית  ליה, אמרה 
חפץ אין אביך", לבית  ולכי אותו טלי בביתי שיש  טוב  חפץ  "כל בערב לי אמרת 
והתפלל  ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם  הלכו  ממך. יותר  בעולם לי טוב
פוקדים צדיקים אף  עקרות  פוקד הוא  ברוך  הקדוש מה ללמדך , ונפקדו . עליהם

בך")עקרות . ונשמחה "נגילה הפסוק על ד', פסוק  א ' פרשה השירים (שיר

לאביו  רשב"י מברכת נולד הקדוש  שבזוהר ה"ינוקא "

ה"ינוקא"],אדכרנא של [אביו אבוי ספרא  רב בארחא עמי אזיל דהוה חד יומא
באורייתא . אריא  בר  ליה  דיהא מני, אתפרש  כד ליה ובריכית 

סע"ב) קס"ט  דף  תרומה פרשת  ח"ב  .(זוהר

רשב"י  בהילולת  בעומר בל"ג המתים תחיית 

הוא ,לא נורא  כי נפלא נס מעשה ה', מעשה מלספר ולעצר להתאפק  אוכל
מהאש ופלא  נס  מעשה בקהל  לספר ראיה עד והנני ראינו  בעינינו ר 

ל"ג אז  שחל  תרפ "ג , בשנת  לעומר ל"ג על  במירון בהיותי בעיני שראיתי
לעומר בל"ג  שם שהיו  ישראל מאלפי הקהל  רוב  ושכמעט  הששי, ביום לעומר 
שבת שמחת  טעם אז  וטעמנו השבת , יום את  שם  לשבות  במירון אז נשארו

פלאית . עילאית 

ציון וביום  יד  על המדרש בבית אז שהתפללנו מוסף  תפלת  אחר  בבוקר שבת 
קול  נשמע  ויהי היום, לחצי קרוב האחרון המנין הרשב"י הקדשים קודש
תגלחתו לו לעשות  נדרה שאמו הספרדים אחינו של  אחד שילד גדול, רעש 
הביאתו לבדה ואמו למירון, לסע יכל לא  הבן ואבי הידוע, כמנהג  הראשונה
לנו . חיים ושבק ליצלן, רחמנא  החלירע מחלת  אחזתו הילד  ופתאום למירון,

בחצרהיה  הציונים גגות עלי למעלה הבנויים הקטנים החדרים באחד  מונח
שצריכין  ת "ו  מצפת  הממשלה מטעם שם שהיו הרופאים וציוו הקודש ,
וכשנשמע ימים. איזה על החצר  אנשי כל  על "קאראנטין", הסגר , לעשות 
השדות אל החוצה מהחצר לברוח והתחיל נבהלו מההמון רבים  הזאת , הפקודה
רבים כי ובכיות , וקולות  צעקות  הגיעו מיד אבל שם , אשר  וגבעות והרים 
נסגר והחצר  וחפציהם ביתם ואנשי ילדיהם את  עזבו לחצר  מחוץ מהיוצאים
הילד  אם מהאשה , בכיה  קול ונשמע עלה כולם ועל השוטרים . ידי על ונשמר 
ונהפך אין, הראשונה תגלחתו  על אותו שהביאה והיחידי הראשון שבנה  המת ,

שמחתה . לתוגה

נצטערנוואני וכולנו ומת , ירוק  הארץ על בחדרו  מונח הילד  את  ראיתי בעיני
מרוב אופן בשום  יכולנו ולא אמו, וצער  מישראל  אחת  נפש על מאד מאד

בבוקר . קודש שבת  סעודת  את  ולסעוד קידוש  לעשות  צער 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יח

נגזרה אולי
עלינו
גזירה?

מלאכים .התלמידים  בידי נישאים  חבריהם שלושת  כיצד ראו בחיים שנשארו
חס אולי ואמר , צעק החברים. ונשתככו  דבר  שמעון רבי ואמר
שעמד  מיום  נגלה שלא  מה ידינו  על נגלה כי להענש, עלינו  גזירה נגזרה ושלום 

סיני. הר  על משה

קול הבת
מכריזה:
"אשריכם
על
הגילויים
זכיתם בהם

ואשרי ברגע שמעון רבי אתה  "אשרי ואמרה: השמים מן קול בת  יצאה זה
לכל  נגלה  שלא  מה  לכם נגלה כי עמך, החיים  החברים וחלק חלקך 

מעלה ". א')צבאות עמוד קמ"ד  דף שם (זוהר

.

בנסים מלומד היה רשב"י 

דנהירא. וכו ', והתקונים הזוהר  דספר מאריה  יוחאי, בן שמעון רבי האלקי התנא
באורייתא  עלמא  ע"א)כל קנ"ו דף ח"א  במסכת(זוהר שמצאנו וכמו  נס, בעל  היה ,

ע"א)מעילה י"ז בנסים ".(דף "מלומד  שקראוהו

שבת ב. ע"ב)ובמסכת  ל "ג  נסא .(דף ואתרחיש הואיל :

ח"בג. ע"א)ובזוהר  קמ"ט עביד (דף קא שמעון דרבי עלאה זכותא דא  בדרא  :
ידוי. על נסין לאתחזאה

ח"גד. ע"א)ובזוהר  ס "ד ארחיש(דף הוא בריך דקודשא  וניזיל, ניקום רשב "י: אמר 
בנסין. לן

ע"ב)ושםה. ר"א  ידע(דף נסא .אמר: לן למרחש בעי הוא בריך דקודשא  נא

חדש ו. תבוא)ובזוהר  עביד (ס "פ הוא בריך דקודשא  יוחאי דבר  נפשא  זכאה :
נסין. עמיה

ח "בז. ע"ב)ובזוהר  קצ"ח לאתר(דף מאתר  דגופא  תבירא  דסבלין עליונין קדישין :
מרשב "י  גדול לנו ומי ופורקנין. נסין להו  למעבד דזכאין הוא, בריך  קודשא על

צבאות . ה' לקנאת  גופו  ונשבר  מערה צער  שסבל

עקרות  פוקד רשב"י 

גבי מעשה אתון ילדה, ולא  בעלה  עם שנים עשר  ששהתה  בצידון אחת  באשה
מזו], זה להפרד רצו [הם מדין דין למשתבקא  בעיין יוחאי בן שמעון רבי
אתם אין כך ובמשתה, במאכל  לזה  זה שנזדוגתם כשם  חייכון, להון, אמר 

ומשתה . מאכל מתוך  אלא  מתפרשים

כיון הלכו מדי. יותר  ושכרתו גדולה, סעודה ועשו טוב יום לעצמן ועשו בדרכיו 
טלי  בבית  לי שיש  טוב  חפץ  כל ראי בתי, לה, אמר עליו  דעתו שנתישבה
ולשפחותיה לעבדיה רמזה שישן לאחר  היא, עשתה  מה  אביך. לבית  ולכי אותו

אבא . לבית  והוליכוהו  אותו וקחו במטה  שאוהו להם , ואמרה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יטתולדות 

נתון,בחצי  אני היכן בתי, לה, אמר  חמריה דפג  כיון משנתיה, ננער  הלילה
כך ולא ליה, אמרה אביך, לבית  לי מה לה , אמר אבא . בבית  ליה, אמרה 
חפץ אין אביך", לבית  ולכי אותו טלי בביתי שיש  טוב  חפץ  "כל בערב לי אמרת 
והתפלל  ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם  הלכו  ממך. יותר  בעולם לי טוב
פוקדים צדיקים אף  עקרות  פוקד הוא  ברוך  הקדוש מה ללמדך , ונפקדו . עליהם

בך")עקרות . ונשמחה "נגילה הפסוק על ד', פסוק  א ' פרשה השירים (שיר

לאביו  רשב"י מברכת נולד הקדוש  שבזוהר ה"ינוקא "

ה"ינוקא"],אדכרנא של [אביו אבוי ספרא  רב בארחא עמי אזיל דהוה חד יומא
באורייתא . אריא  בר  ליה  דיהא מני, אתפרש  כד ליה ובריכית 

סע"ב) קס"ט  דף  תרומה פרשת  ח"ב  .(זוהר

רשב"י  בהילולת  בעומר בל"ג המתים תחיית 

הוא ,לא נורא  כי נפלא נס מעשה ה', מעשה מלספר ולעצר להתאפק  אוכל
מהאש ופלא  נס  מעשה בקהל  לספר ראיה עד והנני ראינו  בעינינו ר 

ל"ג אז  שחל  תרפ "ג , בשנת  לעומר ל"ג על  במירון בהיותי בעיני שראיתי
לעומר בל"ג  שם שהיו  ישראל מאלפי הקהל  רוב  ושכמעט  הששי, ביום לעומר 
שבת שמחת  טעם אז  וטעמנו השבת , יום את  שם  לשבות  במירון אז נשארו

פלאית . עילאית 

ציון וביום  יד  על המדרש בבית אז שהתפללנו מוסף  תפלת  אחר  בבוקר שבת 
קול  נשמע  ויהי היום, לחצי קרוב האחרון המנין הרשב"י הקדשים קודש
תגלחתו לו לעשות  נדרה שאמו הספרדים אחינו של  אחד שילד גדול, רעש 
הביאתו לבדה ואמו למירון, לסע יכל לא  הבן ואבי הידוע, כמנהג  הראשונה
לנו . חיים ושבק ליצלן, רחמנא  החלירע מחלת  אחזתו הילד  ופתאום למירון,

בחצרהיה  הציונים גגות עלי למעלה הבנויים הקטנים החדרים באחד  מונח
שצריכין  ת "ו  מצפת  הממשלה מטעם שם שהיו הרופאים וציוו הקודש ,
וכשנשמע ימים. איזה על החצר  אנשי כל  על "קאראנטין", הסגר , לעשות 
השדות אל החוצה מהחצר לברוח והתחיל נבהלו מההמון רבים  הזאת , הפקודה
רבים כי ובכיות , וקולות  צעקות  הגיעו מיד אבל שם , אשר  וגבעות והרים 
נסגר והחצר  וחפציהם ביתם ואנשי ילדיהם את  עזבו לחצר  מחוץ מהיוצאים
הילד  אם מהאשה , בכיה  קול ונשמע עלה כולם ועל השוטרים . ידי על ונשמר 
ונהפך אין, הראשונה תגלחתו  על אותו שהביאה והיחידי הראשון שבנה  המת ,

שמחתה . לתוגה

נצטערנוואני וכולנו ומת , ירוק  הארץ על בחדרו  מונח הילד  את  ראיתי בעיני
מרוב אופן בשום  יכולנו ולא אמו, וצער  מישראל  אחת  נפש על מאד מאד

בבוקר . קודש שבת  סעודת  את  ולסעוד קידוש  לעשות  צער 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כ

על והנה המת  הילד ולקחה חיל, כאשת  מתניה  וחגרה  הילד אם קמה פתאום 
הרשב"י, הקדוש  הציון יד שעל הכנסת בבית  למטה עמו  וירדה ידיה 
אם צעקה  ובבכי צורחת  מר  ובקול הקדוש , הציון יד שעל הרצפה על והניחתו
בני  לגלח לכבודך לכאן באתי אמתך הנני שמעון! רבי צדיק צדיק "הוי הילד:
נדרתי  אשר נדרי וקיימתי בזכותך, יתברך השם לי נתן אשר  הראשון היחידי
התגלחת לו  ועשיתי חי הביאותיו  ואתמול לעומר, ל"ג  על כאן להביאותיו 

שם שנוהגים  [כמו ושמחה ומשתה ובכנור  ובתוף ובזמרה  ועתהבשירים  בזה],
הביתה ". אבוא  פנים ובאיזה  כו ', הילד בלי ובכלימה בבושה  מכאן אסע  איך
כמים נמס  לא מי ולב הקדוש, החצר  כל על נשמע  היה ובכיותיה  וקולותיה 

לבה . וצערי ותחנוניה לב המרת  האשה  צעקת קול את  לשמוע

ממךואחר  ואנא  שהוא , כמו  לפניך מניחו  הנני צדיק, "צדיק ואמרה: קמה  כך
כמו ובריא  חי לפני ותחזירו ריקם פני תחזיר ואל  תבישני  שאל
ה' יש כי וידעו בעולם, ושמך שמים שם  ויתקדש לפניך, אתמול שהביאותיו

בארץ ". שופטים וצדיקים 

הילד.ולסגולה רק שם נשאר  ולא הקדוש  הציון על הכנסת  הבית  שמה סגרו
לאמו . הילד צעקת  הכנסת מבית  נשמע הקול רגעים  איזו וכעבור 
מעט לי תנה "אמי, וצועק : רגליו על קם הילד והנה הפתח, לה פתח שם והחכם
ונעשה מקדם, חדרה למקום  הגגה  העלתו והיא  מים, לו ונתנו אני", צמא  כי מים 
וגם החי. הילד לראות  באו כולם הקהל וכל המת , הילד מתחיית  גדול רעש  שם
כלל  הטבע בדרך  זה שאין ואמרו  והודו הילד את  ובדקו שמה נתאספו  הרופאים
לפתוח ומיד תכף והתירו שמעון, רבי התנא  ידי על המת  תחיית נסי מעשה אלא
ה' קידוש  אז והיה "קאראנטין", עוד לעשות צריכין שאין ואמרו החצר , שערי

המתים ". "מחיה  ברכת  ברכו  החי הילד את  שראו וכולם  מאד, גדול

יששכר"ועתה "שער ספר חדשה , מנחה לידי הגיע  מאמר מקרוב אייר, חודש  (מאמרי

י') אות עיני "מחיהגל  גימטריא יוחאי" בן "שמעון לשונו: וזה  שכתב,
רס"ג)מתים ". עמוד  דרשב"י הלולא המנהגים , (טעמי

ציון  עבור שהתנדבו ונדבות  נדרים בזכות  נתרפאו וחולים  נפקדו עקרות הרבה 
במירון  רשב"י

גדולות ,א. אבוקות  ומדליקים הסביבות  מכל באים לעומר ] [ל"ג  אייר  בי"ח
וחולים נפקדו עקרות  שהרבה כו', תמיד נר  עליה  שמדליקין מה מלבד

ההוא . למקום  שהתנדבו ובנדבה  בנדר נתרפאו 
ציון ) דרכי בספר נדפסה רמ"ט, בשנת לאחיו זלה"ה מברטנורא עובדיה רבינו (אגרת

אנשי ב . מפי ששמע היות  נשגב, בענין יחיה שלומנו  מאנשי מאחד נדרשתי
ח "י  לנדב ליצלן, רחמנא בנים לחשוכי סגלה בידם שקבלה ת "ו, הקדש ארץ
ישראל, כל ועל זי"ע  רשב"י האלקי התנא  ציון על דהלולא ביומא  משקה ראטל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כאתולדות 

ל  להזכיר  מצוה שליח לעשותו  בו  בחרתי לאהלכן חיה בן מאיר הזוג  את  טובה 
במהרה , קיימא  של בזרע  אותם יתברך  השם שיפקד שינדל, בת  שרה  זוגתו  עם
השם יעזר  וכאשר  כנהוג. משקה ראטל ח"י עבורם וינדב ונזק, מכשול שום  בלי

בשמחה . לבבם  נדבת  לשלם  המה  מוכנים במהרה, בישועה ויפקדם יתברך
תער"ב) לעמר י"ט  זצוק "ל , מבאבוב  הלברשטאם ציון בן  רבי אדמו"ר כ"ק (אגרת

בניםג. חשוכי שהרבה ידוע, עלינו)גם  את(לא  יקראו בן להם שבהולד נדר נדרו 
את שיעשו שנדרו או  יוחאי, בן שמעון רבי שם  על שמעון, בשם הנולד הבן

רשב "י. הקדוש  התנא  בזכות  ונושעו במירון, הילד של הראשונה התגלחת 

יוחאי".ד. בר שמעון "רבי מספר  בדיוק  גימטריא  הוי"ה ", תושיע  ובהמה "אדם



רבינו  למשה יוחאי בר שמעון רבי דימוי
קרא  הקב "ה
בשמות
ורבי  משה
בן  שמעון
יוחאי 

"משה"א. בשמו הקב"ה קראו ע "ה, רבינו משה נולד  ועיי"שטרם פל "ב , (פדר"א 

הרד"ל) הקדוש בהגהות בזוהר איתא  וכן ע"ב). ס"א דף  יוחאי:(ח"ג בן שמעון רבי על
וקוב"ה קמיה, ואשתכח קוב"ה קמי אזדמן הוה קוב"ה  דברא  יומא  מן רשב "י

בשמיה . ליה  קרי

למשה
ורשב"י
מן נגלה
השמים
שדורשי
מתו נפשם 

לו ב . ואמר  ה' אליו נגלה  ע "ה רבינו יט)למשה ד, מצרים (שמות שוב מתו"לך כי
נפשך  את  המבקשים האנשים ואמרה:כל קול בת  יצאה  לרשב"י כן וכמו ."

ממערתכם גזירתיה"צאו ובטלי קיסר  ע"ב)".דמית  לג  דף (שבת

רבינו משה
ורשב"י
הסתכלו
באספקלריא 
המאירה

חז "ל ג . אמרו ע"ה רבינו  משה ע"ב ),על מ "ט דף באספקלריא(יבמות שהסתכל
רשב"י על אמרו  וכן ע"ב)המאירה, צ"ז דף והסתכל (סנהדרין  בר בלא דעייל ,

המאירה . באספקלריא 

רבינו משה
ורשב"י
תורה קבלו
מסיני

מן ד. רשב"י. על גם איתא  כן כמו מסיני, תורה קבל ע"ה  רבינו  שמשה כמו 
ואתגליין  מסתכלן הוו עילאין רזין כו' מערתא  מן שמעון רבי דאסתלק יומא

דסיני בטורא שעתא ההוא  אתייהיבו כאילו חברייא ע"ב)בגין רט "ז דף ח"א ראה(זהר .
כו', להר  משה  דסליק תניינא מזמנא  שלו ניצוץ  שהיה רשב"י שיתקן מה משה
שהוא יוחאי" בן "שמעון נוטריקון שב"י" שבית  למרום  "עלית  פסוק סוד וזה

להר .בז דסליק תניינא  ע')מנא  אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

רבינו משה
ורשב"י
נקראו
"סיני"

בזוהר ה. שכתוב כמו  "סיני", קראו ע"ה רבינו  ברע"מ)למשה  ע"ב , צ"ח דף חדו(ח"ג  :
"סיני" לרשב"י קראו  וכן סיני. קמי קאים מאן ואמרי ואמוראין תנאין כולהו 

זוהר ע"ב)בתיקוני ס "ג  דף כ "ב  .(תיקון



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כ

על והנה המת  הילד ולקחה חיל, כאשת  מתניה  וחגרה  הילד אם קמה פתאום 
הרשב"י, הקדוש  הציון יד שעל הכנסת בבית  למטה עמו  וירדה ידיה 
אם צעקה  ובבכי צורחת  מר  ובקול הקדוש , הציון יד שעל הרצפה על והניחתו
בני  לגלח לכבודך לכאן באתי אמתך הנני שמעון! רבי צדיק צדיק "הוי הילד:
נדרתי  אשר נדרי וקיימתי בזכותך, יתברך השם לי נתן אשר  הראשון היחידי
התגלחת לו  ועשיתי חי הביאותיו  ואתמול לעומר, ל"ג  על כאן להביאותיו 

שם שנוהגים  [כמו ושמחה ומשתה ובכנור  ובתוף ובזמרה  ועתהבשירים  בזה],
הביתה ". אבוא  פנים ובאיזה  כו ', הילד בלי ובכלימה בבושה  מכאן אסע  איך
כמים נמס  לא מי ולב הקדוש, החצר  כל על נשמע  היה ובכיותיה  וקולותיה 

לבה . וצערי ותחנוניה לב המרת  האשה  צעקת קול את  לשמוע

ממךואחר  ואנא  שהוא , כמו  לפניך מניחו  הנני צדיק, "צדיק ואמרה: קמה  כך
כמו ובריא  חי לפני ותחזירו ריקם פני תחזיר ואל  תבישני  שאל
ה' יש כי וידעו בעולם, ושמך שמים שם  ויתקדש לפניך, אתמול שהביאותיו

בארץ ". שופטים וצדיקים 

הילד.ולסגולה רק שם נשאר  ולא הקדוש  הציון על הכנסת  הבית  שמה סגרו
לאמו . הילד צעקת  הכנסת מבית  נשמע הקול רגעים  איזו וכעבור 
מעט לי תנה "אמי, וצועק : רגליו על קם הילד והנה הפתח, לה פתח שם והחכם
ונעשה מקדם, חדרה למקום  הגגה  העלתו והיא  מים, לו ונתנו אני", צמא  כי מים 
וגם החי. הילד לראות  באו כולם הקהל וכל המת , הילד מתחיית  גדול רעש  שם
כלל  הטבע בדרך  זה שאין ואמרו  והודו הילד את  ובדקו שמה נתאספו  הרופאים
לפתוח ומיד תכף והתירו שמעון, רבי התנא  ידי על המת  תחיית נסי מעשה אלא
ה' קידוש  אז והיה "קאראנטין", עוד לעשות צריכין שאין ואמרו החצר , שערי

המתים ". "מחיה  ברכת  ברכו  החי הילד את  שראו וכולם  מאד, גדול

יששכר"ועתה "שער ספר חדשה , מנחה לידי הגיע  מאמר מקרוב אייר, חודש  (מאמרי

י') אות עיני "מחיהגל  גימטריא יוחאי" בן "שמעון לשונו: וזה  שכתב,
רס"ג)מתים ". עמוד  דרשב"י הלולא המנהגים , (טעמי

ציון  עבור שהתנדבו ונדבות  נדרים בזכות  נתרפאו וחולים  נפקדו עקרות הרבה 
במירון  רשב"י

גדולות ,א. אבוקות  ומדליקים הסביבות  מכל באים לעומר ] [ל"ג  אייר  בי"ח
וחולים נפקדו עקרות  שהרבה כו', תמיד נר  עליה  שמדליקין מה מלבד

ההוא . למקום  שהתנדבו ובנדבה  בנדר נתרפאו 
ציון ) דרכי בספר נדפסה רמ"ט, בשנת לאחיו זלה"ה מברטנורא עובדיה רבינו (אגרת

אנשי ב . מפי ששמע היות  נשגב, בענין יחיה שלומנו  מאנשי מאחד נדרשתי
ח "י  לנדב ליצלן, רחמנא בנים לחשוכי סגלה בידם שקבלה ת "ו, הקדש ארץ
ישראל, כל ועל זי"ע  רשב"י האלקי התנא  ציון על דהלולא ביומא  משקה ראטל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כאתולדות 

ל  להזכיר  מצוה שליח לעשותו  בו  בחרתי לאהלכן חיה בן מאיר הזוג  את  טובה 
במהרה , קיימא  של בזרע  אותם יתברך  השם שיפקד שינדל, בת  שרה  זוגתו  עם
השם יעזר  וכאשר  כנהוג. משקה ראטל ח"י עבורם וינדב ונזק, מכשול שום  בלי

בשמחה . לבבם  נדבת  לשלם  המה  מוכנים במהרה, בישועה ויפקדם יתברך
תער"ב) לעמר י"ט  זצוק "ל , מבאבוב  הלברשטאם ציון בן  רבי אדמו"ר כ"ק (אגרת

בניםג. חשוכי שהרבה ידוע, עלינו)גם  את(לא  יקראו בן להם שבהולד נדר נדרו 
את שיעשו שנדרו או  יוחאי, בן שמעון רבי שם  על שמעון, בשם הנולד הבן

רשב "י. הקדוש  התנא  בזכות  ונושעו במירון, הילד של הראשונה התגלחת 

יוחאי".ד. בר שמעון "רבי מספר  בדיוק  גימטריא  הוי"ה ", תושיע  ובהמה "אדם



רבינו  למשה יוחאי בר שמעון רבי דימוי
קרא  הקב "ה
בשמות
ורבי  משה
בן  שמעון
יוחאי 

"משה"א. בשמו הקב"ה קראו ע "ה, רבינו משה נולד  ועיי"שטרם פל "ב , (פדר"א 

הרד"ל) הקדוש בהגהות בזוהר איתא  וכן ע"ב). ס"א דף  יוחאי:(ח"ג בן שמעון רבי על
וקוב"ה קמיה, ואשתכח קוב"ה קמי אזדמן הוה קוב"ה  דברא  יומא  מן רשב "י

בשמיה . ליה  קרי

למשה
ורשב"י
מן נגלה
השמים
שדורשי
מתו נפשם 

לו ב . ואמר  ה' אליו נגלה  ע "ה רבינו יט)למשה ד, מצרים (שמות שוב מתו"לך כי
נפשך  את  המבקשים האנשים ואמרה:כל קול בת  יצאה  לרשב"י כן וכמו ."

ממערתכם גזירתיה"צאו ובטלי קיסר  ע"ב)".דמית  לג  דף (שבת

רבינו משה
ורשב"י
הסתכלו
באספקלריא 
המאירה

חז "ל ג . אמרו ע"ה רבינו  משה ע"ב ),על מ "ט דף באספקלריא(יבמות שהסתכל
רשב"י על אמרו  וכן ע"ב)המאירה, צ"ז דף והסתכל (סנהדרין  בר בלא דעייל ,

המאירה . באספקלריא 

רבינו משה
ורשב"י
תורה קבלו
מסיני

מן ד. רשב"י. על גם איתא  כן כמו מסיני, תורה קבל ע"ה  רבינו  שמשה כמו 
ואתגליין  מסתכלן הוו עילאין רזין כו' מערתא  מן שמעון רבי דאסתלק יומא

דסיני בטורא שעתא ההוא  אתייהיבו כאילו חברייא ע"ב)בגין רט "ז דף ח"א ראה(זהר .
כו', להר  משה  דסליק תניינא מזמנא  שלו ניצוץ  שהיה רשב"י שיתקן מה משה
שהוא יוחאי" בן "שמעון נוטריקון שב"י" שבית  למרום  "עלית  פסוק סוד וזה

להר .בז דסליק תניינא  ע')מנא  אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

רבינו משה
ורשב"י
נקראו
"סיני"

בזוהר ה. שכתוב כמו  "סיני", קראו ע"ה רבינו  ברע"מ)למשה  ע"ב , צ"ח דף חדו(ח"ג  :
"סיני" לרשב"י קראו  וכן סיני. קמי קאים מאן ואמרי ואמוראין תנאין כולהו 

זוהר ע"ב)בתיקוני ס "ג  דף כ "ב  .(תיקון



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כב

רבינו משה
ורשב"י
סודות  ידעו
ההשגחה

כו'"ו . לו ורע צדיק לו , וטוב  "צדיק  סוד הקב"ה הודיע ע"ה  רבינו (ברכותלמשה

ע"א) ז' זהדף סוד דרקיעא  ממתיבתא הודיעו לרשב"י וכן ע"א), קס "ח דף ח"ג  .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
שקולים
כל כנגד
העולם

נאמר ז. ע"ה  רבינו משה פ"ט)על השירה, פ' בשלח , פרשת כנגד (מכילתא  שקול שהיה
רשב"י על חייא  רבי  אמר  וכן כולו . העולם  ע"א)כל קכ"ו  דף ח"א  דשקיל (בזוהר ,

עלמא . ככל

עלה רשב"י
בענן למרום
משה כמו
רבינו

דאשא ח . בעמודא  ונחית  לעילא סליק ע"ב)רשב"י רל "ז  דף ח"י, תיקון זהר כמו(תיקוני ,
ע"ה . רבינו  משה

רבינו משה
ורשב"י
מנעו
פורעניות 
העולם מן 

בעולםט. מלבוא  הפורעניות שהעביר  איתא  ע "ה  רבינו משה  ג)על פ"א, וכן (ויק "ר ,
עליו ב)נאמר פ"ו, משה(אסת "ר לולי להשמידם "ויאמר  דכתיב בפרץ, עמד משה 

בזוהר  איתא  וכן בפרץ", עמד  ע"א)בחירו ק "ו דף דיגין (ח"א בעלמא  נש  בר  הוה לא  :
בחיי  שאמר : רשב "י על בזוהר  איתא וכן מהימנא. רעיא  דאיהו כמשה דריה על 

דלעילא בדינא אתדן ולא  בצערא  עלמא  יתיב ע"א)לא  רכ "ה דף ח"א .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
ע' ידעו
לתורה פנים

שבעיםי . שהם דאורייתא , מפתחין שבעין בסיני הקב "ה  לו מסר רבינו משה 
לתורה הרמ "ק)פנים  בשם שם החמה ובאור ע"ב , פ"ג  דף ח"ב  רשב "י (זוהר  כן גם זכה  וכן ,

דאורייתא אנפין בתחילתו)לע' .(תיקו"ז

למשה
ולרשב"י
הכח  נמסר 
את  לברך 
ישראל

במדרש יא. איתא  רבינו משה ברכה)על ר "פ רבא  "(דברים זהישא: ה'", מאת  ברכה
אלא  בו  קורא תהי אל  תנחומא, א "ר אמר"ישיא "משה, וכן לאחרים. ברכה

רשב"י אביו  על אלעזר ע"ב)רבי  פ"ז דף ח"א  הכא .(זוהר איצטריכו דאבא ברכאן :

היה רשב"י 
משה ניצוץ
רבינו

להריב . משה דסליק תניינא  מזמנא  רבינו] משה  [של שלו ניצוץ  היה רשב"י
יוחאי". בן "שמעון נוטריקון שב "י " שבית למרום "עלית  פסוק סוד וזה כו',
ע') אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

קבורת 
רבינו משה
לא  ורשב"י
ילוד ידי על
אשה

עליויג. נאמר כן גם רשב"י וכן איש , שום ידי על כידוע , נקבר , לא  רבינו  משה
זוטא) אדרא ונכנסה(בסוף קמיה , להיט הוה  ואשא  באוירא , סליק הוה דפוריא  ,

במירון. למערה  מאליה המטה

פטירת 
רבינו משה
ורשב"י
ע"י נודעה
קול בת

בספרייד. איתא  רבינו משה  פטירת  ברכה)אודות משה .(ס "פ שמת  יצאה קול בת
עוזיאל בן יונתן בתרגום ה)וכן לד, ברכה  מן (עה "פ נפלת  קלא  ברת  בפטירתו  :

באוירא  וסליק מטתו  שיצאה ידי על נודעה  רשב"י פטירת  וכן דף שמיא. ח"ג (זוהר

ע"ב) .רצ"ו



הסתלקותו  לפני  רזין וגילוי רשב"י  וקבורת  הסתלקות 
המשפט"

הקב"ה שלי
בעצמו
ישפוט"

מן כשחלה  אבא ורבי חייא ורבי פנחס רבי לפניו נכנסו יוחאי בן שמעון רבי
שהוא כשראו אותו. משמש  היה אלעזר רבי ובנו קדישא , החברייא
רבי  להם  אמר ימות ?". העולם של יסודו שהוא מי "האם לו : אמרו למות נוטה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כגתולדות 

אנכי  שאין אני רואה כי בדיני, מעיינים שלמעלה דין הבית  שלא  "תדעו  שמעון:
אלא אנשים, כשאר  אני שאין מעלה, של להדיינים  ולא  למלאך לא  נמסר
המלך דוד שביקש  וזהו  דינו . בבית ולא  ישפוט, בעצמו הקב"ה שלי שהמשפט

מ"ג) משפט(תהלים "לעשות  אמר  המלך שלמה  וכן ריבי". וריבה אלקים "שפטני
הבית אז למות , נוטה האדם כאשר  למדנו שהרי אחר . ולא  לבדו הקב"ה עבדו",
של  זכיותיו  שמראים זכות, לכף  נוטים מהם יש  בדינו, מעיינים שלמעלה  דין
יוצא האיש  ואין אדם , של העבירות  שמראים  חוב, לכף נוטים מהם ויש אדם,
הרי  הכל, על העליון מלך הוא  שלו שהדיין מי אבל מבקש . שהוא  כמו  הדין מן
שמדותיו לפי הטעם? מה  בטוב . אלא לצאת  האיש  יכול ואין טוב , משפט זה 
כמו וחטאים, פשעים עוונות סליחות  ובידו תמיד, לזכות  נוטות  העליון  מלך של

ק "ל)שכתוב אני (תהלים ולפיכך אחר. ולא  עמך  תורא ", למען הסליחה עמך "כי
משפטי. ידין בעצמו שהוא  מלפניו מבקש 

רשב"י
נעלם
ממטתו
נמצא  ושוב
שם

מאותואחר שמעון רבי נעלם ופתאום מה, דבר  אומר  היה שמעון שרבי ראו כך
יכלו לא  ואימה פחד ומרוב שם, הנאספים כל ויתמהו  בו, ששכב החדר
להם שהיה חזק בושם  ריח הביתה  פרץ ופתאום העת, ארכה לא  דבר. לדבר 
ושמעו מטתו, על נמצא  שמעון שרבי ראו  זה  בתוך רוחם. ותחי נפש  למשיב

מי. עם ראו לא אבל  מישהו , עם  מדבר  שהוא

רשב"י
מסביר 
לתלמידיו
ארע  מה 

ענינם?לאחר מה שראו, הנפלאות  על שמעון לרבי שאלו החברים, רוח ששקט
אחרי  ששלחו הוא  מכם , שנעלמתי שראיתם "מה שמעון: רבי להם אמר 

בין  מקומי לראות  ביקשתי כי שבעמלמעלה , הייתי ולא שם, הצדיקים מקומות 
השילוני, אחיה הנביא אצל  מקום  לי ובחרתי עבורי, שהכינו המקום מן רצון
ללוות צדיקים נשמות מאות  שלש  עמי ופרחו לביתי, בחזרה נשלחתי כך ואחר 
העדן  גן של ריח הוא  ששמעתם, הקול הוא זה  דיברתי, ועמהם ביתי, עד אותי

עמנו ". שבא

בירר  רשב"י
עבור  מקום
ר "א  בנו
עדן בגן 

בגן אז  מקומי יהיה ואיה אבי! "אבי. אביו: אל ואמר  בנו אלעזר  רבי אליו קרב 
שתבא טרם  ימשך רב  זמן בני, חלקך "אשרי שמעון: רבי לו  אמר  העדן?"
שאר וחלק חלקנו  אשרי טוב, מקום עבורך גם  ביררתי עדן בגן שם אבל אלי,
השרת , מלאכי כמו העולמים לרבון ולהלל להודות  העומדים עדן, בגן הצדיקים 

לשמך ". יודו צדיקים "אך ככתוב

חוזר  רשב"י 
לימודו על
לפני
תלמידיו
ביומו
האחרון

יוםויהי  שזה בו  הכירו קדישא  והחברייא המיתה, יום הנורא , יום הגיע  כאשר
על  מחזיר היה  והוא שמעון, רבי לפני וישבו כולם  נאספו שלו, האחרון

שלמד התורה כל זוטא)לימודו אדרא   ב  רצ "ו, ח"ג  .(עי'



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כב

רבינו משה
ורשב"י
סודות  ידעו
ההשגחה

כו'"ו . לו ורע צדיק לו , וטוב  "צדיק  סוד הקב"ה הודיע ע"ה  רבינו (ברכותלמשה

ע"א) ז' זהדף סוד דרקיעא  ממתיבתא הודיעו לרשב"י וכן ע"א), קס "ח דף ח"ג  .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
שקולים
כל כנגד
העולם

נאמר ז. ע"ה  רבינו משה פ"ט)על השירה, פ' בשלח , פרשת כנגד (מכילתא  שקול שהיה
רשב"י על חייא  רבי  אמר  וכן כולו . העולם  ע"א)כל קכ"ו  דף ח"א  דשקיל (בזוהר ,

עלמא . ככל

עלה רשב"י
בענן למרום
משה כמו
רבינו

דאשא ח . בעמודא  ונחית  לעילא סליק ע"ב)רשב"י רל "ז  דף ח"י, תיקון זהר כמו(תיקוני ,
ע"ה . רבינו  משה

רבינו משה
ורשב"י
מנעו
פורעניות 
העולם מן 

בעולםט. מלבוא  הפורעניות שהעביר  איתא  ע "ה  רבינו משה  ג)על פ"א, וכן (ויק "ר ,
עליו ב)נאמר פ"ו, משה(אסת "ר לולי להשמידם "ויאמר  דכתיב בפרץ, עמד משה 

בזוהר  איתא  וכן בפרץ", עמד  ע"א)בחירו ק "ו דף דיגין (ח"א בעלמא  נש  בר  הוה לא  :
בחיי  שאמר : רשב "י על בזוהר  איתא וכן מהימנא. רעיא  דאיהו כמשה דריה על 

דלעילא בדינא אתדן ולא  בצערא  עלמא  יתיב ע"א)לא  רכ "ה דף ח"א .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
ע' ידעו
לתורה פנים

שבעיםי . שהם דאורייתא , מפתחין שבעין בסיני הקב "ה  לו מסר רבינו משה 
לתורה הרמ "ק)פנים  בשם שם החמה ובאור ע"ב , פ"ג  דף ח"ב  רשב "י (זוהר  כן גם זכה  וכן ,

דאורייתא אנפין בתחילתו)לע' .(תיקו"ז

למשה
ולרשב"י
הכח  נמסר 
את  לברך 
ישראל

במדרש יא. איתא  רבינו משה ברכה)על ר "פ רבא  "(דברים זהישא: ה'", מאת  ברכה
אלא  בו  קורא תהי אל  תנחומא, א "ר אמר"ישיא "משה, וכן לאחרים. ברכה

רשב"י אביו  על אלעזר ע"ב)רבי  פ"ז דף ח"א  הכא .(זוהר איצטריכו דאבא ברכאן :

היה רשב"י 
משה ניצוץ
רבינו

להריב . משה דסליק תניינא  מזמנא  רבינו] משה  [של שלו ניצוץ  היה רשב"י
יוחאי". בן "שמעון נוטריקון שב "י " שבית למרום "עלית  פסוק סוד וזה כו',
ע') אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

קבורת 
רבינו משה
לא  ורשב"י
ילוד ידי על
אשה

עליויג. נאמר כן גם רשב"י וכן איש , שום ידי על כידוע , נקבר , לא  רבינו  משה
זוטא) אדרא ונכנסה(בסוף קמיה , להיט הוה  ואשא  באוירא , סליק הוה דפוריא  ,

במירון. למערה  מאליה המטה

פטירת 
רבינו משה
ורשב"י
ע"י נודעה
קול בת

בספרייד. איתא  רבינו משה  פטירת  ברכה)אודות משה .(ס "פ שמת  יצאה קול בת
עוזיאל בן יונתן בתרגום ה)וכן לד, ברכה  מן (עה "פ נפלת  קלא  ברת  בפטירתו  :

באוירא  וסליק מטתו  שיצאה ידי על נודעה  רשב"י פטירת  וכן דף שמיא. ח"ג (זוהר

ע"ב) .רצ"ו



הסתלקותו  לפני  רזין וגילוי רשב"י  וקבורת  הסתלקות 
המשפט"

הקב"ה שלי
בעצמו
ישפוט"

מן כשחלה  אבא ורבי חייא ורבי פנחס רבי לפניו נכנסו יוחאי בן שמעון רבי
שהוא כשראו אותו. משמש  היה אלעזר רבי ובנו קדישא , החברייא
רבי  להם  אמר ימות ?". העולם של יסודו שהוא מי "האם לו : אמרו למות נוטה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כגתולדות 

אנכי  שאין אני רואה כי בדיני, מעיינים שלמעלה דין הבית  שלא  "תדעו  שמעון:
אלא אנשים, כשאר  אני שאין מעלה, של להדיינים  ולא  למלאך לא  נמסר
המלך דוד שביקש  וזהו  דינו . בבית ולא  ישפוט, בעצמו הקב"ה שלי שהמשפט

מ"ג) משפט(תהלים "לעשות  אמר  המלך שלמה  וכן ריבי". וריבה אלקים "שפטני
הבית אז למות , נוטה האדם כאשר  למדנו שהרי אחר . ולא  לבדו הקב"ה עבדו",
של  זכיותיו  שמראים זכות, לכף  נוטים מהם יש  בדינו, מעיינים שלמעלה  דין
יוצא האיש  ואין אדם , של העבירות  שמראים  חוב, לכף נוטים מהם ויש אדם,
הרי  הכל, על העליון מלך הוא  שלו שהדיין מי אבל מבקש . שהוא  כמו  הדין מן
שמדותיו לפי הטעם? מה  בטוב . אלא לצאת  האיש  יכול ואין טוב , משפט זה 
כמו וחטאים, פשעים עוונות סליחות  ובידו תמיד, לזכות  נוטות  העליון  מלך של

ק "ל)שכתוב אני (תהלים ולפיכך אחר. ולא  עמך  תורא ", למען הסליחה עמך "כי
משפטי. ידין בעצמו שהוא  מלפניו מבקש 

רשב"י
נעלם
ממטתו
נמצא  ושוב
שם

מאותואחר שמעון רבי נעלם ופתאום מה, דבר  אומר  היה שמעון שרבי ראו כך
יכלו לא  ואימה פחד ומרוב שם, הנאספים כל ויתמהו  בו, ששכב החדר
להם שהיה חזק בושם  ריח הביתה  פרץ ופתאום העת, ארכה לא  דבר. לדבר 
ושמעו מטתו, על נמצא  שמעון שרבי ראו  זה  בתוך רוחם. ותחי נפש  למשיב

מי. עם ראו לא אבל  מישהו , עם  מדבר  שהוא

רשב"י
מסביר 
לתלמידיו
ארע  מה 

ענינם?לאחר מה שראו, הנפלאות  על שמעון לרבי שאלו החברים, רוח ששקט
אחרי  ששלחו הוא  מכם , שנעלמתי שראיתם "מה שמעון: רבי להם אמר 

בין  מקומי לראות  ביקשתי כי שבעמלמעלה , הייתי ולא שם, הצדיקים מקומות 
השילוני, אחיה הנביא אצל  מקום  לי ובחרתי עבורי, שהכינו המקום מן רצון
ללוות צדיקים נשמות מאות  שלש  עמי ופרחו לביתי, בחזרה נשלחתי כך ואחר 
העדן  גן של ריח הוא  ששמעתם, הקול הוא זה  דיברתי, ועמהם ביתי, עד אותי

עמנו ". שבא

בירר  רשב"י
עבור  מקום
ר "א  בנו
עדן בגן 

בגן אז  מקומי יהיה ואיה אבי! "אבי. אביו: אל ואמר  בנו אלעזר  רבי אליו קרב 
שתבא טרם  ימשך רב  זמן בני, חלקך "אשרי שמעון: רבי לו  אמר  העדן?"
שאר וחלק חלקנו  אשרי טוב, מקום עבורך גם  ביררתי עדן בגן שם אבל אלי,
השרת , מלאכי כמו העולמים לרבון ולהלל להודות  העומדים עדן, בגן הצדיקים 

לשמך ". יודו צדיקים "אך ככתוב

חוזר  רשב"י 
לימודו על
לפני
תלמידיו
ביומו
האחרון

יוםויהי  שזה בו  הכירו קדישא  והחברייא המיתה, יום הנורא , יום הגיע  כאשר
על  מחזיר היה  והוא שמעון, רבי לפני וישבו כולם  נאספו שלו, האחרון

שלמד התורה כל זוטא)לימודו אדרא   ב  רצ "ו, ח"ג  .(עי'



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כד 

רשב"י
מבקש 
שיקראו
יצחק  לרבי
יסדר  למען 
החידושים
שעומד
להם לגלות

נבהלופתאום  מבחוץ , לבית  סביב מקיף שהיה אש כמראה גדול אור  ראו
ורבי  בנו  אלעזר  רבי נשארו  ובפנים החוצה, ויצאו  קדישא  החברייא 
יש אם וראה  החוצה "צא  אלעזר: לרבי ואמר  עיניו את  שמעון רבי פתח אבא .
לו ואמור  המות , מלאך משליטת אותו שהצלתי החביב תלמידי יצחק  רבי שם
אחר יוכל למען אדבר, אשר  תורה חידושי שישמע מטתי אצל ותושיבהו שיכנס,

ממני". ישמע  אשר  תורה  החידושי לסדר  כך

רשב"י
את  בוחר
התלמידים
שישארו;
יצחק  רבי
מגיע 
ורשב"י
בו שמח

לרבי אחר וישאל פניו, על מרחף  היה שמח ואור מטתו על  שמעון רבי ישב  כך
אלעזר רבי יצא  נכנסים. אינם ומדוע  קדישא , החברייא המה איה  אלעזר 
נשא אז שמחה. של פנים בהארת  היה  כולם עם ודיבורו  שיכנסו, להחברים  וקרא 
מן  חברים  איזה  בחר  תפלתו אחר  תפלה . מתפלל והיה  לשמים ידיו שמעון רבי
בפנים: נשארו החוצה . יצאו והשאר בביתו , ישארו  הם שרק קדישא  החברייא 
רבי  גם ונכנס  בא  מיד חייא . ורבי יוסי רבי יהודה , רבי אבא, רבי אלעזר, רבי
רבה שמחה חלקך! "אשרי לו: ואמר  עמו שמח  שמעון רבי ראהו כאשר  יצחק.

הזה ". ביום לך יתוספו קדושה של מדרגות וכמה

אני "חפץ
לכם לגלות
היסודות 
חכמת  של
הקבלה"

קדושים!אז חברים  אלי "שמעו בפנים: שנשארו להחברים שמעון רבי אמר
ושכי  רצון עת עתה אבאכאשר שלא  אני  מבקש  בתוכנו, הקדושה נה

חכמת של היסודות  לכם לגלות  אני חפץ ובכן פנים, בבושת  העליון לעולם
לפני, אלעזר רבי ישב ובכן לאיש. אותם  גליתי לא  עוד  עתה עד אשר  הקבלה,
בפנים שנשארו החברים ושאר  שאדבר . מה כל ויכתוב מאחורי , ישב אבא  ורבי
גם אם כי באזנם, רק  לא  יכנסו למען דברי, את  היטב  וישמעו הצד מן ישבו

לבבם ". בעומק 

רשב"י
דורש 
את  ומגלה 
של הסודות
חכמת 
הקבלה
העמוקה

פסוקי אחר  בדרשות  תורה חידושי לדבר  והתחיל בטליתו שמעון רבי נתעטף זה
להעמיד  וצוה  הפסיק הדרוש באמצע  העמוקה. הקבלה חכמת פי על תנ"ך
אימה העדן. גן מן עתה שבא  חותנו, יאיר  בן פנחס רבי עבור  מטתו , אצל כסא
שוב הקרקע , על וישבו כסאות  על לשבת  ופחדו החברים, על נפל גדול ופחד
מאורגים העמוקה , הקבלה חכמת  של הסודות  ולגלות  לדרוש  שמעון רבי התחיל

"אדרא ". בשם  ונקראים תנ"ך, פסוקי על דרשות  עם ומקושרים

רשב"י
משתתק 
בתיבת 
'חיים';
הרגע 
בא  האחרון

הפסוקרבי את  לדרוש  שמעון רבי הגיע שכאשר  סיפר  קל"ג)אבא  שם(תהלים "כי
נשמע ולא  חיים תיבת  אצל נשתתק העולם", עד חיים הברכה את ה' צוה
אבל  ולכתוב, עוד לשמוע  אזנו והטה  בידו העט את  אחז אבא רבי יותר . ממנו
פרץ אשר אש  כמראה גדול האור מן ונשתומם נבהל רגע באותו שמע. לא 
יכלו ולא מאד, הגדול האור  מחמת  החברים  כל עיני אחזה עוורת  לבית , פתאום
שכבו כך למטה. ופניהם  הקרקע על להשתטח הוכרחו כי שם , נולד מה לראות

בא . האחרון שרגע הבינו כי ובכו,

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כהתולדות 

המנורה
הטהורה
כבתה,
התלמידים
פורצים
בבכי

מן אור החברים קמו אז לגמרי. ועבר  וחלף  שנקטן, עד קצרה  עת  עמד החזק
יוחאי  בן שמעון רבי כבתה, קדשים  קודש הטהורה שהמנורה ויראו הארץ

צדו על שוכב בטליתו , מעוטף לנצח, עיניו סגר עולם  יסוד ואורצדיק הימנית ,
בבכיה , פרצו החברים שאר עם אלעזר  רבי הקדושה. צורתו על  חופף  שמח

דבר . לדבר  פיהם  לפתוח יכלו  לא ואנחה צער  ומרוב 
הכבוד
האחרון
לרשב"י

מחויביםאך שאנו העת  באה "חברים! ואמר : רגליו  על קם התחזק , חייא  רבי
קדשים , קודש  המאירה מנורה  ורבנו, מורנו לאדוננו האחרון כבוד לחלוק

לו ". כראוי וקבורה הלויה  לעשות  נשתדל
הלוית 
הרשב"י,
המטה
עד פורחת
לפני
המערה
שבכפר 
מירון

בכל בתוך והן בעיר  הן שמעון, רבי מפטירת בזק במהירות  השמועה  נפוצה כך
בהלויה חבל לקחת  למירון לזרום המונים התחילו הסביבה מכל הגליל.
ואגודות חבורות  בהם  שהיו  ההמון בין גדולה מחלוקות  אז  פרצה  אבל שלו.
היו כאשר  ויהי אצלם. יקבר שמעון שרבי חפצה  אחת  וכל  מקומות , מכמה
מטתו את  נשאו  ישראל חכמי עם הקדושה  וחברייא  והקבורה, הלויה אל  מוכנים
לאט , לאט פרחה באויר למעלה התנשאה  המטה כי המחלוקות , שקטה החוצה,
הארץ . עד  אש עמוד המטה לפני נראה  גם המטה . אחרי הלכו הנאספים  וכל 
המערה לפני עד המטה פרחה  וכך
שנצרך כולם הבינו אז מירון, שבכפר 
כאשר המערה . באותה לקוברו
בת נשמע להמערה  המטה  הכניסו
על  יניחו  שלום  "יבא  הפסוק  קול

הימין". לקץ  לגורלך  ותעמוד ותנוח לקץ לך "אתה הפסוק וגם  משכבותם".

.

דרשב"י  הילולא   בעומר ל"ג
כנסת 
ישראל
חולקת 
כבוד
לרשב"י
ל"ג  ביום
בעומר 

עםעל  בעומר. ל"ג  ביום נפטר  יוחאי בן שמעון שרבי ומפורסם ידוע הקבלה פי
בלבנון, אשר הארז התנא , אותו של קדושתו גודל מרגיש הקדוש  ישראל
לכל  המאור  אור  גדול  אור  אחריו שהשאיר  שבחבורה הארי התנאים , שבין הענק
שהם וזוטא , רבא ה"אדרות", שתי עם הקדוש "הזוהר" ספר  הוא העולם,
אור נשכח  לא  לכן הקבלה, חכמת  שנקראת  האלוהית  חכמה של היסודות 

חולקת  ישראל כנסת  הזה היום  ועד העולם . מן קדושתו 
גדולה חגיגה ידי  על שלו , היארצייט ביום גדול כבוד לו 
שכבות מכל אנשים  אלפים עשרות  וכמה כמה מאת 

זית בשמן גדולה הדלקה שעושים  הלילההעם , כל 
בית נבנה הגדול בחצר קברו. מערת  אצל מירון, בכפר 
בנין  גג  על רבה  בשמחה נעשה ההדלקה המדרש .

ישראל, כל ועל עלינו יגן זכותו יוחאי. בר שמעון דרבי הילולא  ונקראת המערה.
אמן.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כד 

רשב"י
מבקש 
שיקראו
יצחק  לרבי
יסדר  למען 
החידושים
שעומד
להם לגלות

נבהלופתאום  מבחוץ , לבית  סביב מקיף שהיה אש כמראה גדול אור  ראו
ורבי  בנו  אלעזר  רבי נשארו  ובפנים החוצה, ויצאו  קדישא  החברייא 
יש אם וראה  החוצה "צא  אלעזר: לרבי ואמר  עיניו את  שמעון רבי פתח אבא .
לו ואמור  המות , מלאך משליטת אותו שהצלתי החביב תלמידי יצחק  רבי שם
אחר יוכל למען אדבר, אשר  תורה חידושי שישמע מטתי אצל ותושיבהו שיכנס,

ממני". ישמע  אשר  תורה  החידושי לסדר  כך

רשב"י
את  בוחר
התלמידים
שישארו;
יצחק  רבי
מגיע 
ורשב"י
בו שמח

לרבי אחר וישאל פניו, על מרחף  היה שמח ואור מטתו על  שמעון רבי ישב  כך
אלעזר רבי יצא  נכנסים. אינם ומדוע  קדישא , החברייא המה איה  אלעזר 
נשא אז שמחה. של פנים בהארת  היה  כולם עם ודיבורו  שיכנסו, להחברים  וקרא 
מן  חברים  איזה  בחר  תפלתו אחר  תפלה . מתפלל והיה  לשמים ידיו שמעון רבי
בפנים: נשארו החוצה . יצאו והשאר בביתו , ישארו  הם שרק קדישא  החברייא 
רבי  גם ונכנס  בא  מיד חייא . ורבי יוסי רבי יהודה , רבי אבא, רבי אלעזר, רבי
רבה שמחה חלקך! "אשרי לו: ואמר  עמו שמח  שמעון רבי ראהו כאשר  יצחק.

הזה ". ביום לך יתוספו קדושה של מדרגות וכמה

אני "חפץ
לכם לגלות
היסודות 
חכמת  של
הקבלה"

קדושים!אז חברים  אלי "שמעו בפנים: שנשארו להחברים שמעון רבי אמר
ושכי  רצון עת עתה אבאכאשר שלא  אני  מבקש  בתוכנו, הקדושה נה

חכמת של היסודות  לכם לגלות  אני חפץ ובכן פנים, בבושת  העליון לעולם
לפני, אלעזר רבי ישב ובכן לאיש. אותם  גליתי לא  עוד  עתה עד אשר  הקבלה,
בפנים שנשארו החברים ושאר  שאדבר . מה כל ויכתוב מאחורי , ישב אבא  ורבי
גם אם כי באזנם, רק  לא  יכנסו למען דברי, את  היטב  וישמעו הצד מן ישבו

לבבם ". בעומק 

רשב"י
דורש 
את  ומגלה 
של הסודות
חכמת 
הקבלה
העמוקה

פסוקי אחר  בדרשות  תורה חידושי לדבר  והתחיל בטליתו שמעון רבי נתעטף זה
להעמיד  וצוה  הפסיק הדרוש באמצע  העמוקה. הקבלה חכמת פי על תנ"ך
אימה העדן. גן מן עתה שבא  חותנו, יאיר  בן פנחס רבי עבור  מטתו , אצל כסא
שוב הקרקע , על וישבו כסאות  על לשבת  ופחדו החברים, על נפל גדול ופחד
מאורגים העמוקה , הקבלה חכמת  של הסודות  ולגלות  לדרוש  שמעון רבי התחיל

"אדרא ". בשם  ונקראים תנ"ך, פסוקי על דרשות  עם ומקושרים

רשב"י
משתתק 
בתיבת 
'חיים';
הרגע 
בא  האחרון

הפסוקרבי את  לדרוש  שמעון רבי הגיע שכאשר  סיפר  קל"ג)אבא  שם(תהלים "כי
נשמע ולא  חיים תיבת  אצל נשתתק העולם", עד חיים הברכה את ה' צוה
אבל  ולכתוב, עוד לשמוע  אזנו והטה  בידו העט את  אחז אבא רבי יותר . ממנו
פרץ אשר אש  כמראה גדול האור מן ונשתומם נבהל רגע באותו שמע. לא 
יכלו ולא מאד, הגדול האור  מחמת  החברים  כל עיני אחזה עוורת  לבית , פתאום
שכבו כך למטה. ופניהם  הקרקע על להשתטח הוכרחו כי שם , נולד מה לראות

בא . האחרון שרגע הבינו כי ובכו,

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כהתולדות 

המנורה
הטהורה
כבתה,
התלמידים
פורצים
בבכי

מן אור החברים קמו אז לגמרי. ועבר  וחלף  שנקטן, עד קצרה  עת  עמד החזק
יוחאי  בן שמעון רבי כבתה, קדשים  קודש הטהורה שהמנורה ויראו הארץ

צדו על שוכב בטליתו , מעוטף לנצח, עיניו סגר עולם  יסוד ואורצדיק הימנית ,
בבכיה , פרצו החברים שאר עם אלעזר  רבי הקדושה. צורתו על  חופף  שמח

דבר . לדבר  פיהם  לפתוח יכלו  לא ואנחה צער  ומרוב 
הכבוד
האחרון
לרשב"י

מחויביםאך שאנו העת  באה "חברים! ואמר : רגליו  על קם התחזק , חייא  רבי
קדשים , קודש  המאירה מנורה  ורבנו, מורנו לאדוננו האחרון כבוד לחלוק

לו ". כראוי וקבורה הלויה  לעשות  נשתדל
הלוית 
הרשב"י,
המטה
עד פורחת
לפני
המערה
שבכפר 
מירון

בכל בתוך והן בעיר  הן שמעון, רבי מפטירת בזק במהירות  השמועה  נפוצה כך
בהלויה חבל לקחת  למירון לזרום המונים התחילו הסביבה מכל הגליל.
ואגודות חבורות  בהם  שהיו  ההמון בין גדולה מחלוקות  אז  פרצה  אבל שלו.
היו כאשר  ויהי אצלם. יקבר שמעון שרבי חפצה  אחת  וכל  מקומות , מכמה
מטתו את  נשאו  ישראל חכמי עם הקדושה  וחברייא  והקבורה, הלויה אל  מוכנים
לאט , לאט פרחה באויר למעלה התנשאה  המטה כי המחלוקות , שקטה החוצה,
הארץ . עד  אש עמוד המטה לפני נראה  גם המטה . אחרי הלכו הנאספים  וכל 
המערה לפני עד המטה פרחה  וכך
שנצרך כולם הבינו אז מירון, שבכפר 
כאשר המערה . באותה לקוברו
בת נשמע להמערה  המטה  הכניסו
על  יניחו  שלום  "יבא  הפסוק  קול

הימין". לקץ  לגורלך  ותעמוד ותנוח לקץ לך "אתה הפסוק וגם  משכבותם".

.

דרשב"י  הילולא   בעומר ל"ג
כנסת 
ישראל
חולקת 
כבוד
לרשב"י
ל"ג  ביום
בעומר 

עםעל  בעומר. ל"ג  ביום נפטר  יוחאי בן שמעון שרבי ומפורסם ידוע הקבלה פי
בלבנון, אשר הארז התנא , אותו של קדושתו גודל מרגיש הקדוש  ישראל
לכל  המאור  אור  גדול  אור  אחריו שהשאיר  שבחבורה הארי התנאים , שבין הענק
שהם וזוטא , רבא ה"אדרות", שתי עם הקדוש "הזוהר" ספר  הוא העולם,
אור נשכח  לא  לכן הקבלה, חכמת  שנקראת  האלוהית  חכמה של היסודות 

חולקת  ישראל כנסת  הזה היום  ועד העולם . מן קדושתו 
גדולה חגיגה ידי  על שלו , היארצייט ביום גדול כבוד לו 
שכבות מכל אנשים  אלפים עשרות  וכמה כמה מאת 

זית בשמן גדולה הדלקה שעושים  הלילההעם , כל 
בית נבנה הגדול בחצר קברו. מערת  אצל מירון, בכפר 
בנין  גג  על רבה  בשמחה נעשה ההדלקה המדרש .

ישראל, כל ועל עלינו יגן זכותו יוחאי. בר שמעון דרבי הילולא  ונקראת המערה.
אמן.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כו

ביוםמנהג ז"ל אלעזר  רבי ובנו ז"ל רשב"י קברי על לילך שנוהגין ישראל ארץ
וכו'. בעמר זקני ל"ג תצ "ג)(עטרת סימן או"ח שו"ע על ם

בא"י הדר
בל"ג  יעלה
לעומר 
למירון
שם וישמח 

שכן אם  וכל גדולה . שמחה  ישמח ושם קברו על לשמח  ילך ישראל בארץ דר
מצוה . שהיא הפאות , ומניח בנו  ראש  שמגלח ראשונה  פעם הוא  אם

חסי  איר )(משנת מסכת  דים,

הפמליא  כל
מעלה של
ונשמות 
הצדיקים
במירון הם
לעומר  בל"ג 

אחד הרב פעם היה אמן, עלינו יגן זכותו  החיים האור  עטר בן חיים רבי הקדוש 
ההר לתחתית  והגיע למירון וכשעלה ת "ו, צפת  הקדש  עיר  פה בהלולא 
הדרך וכל רגליו, ועל ידיו על עולה והיה מהחמור ירד  הרשב"י לציון שעולים 
קודשא שלהבת  אש  למקום נכנס, השפל אני היכן וצועק, כבהמה  נועה היה 
ובעת שמה, הצדיקים נשמות  וכל הכא , מעלה של פמליא  וכל הוא , בריך

שם . עיין גדולה, שמחה  שמח היה ההלולא
שמוא( מלכים)רבי כבוד בסוף  צפת גאב "ד העליר ל 

שמעון.שמעו דרבי  להלולא ואתכנשו ואתו עלו הקדושקלא  רצ"ו)(זוהר דף ח"ג

ל"גמדי  ביום  למירון לעלות  ישראל רבבות  לבות  מתעוררת  בשנה שנה
חלעומר . הקדוש  קדישא)(זוהר זוטא האדרא סוף רצ"ו: "ג

רשב"י
המשיך
תקונים
כאלה,
דור  שבכל
עד ודור
שכל הסוף ,
שירצה מי
יוכל לשוב
להתקרב
להשם
מכל יתברך 
מקום
שהוא 

תוכל שגילה כזה  וקדוש  צדיק שהיה שזכינו מה  היא  כזאתהשמחה נוראה  רה
שלא בטוחים  אנו  זה ידי שעל עד הקדושה , בתורתו כאלה תקונים  ותיקן
תיקן  דיקא שאז הסתלקותו, ידי על דיקא גמר  וזה  זרענו, מפי התורה תשכח
מלבד  זוטא, האדרא  אז  וגילה  זמנם , קודם שמתו  עקיבא  רבי תלמידי של הפגם
הקדוש , זוהר ספר  וכל דצניעותא  וספרא  רבא האדרא  חייו  ימי כל שגילה מה 
שירצה מי שכל הסוף , עד ודור  דור  שבכל כאלה תיקונים המשיך  זה כל ידי שעל
הצמצומים תיקון ידי על שהוא  מקום מכל  יתברך להשם להתקרב יוכל לשוב
יותר במיתתן צדיקים גדולים כי הקדוש , הסתלקותו ביום ובפרט בחייו שתיקן

נ "ו)מבחייהם . אות ז ' הלכה המנחה תפלת הלכות הלכות לקוטי (ספר 

שמחת 
הילולא 
דרשב"י
בשביל
ההשארה
הקדושה
שהשאיר 
הזוהר  לנו
הקדוש 
לדורי
דורות 

עיקרוזהו כי נסתלק, שאז  בעומר  בל"ג שעושין דרשב "י הילולא  בחינת 
ספר שהם כזאת  קדושה השארה לנו  שהשאיר שזכינו מה  השמחה
תקונים הם  הזוהר  ספר  כל כי אלקות , להשגות נזכה זה  ידי שעל הקדוש  הזוהר 
אלקות , להשגות  נזכה זה  ידי שעל הקדושה, השגתם ברוב שהמשיכו וכלים 

ותלמידיו . יוחאי בר שמעון רבי שגלו הקדושה הקבלה דרכי כל שזהו 

אראנוועל  מצרים מארץ צאתך "כימי ויקויים גלותא, מן יפקון דא  בזוהר כן
ז )נפלאות" משה(מיכה ידי על הגאולה שהיתה  מצרים ביציאת  כמו  היינו ,

בגלות עתה כן כמו  נפלאים , בדרכים  אלקות  השגות  אז לנו שגלה ידי על רבינו
תורה הסתרי כל  ידי על יגאלנו  ברחמיו אבל יותר , וכבד  שקשה הזה האחרון
אלקות , להשגת  וצמצומים כלים שהם  וחבריו , יוחאי בן שמעון רבי התנא  שגילו 

ורוחניות . בגשמיות  וגאולתה הנפש  רפואת  עיקר זה  ידי שעל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כזתולדות 

רבי ועל התנא הסתלקות  ביום  דהיינו גדולה , שמחה בעומר  בל"ג עושין כן
שה שזכינו על  יוחאי, בר לדורי שמעון שתשאר כזאת השארה לנו שאיר 

באמת . יתברך להשיגו נזכה זה ידי שעל דורות,

שמעון כי רבי שגילה  התורה סתרי כלל ומבינים יודעין אנו אין שעדיין פי על אף 
עשה כבר  כי לנפשנו, גדול תיקון הוא  כן פי על אף ותיקונים, בזוהר יוחאי בר
שגילה , הקדושה  תורתו דרכי ידי על גדולים ותיקונים נפלאים  כלים לנו  והכין
להשגות בנקל לבוא יוכל יתברך, אותו לבקש  להתייגע  שרוצה  מי זה  יד שעל

שגלה . והתיקונים  והכלים הדרכים ידי על  אלקות ,

לברכהועל  זכרונו  האר"י לכתבי זכינו יוחאי בר  שמעון  רבי התנא אחר  גם  כן
ידי  על שזכינו למה זכינו בדורותיו  וכן וכו', נפלאים תקונים לגלות שהוסיף

עכשיו . עד לברכה זכרונו  טוב שם הבעל מימות  שהיו הצדיקים גדולי
ד') הלכה נזיקין הלכות הלכות לקוטי (ספר

טעם
שנוהגין
להרבות
בנרות
בל"ג
בעומר 

אמר רבי קדישא , באדרא  ההוא  ביום רזין מגלה כשהיה ע"ב)שמעון רצ"א וזה(דף
יומא והאי וכו', הוא בריך דקודשא קמיה  רזין לגלאה בעינא  והשתא  לשונו :
קיימא , ברשותי דא  יומא  כל דהא אחרא, כיומא  לדוכתיה למיעל יתרחק לא 
להתחשך, היום  לאור  רשות  היה  ולא  באורו מתארך  היום שהיה לומר  רצה עכ"ל .
האורות כל כי יורה וזה רשות, שמעון רבי לו שנתן עד העולם, מן שיתפנה  הינו 
בה נגנז אשר דאוריתא  סתימין רזין הינו  טוב, כי האור  אל ומשמשים בטלים
הגנוז באו "ר  מאירים הנם  דאוריתא ברזין המבינים  והצדיקים  לצדיקים, הגנוז אור 
בעבור שמעון. רבי של פקודתו ושמר  מתארך היה  ההוא היום אור  כן על בה .

ההוא . ביום  אור  מרבין יששכר )זה (בני

רשב"י 
לכל  מברך
הבאים 
למירון 

ציונומקובל  על הרשב"י האלקי התנא עומד בעומר  ל"ג  שביום  ז"ל מהאר"י
קדשו שם לכבוד למירון שמה  הבאים ואחד אחד לכל ומברך הקדוש ,

שלו . רבתי ההלולא בשמחת  שם לשמוח

.

הגעגועים 
החבריא  של
קדישא 
שמעון  לרבי
יוחאי  בן

לדראבזוהר ווי  איתא , יוחאי  בן שמעון  רבי את  החבריא  ששבחו  מקומות  בכמה
בחינת  והוא  ותשכח , עין  פוק  יסתלק , ל "א )כד  'כיון(שמות  וינפש ", "שבת :

נפש ' אבדה וי  טז)ששבת  שבא(ביצה  יתרה הנפש  של התענוג  גודל  שמחמת  היינו  .
שבת . במוצאי הנפש  אבדת  על ולהצטער להתגעגע  תכף  מתחילים כן  על  בשבת ,
יוחאי , בן  שמעון רבי  מרבם שקבלו  והשעשועים  התענוגים  גודל  מחמת  החבריא , כן 

להם . שיהיה  ההסתלקות  צער  לבם  על  ועלה  להתגעגע , התחילו  ומיד  תכף כן  על
קכ "ו) סימן  א ' חלק  מוהר "ן (לקוטי

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כו

ביוםמנהג ז"ל אלעזר  רבי ובנו ז"ל רשב"י קברי על לילך שנוהגין ישראל ארץ
וכו'. בעמר זקני ל"ג תצ "ג)(עטרת סימן או"ח שו"ע על ם

בא"י הדר
בל"ג  יעלה
לעומר 
למירון
שם וישמח 

שכן אם  וכל גדולה . שמחה  ישמח ושם קברו על לשמח  ילך ישראל בארץ דר
מצוה . שהיא הפאות , ומניח בנו  ראש  שמגלח ראשונה  פעם הוא  אם

חסי  איר )(משנת מסכת  דים,

הפמליא  כל
מעלה של
ונשמות 
הצדיקים
במירון הם
לעומר  בל"ג 

אחד הרב פעם היה אמן, עלינו יגן זכותו  החיים האור  עטר בן חיים רבי הקדוש 
ההר לתחתית  והגיע למירון וכשעלה ת "ו, צפת  הקדש  עיר  פה בהלולא 
הדרך וכל רגליו, ועל ידיו על עולה והיה מהחמור ירד  הרשב"י לציון שעולים 
קודשא שלהבת  אש  למקום נכנס, השפל אני היכן וצועק, כבהמה  נועה היה 
ובעת שמה, הצדיקים נשמות  וכל הכא , מעלה של פמליא  וכל הוא , בריך

שם . עיין גדולה, שמחה  שמח היה ההלולא
שמוא( מלכים)רבי כבוד בסוף  צפת גאב "ד העליר ל 

שמעון.שמעו דרבי  להלולא ואתכנשו ואתו עלו הקדושקלא  רצ"ו)(זוהר דף ח"ג

ל"גמדי  ביום  למירון לעלות  ישראל רבבות  לבות  מתעוררת  בשנה שנה
חלעומר . הקדוש  קדישא)(זוהר זוטא האדרא סוף רצ"ו: "ג

רשב"י
המשיך
תקונים
כאלה,
דור  שבכל
עד ודור
שכל הסוף ,
שירצה מי
יוכל לשוב
להתקרב
להשם
מכל יתברך 
מקום
שהוא 

תוכל שגילה כזה  וקדוש  צדיק שהיה שזכינו מה  היא  כזאתהשמחה נוראה  רה
שלא בטוחים  אנו  זה ידי שעל עד הקדושה , בתורתו כאלה תקונים  ותיקן
תיקן  דיקא שאז הסתלקותו, ידי על דיקא גמר  וזה  זרענו, מפי התורה תשכח
מלבד  זוטא, האדרא  אז  וגילה  זמנם , קודם שמתו  עקיבא  רבי תלמידי של הפגם
הקדוש , זוהר ספר  וכל דצניעותא  וספרא  רבא האדרא  חייו  ימי כל שגילה מה 
שירצה מי שכל הסוף , עד ודור  דור  שבכל כאלה תיקונים המשיך  זה כל ידי שעל
הצמצומים תיקון ידי על שהוא  מקום מכל  יתברך להשם להתקרב יוכל לשוב
יותר במיתתן צדיקים גדולים כי הקדוש , הסתלקותו ביום ובפרט בחייו שתיקן

נ "ו)מבחייהם . אות ז ' הלכה המנחה תפלת הלכות הלכות לקוטי (ספר 

שמחת 
הילולא 
דרשב"י
בשביל
ההשארה
הקדושה
שהשאיר 
הזוהר  לנו
הקדוש 
לדורי
דורות 

עיקרוזהו כי נסתלק, שאז  בעומר  בל"ג שעושין דרשב "י הילולא  בחינת 
ספר שהם כזאת  קדושה השארה לנו  שהשאיר שזכינו מה  השמחה
תקונים הם  הזוהר  ספר  כל כי אלקות , להשגות נזכה זה  ידי שעל הקדוש  הזוהר 
אלקות , להשגות  נזכה זה  ידי שעל הקדושה, השגתם ברוב שהמשיכו וכלים 

ותלמידיו . יוחאי בר שמעון רבי שגלו הקדושה הקבלה דרכי כל שזהו 

אראנוועל  מצרים מארץ צאתך "כימי ויקויים גלותא, מן יפקון דא  בזוהר כן
ז )נפלאות" משה(מיכה ידי על הגאולה שהיתה  מצרים ביציאת  כמו  היינו ,

בגלות עתה כן כמו  נפלאים , בדרכים  אלקות  השגות  אז לנו שגלה ידי על רבינו
תורה הסתרי כל  ידי על יגאלנו  ברחמיו אבל יותר , וכבד  שקשה הזה האחרון
אלקות , להשגת  וצמצומים כלים שהם  וחבריו , יוחאי בן שמעון רבי התנא  שגילו 

ורוחניות . בגשמיות  וגאולתה הנפש  רפואת  עיקר זה  ידי שעל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כזתולדות 

רבי ועל התנא הסתלקות  ביום  דהיינו גדולה , שמחה בעומר  בל"ג עושין כן
שה שזכינו על  יוחאי, בר לדורי שמעון שתשאר כזאת השארה לנו שאיר 

באמת . יתברך להשיגו נזכה זה ידי שעל דורות,

שמעון כי רבי שגילה  התורה סתרי כלל ומבינים יודעין אנו אין שעדיין פי על אף 
עשה כבר  כי לנפשנו, גדול תיקון הוא  כן פי על אף ותיקונים, בזוהר יוחאי בר
שגילה , הקדושה  תורתו דרכי ידי על גדולים ותיקונים נפלאים  כלים לנו  והכין
להשגות בנקל לבוא יוכל יתברך, אותו לבקש  להתייגע  שרוצה  מי זה  יד שעל

שגלה . והתיקונים  והכלים הדרכים ידי על  אלקות ,

לברכהועל  זכרונו  האר"י לכתבי זכינו יוחאי בר  שמעון  רבי התנא אחר  גם  כן
ידי  על שזכינו למה זכינו בדורותיו  וכן וכו', נפלאים תקונים לגלות שהוסיף

עכשיו . עד לברכה זכרונו  טוב שם הבעל מימות  שהיו הצדיקים גדולי
ד') הלכה נזיקין הלכות הלכות לקוטי (ספר

טעם
שנוהגין
להרבות
בנרות
בל"ג
בעומר 

אמר רבי קדישא , באדרא  ההוא  ביום רזין מגלה כשהיה ע"ב)שמעון רצ"א וזה(דף
יומא והאי וכו', הוא בריך דקודשא קמיה  רזין לגלאה בעינא  והשתא  לשונו :
קיימא , ברשותי דא  יומא  כל דהא אחרא, כיומא  לדוכתיה למיעל יתרחק לא 
להתחשך, היום  לאור  רשות  היה  ולא  באורו מתארך  היום שהיה לומר  רצה עכ"ל .
האורות כל כי יורה וזה רשות, שמעון רבי לו שנתן עד העולם, מן שיתפנה  הינו 
בה נגנז אשר דאוריתא  סתימין רזין הינו  טוב, כי האור  אל ומשמשים בטלים
הגנוז באו "ר  מאירים הנם  דאוריתא ברזין המבינים  והצדיקים  לצדיקים, הגנוז אור 
בעבור שמעון. רבי של פקודתו ושמר  מתארך היה  ההוא היום אור  כן על בה .

ההוא . ביום  אור  מרבין יששכר )זה (בני

רשב"י 
לכל  מברך
הבאים 
למירון 

ציונומקובל  על הרשב"י האלקי התנא עומד בעומר  ל"ג  שביום  ז"ל מהאר"י
קדשו שם לכבוד למירון שמה  הבאים ואחד אחד לכל ומברך הקדוש ,

שלו . רבתי ההלולא בשמחת  שם לשמוח

.

הגעגועים 
החבריא  של
קדישא 
שמעון  לרבי
יוחאי  בן

לדראבזוהר ווי  איתא , יוחאי  בן שמעון  רבי את  החבריא  ששבחו  מקומות  בכמה
בחינת  והוא  ותשכח , עין  פוק  יסתלק , ל "א )כד  'כיון(שמות  וינפש ", "שבת :

נפש ' אבדה וי  טז)ששבת  שבא(ביצה  יתרה הנפש  של התענוג  גודל  שמחמת  היינו  .
שבת . במוצאי הנפש  אבדת  על ולהצטער להתגעגע  תכף  מתחילים כן  על  בשבת ,
יוחאי , בן  שמעון רבי  מרבם שקבלו  והשעשועים  התענוגים  גודל  מחמת  החבריא , כן 

להם . שיהיה  ההסתלקות  צער  לבם  על  ועלה  להתגעגע , התחילו  ומיד  תכף כן  על
קכ "ו) סימן  א ' חלק  מוהר "ן (לקוטי

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כח

ימינו  עד המשנה מימי למירון העלייה
השתטחות
על  התנאים
רשב"י  קבר 
במירון 

אבאא. רבי התנא  הנאמן וסופרו  הרשב "י  רפז.)תלמידי ג ' חלק  זהר זוטא אדרא ריש (ראה

הטובים ממעשיו  שם והזכיר קברו, על י"ב)השתטח פרק  רבתי פסיקתא ולמד (ראה ,
הרשב"י רבו מתורת  קנ "ו.)שם דף ח"א הקדוש  זוהר .(ראה

רבא ב. חייא  רבי התנא  קדישא  אדרא ודבי הרשב"י ח"במתלמידי  הקדוש  זוהר  (ראה

מעלתוי"ד.) ומגדולת  ממעשיו  והזכיר  במירון הקדוש רבו ציון על השתטח
קדשו בעיני שראה מה ממעל  ד.)בשמים דף בהקדמה הקדוש  בזוהר .(ראה

לעפרא ג . ונשק  בארעא  אשתטח חייא  פז )רבי כתם עפרא(ראה עפרא ואמר  ובכה
קדישא  בוצינא לניצוץ וכו ', כנוי בוצינא  שם כי ז') דף (ח"א הקדוש  זוהר על  מלך במקדש  (ראה

השלום) עליו רבינו מקייםמשה  דזכותיה ממנא  רברבא שליטא  עלמא  נהיר  דהוה ,
ואנת בעפרא  בלי אנת  דעלמין נהירו  דבוצינא נהירו  שמעון רבי בך. אתבלי עלמא
את שמנהיג  פירש גלאנטי אברהם הרב בשם החמה ובאור  עלמא , ונהג  קיים 
אותם כשזוכרין אומר  שהיה ומאמר  מאמר כל כי שלמד, בתורתו העולם

כאן. עד כלו, העולם את  מנהיג  הוא  ובזה בקבר, דובבות  שפתותיו 

מעשה
בתלמיד
ששכח 
תלמודו

במירוד. רבו למערת  הלך תלמודו, ששכח יוחאי בר  שמעון רבי מתלמידי ן אחד
בי  רמי תהי "כד ואמר: רבו אליו ונראה נרדם הבכי מתוך מאד, שם ובכה
וסיפר חלומות ", ל"פותר  הלך רבו, מאמר  הבין שלא  מתוך אתי", אנא  קלי תלתא
התלמיד  אליך. יתראה ורבך פעמים ג ' למודך למד הפותר : לו  אמר רבו . לשון לו

אליו . נתראה והרשב"י כן י)עשה י, רבה  קהלת (תוכן

אליהו
לומד הנביא
עם תורה
התנאים
במערת 
הרשב"י

אמרה. דרשב "י, דמערתא  אפתחא קאי דהוו לאליהו אשכח לוי בן יהושע רבי
הזה  אדון ירצה  אם ליה  אמר  דאתי, לעלמא  אתינא  ליה עמהם היתה (שכינה 

שמעתירש "י) שלשה וקול ראיתי שנים לוי, בן יהושע רבי אמר בחדושי . מהרש"א (ראה

שם) ע"א).אגדות צ"ח דף  (סנהדרין

תהלים ו. במדרש  ל"ו)איתא  זכור(מזמור אליהו שהיה לוי בן יהושע ברבי מעשה  :
רבי  ונתקשה רשב"י, במערת  עסוקין והיו תורה, בדברי עמו  עוסק  לטוב 
בא לרשב"י, אותה לשאול  אתה מבקש  אליהו  ליה אמר  בהלכה, לוי בן יהושע 

שם . עיין לרשב"י, אליהו וקרא  הלכו  מיד לך , אותו מעמיד ואני

ומזהמכאן למירון, לעלות  נהגו  יוחאי בר  שמעון רבי שתלמידי איך רואים אנו
למירון. לעלות  אחריהם  נהגו  האמוראים, ותחלת  התנאים , ששאר  נמשך
עלו ישראל, בארץ יהודי ישוב  שהיה בזמן שאחריהם, הדורות  בכל נמשך  וככה

אמן. עלינו , יגן זכותו  הרשב"י לפני שם להתפלל ה' דורשי כל למירון

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כטתולדות 

הב"י
ורבי הרמ"ק
שלמה
אלקבץ
המשיכו
העליה
למירון

אלקבץהרמ "ק  שלמה רבי וגיסו יוסף , הבית  מרן ורבו  קורדובירו] משה [רבינו
בספר כמבואר  למירון, העליה המשיכו  וחבורתם, דודי", "לכה  בעל

קורדובירו ] משה  [רבינו להרמ "ק והמסעות  ה')הגרושין דף  ויניציא, לשונו:(דפוס וזה ,
ונשתטחנובשנת במירון, השלום עליו רשב "י המדרש  בתוך  ואני ש "ה, אלפים  ה '

ושם שפתי, מרחשי ועדיין השלום, עליו אלעזר  ורבי שמעון רבי בציון בקרבו
לבי. קירות  מתוך קצרה תפלה התפללתי

גלאנטירבי  ב '.)אברהם  קינה סוף בוכים, קול  ממורי (בספרו ששמעתי מה כותב:
עליו הרשב"י ציון על בהיותם זלה"ה קורדובירו] משה  [רבינו הרמ "ק

מירון. בהר  השלום

החג ,מרן תפלת  שם והתפלל במירון, הסכות  חג  חגג  ישראל של רבן יוסף  הבית 
זוהר שם ולמדו ותלמידיו , הוא הקדושים הציונים מינים  בד' שם והקיף 

תשרי כ' ז' ליום  באור אמר , פרשת  מישרים במגיד שכתב כמו (בארץ הקדוש ,

סכות) המועד דחל ה' ליל  הוא לשונו:ישראל וזה  המגיד אליו  גשמיםבא והא  וכו', עמך ה'
ושלום חס  פניו על קתון לו  שפך דגמא הות  לא  מ"ט)דאתו פ"ב  סוכה אדרבה(ראה ,

מערתם על הזוהר  בקרותכם לקראתכם שמחו ובנו ורשב"י דבריכם, נתקבלו 
לרצות הבאים מינים בד' אלעזר  לרבי שהקפתם כיון אלא  להם , הסמוך ובכפר
גשמים רוב  היו אחרת , פעם מקיפים הייתם  ואילו ובאו , המים נתעוררו המים, על 
שלא כדי רצופים, ברכה  גשמי באו כך ומפני המעגל, חוני בימי כמו  לעולם באים

יות עליהם.תקיפו  לגשמים ,ר  יצטרך שהעולם זמן כל בידכם, נקוט יהיה זה  וכלל
הצדיקים ציוני ותקיפו ותענוותלכו  בזוהר הנזכרים גם ראה נ"ט) דף (ח"ג  הקדוש  בזוהר (ראה

ע"א) ח"ג  צרה הקדוש  כל ועל ותענו. פעמים ז' אותם תקיפו הצבור על תבוא שלא 
שמחים(שם) הם כי ודעו הסמו. או  מערתם על  הזהר  בקרותכם לזה ,מאד ך

וכו' עלאין רזין לכם  יגלו כן שם)וכשתתמידו  .(עיין

ישבנו שם
בכינו גם

טהורותבהיות אמרות  באמרותיו ועוסקים רשב"י ציון אצל  מקשיבים  חברים
בכינו , גם  ישבנו שם לפקידה, ומפקידה  לעת  מעת  בשנה פעמים כדרכנו
וחבריו רשב "י  איך בראותנו  שאגותינו , כמים ויתכו לבנו במרירות צעקנו
היו לא הצדיקים ואותם פשעינו , רב על ובוכים ואוננים מצטערים היו  בדורותם 
ולהצטער לבכות  לנו שיש  הגורמים, שאנחנו לנו  וחמר קל בנזקין, גרמא

בהקדמתו)(החרדיםבכפלים .

האור 
החיים
הקדוש 
עולה
למירון

למירוןגם עלה הקדוש  החיים תרצ "ג)האור  בשנת וויען בעיר מסע האגרת (נדפס 

ישראל  בארץ תק"ב  בשנת  עמו  שנסע מתלמידו יד כתב  מכתב שנמצא
הקדושים . למקומות 

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כח

ימינו  עד המשנה מימי למירון העלייה
השתטחות
על  התנאים
רשב"י  קבר 
במירון 

אבאא. רבי התנא  הנאמן וסופרו  הרשב "י  רפז.)תלמידי ג ' חלק  זהר זוטא אדרא ריש (ראה

הטובים ממעשיו  שם והזכיר קברו, על י"ב)השתטח פרק  רבתי פסיקתא ולמד (ראה ,
הרשב"י רבו מתורת  קנ "ו.)שם דף ח"א הקדוש  זוהר .(ראה

רבא ב. חייא  רבי התנא  קדישא  אדרא ודבי הרשב"י ח"במתלמידי  הקדוש  זוהר  (ראה

מעלתוי"ד.) ומגדולת  ממעשיו  והזכיר  במירון הקדוש רבו ציון על השתטח
קדשו בעיני שראה מה ממעל  ד.)בשמים דף בהקדמה הקדוש  בזוהר .(ראה

לעפרא ג . ונשק  בארעא  אשתטח חייא  פז )רבי כתם עפרא(ראה עפרא ואמר  ובכה
קדישא  בוצינא לניצוץ וכו ', כנוי בוצינא  שם כי ז') דף (ח"א הקדוש  זוהר על  מלך במקדש  (ראה

השלום) עליו רבינו מקייםמשה  דזכותיה ממנא  רברבא שליטא  עלמא  נהיר  דהוה ,
ואנת בעפרא  בלי אנת  דעלמין נהירו  דבוצינא נהירו  שמעון רבי בך. אתבלי עלמא
את שמנהיג  פירש גלאנטי אברהם הרב בשם החמה ובאור  עלמא , ונהג  קיים 
אותם כשזוכרין אומר  שהיה ומאמר  מאמר כל כי שלמד, בתורתו העולם

כאן. עד כלו, העולם את  מנהיג  הוא  ובזה בקבר, דובבות  שפתותיו 

מעשה
בתלמיד
ששכח 
תלמודו

במירוד. רבו למערת  הלך תלמודו, ששכח יוחאי בר  שמעון רבי מתלמידי ן אחד
בי  רמי תהי "כד ואמר: רבו אליו ונראה נרדם הבכי מתוך מאד, שם ובכה
וסיפר חלומות ", ל"פותר  הלך רבו, מאמר  הבין שלא  מתוך אתי", אנא  קלי תלתא
התלמיד  אליך. יתראה ורבך פעמים ג ' למודך למד הפותר : לו  אמר רבו . לשון לו

אליו . נתראה והרשב"י כן י)עשה י, רבה  קהלת (תוכן

אליהו
לומד הנביא
עם תורה
התנאים
במערת 
הרשב"י

אמרה. דרשב "י, דמערתא  אפתחא קאי דהוו לאליהו אשכח לוי בן יהושע רבי
הזה  אדון ירצה  אם ליה  אמר  דאתי, לעלמא  אתינא  ליה עמהם היתה (שכינה 

שמעתירש "י) שלשה וקול ראיתי שנים לוי, בן יהושע רבי אמר בחדושי . מהרש"א (ראה

שם) ע"א).אגדות צ"ח דף  (סנהדרין

תהלים ו. במדרש  ל"ו)איתא  זכור(מזמור אליהו שהיה לוי בן יהושע ברבי מעשה  :
רבי  ונתקשה רשב"י, במערת  עסוקין והיו תורה, בדברי עמו  עוסק  לטוב 
בא לרשב"י, אותה לשאול  אתה מבקש  אליהו  ליה אמר  בהלכה, לוי בן יהושע 

שם . עיין לרשב"י, אליהו וקרא  הלכו  מיד לך , אותו מעמיד ואני

ומזהמכאן למירון, לעלות  נהגו  יוחאי בר  שמעון רבי שתלמידי איך רואים אנו
למירון. לעלות  אחריהם  נהגו  האמוראים, ותחלת  התנאים , ששאר  נמשך
עלו ישראל, בארץ יהודי ישוב  שהיה בזמן שאחריהם, הדורות  בכל נמשך  וככה

אמן. עלינו , יגן זכותו  הרשב"י לפני שם להתפלל ה' דורשי כל למירון

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כטתולדות 

הב"י
ורבי הרמ"ק
שלמה
אלקבץ
המשיכו
העליה
למירון

אלקבץהרמ "ק  שלמה רבי וגיסו יוסף , הבית  מרן ורבו  קורדובירו] משה [רבינו
בספר כמבואר  למירון, העליה המשיכו  וחבורתם, דודי", "לכה  בעל

קורדובירו ] משה  [רבינו להרמ "ק והמסעות  ה')הגרושין דף  ויניציא, לשונו:(דפוס וזה ,
ונשתטחנובשנת במירון, השלום עליו רשב "י המדרש  בתוך  ואני ש "ה, אלפים  ה '

ושם שפתי, מרחשי ועדיין השלום, עליו אלעזר  ורבי שמעון רבי בציון בקרבו
לבי. קירות  מתוך קצרה תפלה התפללתי

גלאנטירבי  ב '.)אברהם  קינה סוף בוכים, קול  ממורי (בספרו ששמעתי מה כותב:
עליו הרשב"י ציון על בהיותם זלה"ה קורדובירו] משה  [רבינו הרמ "ק

מירון. בהר  השלום

החג ,מרן תפלת  שם והתפלל במירון, הסכות  חג  חגג  ישראל של רבן יוסף  הבית 
זוהר שם ולמדו ותלמידיו , הוא הקדושים הציונים מינים  בד' שם והקיף 

תשרי כ' ז' ליום  באור אמר , פרשת  מישרים במגיד שכתב כמו (בארץ הקדוש ,

סכות) המועד דחל ה' ליל  הוא לשונו:ישראל וזה  המגיד אליו  גשמיםבא והא  וכו', עמך ה'
ושלום חס  פניו על קתון לו  שפך דגמא הות  לא  מ"ט)דאתו פ"ב  סוכה אדרבה(ראה ,

מערתם על הזוהר  בקרותכם לקראתכם שמחו ובנו ורשב"י דבריכם, נתקבלו 
לרצות הבאים מינים בד' אלעזר  לרבי שהקפתם כיון אלא  להם , הסמוך ובכפר
גשמים רוב  היו אחרת , פעם מקיפים הייתם  ואילו ובאו , המים נתעוררו המים, על 
שלא כדי רצופים, ברכה  גשמי באו כך ומפני המעגל, חוני בימי כמו  לעולם באים

יות עליהם.תקיפו  לגשמים ,ר  יצטרך שהעולם זמן כל בידכם, נקוט יהיה זה  וכלל
הצדיקים ציוני ותקיפו ותענוותלכו  בזוהר הנזכרים גם ראה נ"ט) דף (ח"ג  הקדוש  בזוהר (ראה

ע"א) ח"ג  צרה הקדוש  כל ועל ותענו. פעמים ז' אותם תקיפו הצבור על תבוא שלא 
שמחים(שם) הם כי ודעו הסמו. או  מערתם על  הזהר  בקרותכם לזה ,מאד ך

וכו' עלאין רזין לכם  יגלו כן שם)וכשתתמידו  .(עיין

ישבנו שם
בכינו גם

טהורותבהיות אמרות  באמרותיו ועוסקים רשב"י ציון אצל  מקשיבים  חברים
בכינו , גם  ישבנו שם לפקידה, ומפקידה  לעת  מעת  בשנה פעמים כדרכנו
וחבריו רשב "י  איך בראותנו  שאגותינו , כמים ויתכו לבנו במרירות צעקנו
היו לא הצדיקים ואותם פשעינו , רב על ובוכים ואוננים מצטערים היו  בדורותם 
ולהצטער לבכות  לנו שיש  הגורמים, שאנחנו לנו  וחמר קל בנזקין, גרמא

בהקדמתו)(החרדיםבכפלים .

האור 
החיים
הקדוש 
עולה
למירון

למירוןגם עלה הקדוש  החיים תרצ "ג)האור  בשנת וויען בעיר מסע האגרת (נדפס 

ישראל  בארץ תק"ב  בשנת  עמו  שנסע מתלמידו יד כתב  מכתב שנמצא
הקדושים . למקומות 

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  ל 

רשב"י  בן אלעזר רבי וקבורת  הסתלקות 
אלעזר  רבי
נחלש 

ללמוד רבי ללכת  כח לו  היה  ולא חלש , נעשה זקנותו לעת  שמעון רבי בן אלעזר 
הישיבה . עם  המדרש  בבית 

"שמחתי
שזכיתי על
שצדיק 
עם גדול
קדוש  גוף 
הוא  כזה
בעלי"

קרבהכאשר וכאשר  הקדוש , גופו אחת  פעם נתגלה ממטתו  לקום יכל ולא  חלה 
רבי  אותה  שאל לבכות. התחילה מיד אבל שחקה, לכסותו  אשתו 
"שחקתי  אשתו : לו ענתה  תבכי?" עתה ומדוע  תחלה, שחקת  "מדוע  אלעזר :
בוכה אני ועתה בעלי, הוא  כזה  קדוש  גוף  עם  גדול שצדיק  שזכיתי על ושמחתי

למות ". מוכרח כמוך גדול צדיק שגם  זה  על

רבי צוואת
אלעזר 
לאשתו

פניםידוע נושא היה ולא בדעתו , תקיף  איש בטבעו ימיו כל היה אלעזר שרבי
התלמידי  בין גם אף  בעירו . שונאים הרבה לו שיש  הבין לכן איש , לכל
אותו יקברו לא ימות  שכאשר  דאג  לכן הרבה . שונאים לו  שיש הרגיש  החכמים

עליה: ציוה וכך לאשתו  מותו קודם קרא  כך משום חכם. תלמיד בכבוד

שונאים ."יודע לי חסר  לא  החכמים בין ואפילו בעיר, שונאים הרבה לי שיש  אני
מטתי  על למות רוצה אני לכן כבודי, לפי אותי יקברו שלא  אני דואג 
בכל  מטתי. על  שוכב אותי תניחי ושם תורתי, מקום היה  ששם העליה, בחדר 
לא הזהרי אך בחיים . אני כאילו פחד  כל בלי ההוא לחדר  ליכנס תוכלי פעם 
לסבול  עלי קשה כאשר שואל: לכל תאמרי וכך אדם . לאף  מותי סוד לגלות 
בחדר העולם מן פרוש להיות עצמי הסגרתי לכן בעולם, השורר  והשקר  התרמית 
דינים בעלי שיבאו או  ממני, עצה  לשאול שירצה איש  וכל העליה . על תורתי
מבקשים , שהם מה  רם  בקול אלי ויקרא  למטה  בבית  יעמדו  תורה, בדין לדון

בחיים ". כמו  ממעל להם אענה  ואני

רבי פטירת
אלעזר ,
וקיום
ע"י צוואתו 
אשתו

תורתואשתו בחדר  מטתו על אלעזר  רבי וימת  כרצונו. לעשות לו הבטיחה
דינים בעלי באו כאשר  בעלה. כציווי לכל אמרה והיא  העליה. על אשר 

מהעליה נשמע כך  אחר למטה, רם בקול טענותיהם סדרו דין לביתו, הפסק 
את לחוף  לעלות רגילה  אשתו  היתה גם חייב". פלוני ואיש  זכאי, פלוני "איש
לפעמים כאשר  ישן. הוא  כאילו לה נראה והיה  שערותיו , ולסרוק במים ראשו

דם . בצבוץ ההוא  במקום נראה היה סריקה , בשעת  שערה נעקרה 

תולעת 
באזנו נשכה
רבי של
אלעזר 

ואמרפעם מזה, גדול צער  לה  והיה  נתבהלה, באוזנו, זוחלת תולעת  ראתה אחת 
יען  עונשו , זה כי התולעת , על תצטער  ולא  תפחד שלא בחלום בעלה לה
ולענשו , למנוע ביכולתו  והיה חכם , לתלמיד  ביזה אחד שאיש  שמע אחת  פעם כי

מיתה . לאחר  באזנו תנשכנו  שתולעת  נענש לכן והחריש,

הסוד
מתגלה

לדברי ככה מאמינים היו  יש שנה. עשרה שמנה מטתו על אלעזר  רבי שכב
רבי  אשת  מסרה אחת  פעם  פשוט. דבר  זה שאין מבינים היו  ויש אשתו,
ותקלל  הנשים, אותן בין ריב נעשה הימים במשך  לשכנתה . סודה אלעזר 
בעלך!", כמו ישראל לקבר  תבוא שלא סופך "יהי אלעזר: רבי  לאשת  השכנה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  לאתולדות 

ולדרוש לחקור התחילו ואוהביו , אלעזר רבי לתלמידי הדבר  נשמע כאשר
ובכל  העיר  בכל מיד נפצה השמועה האמת . להם שנודע  עד הזה, בדבר בתוקף
לקבור איה  ידעו לא  התלמידים אבל מת . שמעון רבי בן אלעזר  שרבי הגליל

בדבר . והתוכחו אותו ,

התלמידים
מבינים
לקבור  שיש 
ר "א  את 
בסמוך
לאביו

ישבעת אחת  "פרידה ואמר: להתלמידים הלילה בחלום שמעון  רבי בא  ההיא
התלמידים הבינו אז אלי?", אותה  מביאים אתם אין מדוע ביניכם, לי

אביו . קבורת  של  המערה  באותה לקוברו  שנצרך 

הלויה
מתעכבת 

לקייםויהי שבאו אנשים  המון נאסף לקבורה, להביאו  התלמידים  שהגבילו ביום
מזוינים הסביבה, מן גדול מחנה  התראה  ופתאום  המת , הלויית מצות 
הניחו שלא יהודים  ואינם יהודים  של רב ערב בהם והיה  וברמחים , במקלות 
שנה עשרה שמונה  שזה  באמרם : לקבורה, להביאו הבית  מן המת  את  להוציא 
נצחו הזה ההמון בזכותו. אם כי זה  ואין הגליל, בכל  בעיר רעה  חיה נראתה  שלא

בבית . המת  להשאיר מוכרחים והיו 

רבי קבורת
אצל אלעזר
שמעון רבי

בערבאביו
כפור  יום

ליוםכאשר בהכנות  טרודים האנשים  שכל  שעה הכפורים, יום ערב הגיע
לקבורה , להביאו יחפצו כזה  שביום  אחד אף דעת  על עלה ולא  כפור ,
רבי  את  בהחבא והוציאו  בלאט, התלמידים באו אז הבית , שומרי משם והלכו

במ כמואלעזר ראו בדרכם מירון. לכפר המוביל  הדרך אל ללכת  וימהרו טתו ,
יצליחו וכי לפניהם, הדרך נכון כי הבינו אז  לפניהם, הולכים  אש  נחשי שני
נחש והנה ראו  במירון, המערה לפתח הגיעו כאשר  ומעכב. מונע באין בקבורתו
"עכנא , אליו: ויצעקו המערה. פתח את  לסגור הקיף "עכנא " שנקרא גדול
רבי  את  ויקברו משם, העכנא  סר  אז  אביו" אצל הבן את להביא  הנח עכנא!

אביו . שמעון רבי אצל אלעזר

מעלין
ואין בקודש 
מורידין

הנשיא ,כשנפוצה יהודה רבי שלח אביו, אצל ונקבר  מת  אלעזר  שרבי השמועה
חפץ כי באלמנותו  נכבדות לדבר אלעזר, רבי של חבירו שהיה
אלעזר רבי לעומת  והוא  מורידין, ואין בקודש  מעלין והשיבה: לאשה. לקחתה 
"יכול  הלשון: בזה אליה  לשלוח יהודה רבי עוד ויוסיף  קודש . לגבי חול כמו
גדול  הוא במעשים גם האם  אבל ממני, גדול אלעזר  רבי היה  שבתורה  להיות 
ידעתי  זאת  אבל יודעת , איני בתורה יותר  גדול שהוא  "מי והשיבה: ממני?!",
שיכפרו יסורין עליו  קבל כי יען גדול, יותר  היה הוא  טובים במעשים שבודאי

ישראל. כל  על





אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  ל 

רשב"י  בן אלעזר רבי וקבורת  הסתלקות 
אלעזר  רבי
נחלש 

ללמוד רבי ללכת  כח לו  היה  ולא חלש , נעשה זקנותו לעת  שמעון רבי בן אלעזר 
הישיבה . עם  המדרש  בבית 

"שמחתי
שזכיתי על
שצדיק 
עם גדול
קדוש  גוף 
הוא  כזה
בעלי"

קרבהכאשר וכאשר  הקדוש , גופו אחת  פעם נתגלה ממטתו  לקום יכל ולא  חלה 
רבי  אותה  שאל לבכות. התחילה מיד אבל שחקה, לכסותו  אשתו 
"שחקתי  אשתו : לו ענתה  תבכי?" עתה ומדוע  תחלה, שחקת  "מדוע  אלעזר :
בוכה אני ועתה בעלי, הוא  כזה  קדוש  גוף  עם  גדול שצדיק  שזכיתי על ושמחתי

למות ". מוכרח כמוך גדול צדיק שגם  זה  על

רבי צוואת
אלעזר 
לאשתו

פניםידוע נושא היה ולא בדעתו , תקיף  איש בטבעו ימיו כל היה אלעזר שרבי
התלמידי  בין גם אף  בעירו . שונאים הרבה לו שיש  הבין לכן איש , לכל
אותו יקברו לא ימות  שכאשר  דאג  לכן הרבה . שונאים לו  שיש הרגיש  החכמים

עליה: ציוה וכך לאשתו  מותו קודם קרא  כך משום חכם. תלמיד בכבוד

שונאים ."יודע לי חסר  לא  החכמים בין ואפילו בעיר, שונאים הרבה לי שיש  אני
מטתי  על למות רוצה אני לכן כבודי, לפי אותי יקברו שלא  אני דואג 
בכל  מטתי. על  שוכב אותי תניחי ושם תורתי, מקום היה  ששם העליה, בחדר 
לא הזהרי אך בחיים . אני כאילו פחד  כל בלי ההוא לחדר  ליכנס תוכלי פעם 
לסבול  עלי קשה כאשר שואל: לכל תאמרי וכך אדם . לאף  מותי סוד לגלות 
בחדר העולם מן פרוש להיות עצמי הסגרתי לכן בעולם, השורר  והשקר  התרמית 
דינים בעלי שיבאו או  ממני, עצה  לשאול שירצה איש  וכל העליה . על תורתי
מבקשים , שהם מה  רם  בקול אלי ויקרא  למטה  בבית  יעמדו  תורה, בדין לדון

בחיים ". כמו  ממעל להם אענה  ואני

רבי פטירת
אלעזר ,
וקיום
ע"י צוואתו 
אשתו

תורתואשתו בחדר  מטתו על אלעזר  רבי וימת  כרצונו. לעשות לו הבטיחה
דינים בעלי באו כאשר  בעלה. כציווי לכל אמרה והיא  העליה. על אשר 

מהעליה נשמע כך  אחר למטה, רם בקול טענותיהם סדרו דין לביתו, הפסק 
את לחוף  לעלות רגילה  אשתו  היתה גם חייב". פלוני ואיש  זכאי, פלוני "איש
לפעמים כאשר  ישן. הוא  כאילו לה נראה והיה  שערותיו , ולסרוק במים ראשו

דם . בצבוץ ההוא  במקום נראה היה סריקה , בשעת  שערה נעקרה 

תולעת 
באזנו נשכה
רבי של
אלעזר 

ואמרפעם מזה, גדול צער  לה  והיה  נתבהלה, באוזנו, זוחלת תולעת  ראתה אחת 
יען  עונשו , זה כי התולעת , על תצטער  ולא  תפחד שלא בחלום בעלה לה
ולענשו , למנוע ביכולתו  והיה חכם , לתלמיד  ביזה אחד שאיש  שמע אחת  פעם כי

מיתה . לאחר  באזנו תנשכנו  שתולעת  נענש לכן והחריש,

הסוד
מתגלה

לדברי ככה מאמינים היו  יש שנה. עשרה שמנה מטתו על אלעזר  רבי שכב
רבי  אשת  מסרה אחת  פעם  פשוט. דבר  זה שאין מבינים היו  ויש אשתו,
ותקלל  הנשים, אותן בין ריב נעשה הימים במשך  לשכנתה . סודה אלעזר 
בעלך!", כמו ישראל לקבר  תבוא שלא סופך "יהי אלעזר: רבי  לאשת  השכנה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  לאתולדות 

ולדרוש לחקור התחילו ואוהביו , אלעזר רבי לתלמידי הדבר  נשמע כאשר
ובכל  העיר  בכל מיד נפצה השמועה האמת . להם שנודע  עד הזה, בדבר בתוקף
לקבור איה  ידעו לא  התלמידים אבל מת . שמעון רבי בן אלעזר  שרבי הגליל

בדבר . והתוכחו אותו ,

התלמידים
מבינים
לקבור  שיש 
ר "א  את 
בסמוך
לאביו

ישבעת אחת  "פרידה ואמר: להתלמידים הלילה בחלום שמעון  רבי בא  ההיא
התלמידים הבינו אז אלי?", אותה  מביאים אתם אין מדוע ביניכם, לי

אביו . קבורת  של  המערה  באותה לקוברו  שנצרך 

הלויה
מתעכבת 

לקייםויהי שבאו אנשים  המון נאסף לקבורה, להביאו  התלמידים  שהגבילו ביום
מזוינים הסביבה, מן גדול מחנה  התראה  ופתאום  המת , הלויית מצות 
הניחו שלא יהודים  ואינם יהודים  של רב ערב בהם והיה  וברמחים , במקלות 
שנה עשרה שמונה  שזה  באמרם : לקבורה, להביאו הבית  מן המת  את  להוציא 
נצחו הזה ההמון בזכותו. אם כי זה  ואין הגליל, בכל  בעיר רעה  חיה נראתה  שלא

בבית . המת  להשאיר מוכרחים והיו 

רבי קבורת
אצל אלעזר
שמעון רבי

בערבאביו
כפור  יום

ליוםכאשר בהכנות  טרודים האנשים  שכל  שעה הכפורים, יום ערב הגיע
לקבורה , להביאו יחפצו כזה  שביום  אחד אף דעת  על עלה ולא  כפור ,
רבי  את  בהחבא והוציאו  בלאט, התלמידים באו אז הבית , שומרי משם והלכו

במ כמואלעזר ראו בדרכם מירון. לכפר המוביל  הדרך אל ללכת  וימהרו טתו ,
יצליחו וכי לפניהם, הדרך נכון כי הבינו אז  לפניהם, הולכים  אש  נחשי שני
נחש והנה ראו  במירון, המערה לפתח הגיעו כאשר  ומעכב. מונע באין בקבורתו
"עכנא , אליו: ויצעקו המערה. פתח את  לסגור הקיף "עכנא " שנקרא גדול
רבי  את  ויקברו משם, העכנא  סר  אז  אביו" אצל הבן את להביא  הנח עכנא!

אביו . שמעון רבי אצל אלעזר

מעלין
ואין בקודש 
מורידין

הנשיא ,כשנפוצה יהודה רבי שלח אביו, אצל ונקבר  מת  אלעזר  שרבי השמועה
חפץ כי באלמנותו  נכבדות לדבר אלעזר, רבי של חבירו שהיה
אלעזר רבי לעומת  והוא  מורידין, ואין בקודש  מעלין והשיבה: לאשה. לקחתה 
"יכול  הלשון: בזה אליה  לשלוח יהודה רבי עוד ויוסיף  קודש . לגבי חול כמו
גדול  הוא במעשים גם האם  אבל ממני, גדול אלעזר  רבי היה  שבתורה  להיות 
ידעתי  זאת  אבל יודעת , איני בתורה יותר  גדול שהוא  "מי והשיבה: ממני?!",
שיכפרו יסורין עליו  קבל כי יען גדול, יותר  היה הוא  טובים במעשים שבודאי

ישראל. כל  על





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



הענינים לגתוכן 

הענינים תוכן

יסוריןא . ע "י שניתנו המתנות ג'                                                     לז
העוונותב . נמחלים בנים וקבורת גמ"ח תורה בזכות                              לז
'אדון 'ג. להקב"ה לקרוא החל אע"ה אברהם                                        לז
כעסו ד. בעת האדם  את לרצות אין                                               לח
לה'ה . להודות החלה לאה                                                          לח
אדם ו . של בביתו רעה תרבות קושי                                              לח
חוב'ז . 'פרעון בגדר הם  יסורין                                                     לח

ברשעים ח . להתגרות ההיתר                                                       לט

לתפלה ט . מקום קביעות בזכות                                                     מ
ת"ח י . שימוש  מעלת גודל                                                          מ

רצוןיא . עת היא מתפללים  שהצבור שעה                                        מא
ביום יב . או בלילה פעמים ב' ק"ש הקורא דין                                    מא
דודיג. שירת                                                                           מב
שמוע 'יד. אם 'והיה לפרשת 'שמע' פרשת קדימת טעם                          מב
בעוה "ז טו . שחוק  פיו  למלאות  האיסור                                             מג
אוצרו טז . היא ה' יראת                                                              מד
ארץ יז . ודרך  תורה                                                                    מה

פנים יח . הלבנת איסור חומר                                                        מה

מברךיט . ואורח בוצע הבית בעל                                                   מה
בטלים כ . דברים  בלא לחלום אפשר אי                                            מו

ותפלה כא . שמע  לקריאת מפסיק  אם  - בתורה  עוסק                             מו
תורה כב . ביטול בעון                                                                   מו
במערה כג. שהתחבאו  בנו  ור"א הרשב "י מעשה                                    מז
השבתכד. שמירת בזכות גאולה                                                    מט
זרעו כה . מפי תשכח לא כי                                                             נ
מוקצה כו . לטלטל המותר  אופן                                                      נא
האוכליןכז . על מעבירין לכשפים לחוש  כשיש                                   נא

ואילךכח . הביעור מזמן בשביעית כרוב  ספיחי של דינם                            נב

הקב"ה כט . לפני עליו תלשין  אל רשעים  דור אפילו                               נג
בביתל . בהיותו רשב"י את רע"ק שלימד הדברים האסוריןחמשת             נג

הלוחותלא . על הדברות עשרת כתיבת צורת                                       נד
המילואים לב . את מעכב מילואים פרשת קריאת                                  נה
בשני לג. עצים גזירי  שני סידור טעון הערבים  בין של  שתמיד  ההלכה  כהנים מקור 

המערכה  על                                                                              נה



הש"ס מפתח לד 

נגנז לד. במקומו או לבבל גלה  הארון אם תנאים  מחלוקת                         נו

יסודלה . על נשפך אם החיצון  חטאת של הדם  שיירי בדין תנאים הדרומי מחלוקת
המערבי  או                                                                                 נז

בשנה לו . אחת פעם  מן לישראל ירד  שלא הטעם                                  נז



הש"ס מפתח

ב דף ברכות  עמוד ז                                                                    מא
ב דף ברכות  עמוד ח                                                                   מא
אדף ברכות  עמוד  י                                                                     מב
ב דף ברכות  עמוד יד                                                                     מב
אדף ברכות  עמוד  לא                                                                  מג
ב דף ברכות  עמוד לג                                                                   מד
ב דף ברכות  עמוד לה                                                                  מה
ב דף ברכות  עמוד מג                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  מו                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  נה                                                                     מו

אשבת  עמוד  יא דף                                                                     מו
עמודדף שבת  ב לג                                                                      מו
ב דף שבת  עמוד קיח                                                                  מט
ב דף שבת  עמוד קלח                                                                     נ
ב דף שבת  עמוד קנד                                                                    נא

ב עירובין עמוד סד  דף                                                                 נא
אדף פסחים  עמוד  נא                                                                    נב
ב דף פסחים  עמוד פז                                                                   נג
אדף פסחים  עמוד  קיב                                                                 נג

שקלים  ה"אדף ירושלמי ו פרק  ב עמוד טז                                          נד
ב דף יומא עמוד ה                                                                      נה
ב דף יומא עמוד כו                                                                     נה
ב דף יומא עמוד נג                                                                       נו
אדף יומא עמוד  נט                                                                      נז
אדף יומא עמוד  עו                                                                       נז





הש"ס מפתח לד 

נגנז לד. במקומו או לבבל גלה  הארון אם תנאים  מחלוקת                         נו

יסודלה . על נשפך אם החיצון  חטאת של הדם  שיירי בדין תנאים הדרומי מחלוקת
המערבי  או                                                                                 נז

בשנה לו . אחת פעם  מן לישראל ירד  שלא הטעם                                  נז



הש"ס מפתח

ב דף ברכות  עמוד ז                                                                    מא
ב דף ברכות  עמוד ח                                                                   מא
אדף ברכות  עמוד  י                                                                     מב
ב דף ברכות  עמוד יד                                                                     מב
אדף ברכות  עמוד  לא                                                                  מג
ב דף ברכות  עמוד לג                                                                   מד
ב דף ברכות  עמוד לה                                                                  מה
ב דף ברכות  עמוד מג                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  מו                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  נה                                                                     מו

אשבת  עמוד  יא דף                                                                     מו
עמודדף שבת  ב לג                                                                      מו
ב דף שבת  עמוד קיח                                                                  מט
ב דף שבת  עמוד קלח                                                                     נ
ב דף שבת  עמוד קנד                                                                    נא

ב עירובין עמוד סד  דף                                                                 נא
אדף פסחים  עמוד  נא                                                                    נב
ב דף פסחים  עמוד פז                                                                   נג
אדף פסחים  עמוד  קיב                                                                 נג

שקלים  ה"אדף ירושלמי ו פרק  ב עמוד טז                                          נד
ב דף יומא עמוד ה                                                                      נה
ב דף יומא עמוד כו                                                                     נה
ב דף יומא עמוד נג                                                                       נו
אדף יומא עמוד  נט                                                                      נז
אדף יומא עמוד  עו                                                                       נז



ברכות - יומא



25קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

תורת
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20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



רשב"ימאמרי לז ברכות

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



      
המתנות ג'
ע"י שניתנו
יסורין

יוחאיתניא, בן שמעון הוארבי ברוך הקדוש נתן טובות מתנות שלש אומר,
ישראל וארץ תורה הן, אלו יסורין. ידי על אלא  נתנן לא וכולן  לישראל ,

יּ ּה  ּת יּס ר נּ וּ  א ׁש ר הגּ בר  "א ׁש רי שנאמר מנין , תורה  הבא. תל ּמ דנּ וּ "וּ מּת וֹ רת והעולם  
יב) צד, מיּס רךּ "(תהלים אלהי ה' בּ נוֹ  את איׁש  ייּס ר  כּ א ׁש ר "כּ י דכתיב  ישראל , ארץ .

ה) ח , אל(דברים  מביא אלהי ה ' "כּ י בתריה , וכתיב טוֹ בה, ז)"ארץ  ח, העולם(דברים . 
א וֹ ר  ות וֹ רה  מצוה  נר  "כּ י דכתיב ח יּ יםהבא,  מ וּ סר"[א]ודר כג)ּת וֹ כחוֹ ת ו, .(משלי  

      
תורה בזכות
גמ"ח
וקבורת
בנים
נמחלים
העוונות

בניותני את וקובר חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל  יוחנן, דרבי קמיה  תנא
חסדים וגמילות תורה  בשלמא  יוחנן, רבי ליה  אמר  עונותיו. כל על  לו מוחלין 

"בּ  ואמתדכתיב ע וֹ ן"חסד  ו)יכּפ ר טז, "רדף (משלי  שנאמר  חסדים , גמילות זו 'חסד' , 
וכב וֹ ד"וחסד צדקה  צדקה  ח יּ ים כימצא  כא, "א)(משלי  שנאמר תורה, זו  'אמת' אמת, 

ּת מ כּ ר " ואל כג)קנה  כג , משום(משלי סבא ההוא ליה תנא מנין. בניו  את קובר אלא , 
יוחאי בן שמעון יכּפ ררבי ואמת "בּ חסד הכא כתיב 'עון', 'עון', אתיא  "ע וֹ ן, 

ו) טז, "וּ מ ׁש לּ ם (משלי התם  וכתיב בּ ניהם"ע וֹ ן, חיק אל  יח)אבוֹ ת לב , .(ירמיהו 

      
אברהם
החל אע"ה
לקרוא
להקב"ה
'אדון'

משום אמר יוחנן יוחירבי בן שמעון את רבי הוא ברוך הקדוש  שברא  מיום  ,
'אדון' הוא  ברוך  להקדוש שקראו אדם  היה לא אברהם[ב]העולם  שבא עד ,

'אדון' "ויּ אמר[ג]וקראו שנאמר איר ׁש נּ ה "אדני, כּ י אדע בּ ּמ ה ח)יהוה טו, .(בראשית 
אלהינ וּ  ׁש מע  "ועּת ה  שנאמר  אברהם, בשביל אלא נענה  לא דניאל  אף רב , אמר 

למען  המם  מקדּ ׁש על ּפ ני והאר  ּת חנוּ ניו ואל   ּעבד ּת פלּ ת יז)"אדניאל ט , ,(דניאל 
'אדון '. שקראך אברהם  למען אלא  ליה , מבעי 'למענך '

המאמרים ביאור

 א.  ,   ," "
 "  "(רש"י).

 ב .    ,   
    '' "   

  ,   "  
           
."       

"ג. " (רש"י).

מ‡מרי רבי ˘מעון בר יוח‡י



רשב"ימאמרי ברכות לח

      
לרצות אין
האדם את
כעסו בעת

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון בשעת רבי לאדם לו  מרצין  שאין מנין [ד],

"[ה]כעסו שנאמר ילכ וּ , ל"ּפ ני יד)והנחתי לג , .(שמות 
      

החלה לאה
לה' להודות

משוםואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון את רבי  הוא  ברוך הקדוש שברא  מיום ,
לאה[ו]עולמו שבאתה עד הוא ברוך להקדוש  שהודה אדם  היה לא

"הּפ עם  שנאמר ה'"אוֹ דהוהודתו, לה)[ז]את כט, .(בראשית 
      

תרבות קושי
בביתו רעה
אדם של

משוםואמר  יוחנן יוחירבי בן  שמעון שלרבי  ביתו בתוך רעה תרבות קשה ,
אבׁש ל וֹ ם מ ּפ ני בּ ברח וֹ  לדוד "מזמ וֹ ר שנאמר ומגוג, גוג ממלחמת יותר אדם

א)בּ נוֹ " ג, עלי"(תהלים קמים רבּ ים צרי ר בּ וּ  מה  "ה' בתריה  וכתיב  ב), ג , ,(תהלים 
רגׁש וּ  "ל ּמ ה  כתיב: ומגוג גוג מלחמת גבי ריק"[ח]ואילו יהגּ וּ  וּ לא ּמ ים  גוֹ ים 

א) ב, כתיב.(תהלים לא  צרי" ר בּ וּ  "מה  ואילו ,
      

הם יסורין
'פרעון בגדר
חוב'

בּ נוֹ ""מזמוֹ ר אבׁש ל וֹ ם מּפ ני  בּ ברחוֹ  א)לדוד ג, מיבעי (תהלים  לדוד  קינה לדוד מזמור  , 
הגרסא : יעקב [בעין אבישלום בן  שמעון רבי אמר בןליה . שמעון רבי

עצב יוחי היה שפרעו קודם  חוב, שטר  עליו שיצא  לאדם דומה , הדבר למה  משל  ,[
המאמרים ביאור
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 ז .       
    ,    
         

 (רש"י).

 ח .       ,   
.(רש"י)

רשב"ימאמרי לטברכות

שמח שפרעו דוד [ט]לאחר כן אף  מקים[י], "הנני הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר כיון
"מבּ ית רעה יב ,יא)עלי ב ' דלא(שמואל הוא ממזר  או עבד שמא  אמר עצב, היה 

שמח הוא  דאבשלום  דחזא  כיון עלי, מזמור.חייס  אמר  הכי משום ,

      
ההיתר
להתגרות
ברשעים

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן  שמעון הזה ,רבי  בעולם ברשעים  להתגרות מותר ,
רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי  בםשנאמר  ית גּ רוּ  תוֹ רה  ד)"וׁש מרי כח , תניא(משלי  . 

הזה , בעולם ברשעים  להתגרות מותר  אומר , מתון  ברבי דוסתאי רבי הכי, נמי
וגו' ר ׁש ע " יהלל וּ  תוֹ רה "עזבי ד)שנאמר כח, כתיב (משלי  והא לומר , אדם  לחשך ואם  . 

עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א  אל  בּ ּמ רעים  ּת תחר א)"אל  לז, נוקפו(תהלים שלבו מי לו , אמור [יא]. 
כן  להיות [יב]אומר עולה  בעשי תקנא  אל כמרעים, להיות במרעים  תתחר  אל אלא  ,

היּ וֹ ם " כּ ל ה' בּ יראת אם  כּ י בּ ח ּט אים  ּלב יקנּ א  "אל ואומר עולה, [יג]כעושי 
יז) כג, תתגרה(משלי אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי והאמר איני, .

המאמרים ביאור

 ט.    "     
יב) כט,  (דברים   ,  
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יא.  (רש"י).
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.(רש"י)
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      (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות לח

      
לרצות אין
האדם את
כעסו בעת

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון בשעת רבי לאדם לו  מרצין  שאין מנין [ד],

"[ה]כעסו שנאמר ילכ וּ , ל"ּפ ני יד)והנחתי לג , .(שמות 
      

החלה לאה
לה' להודות

משוםואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון את רבי  הוא  ברוך הקדוש שברא  מיום ,
לאה[ו]עולמו שבאתה עד הוא ברוך להקדוש  שהודה אדם  היה לא

"הּפ עם  שנאמר ה'"אוֹ דהוהודתו, לה)[ז]את כט, .(בראשית 
      

תרבות קושי
בביתו רעה
אדם של

משוםואמר  יוחנן יוחירבי בן  שמעון שלרבי  ביתו בתוך רעה תרבות קשה ,
אבׁש ל וֹ ם מ ּפ ני בּ ברח וֹ  לדוד "מזמ וֹ ר שנאמר ומגוג, גוג ממלחמת יותר אדם

א)בּ נוֹ " ג, עלי"(תהלים קמים רבּ ים צרי ר בּ וּ  מה  "ה' בתריה  וכתיב  ב), ג , ,(תהלים 
רגׁש וּ  "ל ּמ ה  כתיב: ומגוג גוג מלחמת גבי ריק"[ח]ואילו יהגּ וּ  וּ לא ּמ ים  גוֹ ים 

א) ב, כתיב.(תהלים לא  צרי" ר בּ וּ  "מה  ואילו ,
      

הם יסורין
'פרעון בגדר
חוב'

בּ נוֹ ""מזמוֹ ר אבׁש ל וֹ ם מּפ ני  בּ ברחוֹ  א)לדוד ג, מיבעי (תהלים  לדוד  קינה לדוד מזמור  , 
הגרסא : יעקב [בעין אבישלום בן  שמעון רבי אמר בןליה . שמעון רבי

עצב יוחי היה שפרעו קודם  חוב, שטר  עליו שיצא  לאדם דומה , הדבר למה  משל  ,[
המאמרים ביאור

ד .        ,
          ,

        
    ,      " ,
      
 ,  "     
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       ,    
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     ,     
  .        
      ,      

( צל "ח).
ה .      (א  (ז , :

  ,        
     "  ,

  ,         ,"
.        

ו .    ,"  

     '      
  ,     .

        
    ,     
          
    ,  
,       
  ,         
     "   

( ד ב,  (חבקוק ,"  "
        
       ,
        " 

.   

 ז .       
    ,    
         

 (רש"י).

 ח .       ,   
.(רש"י)

רשב"ימאמרי לטברכות

שמח שפרעו דוד [ט]לאחר כן אף  מקים[י], "הנני הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר כיון
"מבּ ית רעה יב ,יא)עלי ב ' דלא(שמואל הוא ממזר  או עבד שמא  אמר עצב, היה 

שמח הוא  דאבשלום  דחזא  כיון עלי, מזמור.חייס  אמר  הכי משום ,

      
ההיתר
להתגרות
ברשעים

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן  שמעון הזה ,רבי  בעולם ברשעים  להתגרות מותר ,
רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי  בםשנאמר  ית גּ רוּ  תוֹ רה  ד)"וׁש מרי כח , תניא(משלי  . 

הזה , בעולם ברשעים  להתגרות מותר  אומר , מתון  ברבי דוסתאי רבי הכי, נמי
וגו' ר ׁש ע " יהלל וּ  תוֹ רה "עזבי ד)שנאמר כח, כתיב (משלי  והא לומר , אדם  לחשך ואם  . 

עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א  אל  בּ ּמ רעים  ּת תחר א)"אל  לז, נוקפו(תהלים שלבו מי לו , אמור [יא]. 
כן  להיות [יב]אומר עולה  בעשי תקנא  אל כמרעים, להיות במרעים  תתחר  אל אלא  ,

היּ וֹ ם " כּ ל ה' בּ יראת אם  כּ י בּ ח ּט אים  ּלב יקנּ א  "אל ואומר עולה, [יג]כעושי 
יז) כג, תתגרה(משלי אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי והאמר איני, .

המאמרים ביאור

 ט.    "     
יב) כט,  (דברים   ,  
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    עי'"ש ב , ד, ברכות הצל"ח  דברי (עפ "י

.עוד )
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 (מהרש"א)      .
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,(א)"      
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   ,       

.       ' (ב) 
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        ,  
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.

יא.  (רש"י).

,יב .  "  " 
"  "  ,   
       

.(רש"י)

יג.       " 
       ,"  '
    ,'   '      

      (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות מ

"יחילוּ  שנאמר עת"[יד]בו , בּ כל ה)דרכו י, שנאמר(תהלים בדין, שזוכה  אלא  עוד ולא  , 
מנּ גדּ וֹ " מׁש ּפ טי ה)"מר וֹ ם י, צוֹ רריו(תהלים "כּ ל  שנאמר בצריו, שרואה אלא  עוד ולא  , 

בּ הם " ה)יפיח י, ואיבעית (תהלים דשמיא. במילי  הא  דידיה, במילי הא קשיא , לא  . 
הא לו, משחקת שהשעה  ברשע הא  קשיא , ולא  דשמיא, במילי והא הא  אימא ,
משחקת  שהשעה  ברשע והא  הא אימא, ואיבעית לו. משחקת השעה  שאין ברשע
מאי  הונא, רב דאמר גמור , שאינו בצדיק הא  גמור, בצדיק הא  קשיא, ולא לו,

מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, רשע(חבקוק  וכי , 
ביד וֹ " יעזבנּ וּ  לא  "ה ' כתיב והא צדיק, לג)בולע לז, לצּ דּ יק (תהלים יאנּ ה  "לא  וכתיב , 

און" כא)כּ ל יב, אימא ,(משלי ואיבעית בולע. אינו גמור  צדיק  בולע, ממנו צדיק אלא , 
שאני. לו משחקת שעה

    
בזכות
קביעות
מקום
לתפלה

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון אויביורבי לתפלתו  מקום  הקובע כל ,
תחתיו וׁש כן [טו]נופלים  וּ נטעּת יו  לישׂ ראל  לע ּמ י מקוֹ ם "ושׂ מּת י שנאמר ,

בּ ראׁש וֹ נה " כּ אׁש ר לע נּ וֹ ת וֹ  עולה  בני יסיפוּ  ולא  עוֹ ד יר גּ ז ולא י)ּת ח ּת יו  ז, ב' .(שמואל 
"לכלותו" וכתיב "לענּ וֹ תוֹ " כתיב רמי, הונא  טרב יז, א' הימים בתחילה)[טז](דברי  , 

'לכלותו'.[יז]'לענותו' ולבסוף 

      
מעלת גודל
ת"ח שימוש

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן שמעון תורהרבי של שמושה גדולה [יט]יותר[יח],

אׁש ר[כ]מלמודה ׁש פט בּ ן אליׁש ע "ּפ ה שנאמר אליּ ה וּ "יצק, ידי על  מים  
יא) ג , ב ' מלמודה(מלכים יותר שמושה  שגדולה  מלמד 'יצק ', אלא נאמר לא  'למד ' .[כא],

המאמרים ביאור

"יד .    "  ,  איוב)

.(רש"י)כ')

טו .    (ב (ו,  :
,       
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 יז .         

   ,     
        

(רש"י).
 יח .      

( מקובצת .(שיטה 
''יט. ' '  ,

         
       , 

(יהוידע בן .(בניהו
 כ .     ,"  

        
    ,   

 .   
כא.      

   ,   
   ,   

         הבחירה (בית

לעיל) מהרש "א  ראה המאירי; .לרבינו

רשב"ימאמרי מאברכות

      
שעה
שהצבור
מתפללים
עת היא
רצון

אמראמר לצלויי. כנישתא לבי מר אתי לא  טעמא מאי נחמן, לרב יצחק רבי ליה 
יכילנא לא טריחא[כב]ליה, ליה , אמר  וליצלי. עשרה למר לכנפי ליה, אמר .

ולודעיה ליתי צבורא דמצלי בעידנא  דצבורא , לשלוחא  מר ליה  ולימא מלתא. לי 
משום  יוחנן  רבי דאמר ליה , אמר האי. כולי מאי ליה , אמר  בןלמר . שמעון  רבי

רצוֹ ן"יוחי עת ה '  ל תפ לּ תי "ואני דכתיב  מאי יד)[כג], סט , רצון (תהלים עת אימתי , 
בּ עת  ה ' אמר "כּ ה מהכא, אמר , חנינא  ברבי יוסי  רבי מתפללין. שהצבור בשעה

"עניתי ח)רצ וֹ ן מט , ולא(ישעיהו כּ בּ יר אל "הן  מהכא , אמר, חנינא  ברבי אחא רבי  . 
ה)[כד]ימאס " לו, מ קּ רב (איוב  נפׁש י  בׁש לוֹ ם  "ּפ דה  וכתיב, עּמ די"[כה], היוּ  בר בּ ים  כּ י [כו]לי 

יט) נה , מואס(תהלים הוא ברוך הקדוש שאין מנין  אומר, נתן רבי הכי, נמי תניא  .
ימאס" ולא כּ בּ יר  אל  "הן שנאמר  רבים , של  ה)בתפלתן לו, בׁש ל וֹ ם(איוב  "ּפ דה וכתיב  , 

וגו'[כז]נפׁש י  לי" יט)מ קּ רב נה, בתורה(תהלים העוסק כל הוא, ברוך  הקדוש אמר . 
מבין  ולבני לי פדאני  כאילו  עליו  אני מעלה הצבור עם ומתפלל חסדים ובגמילות

העולם . אומות

      
הקורא דין
ב' ק"ש
פעמים
או בלילה
ביום

יוחיתניא, בן  שמעון פעמיםרבי שתי שמע קריאת  קורא  שאדם פעמים  אומר,
השחר , עמוד שיעלה  לאחר  ואחת  השחר, עמוד  שיעלה קודם אחת בלילה,
פעמים אמרת קשיא, גופא  הא לילה . של  ואחת יום  של אחת חובתו, ידי בהן ויוצא 

בלילה פעמים שתי שמע קריאת קורא  השחרשאדם  עמוד שיעלה  לאחר אלמא  ,
אלמא לילה , של ואחת יום של אחת חובתו  ידי  בהן יוצא  תני, והדר  הוא, ליליא

הוא ליליא לעולם  לא, הוא . דקיימי [כח]יממא  אינשי דאיכא  יום  ליה דקרי והא ,
שעתא כ [כט]בההיא הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר חנינא  בר  אחא  רב אמר רבי.
יוחי בן דתניא ,שמעון אהא חנינא  בר  אחא  דרב  להא  דמתני איכא  שמעון. רבי

יוחי פעמיםבן שתי שמע  קריאת קורא שאדם  פעמים עקיבא , רבי משום אומר
אחת  חובתו, ידי בהן  ויוצא החמה, הנץ  לאחר  ואחת החמה  הנץ קודם  אחת ביום,
שמע קריאת קורא שאדם  פעמים  אמרת קשיא , גופא  הא לילה . של ואחת יום  של
ידי  בהן יוצא  תני, והדר  הוא , יממא החמה הנץ קודם  אלמא ביום, פעמים  שתי
הוא , יממא לעולם  לא , הוא. ליליא  אלמא  לילה , של ואחת יום  של אחת חובתו 

המאמרים ביאור

כב .  (רש"י).

כג.      (רש"י).

כד .     (רש"י).

כה .  (רש"י).

כו .  (רש"י).

כז . ,     

"  "('ג (משלי  ,
      ,   
          

(רש"י).
כח .   (רש"י).
כט. ,       

    " "    (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות מ

"יחילוּ  שנאמר עת"[יד]בו , בּ כל ה)דרכו י, שנאמר(תהלים בדין, שזוכה  אלא  עוד ולא  , 
מנּ גדּ וֹ " מׁש ּפ טי ה)"מר וֹ ם י, צוֹ רריו(תהלים "כּ ל  שנאמר בצריו, שרואה אלא  עוד ולא  , 

בּ הם " ה)יפיח י, ואיבעית (תהלים דשמיא. במילי  הא  דידיה, במילי הא קשיא , לא  . 
הא לו, משחקת שהשעה  ברשע הא  קשיא , ולא  דשמיא, במילי והא הא  אימא ,
משחקת  שהשעה  ברשע והא  הא אימא, ואיבעית לו. משחקת השעה  שאין ברשע
מאי  הונא, רב דאמר גמור , שאינו בצדיק הא  גמור, בצדיק הא  קשיא, ולא לו,

מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, רשע(חבקוק  וכי , 
ביד וֹ " יעזבנּ וּ  לא  "ה ' כתיב והא צדיק, לג)בולע לז, לצּ דּ יק (תהלים יאנּ ה  "לא  וכתיב , 

און" כא)כּ ל יב, אימא ,(משלי ואיבעית בולע. אינו גמור  צדיק  בולע, ממנו צדיק אלא , 
שאני. לו משחקת שעה

    
בזכות
קביעות
מקום
לתפלה

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון אויביורבי לתפלתו  מקום  הקובע כל ,
תחתיו וׁש כן [טו]נופלים  וּ נטעּת יו  לישׂ ראל  לע ּמ י מקוֹ ם "ושׂ מּת י שנאמר ,

בּ ראׁש וֹ נה " כּ אׁש ר לע נּ וֹ ת וֹ  עולה  בני יסיפוּ  ולא  עוֹ ד יר גּ ז ולא י)ּת ח ּת יו  ז, ב' .(שמואל 
"לכלותו" וכתיב "לענּ וֹ תוֹ " כתיב רמי, הונא  טרב יז, א' הימים בתחילה)[טז](דברי  , 

'לכלותו'.[יז]'לענותו' ולבסוף 

      
מעלת גודל
ת"ח שימוש

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן שמעון תורהרבי של שמושה גדולה [יט]יותר[יח],

אׁש ר[כ]מלמודה ׁש פט בּ ן אליׁש ע "ּפ ה שנאמר אליּ ה וּ "יצק, ידי על  מים  
יא) ג , ב ' מלמודה(מלכים יותר שמושה  שגדולה  מלמד 'יצק ', אלא נאמר לא  'למד ' .[כא],

המאמרים ביאור

"יד .    "  ,  איוב)

.(רש"י)כ')

טו .    (ב (ו,  :
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(רש"י).
 יח .      

( מקובצת .(שיטה 
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       , 

(יהוידע בן .(בניהו
 כ .     ,"  

        
    ,   
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כא.      

   ,   
   ,   

         הבחירה (בית

לעיל) מהרש "א  ראה המאירי; .לרבינו

רשב"ימאמרי מאברכות

      
שעה
שהצבור
מתפללים
עת היא
רצון

אמראמר לצלויי. כנישתא לבי מר אתי לא  טעמא מאי נחמן, לרב יצחק רבי ליה 
יכילנא לא טריחא[כב]ליה, ליה , אמר  וליצלי. עשרה למר לכנפי ליה, אמר .

ולודעיה ליתי צבורא דמצלי בעידנא  דצבורא , לשלוחא  מר ליה  ולימא מלתא. לי 
משום  יוחנן  רבי דאמר ליה , אמר האי. כולי מאי ליה , אמר  בןלמר . שמעון  רבי

רצוֹ ן"יוחי עת ה '  ל תפ לּ תי "ואני דכתיב  מאי יד)[כג], סט , רצון (תהלים עת אימתי , 
בּ עת  ה ' אמר "כּ ה מהכא, אמר , חנינא  ברבי יוסי  רבי מתפללין. שהצבור בשעה

"עניתי ח)רצ וֹ ן מט , ולא(ישעיהו כּ בּ יר אל "הן  מהכא , אמר, חנינא  ברבי אחא רבי  . 
ה)[כד]ימאס " לו, מ קּ רב (איוב  נפׁש י  בׁש לוֹ ם  "ּפ דה  וכתיב, עּמ די"[כה], היוּ  בר בּ ים  כּ י [כו]לי 

יט) נה , מואס(תהלים הוא ברוך הקדוש שאין מנין  אומר, נתן רבי הכי, נמי תניא  .
ימאס" ולא כּ בּ יר  אל  "הן שנאמר  רבים , של  ה)בתפלתן לו, בׁש ל וֹ ם(איוב  "ּפ דה וכתיב  , 

וגו'[כז]נפׁש י  לי" יט)מ קּ רב נה, בתורה(תהלים העוסק כל הוא, ברוך  הקדוש אמר . 
מבין  ולבני לי פדאני  כאילו  עליו  אני מעלה הצבור עם ומתפלל חסדים ובגמילות

העולם . אומות

      
הקורא דין
ב' ק"ש
פעמים
או בלילה
ביום

יוחיתניא, בן  שמעון פעמיםרבי שתי שמע קריאת  קורא  שאדם פעמים  אומר,
השחר , עמוד שיעלה  לאחר  ואחת  השחר, עמוד  שיעלה קודם אחת בלילה,
פעמים אמרת קשיא, גופא  הא לילה . של  ואחת יום  של אחת חובתו, ידי בהן ויוצא 

בלילה פעמים שתי שמע קריאת קורא  השחרשאדם  עמוד שיעלה  לאחר אלמא  ,
אלמא לילה , של ואחת יום של אחת חובתו  ידי  בהן יוצא  תני, והדר  הוא, ליליא

הוא ליליא לעולם  לא, הוא . דקיימי [כח]יממא  אינשי דאיכא  יום  ליה דקרי והא ,
שעתא כ [כט]בההיא הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר חנינא  בר  אחא  רב אמר רבי.
יוחי בן דתניא ,שמעון אהא חנינא  בר  אחא  דרב  להא  דמתני איכא  שמעון. רבי

יוחי פעמיםבן שתי שמע  קריאת קורא שאדם  פעמים עקיבא , רבי משום אומר
אחת  חובתו, ידי בהן  ויוצא החמה, הנץ  לאחר  ואחת החמה  הנץ קודם  אחת ביום,
שמע קריאת קורא שאדם  פעמים  אמרת קשיא , גופא  הא לילה . של ואחת יום  של
ידי  בהן יוצא  תני, והדר  הוא , יממא החמה הנץ קודם  אלמא ביום, פעמים  שתי
הוא , יממא לעולם  לא , הוא. ליליא  אלמא  לילה , של ואחת יום  של אחת חובתו 

המאמרים ביאור

כב .  (רש"י).

כג.      (רש"י).

כד .     (רש"י).

כה .  (רש"י).

כו .  (רש"י).

כז . ,     

"  "('ג (משלי  ,
      ,   
          

(רש"י).
כח .   (רש"י).
כט. ,       

    " "    (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות מב 

ליליא ליה דקרו דגנו[ל]והאי אינשי ברבי [לא]דאיכא אחא  רבי אמר שעתא. בההיא 
כ  הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר  שמעוןחנינא אמררבי עקיבא. רבי משום שאמר

השכיבנו יאמר שלא  ובלבד זירא, דרבי [לב]רבי הא  אמר, יוסף בר  יצחק רב אתא כי .
איתמר , מכללא  אלא  איתמר בפירוש לאו לוי, בן יהושע  רבי אמר חנינא  ברבי אחא 

דאשתכור דרבנן  זוגא לקמיה[לג]דההוא  אתו  לוי, בן יהושע  דרבי דבריה  בהלולא
הוא  כדאי  אמר , לוי, בן יהושע שמעוןדרבי  הדחק רבי בשעת עליו  .[לד]לסמוך

      
דוד משוםאמרשירת יוחנן  יוחירבי בן שמעון ותוֹ רת רבי  בחכמה  ּפ תחה  "ּפ יה  דכתיב  מאי ,

לׁש וֹ נּה " על  כו)חסד לא, אלא(משלי  אמרו  לא זה . מקרא  שלמה אמר מי כנגד , 
שירה ואמר עולמים בחמשה  שדר אביו, דוד שירה ,[לה]כנגד ואמר אמו במעי דר  .

קרבי  וכל ה ' את נפׁש י "בּ רכי קד ׁש וֹ "[לו]שנאמר  ׁש ם א)את קג , לאויר(תהלים יצא . 
כח גּ בּ רי מלאכיו יהוה  "בּ רכוּ  שנאמר  שירה , ואמר ומזלות בכוכבים ונסתכל  העולם

וגו' צבאיו " כּ ל ה' בּ רכ וּ  דּ ברוֹ  בּ ק וֹ ל לׁש מע  דברוֹ  כ)ע שׂ י קג , אמו(תהלים משדי ינק . 
גּ מוּ ליו" כּ ל ּת ׁש כּ חי ואל ה' את נפׁש י "בּ רכי שנאמר שירה , ואמר  בדדיה  ונסתכל 

ב) קג , טעמא(תהלים בינה . במקום דדים לה  שעשה  אבהו, רבי אמר גמוליו'. 'כל  מאי .
רבי  אמר  שלא[לז]מאי . כדי אמר , מתנא רב  ערוה . במקום יסתכל  שלא כדי יהודה ,

ח ּט אים "יּת ּמ וּ  שנאמר שירה , ואמר  רשעים של  במפלתן ראה הטנופת. ממקום יינק 
יּה " הלל וּ  יהוה  את נפׁש י  בּ רכי אינם  ע וֹ ד וּ רׁש עים  הארץ לה)מן קד, נסתכל(תהלים . 

ה וֹ ד  ּמ אד  גּ דלּת  אלהי ה ' ה ' את  נפׁש י "בּ רכי שנאמר  שירה, ואמר המיתה  ביום
לב ׁש ּת " א)והדר קד, רב (תהלים בר רבה אמר  נאמר. המיתה  יום דעל משמע  מאי . 

וגו' יגועוּ ן" רוּ חם  ּת סף יבּ הל וּ ן ּפ ני "ּת סּת יר דכתיב , דעניינא , מסיפא  שילא ,
כט) קד, .(תהלים

      
קדימת טעם
פרשת
'שמע'
לפרשת
אם 'והיה
שמוע'

וכו'אמר שמע פרשת קדמה למה קרחה , בן יהושע  תניא ,[לח]רבי בן. שמעון רבי
ללמוד יוחי שזה  שמוע  אם לוהיה שמע שיקדים  הוא  בדין וזה[לט]אומר,

המאמרים ביאור

ל .        (רש"י).

" "לא.  (רש"י).

 לב .          
     ,    

      (רש"י).

לג.      (רש"י).

לד .      (רש"י).

 לה .     
 (רש"י).

לו .       (רש"י).

 .לז . :"   

 לח .    (א  (יג ,   :
         , 
          , 
    .       
          ,

.      ,

 "לט. "(רש"י).

רשב"ימאמרי מגברכות

לעשות [מ]ללמד  וזה ללמוד שזה  לויאמר  שמוע אם והיה אית [מא], ללמוד  שמע אטו .
וקשרתם ושננתם , כתיב והא ביה, לית ולעשות ללמד וכתבתם[מב]ביה  ותו[מג], .

וקשרתם , כתיב והא  ביה , לית ולעשות ביה דאית הוא  ללמד שמוע אם  והיה
ללמוד  שזה שמוע אם לוהיה  שמע שתקדם  הוא בדין קאמר , הכי  אלא וכתבתם .
בה אין ויאמר  ולעשות , ללמד בה יש  שזה לויאמר שמוע  אם והיה ולעשות, וללמד 
חדא קאמר, ועוד חדא קרחה . בן יהושע מדרבי ליה  ותיפוק בלבד . לעשות  אלא 
ועוד  מצות, עול  עליו יקבל  כך ואחר תחלה שמים  מלכות עול עליו שיקבל  כדי 

אחרנייתא . מילי הני בה דאית משום

     
האיסור
פיו למלאות
שחוק
בעוה"ז

משום אמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון אסוררבי פיו[מד], שחוק שימלא  לאדם 
הזה "[מה]בעולם שנאמר  רנּ ה "אז, וּ לׁש וֹ ננוּ  ּפ ינ וּ  שׂ ח וֹ ק ב)יּמ לא קכו, ,(תהלים 

המאמרים ביאור

מ.   ,"     "
     (רש"י).

מא.    (רש"י).

.(רש"י)מב .

מג.  ,(רש"י).

 מד .    ( ז משנה ו  (פרק
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רשב"ימאמרי ברכות מב 

ליליא ליה דקרו דגנו[ל]והאי אינשי ברבי [לא]דאיכא אחא  רבי אמר שעתא. בההיא 
כ  הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר  שמעוןחנינא אמררבי עקיבא. רבי משום שאמר

השכיבנו יאמר שלא  ובלבד זירא, דרבי [לב]רבי הא  אמר, יוסף בר  יצחק רב אתא כי .
איתמר , מכללא  אלא  איתמר בפירוש לאו לוי, בן יהושע  רבי אמר חנינא  ברבי אחא 

דאשתכור דרבנן  זוגא לקמיה[לג]דההוא  אתו  לוי, בן יהושע  דרבי דבריה  בהלולא
הוא  כדאי  אמר , לוי, בן יהושע שמעוןדרבי  הדחק רבי בשעת עליו  .[לד]לסמוך

      
דוד משוםאמרשירת יוחנן  יוחירבי בן שמעון ותוֹ רת רבי  בחכמה  ּפ תחה  "ּפ יה  דכתיב  מאי ,

לׁש וֹ נּה " על  כו)חסד לא, אלא(משלי  אמרו  לא זה . מקרא  שלמה אמר מי כנגד , 
שירה ואמר עולמים בחמשה  שדר אביו, דוד שירה ,[לה]כנגד ואמר אמו במעי דר  .

קרבי  וכל ה ' את נפׁש י "בּ רכי קד ׁש וֹ "[לו]שנאמר  ׁש ם א)את קג , לאויר(תהלים יצא . 
כח גּ בּ רי מלאכיו יהוה  "בּ רכוּ  שנאמר  שירה , ואמר ומזלות בכוכבים ונסתכל  העולם

וגו' צבאיו " כּ ל ה' בּ רכ וּ  דּ ברוֹ  בּ ק וֹ ל לׁש מע  דברוֹ  כ)ע שׂ י קג , אמו(תהלים משדי ינק . 
גּ מוּ ליו" כּ ל ּת ׁש כּ חי ואל ה' את נפׁש י "בּ רכי שנאמר שירה , ואמר  בדדיה  ונסתכל 

ב) קג , טעמא(תהלים בינה . במקום דדים לה  שעשה  אבהו, רבי אמר גמוליו'. 'כל  מאי .
רבי  אמר  שלא[לז]מאי . כדי אמר , מתנא רב  ערוה . במקום יסתכל  שלא כדי יהודה ,

ח ּט אים "יּת ּמ וּ  שנאמר שירה , ואמר  רשעים של  במפלתן ראה הטנופת. ממקום יינק 
יּה " הלל וּ  יהוה  את נפׁש י  בּ רכי אינם  ע וֹ ד וּ רׁש עים  הארץ לה)מן קד, נסתכל(תהלים . 

ה וֹ ד  ּמ אד  גּ דלּת  אלהי ה ' ה ' את  נפׁש י "בּ רכי שנאמר  שירה, ואמר המיתה  ביום
לב ׁש ּת " א)והדר קד, רב (תהלים בר רבה אמר  נאמר. המיתה  יום דעל משמע  מאי . 

וגו' יגועוּ ן" רוּ חם  ּת סף יבּ הל וּ ן ּפ ני "ּת סּת יר דכתיב , דעניינא , מסיפא  שילא ,
כט) קד, .(תהלים

      
קדימת טעם
פרשת
'שמע'
לפרשת
אם 'והיה
שמוע'

וכו'אמר שמע פרשת קדמה למה קרחה , בן יהושע  תניא ,[לח]רבי בן. שמעון רבי
ללמוד יוחי שזה  שמוע  אם לוהיה שמע שיקדים  הוא  בדין וזה[לט]אומר,

המאמרים ביאור

ל .        (רש"י).

" "לא.  (רש"י).

 לב .          
     ,    

      (רש"י).

לג.      (רש"י).

לד .      (רש"י).

 לה .     
 (רש"י).

לו .       (רש"י).

 .לז . :"   

 לח .    (א  (יג ,   :
         , 
          , 
    .       
          ,

.      ,

 "לט. "(רש"י).

רשב"ימאמרי מגברכות

לעשות [מ]ללמד  וזה ללמוד שזה  לויאמר  שמוע אם והיה אית [מא], ללמוד  שמע אטו .
וקשרתם ושננתם , כתיב והא ביה, לית ולעשות ללמד וכתבתם[מב]ביה  ותו[מג], .

וקשרתם , כתיב והא  ביה , לית ולעשות ביה דאית הוא  ללמד שמוע אם  והיה
ללמוד  שזה שמוע אם לוהיה  שמע שתקדם  הוא בדין קאמר , הכי  אלא וכתבתם .
בה אין ויאמר  ולעשות , ללמד בה יש  שזה לויאמר שמוע  אם והיה ולעשות, וללמד 
חדא קאמר, ועוד חדא קרחה . בן יהושע מדרבי ליה  ותיפוק בלבד . לעשות  אלא 
ועוד  מצות, עול  עליו יקבל  כך ואחר תחלה שמים  מלכות עול עליו שיקבל  כדי 

אחרנייתא . מילי הני בה דאית משום

     
האיסור
פיו למלאות
שחוק
בעוה"ז

משום אמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון אסוררבי פיו[מד], שחוק שימלא  לאדם 
הזה "[מה]בעולם שנאמר  רנּ ה "אז, וּ לׁש וֹ ננוּ  ּפ ינ וּ  שׂ ח וֹ ק ב)יּמ לא קכו, ,(תהלים 

המאמרים ביאור

מ.   ,"     "
     (רש"י).

מא.    (רש"י).

.(רש"י)מב .

מג.  ,(רש"י).
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רשב"ימאמרי ברכות מד 

אלּ ה" עם לעשׂ וֹ ת ה' "הגדּ יל בגוים שיאמרו בזמן  ב)אימתי קכו , עליו[מו](תהלים אמרו . 
רביה . יוחנן מרבי שמעה מכי הזה בעולם פיו שחוק מלא  לא שמימיו  לקיש, ריש על 

      
ה' יראת
אוצרו היא

שמיםואמר בידי הכל חנינא, י שׂ ראל[מז]רבי "ועּת ה  שנאמר  שמים, מיראת חוץ
ליראה" אם  כּ י  מע ּמ ׁש אל אלהי ה ' יב)מה י, שמים(דברים יראת אטו . 

היא זוטרתא משום[מח]מילתא  חנינא  רבי  והאמר והאמר  יוחי, בן שמעון אין רבי ,
ה ' "יראת שנאמר שמים , יראת של אוצר אלא  גנזיו בבית הוא  ברוך להקדוש לו

אוֹ צר וֹ " ו)היא לג, משה(ישעיהו לגבי  אין , זוטרתא[מט]. רבי [נ]מילתא  דאמר היא. 
המאמרים ביאור
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    ,        
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      ,   

.    "  

 מו .      " תשעה (הלכות

ה) סעיף תקס סימן תעניות  ושאר  :באב 
   .     

( כ  :(ס"ק     וראה)

שטמ "ק ) בשם  לעיל  "   .
          

.  

,מז .        
, , , , , , ,  
    ,     ,
       ,    
       

(רש"י).

מח . "' "'     שיטה)

.מקובצת )

 מט.     ,  
  .  '  ' 

      ,      
         , 
          "

 "   ( קודש שרפי .(שיח

 נ.    , 
 ,      , 

כ ) ז,   (קהלת          "
      ."  
      
.      ,   
       ,'  '  
  ,          

'     פרשת סופר (כתב

מ ) הערה וראה .נצבים;

רשב"ימאמרי מהברכות

קטן  קטן, ככלי עליו דומה לו ויש גדול  כלי, ממנו שמבקשים לאדם  משל , חנינא ,
גדול. ככלי עליו דומה  לו ואין

      
ודרך תורה
ארץ

וגו'רבי בּ ע ּת וֹ " דגני  "ולקחּת י כתיב רמי , פפא בר יא)חנינא  ב , וכתיב"ואספּת (הושע , 
וגו' "יד)דגנ יא, מקום(דברים של  רצונו עושין שישראל  בזמן כאן  קשיא , לא ,[נא]. 

תלמוד  מה דגנך , ואספת רבנן, תנו מקום . של רצונו  עושין ישראל שאין בזמן כאן
"מ ּפ י ה זּ ה  ה ּת וֹ רה  ספר ימוּ ׁש  "לא שנאמר לפי  ח)לומר  א, דברים(יהושע יכול  , 

דגנ"[נב]ככתבן  "ואספּת  לומר, תלמוד יד), יא, בהן (דברים ארץ [נג]הנהג דרך  ,[נד]מנהג 
ישמעאל. רבי יוחידברי בן שמעון אפשררבי חרישה ,[נה]אומר , בשעת חורש אדם 

הרוח , בשעת  וזורה דישה , בשעת ודש קצירה, בשעת וקוצר זריעה , בשעת וזורע
נעשית  מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל  בזמן אלא  עליה. תהא מה תורה

צאנכם " ורע וּ  זרים  "ועמד וּ  שנאמר אחרים, ידי ה)על סא, שאין (ישעיהו ובזמן וגו'. 
" דגנ "ואספּת  שנאמר עצמן, ידי על נעשית מלאכתן מקום  של רצונו עושין ישראל

יד) יא, את (דברים "ועבדּת  שנאמר ידן, על  נעשית אחרים  שמלאכת אלא  עוד, ולא  .
וגו' "מח)איבי כח , בידן,(דברים ועלתה ישמעאל  כרבי  עשו  הרבה אביי, אמר כרבי. 

יוחי בן בידן.שמעון עלתה  ולא 

      
איסור חומר
פנים הלבנת

רבי ואמר  אמר ביזנא  בר חנא  רב  אמר  לה ואמרי רב, אמר טוביה  בר  זוטרא  רב
משום  יוחנן רבי אמר לה ואמרי  חסידא, יוחישמעון בן שמעון נוחרבי  ,

מתמר , מנלן, ברבים. חברו פני ילבין ואל  האש כבשן  לתוך עצמו שיפיל  לאדם  לו
הרה אנכי  לּ וֹ  א לּ ה  א ׁש ר  לאיׁש  לאמר חמיה  אל  ׁש לחה והיא מוּ צאת "היא שנאמר

הא לּ ה " והּמ ּט ה  והּפ תילים  החתמת למי נא  ה כּ ר  כה)[נו]וּת אמר לח , .(בראשית  

     
הבית בעל
ואורח בוצע
מברך

שקי רבי חריך קטינא  מתפח אי עליה , קביל אבהו, רבי לגביה  על חלש, [נז]זירא

מטא כי  רבנן. לכולהו סעודתא  עבד אתפח , לרבנן. טבא יומא עבידנא 
דרבי [נח]למשרי  להא מר  לה סבר  לא  ליה , אמר מר . לן  לישרי זירא, לרבי ליה אמר ,

המאמרים ביאור

 נא.    , 
   (רש"י).

 נב .     (רש"י).

נג.   (רש"י).

 נד .       
 (רש"י).

 נה .  ,(רש"י).

 נו .  '      
    "  ,'     
  ,  ,   ,"   

  (רש"י).

נז .    (רש"י).

נח .   , 
  (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות מד 

אלּ ה" עם לעשׂ וֹ ת ה' "הגדּ יל בגוים שיאמרו בזמן  ב)אימתי קכו , עליו[מו](תהלים אמרו . 
רביה . יוחנן מרבי שמעה מכי הזה בעולם פיו שחוק מלא  לא שמימיו  לקיש, ריש על 

      
ה' יראת
אוצרו היא

שמיםואמר בידי הכל חנינא, י שׂ ראל[מז]רבי "ועּת ה  שנאמר  שמים, מיראת חוץ
ליראה" אם  כּ י  מע ּמ ׁש אל אלהי ה ' יב)מה י, שמים(דברים יראת אטו . 

היא זוטרתא משום[מח]מילתא  חנינא  רבי  והאמר והאמר  יוחי, בן שמעון אין רבי ,
ה ' "יראת שנאמר שמים , יראת של אוצר אלא  גנזיו בבית הוא  ברוך להקדוש לו

אוֹ צר וֹ " ו)היא לג, משה(ישעיהו לגבי  אין , זוטרתא[מט]. רבי [נ]מילתא  דאמר היא. 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי מהברכות

קטן  קטן, ככלי עליו דומה לו ויש גדול  כלי, ממנו שמבקשים לאדם  משל , חנינא ,
גדול. ככלי עליו דומה  לו ואין

      
ודרך תורה
ארץ

וגו'רבי בּ ע ּת וֹ " דגני  "ולקחּת י כתיב רמי , פפא בר יא)חנינא  ב , וכתיב"ואספּת (הושע , 
וגו' "יד)דגנ יא, מקום(דברים של  רצונו עושין שישראל  בזמן כאן  קשיא , לא ,[נא]. 

תלמוד  מה דגנך , ואספת רבנן, תנו מקום . של רצונו  עושין ישראל שאין בזמן כאן
"מ ּפ י ה זּ ה  ה ּת וֹ רה  ספר ימוּ ׁש  "לא שנאמר לפי  ח)לומר  א, דברים(יהושע יכול  , 

דגנ"[נב]ככתבן  "ואספּת  לומר, תלמוד יד), יא, בהן (דברים ארץ [נג]הנהג דרך  ,[נד]מנהג 
ישמעאל. רבי יוחידברי בן שמעון אפשררבי חרישה ,[נה]אומר , בשעת חורש אדם 

הרוח , בשעת  וזורה דישה , בשעת ודש קצירה, בשעת וקוצר זריעה , בשעת וזורע
נעשית  מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל  בזמן אלא  עליה. תהא מה תורה

צאנכם " ורע וּ  זרים  "ועמד וּ  שנאמר אחרים, ידי ה)על סא, שאין (ישעיהו ובזמן וגו'. 
" דגנ "ואספּת  שנאמר עצמן, ידי על נעשית מלאכתן מקום  של רצונו עושין ישראל

יד) יא, את (דברים "ועבדּת  שנאמר ידן, על  נעשית אחרים  שמלאכת אלא  עוד, ולא  .
וגו' "מח)איבי כח , בידן,(דברים ועלתה ישמעאל  כרבי  עשו  הרבה אביי, אמר כרבי. 

יוחי בן בידן.שמעון עלתה  ולא 

      
איסור חומר
פנים הלבנת

רבי ואמר  אמר ביזנא  בר חנא  רב  אמר  לה ואמרי רב, אמר טוביה  בר  זוטרא  רב
משום  יוחנן רבי אמר לה ואמרי  חסידא, יוחישמעון בן שמעון נוחרבי  ,

מתמר , מנלן, ברבים. חברו פני ילבין ואל  האש כבשן  לתוך עצמו שיפיל  לאדם  לו
הרה אנכי  לּ וֹ  א לּ ה  א ׁש ר  לאיׁש  לאמר חמיה  אל  ׁש לחה והיא מוּ צאת "היא שנאמר

הא לּ ה " והּמ ּט ה  והּפ תילים  החתמת למי נא  ה כּ ר  כה)[נו]וּת אמר לח , .(בראשית  

     
הבית בעל
ואורח בוצע
מברך

שקי רבי חריך קטינא  מתפח אי עליה , קביל אבהו, רבי לגביה  על חלש, [נז]זירא

מטא כי  רבנן. לכולהו סעודתא  עבד אתפח , לרבנן. טבא יומא עבידנא 
דרבי [נח]למשרי  להא מר  לה סבר  לא  ליה , אמר מר . לן  לישרי זירא, לרבי ליה אמר ,

המאמרים ביאור

 נא.    , 
   (רש"י).

 נב .     (רש"י).

נג.   (רש"י).

 נד .       
 (רש"י).

 נה .  ,(רש"י).

 נו .  '      
    "  ,'     
  ,  ,   ,"   

  (רש"י).

נז .    (רש"י).

נח .   , 
  (רש"י).



רשב"ימאמרי שבת מו

מר , לן  נבריך ליה , אמר לברוכי, מטא כי להו. שרא  בוצע. הבית בעל דאמר , יוחנן
ואיהו מברך . בוצע דאמר , בבל דמן  הונא  דרב להא  מר לה  סבר  לא  ליה , אמר 

משום  יוחנן רבי  דאמר  הא  כי ליה. סבירא  יוחיכמאן בן שמעון הבית רבי בעל  ,
כדי  מברך ואורח יפה , בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל  מברך, ואורח  בוצע
ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון  יהי מברך מאי הבית. בעל שיברך

נכסיו ויהיו  נכסיו, בכל מאד ויצלח  דברים, בה מוסיף ורבי הבא . לעולם  [נט]יכלם

לעיר וקרובים מוצלחים במעשי [ס]ונכסינו ולא ידיו במעשי לא שטן ישלוט  ואל  ,
מעתה ועון ועבירה  חטא  הרהור דבר שום לפנינו  ולא  לפניו לא  יזדקר ואל ידינו,

עולם . ועד
       

אפשר אי
בלא לחלום
דברים
בטלים

לּת בן "הנּ ביא מה  אמת דּ ברי ידבּ ר אּת וֹ  דּ ברי וא ׁש ר חל וֹ ם יס ּפ ר  חלוֹ ם אּת וֹ  א ׁש ר 
ה '" נאם  הבּ ר כח)את כג, אלא(ירמיהו חלום . אצל  ותבן בר ענין מה וכי , 

משום יוחנן  רבי יוחיאמר בן שמעון אי רבי  כך תבן בלא  לבר אפשר  שאי כשם  ,
שמקצתו פי על  אף חלום, ברכיה , רבי אמר  בטלים . דברים  בלא  לחלום אפשר 
וגו' וה יּ רח " ה מ ׁש  "והנּ ה  דכתיב מיוסף , לן מנא מתקיים, אינו כולו מתקיים 

ט) לז, .(בראשית




      
עוסק
- בתורה
מפסיק אם
לקריאת
ותפלה שמע

מפסיקין.ואם אין רישא ליה  תנא הא  שמע. לקריאת מפסיקין מפסיקין, אין התחילו
חברים דתניא , תורה. לדברי אתאן מפסיקין [סא]סיפא בתורה  עוסקין  שהיו

כגון אלא  שנו  לא  יוחנן, רבי אמר לתפלה. מפסיקין ואין שמע שמעוןלקריאת רבי
יוחי אנובן  כגון אבל  אומנותן, שתורתן ולתפלה .[סב]וחביריו שמע לקריאת מפסיקין 

      
ביטול בעון
תורה

לכרםכשנכנסו יוסי[סג]רבותינו ברבי אלעזר ורבי יהודה  רבי שם היה  ורביביבנה 
זושמעון מכה  בפניהם , זו שאלה  נשאלה  בבני [סד]. מתחלת מה מפני

מקום בכל  המדברים ראש  אלעאי ברבי יהודה  רבי נענה בפה . וגומרת  [סה]מעיים 

המאמרים ביאור

.(רש"י)נט.
 ס .         

(רש"י).
 סא.     

 "   ,  
   ,"(רש"י).

 סב .  ,     

 (רש"י).

סג.      
     ,(רש"י).

.(רש"י)סד .

 סה .     ,  
 ,(רש"י).

רשב"ימאמרי מז שבת

גומר פה  מחתך ולשון מבין  ולב יועצות שכליות פי על אף רבי [סו]ואמר, נענה  .
סלקא טמאים דברים טמאין. דברים בה שאוכלין מפני ואמר, יוסי ברבי אלעזר 

מתוקנים[סז]דעתך  שאינן דברים  בה  שאוכלין אלא  נענה[סח]. שמעון. ואמר ,רבי
תורה ביטול יוכיחו[סט]בעון נשים  לו, אמרו נכרים[ע]. בעליהן. את שמבטלות .

יוכיחו תינוקות ישראל . את שמבטלין  של[עא]יוכיחו. תינוקות אביהן. את שמבטלין .
יוכיחו רבן ברבי [עב]בית יוסף  רב  ואיתימא  גוריון רבי דאמר גוריון, כדרבי התם  .

תינוקות  בדור צדיקים אין הדור, על נתפסים  צדיקים  בדור שהצדיקים בזמן שמעיה,
שמעון  רבי אמר  לה  ואמרי זעירי בר יצחק רבי אמר  הדור . על נתפסים  רבן בית של

 ל תדעי  לא  "אם  קראה מאי נזירא, וגו'[עג]בן ה צּ אן" בּ עקבי  ל צאי בּ נּ ׁש ים  היּ פה 
ח) א , השירים וכו'.(שיר  הרועים על  הממושכנין גדיים  ואמרינן ,

מעשה
הרשב"י
בנו ור"א
שהתחבאו
במערה

יוסיואמאי  ורבי יהודה רבי דיתבי מקום . בכל  המדברים ראש ליה  ורביקרו
גריםשמעון בן יהודה  נאים[עד]ויתיב  כמה ואמר , יהודה רבי פתח גבייהו.

זו אומה של שווקים[עה]מעשיהן תקנו יוסי [עו], רבי מרחצאות. תקנו גשרים , תקנו ,
נענה יוחאישתק . בן שמעון עצמן,רבי לצורך אלא  תקנו לא שתקנו מה  כל  ואמר,

מכס . מהן ליטול  גשרים  עצמן, בהן  לעדן מרחצאות זונות, בהן  להושיב שווקין תקנו 
דבריהם וסיפר גרים בן יהודה  שעילה[עז]הלך יהודה אמרו, למלכות. ונשמעו ,

לציפורי ,[עח]יתעלה יגלה  ששתק יוסי בי שמעון, טשו ובריה  הוא  אזל יהרג. שגינה 
תקיף  כי וכרכי. דמיא וכוזא ריפתא  דביתהו  להו  מייתי  הוה יומא  כל  מדרשא.
לן. ומגליא לה מצערי דילמא  עליהן, קלה דעתן נשים לבריה , ליה  אמר גזירתא ,

חרובא להו איברי ניסא  איתרחיש במערתא . טשו  משלחי [עט]אזלו והוו דמיא . ועינא
המאמרים ביאור
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"עג. "   "     "

 " "   
"" ,     
   ,   " "  

    "   "(רש"י).
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 (רש"י)עה . ,'   '  .

       " " 
"  ('כ)     ,  .

.  
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רשב"ימאמרי שבת מו

מר , לן  נבריך ליה , אמר לברוכי, מטא כי להו. שרא  בוצע. הבית בעל דאמר , יוחנן
ואיהו מברך . בוצע דאמר , בבל דמן  הונא  דרב להא  מר לה  סבר  לא  ליה , אמר 

משום  יוחנן רבי  דאמר  הא  כי ליה. סבירא  יוחיכמאן בן שמעון הבית רבי בעל  ,
כדי  מברך ואורח יפה , בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל  מברך, ואורח  בוצע
ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון  יהי מברך מאי הבית. בעל שיברך

נכסיו ויהיו  נכסיו, בכל מאד ויצלח  דברים, בה מוסיף ורבי הבא . לעולם  [נט]יכלם

לעיר וקרובים מוצלחים במעשי [ס]ונכסינו ולא ידיו במעשי לא שטן ישלוט  ואל  ,
מעתה ועון ועבירה  חטא  הרהור דבר שום לפנינו  ולא  לפניו לא  יזדקר ואל ידינו,

עולם . ועד
       

אפשר אי
בלא לחלום
דברים
בטלים

לּת בן "הנּ ביא מה  אמת דּ ברי ידבּ ר אּת וֹ  דּ ברי וא ׁש ר חל וֹ ם יס ּפ ר  חלוֹ ם אּת וֹ  א ׁש ר 
ה '" נאם  הבּ ר כח)את כג, אלא(ירמיהו חלום . אצל  ותבן בר ענין מה וכי , 

משום יוחנן  רבי יוחיאמר בן שמעון אי רבי  כך תבן בלא  לבר אפשר  שאי כשם  ,
שמקצתו פי על  אף חלום, ברכיה , רבי אמר  בטלים . דברים  בלא  לחלום אפשר 
וגו' וה יּ רח " ה מ ׁש  "והנּ ה  דכתיב מיוסף , לן מנא מתקיים, אינו כולו מתקיים 

ט) לז, .(בראשית




      
עוסק
- בתורה
מפסיק אם
לקריאת
ותפלה שמע

מפסיקין.ואם אין רישא ליה  תנא הא  שמע. לקריאת מפסיקין מפסיקין, אין התחילו
חברים דתניא , תורה. לדברי אתאן מפסיקין [סא]סיפא בתורה  עוסקין  שהיו

כגון אלא  שנו  לא  יוחנן, רבי אמר לתפלה. מפסיקין ואין שמע שמעוןלקריאת רבי
יוחי אנובן  כגון אבל  אומנותן, שתורתן ולתפלה .[סב]וחביריו שמע לקריאת מפסיקין 

      
ביטול בעון
תורה

לכרםכשנכנסו יוסי[סג]רבותינו ברבי אלעזר ורבי יהודה  רבי שם היה  ורביביבנה 
זושמעון מכה  בפניהם , זו שאלה  נשאלה  בבני [סד]. מתחלת מה מפני

מקום בכל  המדברים ראש  אלעאי ברבי יהודה  רבי נענה בפה . וגומרת  [סה]מעיים 

המאמרים ביאור

.(רש"י)נט.
 ס .         

(רש"י).
 סא.     

 "   ,  
   ,"(רש"י).

 סב .  ,     

 (רש"י).

סג.      
     ,(רש"י).

.(רש"י)סד .

 סה .     ,  
 ,(רש"י).

רשב"ימאמרי מז שבת

גומר פה  מחתך ולשון מבין  ולב יועצות שכליות פי על אף רבי [סו]ואמר, נענה  .
סלקא טמאים דברים טמאין. דברים בה שאוכלין מפני ואמר, יוסי ברבי אלעזר 

מתוקנים[סז]דעתך  שאינן דברים  בה  שאוכלין אלא  נענה[סח]. שמעון. ואמר ,רבי
תורה ביטול יוכיחו[סט]בעון נשים  לו, אמרו נכרים[ע]. בעליהן. את שמבטלות .

יוכיחו תינוקות ישראל . את שמבטלין  של[עא]יוכיחו. תינוקות אביהן. את שמבטלין .
יוכיחו רבן ברבי [עב]בית יוסף  רב  ואיתימא  גוריון רבי דאמר גוריון, כדרבי התם  .

תינוקות  בדור צדיקים אין הדור, על נתפסים  צדיקים  בדור שהצדיקים בזמן שמעיה,
שמעון  רבי אמר  לה  ואמרי זעירי בר יצחק רבי אמר  הדור . על נתפסים  רבן בית של

 ל תדעי  לא  "אם  קראה מאי נזירא, וגו'[עג]בן ה צּ אן" בּ עקבי  ל צאי בּ נּ ׁש ים  היּ פה 
ח) א , השירים וכו'.(שיר  הרועים על  הממושכנין גדיים  ואמרינן ,

מעשה
הרשב"י
בנו ור"א
שהתחבאו
במערה

יוסיואמאי  ורבי יהודה רבי דיתבי מקום . בכל  המדברים ראש ליה  ורביקרו
גריםשמעון בן יהודה  נאים[עד]ויתיב  כמה ואמר , יהודה רבי פתח גבייהו.

זו אומה של שווקים[עה]מעשיהן תקנו יוסי [עו], רבי מרחצאות. תקנו גשרים , תקנו ,
נענה יוחאישתק . בן שמעון עצמן,רבי לצורך אלא  תקנו לא שתקנו מה  כל  ואמר,

מכס . מהן ליטול  גשרים  עצמן, בהן  לעדן מרחצאות זונות, בהן  להושיב שווקין תקנו 
דבריהם וסיפר גרים בן יהודה  שעילה[עז]הלך יהודה אמרו, למלכות. ונשמעו ,

לציפורי ,[עח]יתעלה יגלה  ששתק יוסי בי שמעון, טשו ובריה  הוא  אזל יהרג. שגינה 
תקיף  כי וכרכי. דמיא וכוזא ריפתא  דביתהו  להו  מייתי  הוה יומא  כל  מדרשא.
לן. ומגליא לה מצערי דילמא  עליהן, קלה דעתן נשים לבריה , ליה  אמר גזירתא ,

חרובא להו איברי ניסא  איתרחיש במערתא . טשו  משלחי [עט]אזלו והוו דמיא . ועינא
המאמרים ביאור

 סו . ,     ,  
    ,    

   ,   (רש"י).
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 ,(קא (תהלים     "
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 (רש"י).
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  ,"   ,



רשב"ימאמרי שבת מח

בחלא צוארייהו  עד יתבי והוו מיכסו[פ]מנייהו לבשו צלויי בעידן גרסי, יומא כולי ,
אתא במערתא . שני  תריסר איתבו ליבלו. דלא היכי כי מנייהו משלחי והדר ומצלו,

ל לודעיה  מאן אמר , דמערתא , אפיתחא  וקם יוחיאליהו ובטילבר  קיסר דמית
כרבי  דקא אינשי חזו  נפקו , בחיי [פב]וזרעי [פא]גזרתיה. ועוסקין עולם  חיי מניחין אמר , ,

להחריב [פג]שעה להם , ואמרה  קול  בת יצתה  נשרף. מיד עיניהן שנותנין  מקום  כל ,
אמרי, שתא . ירחי תריסר איתיבו  אזול , הדור למערתכם . חיזרו יצאתם , עולמי 

חדש  עשר שנים בגיהנם רשעים  ממערתכם .[פד]משפט צאו ואמרה, קול בת יצתה  .
די  בני, לו, אמר שמעון. רבי  מסי  הוה אלעזר רבי  מחי  דהוה היכא כל נפקו,

תרי [פה]לעולם נקיט  דהוה  סבא ההוא  חזו שבתא דמעלי פניא  בהדי  ואתה . אני
לכבוד [פו]מדאני  להו, אמר  לך . למה הני ליה , אמרו  השמשות. בין ורהיט אסא ,

שמור כנגד  וחד זכור, כנגד חד בחד. לך  ותיסגי כמה[פז]שבת. חזי  לבריה , ליה  אמר  .
ונפק  חתניה  יאיר  בן פנחס רבי שמע  דעתייהו. יתיב ישראל, על  מצות חביבין

אריך  קא  הוה  בניה , לבי  עייליה  פילי [פח]לאפיה. ביה דהוה  חזי לבישריה, [פט]ליה

ליה וקמצוחא  עיניה  דמעת נתרו וקא  בכי, קא  הוה  לי [צ]בגופיה , אוי לו, אמר .
לא בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך  לו, אמר  בכך . שראיתיך

מקשי הוה  כי  דמעיקרא  כך. בי יוחימצאת בן שמעון  ליהרבי מפרק הוה קושיא 
קו יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה  כי  לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס שיארבי

ליה מפרק  יוחיהוה  בן שמעון ואיתרחיש רבי  הואיל אמר, פירוקי. וארבעה  עשרין
מילתא אתקין איזיל ׁש לם"[צא]ניסא יעקב  "ויּ בא דכתיב לג ,יח). רב,(בראשית ואמר , 
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 פז .     " 
      ,   

  ,   
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פח . (רש"י).

פט.   ,   (רש"י).

צ .    , 
  (רש"י).

צא.       (רש"י).

רשב"ימאמרי מטשבת

בגופו בתורתו[צב]שלם שלם  בממונו, שלם  העיר "[צג], ּפ ני את "ויּ חן לג ,יח). (בראשית  
להם תיקן מטבע רב, אמר ,[צד]אמר יוחנן ורבי להם. תיקן שווקים אמר, ושמואל .

דוכתא איכא ליה , אמרו לתקוני. דבעי מילתא  איכא אמר , להם . תיקן מרחצאות
לאקופי  לכהנים צערא  להו ואית טומאה ספק  ביה  איניש [צה]דאית איכא אמר , .

טהרה הכא  דאיתחזק  זכאי [צו]דידע בן קיצץ כאן סבא , ההוא ליה  אמר  תורמסי [צז].
הכי [צח]תרומה נמי איהו  עבד דהוה[צט]. היכא  וכל טהריה, קשי  דהוה היכא  כל ,

טיהר סבא , ההוא אמר צייניה . יוחירפי אילמליבן  לו, אמר הקברות. היית (לא)בית
עמנו שהיית  עכשיו אומר, אתה יפה  עמנו נמנית  ולא עמנו היית ואפילו [ק]עמנו,

עמנו יהב [קא]ונמנית  שכן. כל  לא חכמים תלמידי זו את זו מפרכסות זונות יאמרו
לזה יש  עדיין אמר, גרים , בן  ליהודה חזייה  לשוקא , נפק נפשיה . ונח  עיניה , ביה

עצמות  של גל ועשהו עיניו, בו נתן .[קב]בעולם .

      
גאולה
בזכות
שמירת
השבת

ראשונהאמר שבת ישראל  שמרו אלמלי רב , אמר  יהודה בהן [קג]רב שלטה  לא 
ללקט" העם  מן יצאוּ  הביעי בּ יּ וֹ ם "ויהי שנאמר  ולשון, כז)אומה טז , (שמות  

עמלק" "ויּ בא בתריה  ח)וכתיב יז, משום (שמות יוחנן רבי אמר יוחי. בן שמעון ,רבי 
ה ' אמר  כה  "כּ י שנאמר נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי

את יׁש מרוּ  אׁש ר בּ בריתי"ׁש בּ תוֹ תילּס ריסים  וּ מחזיקים  חפצּת י  בּ א ׁש ר  וּ בחרוּ  
ד) נו, בתריה(ישעיהו וכתיב ּת פ לּ תי [קד], בּ בית ושׂ ּמ חּת ים קד ׁש י הר אל "והביאוֹ תים 

הע ּמ ים " לכל יקּ רא ּת פ לּ ה בּ ית ביתי  כּ י מזבּ חי על  לרצוֹ ן וזבחיהם  ז)ע וֹ לתיהם  .[קה](שם 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי שבת מח

בחלא צוארייהו  עד יתבי והוו מיכסו[פ]מנייהו לבשו צלויי בעידן גרסי, יומא כולי ,
אתא במערתא . שני  תריסר איתבו ליבלו. דלא היכי כי מנייהו משלחי והדר ומצלו,

ל לודעיה  מאן אמר , דמערתא , אפיתחא  וקם יוחיאליהו ובטילבר  קיסר דמית
כרבי  דקא אינשי חזו  נפקו , בחיי [פב]וזרעי [פא]גזרתיה. ועוסקין עולם  חיי מניחין אמר , ,

להחריב [פג]שעה להם , ואמרה  קול  בת יצתה  נשרף. מיד עיניהן שנותנין  מקום  כל ,
אמרי, שתא . ירחי תריסר איתיבו  אזול , הדור למערתכם . חיזרו יצאתם , עולמי 

חדש  עשר שנים בגיהנם רשעים  ממערתכם .[פד]משפט צאו ואמרה, קול בת יצתה  .
די  בני, לו, אמר שמעון. רבי  מסי  הוה אלעזר רבי  מחי  דהוה היכא כל נפקו,

תרי [פה]לעולם נקיט  דהוה  סבא ההוא  חזו שבתא דמעלי פניא  בהדי  ואתה . אני
לכבוד [פו]מדאני  להו, אמר  לך . למה הני ליה , אמרו  השמשות. בין ורהיט אסא ,

שמור כנגד  וחד זכור, כנגד חד בחד. לך  ותיסגי כמה[פז]שבת. חזי  לבריה , ליה  אמר  .
ונפק  חתניה  יאיר  בן פנחס רבי שמע  דעתייהו. יתיב ישראל, על  מצות חביבין

אריך  קא  הוה  בניה , לבי  עייליה  פילי [פח]לאפיה. ביה דהוה  חזי לבישריה, [פט]ליה

ליה וקמצוחא  עיניה  דמעת נתרו וקא  בכי, קא  הוה  לי [צ]בגופיה , אוי לו, אמר .
לא בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך  לו, אמר  בכך . שראיתיך

מקשי הוה  כי  דמעיקרא  כך. בי יוחימצאת בן שמעון  ליהרבי מפרק הוה קושיא 
קו יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה  כי  לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס שיארבי

ליה מפרק  יוחיהוה  בן שמעון ואיתרחיש רבי  הואיל אמר, פירוקי. וארבעה  עשרין
מילתא אתקין איזיל ׁש לם"[צא]ניסא יעקב  "ויּ בא דכתיב לג ,יח). רב,(בראשית ואמר , 
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פט.   ,   (רש"י).
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רשב"ימאמרי מטשבת

בגופו בתורתו[צב]שלם שלם  בממונו, שלם  העיר "[צג], ּפ ני את "ויּ חן לג ,יח). (בראשית  
להם תיקן מטבע רב, אמר ,[צד]אמר יוחנן ורבי להם. תיקן שווקים אמר, ושמואל .

דוכתא איכא ליה , אמרו לתקוני. דבעי מילתא  איכא אמר , להם . תיקן מרחצאות
לאקופי  לכהנים צערא  להו ואית טומאה ספק  ביה  איניש [צה]דאית איכא אמר , .

טהרה הכא  דאיתחזק  זכאי [צו]דידע בן קיצץ כאן סבא , ההוא ליה  אמר  תורמסי [צז].
הכי [צח]תרומה נמי איהו  עבד דהוה[צט]. היכא  וכל טהריה, קשי  דהוה היכא  כל ,

טיהר סבא , ההוא אמר צייניה . יוחירפי אילמליבן  לו, אמר הקברות. היית (לא)בית
עמנו שהיית  עכשיו אומר, אתה יפה  עמנו נמנית  ולא עמנו היית ואפילו [ק]עמנו,

עמנו יהב [קא]ונמנית  שכן. כל  לא חכמים תלמידי זו את זו מפרכסות זונות יאמרו
לזה יש  עדיין אמר, גרים , בן  ליהודה חזייה  לשוקא , נפק נפשיה . ונח  עיניה , ביה

עצמות  של גל ועשהו עיניו, בו נתן .[קב]בעולם .

      
גאולה
בזכות
שמירת
השבת

ראשונהאמר שבת ישראל  שמרו אלמלי רב , אמר  יהודה בהן [קג]רב שלטה  לא 
ללקט" העם  מן יצאוּ  הביעי בּ יּ וֹ ם "ויהי שנאמר  ולשון, כז)אומה טז , (שמות  

עמלק" "ויּ בא בתריה  ח)וכתיב יז, משום (שמות יוחנן רבי אמר יוחי. בן שמעון ,רבי 
ה ' אמר  כה  "כּ י שנאמר נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי

את יׁש מרוּ  אׁש ר בּ בריתי"ׁש בּ תוֹ תילּס ריסים  וּ מחזיקים  חפצּת י  בּ א ׁש ר  וּ בחרוּ  
ד) נו, בתריה(ישעיהו וכתיב ּת פ לּ תי [קד], בּ בית ושׂ ּמ חּת ים קד ׁש י הר אל "והביאוֹ תים 

הע ּמ ים " לכל יקּ רא ּת פ לּ ה בּ ית ביתי  כּ י מזבּ חי על  לרצוֹ ן וזבחיהם  ז)ע וֹ לתיהם  .[קה](שם 
המאמרים ביאור

צב . (רש"י).

צג.      (רש"י).

"צד . ,  ,     
  "(רש"י). 

 צה .       
       , 

       ,  (רש"י).

צו .     ,    
   (רש"י).

צז .   (רש"י).

,צח .     ,   
[  ] ('ג  (פרק   

  (רש"י).

צט.  ,     
,   ,       
  ,      

 (רש"י).

.(רש"י)ק .
קא.       (רש"י).
 קב .       (רש"י).
 קג.    "  ," 

      ,
.   

"קד .     ,  
  "    

      " 
,   .      "
        

     ,""( אמת .(שפת
קה . (ב  (ג,  , " :

        
      " ,  , 

 "'    (טז,כה .(שמות   
"   " (טו ל , (ישעיהו 

.  



רשב"ימאמרי שבת נ

      
לא כי
מפי תשכח
זרעו

לכרםתנו רבותינו כשנכנסו שתשתכח[קו]רבנן , תורה  עתידה אמרו, ביבנה 
לא בּ ארץ רעב וה ׁש לחּת י ה ' אדני נאם בּ אים  ימים "ה נּ ה  שנאמר מישראל ,

ה '" דּ ברי את ל ׁש מע אם  כּ י ל ּמ ים  צמא  ולא ללּ חם  יא)רעב ח , "ונעוּ (עמוס וכתיב , 
ימצאוּ " ולא  ה' דּ בר את לבקּ ׁש  יׁש וֹ טטוּ  מזרח  ועד וּ מצּ פוֹ ן ים  עד ח ,יב)מ יּ ם .(עמוס 

הלכה זו  ה '' הקץ [קז]'דבר זה  ה'' 'דבר נבואה[קח], זו ה'' 'דבר  "יׁש וֹ טטוּ [קט], ומאי .
בבתי  ותחזור תרומה  של ככר שתטול אשה  עתידה  אמרו, ה'", דּ בר  את לב קּ ׁש 
אם מבין ואין היא, טהורה  ואם  היא  טמאה אם  לידע מדרשות ובבתי כנסיות

ביה כתיב בהדיא  היא. טמאה ואם היא יאכל"[קי]טהורה  א ׁש ר  האכל "מכּ ל ,
יא,לד) מתניתין (ויקרא  נמי הא מבין. ואין היא , שניה  ואם  היא ראשונה  אם  לידע אלא  .

תחילה[קיא]היא שהתנור שניה, שבתוכו הפת בתנור, שנמצא השרץ כדתנן, .[קיב],
להו תנורא[קיג]מסתפקא  האי ליחזייה  לרבא, אהבה  בר  אדא  רב ליה  דאמר  הא 

טומאה דמלי האי [קיד]כמאן ליחזייה  אמרינן לא ליה , אמר ראשונה. פת ותיהוי
טומאה דמלי  כמאן כלי [קטו]תנורא  באויר  מיטמאין  הכלים  כל יהו יכול  דתניא, ,

יטמא " בּ ת וֹ כ וֹ  א ׁש ר  "כּ ל לומר  תלמוד לג)חרס , יא, יאכל"(ויקרא אׁש ר האכל  "מכּ ל  
לד) יא , חרס(ויקרא כלי באויר  מטמאין כלים  ואין חרס כלי באויר מטמאין  אוכלין .[קטז],

יוחיתניא, בן שמעון  שנאמררבי מישראל, תורה שתשתכח  ושלום  חס אומר ,

המאמרים ביאור

:קו .       
(רש"י).

ה)קז . '",(דברים    [  "]
 (רש"י).

קח .  (רש"י),   .
 "'    "     

(א .(עזרא

א)קט.  (הושע    ' "
'  " (רש"י). 

 קי . ,      
(רש"י).

קיא.   ,(הריטב"א).

 "קיב . "  ,   
לג) יא,  (ויקרא     ,

  (רש"י).

 קיג.      ,
       

.(ריטב"א)

 קיד .    ,    
  ,       ,

(רש"י).

קטו .      
         ,
       , 
         

    (רש"י).

 קטז . "      "  
 "      ,"  

,     .    
  ,         ,
           
      ,     
     ,    
         
         ,
          

      (רש"י).

רשב"ימאמרי נאעירובין 

זרעוֹ " מּפ י תכח לא  כא)[קיז]"כּ י לא, את (דברים לב קּ ׁש  "יׁש וֹ טט וּ  מקיים  אני מה אלא  , 
ברורה הלכה ימצאו שלא  ימצאוּ ", ולא  ה' אחד.[קיח]דּ בר  במקום ברורה  ומשנה  

      
אופן
המותר
לטלטל
מוקצה

יוחיתניא, בן שמעון  שליף רבי  טעונה בהמתו היתה תבואה ,[קיט]אומר, של
אחר לצד ומסלקו תחתיה  ראשו מאליו.[קכ]מניח  נופל  והוא 



       

לחוש כשיש
לכשפים
על מעבירין
האוכלין

משום אמר  יוחנן רבי אמר האוכלין. על מעבירין ואין יוחאימר, בן  שמעון ,רבי
אבל בכשפים , פרוצות  ישראל בנות שאין הראשונים  בדורות אלא  שנו לא

מעבירין  בכשפים פרוצות ישראל שבנות האחרונים  שלימין [קכא]בדורות תנא , .
מעבירין  אין פתיתין לא[קכב]מעבירין, ואפתיתין אשי , לרב אסי רב ליה  אמר  .

לחם "[קכג]עבדן  וּ בפתוֹ תי שׂ ערים בּ ׁש עלי ע ּמ י אל  אתי "וּת ח לּ לנה  והכתיב (יחזקאל [קכד], 
יט) באגרייהויג, דשקלי  .[קכה].

המאמרים ביאור

"  קיז .   "
   "  ,     

    "    '  "
     . "  
         

   ' (מהרש"א).
 קיח .     

 (רש"י)   , .
   ,     
 .        
    , '      
'          
          ,
    ,     
 "  ," "  
       "'  
         
         
   ,    
       
        

רי"ד ) .(תוספות 
 קיט.      ,  והוא)

(רש"י)מוקצה)   "  .(מאירי).

 קכ .      "
      ('א (קנ"א

         
      ,    
          

 (רשב"א).
 קכא. ,      " 

  " ,       
,       , 
           
     ,   

   (למאירי הבחירה .(בית
 קכב .      
.(רש"י)
.(רש"י)קכג.
 קכד .       

      ,  
       

 (מהרש"א).
קכה .   

      ,    ,
           
       

  (רש"י).



רשב"ימאמרי שבת נ

      
לא כי
מפי תשכח
זרעו

לכרםתנו רבותינו כשנכנסו שתשתכח[קו]רבנן , תורה  עתידה אמרו, ביבנה 
לא בּ ארץ רעב וה ׁש לחּת י ה ' אדני נאם בּ אים  ימים "ה נּ ה  שנאמר מישראל ,

ה '" דּ ברי את ל ׁש מע אם  כּ י ל ּמ ים  צמא  ולא ללּ חם  יא)רעב ח , "ונעוּ (עמוס וכתיב , 
ימצאוּ " ולא  ה' דּ בר את לבקּ ׁש  יׁש וֹ טטוּ  מזרח  ועד וּ מצּ פוֹ ן ים  עד ח ,יב)מ יּ ם .(עמוס 

הלכה זו  ה '' הקץ [קז]'דבר זה  ה'' 'דבר נבואה[קח], זו ה'' 'דבר  "יׁש וֹ טטוּ [קט], ומאי .
בבתי  ותחזור תרומה  של ככר שתטול אשה  עתידה  אמרו, ה'", דּ בר  את לב קּ ׁש 
אם מבין ואין היא, טהורה  ואם  היא  טמאה אם  לידע מדרשות ובבתי כנסיות

ביה כתיב בהדיא  היא. טמאה ואם היא יאכל"[קי]טהורה  א ׁש ר  האכל "מכּ ל ,
יא,לד) מתניתין (ויקרא  נמי הא מבין. ואין היא , שניה  ואם  היא ראשונה  אם  לידע אלא  .

תחילה[קיא]היא שהתנור שניה, שבתוכו הפת בתנור, שנמצא השרץ כדתנן, .[קיב],
להו תנורא[קיג]מסתפקא  האי ליחזייה  לרבא, אהבה  בר  אדא  רב ליה  דאמר  הא 

טומאה דמלי האי [קיד]כמאן ליחזייה  אמרינן לא ליה , אמר ראשונה. פת ותיהוי
טומאה דמלי  כמאן כלי [קטו]תנורא  באויר  מיטמאין  הכלים  כל יהו יכול  דתניא, ,

יטמא " בּ ת וֹ כ וֹ  א ׁש ר  "כּ ל לומר  תלמוד לג)חרס , יא, יאכל"(ויקרא אׁש ר האכל  "מכּ ל  
לד) יא , חרס(ויקרא כלי באויר  מטמאין כלים  ואין חרס כלי באויר מטמאין  אוכלין .[קטז],

יוחיתניא, בן שמעון  שנאמררבי מישראל, תורה שתשתכח  ושלום  חס אומר ,

המאמרים ביאור

:קו .       
(רש"י).

ה)קז . '",(דברים    [  "]
 (רש"י).

קח .  (רש"י),   .
 "'    "     

(א .(עזרא

א)קט.  (הושע    ' "
'  " (רש"י). 

 קי . ,      
(רש"י).

קיא.   ,(הריטב"א).

 "קיב . "  ,   
לג) יא,  (ויקרא     ,

  (רש"י).

 קיג.      ,
       

.(ריטב"א)

 קיד .    ,    
  ,       ,

(רש"י).

קטו .      
         ,
       , 
         

    (רש"י).

 קטז . "      "  
 "      ,"  

,     .    
  ,         ,
           
      ,     
     ,    
         
         ,
          

      (רש"י).

רשב"ימאמרי נאעירובין 

זרעוֹ " מּפ י תכח לא  כא)[קיז]"כּ י לא, את (דברים לב קּ ׁש  "יׁש וֹ טט וּ  מקיים  אני מה אלא  , 
ברורה הלכה ימצאו שלא  ימצאוּ ", ולא  ה' אחד.[קיח]דּ בר  במקום ברורה  ומשנה  

      
אופן
המותר
לטלטל
מוקצה

יוחיתניא, בן שמעון  שליף רבי  טעונה בהמתו היתה תבואה ,[קיט]אומר, של
אחר לצד ומסלקו תחתיה  ראשו מאליו.[קכ]מניח  נופל  והוא 



       

לחוש כשיש
לכשפים
על מעבירין
האוכלין

משום אמר  יוחנן רבי אמר האוכלין. על מעבירין ואין יוחאימר, בן  שמעון ,רבי
אבל בכשפים , פרוצות  ישראל בנות שאין הראשונים  בדורות אלא  שנו לא

מעבירין  בכשפים פרוצות ישראל שבנות האחרונים  שלימין [קכא]בדורות תנא , .
מעבירין  אין פתיתין לא[קכב]מעבירין, ואפתיתין אשי , לרב אסי רב ליה  אמר  .

לחם "[קכג]עבדן  וּ בפתוֹ תי שׂ ערים בּ ׁש עלי ע ּמ י אל  אתי "וּת ח לּ לנה  והכתיב (יחזקאל [קכד], 
יט) באגרייהויג, דשקלי  .[קכה].

המאמרים ביאור

"  קיז .   "
   "  ,     

    "    '  "
     . "  
         

   ' (מהרש"א).
 קיח .     

 (רש"י)   , .
   ,     
 .        
    , '      
'          
          ,
    ,     
 "  ," "  
       "'  
         
         
   ,    
       
        

רי"ד ) .(תוספות 
 קיט.      ,  והוא)

(רש"י)מוקצה)   "  .(מאירי).

 קכ .      "
      ('א (קנ"א

         
      ,    
          

 (רשב"א).
 קכא. ,      " 

  " ,       
,       , 
           
     ,   

   (למאירי הבחירה .(בית
 קכב .      
.(רש"י)
.(רש"י)קכג.
 קכד .       

      ,  
       

 (מהרש"א).
קכה .   

      ,    ,
           
       

  (רש"י).



רשב"ימאמרי פסחים נב 


     

של דינם
כרוב ספיחי
בשביעית
מזמן
הביעור
ואילך

רבי אמר אחר  נכנסתי אחת פעם  אלעזר, בן יוחנן רבי לי סח  חנה, בר בר רבה
כרוב  ספיחי ונטל לגינה , לקוניא בן יוסי רבי בן ואמר[קכו]שמעון  לי . ונתן ואכל

אכול בפני בני, את[קכז]לי, שראיתי אני תאכל , לא  בפני יוחישלא  בן שמעון רבי
כדי  יוחיהוא [קכח]שאכל  בן שמעון בפני רבי אתה  בפניו , ושלא  בפניו עליו לסמוך 

תאכל לא בפני  שלא  כל[קכט]אכול אומר , שמעון רבי דתניא, שמעון. רבי מאי .
אסורין  כרוב [קל]הספיחים  מספיחי השדה[קלא]חוץ  בירק  בהן כיוצא שאין .[קלב],

"הן  דתניא, עקיבא , דרבי אליבא  ותרוייהו אסורים. הספיחין  כל  אומרים, וחכמים 
ּת בוּ אתנ וּ " את נאסף ולא  נזרע כ)לא  כה , שאין (ויקרא מאחר וכי  עקיבא, רבי אמר , 

אסורין  שהן לספיחין  מכאן אוספין , מהיכא סברי,[קלג]זורעין רבנן מיפלגי. קא  במאי .
המאמרים ביאור

קכו .   (רש"י).

קכז .   ,       
    '  (רש"י).

(רש"י)קכח .

'קכט.  " ,     
          

 דר"ש ראיתי, אני בד"ה התוספות (כמ "ש 

ולא  עליה פליגי ורבנן הואיל כן  יעשו שאחרים רצה לא גופא

כמותו) הלכה  נפסק     " " ,
     "   "  "  
        
,        
    "      "
       

ואכמ"ל) עוד, .(ועי"ש 
 קל .    (רש"י).

קלא.   (רש"י).
 קלב .        

         
           
         
       
.  ,'       
       , , 
        
         , 
   ,   .  

 ,        (רש"י).

      
    ."  '  "  ,
 "     "    
       .  
     "    
        , 
        " ,""
 ,    
    ,   

 (ברכה .(ישא 

 קלג.          
,        
         , 

 (רש"י) "   ,"   .
,"    "      

"          
    ,  ."   
         
    ,      
,      
        
  ,       
     " ,   
,           
     '   
    ,"    "
      ,  

.    

רשב"ימאמרי נגפסחים

דעלמא ספיחי שאר  אטו כרוב ספיחי  ספיחי [קלד]גזרינן גזרינן לא  סבר, שמעון  ורבי .
דעלמא . ספיחי אטו כרוב

      
דור אפילו
אל רשעים
עליו תלשין
הקב"ה לפני

משום אמר  יוחנן  יוחירבי בן שמעון אדנורבי אל  עבד  ּת ל ׁש ן "אל  דכתיב מאי ,
וא ׁש מ ּת " יק לּ ל י)ּפ ן ל, יבר"(משלי לא אּמ וֹ  ואת יק לּ ל אביו  "דּ וֹ ר (משליוכתיב  

יא) תלשן ל, אל  יברך לא  אמו ואת יקלל דאביו דור[קלה]משום  אפילו אלא  שאביו[קלו].
יברך  לא  אמו ואת מהושע[קלז]יקלל מנלן, אדניו, אל עבד תלשן .[קלח]אל

      
חמשת
הדברים
שלימד
את רע"ק
רשב"י
בהיותו
בבית חבוש
האסורין

אתחמשה עקיבא רבי צוה  יוחידברים  בן שמעון בבית רבי חבוש כשהיה 
מלמדך  איני אמר , תורה . למדני רבי , לו , אמר אם[קלט]האסורין. לו , אמר .

למלכות  ומוסרך  אבא  ליוחי אומר  אני מלמדני אתה  ממה[קמ]אין יותר  בני , לו, אמר  .
להניק  רוצה  פרה לינק רוצה  לו[קמא]שהעגל אמר בסכנה[קמב]. ומי עגל[קמג], והלא ,

המאמרים ביאור

 קלד .      
,          
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רשב"ימאמרי פסחים נב 
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רשב"ימאמרי נגפסחים
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רשב"ימאמרי שקלים נד 

ליחנק  בקשת אם לו , אמר גדול[קמד]בסכנה. באילן את [קמה]היתלה  מלמד וכשאתה  .
בחדתא משרשיא, רב ואיתימא  רבא  אמר היא. מאי  מוגה . בספר  למדהו [קמו]בנך 

על דעל  כיון גרושה[קמז]שבשתא ניהו. מאי  חבירך. בה שבישל  בקדירה תבשל  לא  .
במטה דעות ארבע גרושה שנשא גרוש מר , דאמר  בעלה . בעית [קמח]בחיי ואי .

שוות  אצבעות כל  שאין באלמנה  אפילו גדול[קמט]אימא, וגוף  מצוה פירות [קנ]. אוכל  ,
שכר בנים .[קנא]ולא  ולו אשה  נושא  טהור, וגוף  מצוה  .
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צורת
כתיבת
עשרת
על הדברות
הלוחות

חנינהכיצד ר' כתובים . הלוחות יהודה)היו  ר ' אחיה חמשה(בן  אומר, גמליאל [קנב]בן

זה לוח  זה[קנד]וחמשה[קנג]על לוח  לחוֹ ת [קנה]על ׁש ני על  ""ויּ כ ּת בם  הה "ד  ,
יג)[קנו]אבנים " ד, זה(דברים לוח על  וחמשה זה  לוח  על חמשה  עשרה[קנז], אמרי, ורבנן . 
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רשב"ימאמרי נהיומא

זה לוח  על  ועשרה  זה  לוח  אתכם[קנח]על צ וּ ה אׁש ר בּ ריתוֹ  את לכם "ו יּ גּ ד הה "ד  ,
ה דּ ברים " עשׂ רת יג)[קנט]לעשׂ וֹ ת ד, זה .(דברים לוח  על ועשרה  זה  לוח על עשרה ר "ש , 

יוחאי זהבן לוח על  ועשרים זה  לוח  על  עשרים על[קס]אומר, "ויּ כּת בם דכתיב ,
אבנים " לח וֹ ת יג)ׁש ני ד, זה(דברים לוח על ועשרים  זה  לוח על עשרים  סימאי [קסא], רבי . 

זה לוח  על  וארבעים  זה  לוח  על  ארבעים  הם[קסב]אמר , ומזה  "מזה דכתיב
טטרוגה[קסג]כתובים " .[קסד],


      

קריאת
פרשת
מילואים
את מעכב
המילואים

משום אמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון פרשהרבי מקרא שאף מניין  [קסה],

ה'"[קסו]מעכב  צוּ ה  אׁש ר  הדּ בר זה  העדה אל מׁש ה "ויּ אמר  לומר , תלמוד  .
ה) ח, מעכב.(ויקרא דיבור  אפילו ,

     
מקור
ההלכה
של שתמיד
הערבים בין
סידור טעון
גזירי שני
בשני עצים
על כהנים
המערכה

יוחאיתניא , בר שמעון  גזירי רבי שני שטעון הערבים בין של לתמיד מניין אומר ,
עצים" "וערכוּ  שנאמר כהנים , בשני  ז)עצים  א, לתמיד (ויקרא  ענין  אינו אם  , 

עליה " וער בּ בּ קר בּ בּ קר עצים  ה כּ הן עליה  "וּ בער דכתיב שחר  ה)של  ו, תניהו(ויקרא 
עביד  רחמנא  ואמר שחר של  בתמיד  ואידי אידי ואימא  הערבים. בין של לתמיד  ענין

עביד  חד [קסז]והדר אמינא  הוה  ובער רחמנא  כתב אי ובער. ובער קרא נימא  כן אם  .
תרי  ונעביד  חד  דנעביד לן משמע קא לא  תרי ובער[קסח]אין קרא נימא  כן אם  .

אמרינן.[קסט]ובערו כדקא מינה  שמע וערכו  ובער מאי וערכו וערך נמי אי
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי יומא נו

      
מחלוקת
אם תנאים
גלה הארון
או לבבל
נגנז במקומו

דתניא ,גמרא . לבבל. גלה ארון דאמר  כמאן תנן משניטל, אלא  קתני לא משנגנז
 ה ּמ ל ׁש לח ה נה  "ולתׁש וּ בת שנאמר  לבבל, גלה  ארון אומר, אליעזר  רבי 

חמ דּ ת  כּ לי  עם בבלה  ויבאהוּ  ה'"[קע]נבוּ כדנא צּ ר י)בּ ית לו, ב' הימים שמעון.(דברי רבי 
יוחאי ה'"בן אמר  דּ בר  יוּ תר  "לא שנאמר לבבל, גלה  ארון כ ,[קעא]אומר , ב ' (מלכים 

יהודה יז) רבי שבו. הדברות עשרת אלו  לקיש), שנאמר(בן נגנז, במקומו ארון אומר ,
הח וּ צה יראוּ  ולא ה דּ ביר  ּפ ני על ה קּ ד ׁש  מן הבּ דּ ים רא ׁש י עד [קעב]"ויּ ראוּ  ׁש ם ויּ היוּ  

הזּ ה" ח)היּ וֹ ם  ח, א' דעולא(מלכים ופליגא  חרש [קעג]. בן מתיא  רבי שאל עולא , דאמר  , 
יוחאיאת בן שמעון ראשונהרבי פעם  מלמדנו אליעזר  שרבי מאחר וכי ברומי,

בּ ית [קעד]ושניה חמ דּ ת  כּ לי עם בבלה  "ויבאה וּ  דאמרן הא  ראשונה לבבל , גלה  ארון
י)ה '" לו, ב ' הימים הדר ּה "(דברי  כּ ל  ציּ וֹ ן מבּ ת "ויּ צא דכתיב היא , מאי שניה  א,, (איכה  

חדרהו) הדרה, כל מאי ארון [קעה], אומר  שאני לו, אמר  אומר . אתה מאי אתה ,
וגו'. ה בּ דּ ים " "ויּ ארכ וּ  שנאמר  נגנז , ח)במקומו  ח, א' לעולא ,(מלכים רבה ליה אמר  . 

הזּ ה" ה יּ וֹ ם עד ׁש ם "ויּ הי וּ  דכתיב משמע, ט)מאי ד, עד (יהושע דכתיב היכא  וכל  , 
"וא והכתיב הוא , לעולם הזה  בנימן היום  בּ ני  הוֹ ריׁש וּ  לא  ירוּ ׁש לם יׁש ב היבוּ סי ת 

הזּ ה" היּ וֹ ם  עד בּ יר וּ ׁש לם  בנימן בּ ני את היבוּ סי כא)ויּ ׁש ב  א, דלא(שופטים נמי הכי  , 
שנאמר ביהודה , איש עבר לא  שנה  ושתים  חמשים  אומר , יהודה  רבי והתניא, גלו,
ׁש מעוּ  ולא עבר איׁש  מ בּ לי נ צּ תוּ  כּ י קינה מד בּ ר נא וֹ ת ועל ונהי בכי אא  ההרים  "על

הלכוּ " נדדוּ  בּ המה ועד ה מים מעוֹ ף מקנה ט)קוֹ ל ט , בהמה(ירמיהו בגימטריא[קעו], 
הוו ושתים  ומלח[קעז]חמשין גפרית נתקיימה  שנים  שבע אומר, יוסי רבי ותניא, ,

הכא כתיב  ברית, ברית אתיא  יוסי, דרבי טעמא  מאי יוחנן , רבי ואמר  ישראל , בארץ
אחד" ׁש ב וּ ע  לר בּ ים  בּ רית כז)"והגבּ יר ט, עזב וּ (דניאל  אׁש ר על "ואמרוּ  התם  וכתיב 

אבתם " אלהי  ה' בּ רית כד)את כט , כתיב (דברים לא  התם  שם כתיב הכא  ליה , אמר  . 
להר הלכוּ  ׁש מע וֹ ן בּ ני  מן  "וּ מהם מיתיבי, הוא , לעולם  שם דכתיב היכא וכל שם.

המאמרים ביאור

קע . (רש"י).
 קעא.          "

            
(,  ' ) "'  "

קעב .     )(רש"י  ,
.    ,     

 קעג.     ' ,  
.(רש"י)
קעד .   (רש"י).
קעה .   (רש"י).
קעו .   (רש"י).

קעז .       
   ,      
         

(ב  (יא,      
        
         
       

          
       
        

       (רש"י).

רשב"ימאמרי נז יומא

בּ רא ׁש ם " יׁש עי בּ ני ועזּ יאל  וּ רפיה  וּ נעריה וּ פלטיה  מא וֹ ת חמ ׁש  אנ ׁש ים  (דברישׂ עיר 
ד,מב) א' ה זּ ה"הימים ה יּ וֹ ם  עד ׁש ם  ויּ ׁש ב וּ  לעמלק ה ּפ לטה  ׁש ארית את מג)"ויּ כּ וּ  ד, (שם' 

ע ּמ ים גּ ב וּ לת "ואסיר שנאמר הארצות, כל ובלבל  אשור  מלך  סנחריב עלה  וכבר
ׁש וֹ שׂ תי" י ,יג)ועתוּ דתיהם  תיובתא(ישעיהו .[קעח]. 

       
מחלוקת
בדין תנאים
הדם שיירי
חטאת של
אם החיצון
על נשפך
הדרומי יסוד
המערבי או

הּמ זבּ ח "ושל "יס וֹ ד רבנן, תנו דרומית. יסוד  על שופך היה  החיצון (שמות [קעט]מזבח 
יב) מערבית,כט, יסוד  אלא אינו או דרומית יסוד  אומר אתה  דרומית, יסוד זה 

הכבש  מן ירידתו  ילמד בסמוך [קפ]אמרת  ההיכל  מן יציאתו  מה  ההיכל  מן ליציאתו
דרומי. יסוד זה  זה ואי לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  מערבי יסוד  זה  זה  ואי לו

מערבי. יסוד וזה  זה אומר , ישמעאל רבי יוחאיתניא , בן שמעון  זהרבי אומר,
סתום[קפא]וזה ילמד  קסבר ישמעאל  רבי בשלמא  דרומי. אלא[קפג]ממפורש [קפב]יסוד ,

מאי יוחאי בן שמעון  פתחארבי קסבר אשי, רב  אמר  תנא[קפד]טעמא . קאי. בדרום
בדבי ישמעאל רבי יוחאידבי בן שמעון וסימניך [קפה]רבי דרומית יסוד וזה זה [קפו],

לגברא גברי .[קפז]משכוה 

     
שלא הטעם
לישראל ירד
פעם מן
בשנה אחת

יוחיאת[קפח]תלמידיושאלו בן שמעון מן רבי לישראל להם  ירד לא  מה  מפני ,
בשנה אחת דומה ,[קפט]פעם הדבר למה  משל לכם אמשול  להם, אמר .

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי יומא נו

      
מחלוקת
אם תנאים
גלה הארון
או לבבל
נגנז במקומו

דתניא ,גמרא . לבבל. גלה ארון דאמר  כמאן תנן משניטל, אלא  קתני לא משנגנז
 ה ּמ ל ׁש לח ה נה  "ולתׁש וּ בת שנאמר  לבבל, גלה  ארון אומר, אליעזר  רבי 

חמ דּ ת  כּ לי  עם בבלה  ויבאהוּ  ה'"[קע]נבוּ כדנא צּ ר י)בּ ית לו, ב' הימים שמעון.(דברי רבי 
יוחאי ה'"בן אמר  דּ בר  יוּ תר  "לא שנאמר לבבל, גלה  ארון כ ,[קעא]אומר , ב ' (מלכים 

יהודה יז) רבי שבו. הדברות עשרת אלו  לקיש), שנאמר(בן נגנז, במקומו ארון אומר ,
הח וּ צה יראוּ  ולא ה דּ ביר  ּפ ני על ה קּ ד ׁש  מן הבּ דּ ים רא ׁש י עד [קעב]"ויּ ראוּ  ׁש ם ויּ היוּ  

הזּ ה" ח)היּ וֹ ם  ח, א' דעולא(מלכים ופליגא  חרש [קעג]. בן מתיא  רבי שאל עולא , דאמר  , 
יוחאיאת בן שמעון ראשונהרבי פעם  מלמדנו אליעזר  שרבי מאחר וכי ברומי,

בּ ית [קעד]ושניה חמ דּ ת  כּ לי עם בבלה  "ויבאה וּ  דאמרן הא  ראשונה לבבל , גלה  ארון
י)ה '" לו, ב ' הימים הדר ּה "(דברי  כּ ל  ציּ וֹ ן מבּ ת "ויּ צא דכתיב היא , מאי שניה  א,, (איכה  

חדרהו) הדרה, כל מאי ארון [קעה], אומר  שאני לו, אמר  אומר . אתה מאי אתה ,
וגו'. ה בּ דּ ים " "ויּ ארכ וּ  שנאמר  נגנז , ח)במקומו  ח, א' לעולא ,(מלכים רבה ליה אמר  . 

הזּ ה" ה יּ וֹ ם עד ׁש ם "ויּ הי וּ  דכתיב משמע, ט)מאי ד, עד (יהושע דכתיב היכא  וכל  , 
"וא והכתיב הוא , לעולם הזה  בנימן היום  בּ ני  הוֹ ריׁש וּ  לא  ירוּ ׁש לם יׁש ב היבוּ סי ת 

הזּ ה" היּ וֹ ם  עד בּ יר וּ ׁש לם  בנימן בּ ני את היבוּ סי כא)ויּ ׁש ב  א, דלא(שופטים נמי הכי  , 
שנאמר ביהודה , איש עבר לא  שנה  ושתים  חמשים  אומר , יהודה  רבי והתניא, גלו,
ׁש מעוּ  ולא עבר איׁש  מ בּ לי נ צּ תוּ  כּ י קינה מד בּ ר נא וֹ ת ועל ונהי בכי אא  ההרים  "על

הלכוּ " נדדוּ  בּ המה ועד ה מים מעוֹ ף מקנה ט)קוֹ ל ט , בהמה(ירמיהו בגימטריא[קעו], 
הוו ושתים  ומלח[קעז]חמשין גפרית נתקיימה  שנים  שבע אומר, יוסי רבי ותניא, ,

הכא כתיב  ברית, ברית אתיא  יוסי, דרבי טעמא  מאי יוחנן , רבי ואמר  ישראל , בארץ
אחד" ׁש ב וּ ע  לר בּ ים  בּ רית כז)"והגבּ יר ט, עזב וּ (דניאל  אׁש ר על "ואמרוּ  התם  וכתיב 

אבתם " אלהי  ה' בּ רית כד)את כט , כתיב (דברים לא  התם  שם כתיב הכא  ליה , אמר  . 
להר הלכוּ  ׁש מע וֹ ן בּ ני  מן  "וּ מהם מיתיבי, הוא , לעולם  שם דכתיב היכא וכל שם.

המאמרים ביאור

קע . (רש"י).
 קעא.          "
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קעב .     )(רש"י  ,
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 קעג.     ' ,  
.(רש"י)
קעד .   (רש"י).
קעה .   (רש"י).
קעו .   (רש"י).

קעז .       
   ,      
         

(ב  (יא,      
        
         
       

          
       
        

       (רש"י).

רשב"ימאמרי נז יומא

בּ רא ׁש ם " יׁש עי בּ ני ועזּ יאל  וּ רפיה  וּ נעריה וּ פלטיה  מא וֹ ת חמ ׁש  אנ ׁש ים  (דברישׂ עיר 
ד,מב) א' ה זּ ה"הימים ה יּ וֹ ם  עד ׁש ם  ויּ ׁש ב וּ  לעמלק ה ּפ לטה  ׁש ארית את מג)"ויּ כּ וּ  ד, (שם' 

ע ּמ ים גּ ב וּ לת "ואסיר שנאמר הארצות, כל ובלבל  אשור  מלך  סנחריב עלה  וכבר
ׁש וֹ שׂ תי" י ,יג)ועתוּ דתיהם  תיובתא(ישעיהו .[קעח]. 

       
מחלוקת
בדין תנאים
הדם שיירי
חטאת של
אם החיצון
על נשפך
הדרומי יסוד
המערבי או

הּמ זבּ ח "ושל "יס וֹ ד רבנן, תנו דרומית. יסוד  על שופך היה  החיצון (שמות [קעט]מזבח 
יב) מערבית,כט, יסוד  אלא אינו או דרומית יסוד  אומר אתה  דרומית, יסוד זה 

הכבש  מן ירידתו  ילמד בסמוך [קפ]אמרת  ההיכל  מן יציאתו  מה  ההיכל  מן ליציאתו
דרומי. יסוד זה  זה ואי לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  מערבי יסוד  זה  זה  ואי לו

מערבי. יסוד וזה  זה אומר , ישמעאל רבי יוחאיתניא , בן שמעון  זהרבי אומר,
סתום[קפא]וזה ילמד  קסבר ישמעאל  רבי בשלמא  דרומי. אלא[קפג]ממפורש [קפב]יסוד ,

מאי יוחאי בן שמעון  פתחארבי קסבר אשי, רב  אמר  תנא[קפד]טעמא . קאי. בדרום
בדבי ישמעאל רבי יוחאידבי בן שמעון וסימניך [קפה]רבי דרומית יסוד וזה זה [קפו],

לגברא גברי .[קפז]משכוה 

     
שלא הטעם
לישראל ירד
פעם מן
בשנה אחת

יוחיאת[קפח]תלמידיושאלו בן שמעון מן רבי לישראל להם  ירד לא  מה  מפני ,
בשנה אחת דומה ,[קפט]פעם הדבר למה  משל לכם אמשול  להם, אמר .

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי יומא נח

היה ולא  בשנה אחת פעם  מזונותיו לו פסק אחד, בן לו שיש  ודם בשר  למלך 
מקביל והיה  יום  בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה , אחת פעם  אלא  אביו פני  מקביל

בנים וחמשה  ארבעה  לו שיש מי ישראל  אף יום , כל  אביו ואומר[קצ]פני דואג היה 
לבם את מכוונים  כולן נמצאו ברעב, מתים  כולן ונמצאו למחר מן ירד לא  [קצא]שמא

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי נטיומא

שבשמים חם[קצב]לאביהן כשהוא אותו אוכלין שהיו אחר , דבר אחר ,[קצג]. דבר  .
הדרך. משאוי מפני
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היה ולא  בשנה אחת פעם  מזונותיו לו פסק אחד, בן לו שיש  ודם בשר  למלך 
מקביל והיה  יום  בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה , אחת פעם  אלא  אביו פני  מקביל

בנים וחמשה  ארבעה  לו שיש מי ישראל  אף יום , כל  אביו ואומר[קצ]פני דואג היה 
לבם את מכוונים  כולן נמצאו ברעב, מתים  כולן ונמצאו למחר מן ירד לא  [קצא]שמא
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רשב"ימאמרי נטיומא

שבשמים חם[קצב]לאביהן כשהוא אותו אוכלין שהיו אחר , דבר אחר ,[קצג]. דבר  .
הדרך. משאוי מפני
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ספר

מאמרי רשב"י

¢סוכה-חגיגה¡

בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר 
המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 
כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים  בו,  הקורא 
זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד  עליותיו 
בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך  כדי  קנ"ו.(  ח"א  )זוהר 
אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים.  לתשועת  ולפדותינו 
וכל  וז"ל:  רכ"ד(,  )סימן  חסידים  בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון 
טובה  ומליצים  שם  עליו  מתפללים  הם  מפיהם  שמועה  דבר  האומר 

עליו, עכ"ל. 

 יוצא לאור על ידי "מפעל הזהר העולמי"
 בעיה"ק בית שמש תובב"א

חדש אדר תשע"ב לפ"ק



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il
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הענינים תוכן 

בעבירה  הבאה מצוה משום הגזול לולב פסול                                          ז
בחג  ובמשתה מאכל מעלת                                                              ט

גדילתן דרך  אלא בהם יוצאין אין  המצוות כל                                         ט
הדין מן העולם את לפטור הצדיקים בכח                                               י

מועטים  עלייה בני                                                                        יא
בצינעא ניתנה השבת                                                                     יב

תאחר בל בדין  תנאים  מחלוקת                                                         יג
ברשעים  להתגרות מותר מתי                                                            יד

עמהם  שכינה ישראל שגלו מקום  כל                                                  טו
רשב "י  של בנו ברכת                                                                     טז

לתקן יוכל לא מעוות                                                                    יח
שפירש חכם  תלמיד                                                                     יט



הש "ס מפתח 

ב  עמוד מה דף סוכה                                                                     ט
א עמוד  טז דף ביצה                                                                      יב

א עמוד  ד דף  השנה ראש                                                               יג
ב  עמוד ו דף  מגילה                                                                      יד

א עמוד  כט דף מגילה                                                                     טו
א עמוד  ט דף קטן מועד                                                                 טז

א עמוד  ט דף חגיגה                                                                     יח
ב  עמוד ט דף  חגיגה                                                                     יט
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תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 256-270

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

18 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



סוכה - חגיגה
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תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



רשב"ימאמרי ז סוכה

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



       
לולב פסול
משום הגזול
הבאה מצוה
בעבירה

ותני [ד]פסול[ג]והיבש [ב]הגזול[א]לולב משנה. פסיק קא  גמרא . שנא[ה]וכו'. לא
ראשון  טוב  שני [ו]ביום  טוב ביום  שנא יבש [ז]ולא  בשלמא  בעינן [ח], הדר 

"לכם" דכתיב ראשון  טוב  יום בשלמא גזול אלא  מ)וליכא, כג, אלא(ויקרא משלכם  
לא אמאי שני טוב משום [ט]ביום  יוחנן רבי אמר  יוחי. בן שמעון דהוהרבי משום  ,

בעבירה הבאה מצוה שנאמר[י]ליה  הח וֹ לה "[יא], ואת ה ּפ ּס ח  ואת גּ זוּ ל  "והבאתם 
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רשב"ימאמרי סוכה ח

יג) א, דפסח(מלאכי דומיא  גזול תקנתא[יב], ליה לית פסח  מה  ליה[יג], לית גזול  אף
יאוש  לאחר שנא  ולא  יאוש לפני שנא  לא כּ י [יד]תקנתא , "אדם  יאוש  לפני בשלמא ,

ב)"מ כּ םיקריב א, קנייה(ויקרא הא יאוש לאחר אלא  הוא , דידיה  ולאו רחמנא אמר 
משום יוחנן רבי  ואמר בעבירה. הבאה מצוה ליה  דהוה  משום לאו  אלא  ביאוש,

יוחי בן שמעון בּ עוֹ לה "[טו]רבי גזל שׂ נא  מ ׁש ּפ ט  אהב ה' אני "כּ י דכתיב מאי [טז], 
ח) סא, משל(ישעיהו לעבדיו ,[יז], אמר  המכס , בית על  עובר שהיה ודם  בשר  למלך 

ממני  להם , אמר  הוא . שלך  כולו המכס כל  והלא  לו, אמרו  למוכסים. מכס  תנו
אמר , הוא  ברוך  הקדוש אף המכס . מן עצמן  יבריחו ולא  דרכים עוברי כל ילמדו

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי טסוכה

נמי  אתמר הגזל . מן עצמן ויבריחו בני ילמדו  ממני בעולה", גזל שנא  ה ' ,[יח]"אני
הבאה מצוה  ליה דהוה משום  פסול גזול הדר , שאין מפני פסול יבש אמי, רבי אמר 

שנו לא שמואל, אמר נחמני בר יצחק רבי  דאמר יצחק , דרבי ופליגא  [יט]בעבירה.

בשאול שיוצא  מתוך שני טוב ביום  אבל ראשון, טוב  ביום  בגזול.[כ]אלא  נמי יוצא 

       
מאכל מעלת
ובמשתה
בחג

משום אמר ירמיה יוחירבי  בן שמעון המחוזי רבי שמעון  רבי משום  יוחנן ורבי
לחג איסור העושה  כל המכותי, יוחנן רבי ושתיה[כא]משום  [כב]באכילה 

חג "אסרוּ  שנאמר קרבן, עליו  והקריב  מזבח בנה  כאילו הכתוב עליו מעלה 
הּמ זבּ ח"[כג]בּ עבתים קרנוֹ ת כז)עד קיח , .(תהלים 

המצוות כל
יוצאין אין
אלא בהם
גדילתן דרך

משום אמר  ירמיה  רבי  אמר  יוחיחזקיה בן שמעון  המצות רבי כל  אין [כד], כולן
גדילתן  דרך אלא  בהן  יוצא  ׁש ּט ים [כה]אדם  "עצי  שנאמר "[כו]עמדים, 
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יג) א, דפסח(מלאכי דומיא  גזול תקנתא[יב], ליה לית פסח  מה  ליה[יג], לית גזול  אף
יאוש  לאחר שנא  ולא  יאוש לפני שנא  לא כּ י [יד]תקנתא , "אדם  יאוש  לפני בשלמא ,

ב)"מ כּ םיקריב א, קנייה(ויקרא הא יאוש לאחר אלא  הוא , דידיה  ולאו רחמנא אמר 
משום יוחנן רבי  ואמר בעבירה. הבאה מצוה ליה  דהוה  משום לאו  אלא  ביאוש,

יוחי בן שמעון בּ עוֹ לה "[טו]רבי גזל שׂ נא  מ ׁש ּפ ט  אהב ה' אני "כּ י דכתיב מאי [טז], 
ח) סא, משל(ישעיהו לעבדיו ,[יז], אמר  המכס , בית על  עובר שהיה ודם  בשר  למלך 

ממני  להם , אמר  הוא . שלך  כולו המכס כל  והלא  לו, אמרו  למוכסים. מכס  תנו
אמר , הוא  ברוך  הקדוש אף המכס . מן עצמן  יבריחו ולא  דרכים עוברי כל ילמדו

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי טסוכה

נמי  אתמר הגזל . מן עצמן ויבריחו בני ילמדו  ממני בעולה", גזל שנא  ה ' ,[יח]"אני
הבאה מצוה  ליה דהוה משום  פסול גזול הדר , שאין מפני פסול יבש אמי, רבי אמר 

שנו לא שמואל, אמר נחמני בר יצחק רבי  דאמר יצחק , דרבי ופליגא  [יט]בעבירה.

בשאול שיוצא  מתוך שני טוב ביום  אבל ראשון, טוב  ביום  בגזול.[כ]אלא  נמי יוצא 

       
מאכל מעלת
ובמשתה
בחג

משום אמר ירמיה יוחירבי  בן שמעון המחוזי רבי שמעון  רבי משום  יוחנן ורבי
לחג איסור העושה  כל המכותי, יוחנן רבי ושתיה[כא]משום  [כב]באכילה 

חג "אסרוּ  שנאמר קרבן, עליו  והקריב  מזבח בנה  כאילו הכתוב עליו מעלה 
הּמ זבּ ח"[כג]בּ עבתים קרנוֹ ת כז)עד קיח , .(תהלים 

המצוות כל
יוצאין אין
אלא בהם
גדילתן דרך

משום אמר  ירמיה  רבי  אמר  יוחיחזקיה בן שמעון  המצות רבי כל  אין [כד], כולן
גדילתן  דרך אלא  בהן  יוצא  ׁש ּט ים [כה]אדם  "עצי  שנאמר "[כו]עמדים, 

טו) כו, גדילתן (שמות דרך שעומדים  עמדים" ׁש ּט ים "עצי  הכי, נמי תניא  דבר[כז]. . 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי סוכה י 

ציפוין [כח]אחר את שמעמידין "עמדים " אבד [כט], תאמר  שמא "עמדים" אחר, דבר  . 
סיכויין [ל]סיברם ׁש ּט ים [לא]ובטל "עצי לומר תלמוד לעולם, שעומדים עמדים" 

עולמים . ולעולמי
בכח
הצדיקים
את לפטור
מן העולם
הדין

משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון לפטוררבי  אני יכול את [לב],
הדין  מן כולו העולם  עד [לג]כל שנבראתי בני מיום  אליעזר  ואילמלי עתה,

המאמרים ביאור
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(רש"י)     .
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  (א סה,  (עירובין    
         
שיפטרו דבר  הוא ברוך הקדוש  לפני ישראל כל  על  (לטעון

נתפשין  ואין שיכורים שהן לומר לבוא לעתיד מדינא  כולן

רש"י)  עונם  ,על   "   
    היו שלא על אותן דנין (אם

רש"י)  לפוטרן  אני יכול בכוונה, מתפללין  ,
      "  , 

אגדות ) חידושי .(מהרש "א

 לג. ,      
         " 
     ,    

    ( עי "ש א  (סו
מ"א)  (פ"ב         

          
   "      ,  

      . ( כ"ז (ב'

   :"     
          "
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  .           
"     "    

ל) מז,   (בראשית     
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       " :
         

   ,"  ,"  
         

( לנר .(ערוך

רשב"ימאמרי יאסוכה

עוזיהו[לד]עמי  בן יותם  ואילמלי עכשיו, ועד העולם שנברא מיום[לה]מיום עמנו
סופו עד העולם .[לו]שנברא

עלייה בני
מועטים

משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון עלייהרבי  בני ראיתי והן [לז],
שנים[לח]מועטין  אם  מהן, ובני אני  הם  מאה  אם מהן, ובני אני הן אלף אם ,

דקמיה הוה  דרא  אלפי סרי תמני רבא, אמר והא האי, כולי זוטרי ומי  הן. ובני אני הן
אלף  עשׂ ר ׁש מנה  "סביב שנאמר  הוא , בריך לה)"[לט]קודשא  מח, קשיא ,(יחזקאל לא  . 

באספקלריא דמסתכלי  המאירה .[מא]המאירה[מ]הא באספקלריא  מסתכלי דלא הא  ,
פחות  לא  אביי, אמר  והא  האי, כולי זוטרי מי המאירה באספקלריא ודמסתכלי
ח וֹ כי  כּ ל "אׁש רי  שנאמר  יום , בכל  שכינה  אפי דמקבלי צדיקי ושיתא מתלתין עלמא 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי סוכה י 

ציפוין [כח]אחר את שמעמידין "עמדים " אבד [כט], תאמר  שמא "עמדים" אחר, דבר  . 
סיכויין [ל]סיברם ׁש ּט ים [לא]ובטל "עצי לומר תלמוד לעולם, שעומדים עמדים" 

עולמים . ולעולמי
בכח
הצדיקים
את לפטור
מן העולם
הדין

משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון לפטוררבי  אני יכול את [לב],
הדין  מן כולו העולם  עד [לג]כל שנבראתי בני מיום  אליעזר  ואילמלי עתה,

המאמרים ביאור
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נתפשין  ואין שיכורים שהן לומר לבוא לעתיד מדינא  כולן

רש"י)  עונם  ,על   "   
    היו שלא על אותן דנין (אם

רש"י)  לפוטרן  אני יכול בכוונה, מתפללין  ,
      "  , 
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רשב"ימאמרי יאסוכה

עוזיהו[לד]עמי  בן יותם  ואילמלי עכשיו, ועד העולם שנברא מיום[לה]מיום עמנו
סופו עד העולם .[לו]שנברא

עלייה בני
מועטים

משוםואמר ירמיה רבי אמר יוחיחזקיה בן שמעון עלייהרבי  בני ראיתי והן [לז],
שנים[לח]מועטין  אם  מהן, ובני אני  הם  מאה  אם מהן, ובני אני הן אלף אם ,

דקמיה הוה  דרא  אלפי סרי תמני רבא, אמר והא האי, כולי זוטרי ומי  הן. ובני אני הן
אלף  עשׂ ר ׁש מנה  "סביב שנאמר  הוא , בריך לה)"[לט]קודשא  מח, קשיא ,(יחזקאל לא  . 

באספקלריא דמסתכלי  המאירה .[מא]המאירה[מ]הא באספקלריא  מסתכלי דלא הא  ,
פחות  לא  אביי, אמר  והא  האי, כולי זוטרי מי המאירה באספקלריא ודמסתכלי
ח וֹ כי  כּ ל "אׁש רי  שנאמר  יום , בכל  שכינה  אפי דמקבלי צדיקי ושיתא מתלתין עלמא 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי ביצה יב 

יח)[מב]"לוֹ  ל, בגימטריא(ישעיהו ל"ו  הוו[מג], ושיתא דעיילי [מד]תלתין הא קשיא , לא  .
בר[מה]בבר בלא  דעיילי הא .[מו],



       
השבת
ניתנה
בצינעא

משוםאמר  יוחנן יוחירבי בן שמעון הוארבי ברוך הקדוש להם  שנתן מצוה כל ,
" שנאמר בצנעא, להם  שנתן משבת חוץ בפרהסיא, להם נתן בּ ינילישראל 

ישׂ ראל  בּ ני לעלם "וּ בין  היא  יז)א וֹ ת לא, עלה(שמות  נכרים לענשו לא הכי אי .[מז]. 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי השנה יגראש 

אודעינהו לא שכרה מתן  אודעינהו אודועי שכרה[מח]שבת מתן אימא , בעית ואי .
יתירה נשמה  אודעינהו  נשמה[מט]נמי לקיש, בן שמעון רבי דאמר אודעינהו. לא

הימנו , אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת ערב באדם  הוא  ברוך הקדוש נותן יתירה 
ויּ נּ פ ׁש " "ׁש בת יז)שנאמר לא , נפש [נ](שמות אבדה ווי ששבת .[נא]כיון 

 

        
מחלוקת
בדין תנאים
תאחר בל

הנודרתניא , המקדיש [נב]אחד ואחד  המעריך [נג], ואחד עליו[נד], שעברו כיון  ,
כסדרן  רגלים שלשה  אומר, שמעון רבי תאחר . בבל עובר רגלים  שלשה

היה  וכן תחילה. המצות יוחיוחג בן שמעון שלשהרבי פעמים רגלים  ,[נה]אומר,
חמשה פעמים  ארבעה , עצרת [נו]פעמים  לפני שלשה , הפסח לפני  נדר כיצד , .

הדמין  חייבי רבנן, תנו ארבעה . החג לפני החרמין [נז]חמשה , והערכין, ,[נח],
ומעשר בכור  ומעשרות, צדקות ושלמים, עולות , ואשמות, חטאות, [נט]וההקדשות,

רבי  תאחר. בבל  עובר רגלים  שלשה  עליהן שעברו כיון ופאה , שכחה  לקט  ופסח,
שעבר כיון אומר , מאיר  רבי תחלה . המצות וחג כסדרן, רגלים שלשה  אומר , שמעון

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי ביצה יב 

יח)[מב]"לוֹ  ל, בגימטריא(ישעיהו ל"ו  הוו[מג], ושיתא דעיילי [מד]תלתין הא קשיא , לא  .
בר[מה]בבר בלא  דעיילי הא .[מו],
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בצינעא

משוםאמר  יוחנן יוחירבי בן שמעון הוארבי ברוך הקדוש להם  שנתן מצוה כל ,
" שנאמר בצנעא, להם  שנתן משבת חוץ בפרהסיא, להם נתן בּ ינילישראל 

ישׂ ראל  בּ ני לעלם "וּ בין  היא  יז)א וֹ ת לא, עלה(שמות  נכרים לענשו לא הכי אי .[מז]. 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי השנה יגראש 

אודעינהו לא שכרה מתן  אודעינהו אודועי שכרה[מח]שבת מתן אימא , בעית ואי .
יתירה נשמה  אודעינהו  נשמה[מט]נמי לקיש, בן שמעון רבי דאמר אודעינהו. לא

הימנו , אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת ערב באדם  הוא  ברוך הקדוש נותן יתירה 
ויּ נּ פ ׁש " "ׁש בת יז)שנאמר לא , נפש [נ](שמות אבדה ווי ששבת .[נא]כיון 

 

        
מחלוקת
בדין תנאים
תאחר בל

הנודרתניא , המקדיש [נב]אחד ואחד  המעריך [נג], ואחד עליו[נד], שעברו כיון  ,
כסדרן  רגלים שלשה  אומר, שמעון רבי תאחר . בבל עובר רגלים  שלשה

היה  וכן תחילה. המצות יוחיוחג בן שמעון שלשהרבי פעמים רגלים  ,[נה]אומר,
חמשה פעמים  ארבעה , עצרת [נו]פעמים  לפני שלשה , הפסח לפני  נדר כיצד , .

הדמין  חייבי רבנן, תנו ארבעה . החג לפני החרמין [נז]חמשה , והערכין, ,[נח],
ומעשר בכור  ומעשרות, צדקות ושלמים, עולות , ואשמות, חטאות, [נט]וההקדשות,

רבי  תאחר. בבל  עובר רגלים  שלשה  עליהן שעברו כיון ופאה , שכחה  לקט  ופסח,
שעבר כיון אומר , מאיר  רבי תחלה . המצות וחג כסדרן, רגלים שלשה  אומר , שמעון

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי מגילה יד 

עליהן  שעברו כיון אומר, יעקב בן אליעזר  רבי  תאחר. בבל  עובר אחד רגל  עליהן
חג עליהן שעבר  כיון אומר, שמעון  ברבי אלעזר רבי  תאחר . בבל עובר רגלים  שני 

סליק  מינייהו  מכדי קמא , דתנא  טעמא מאי תאחר. בבל  עליהן עובר ,[ס]הסוכות
למהדר לי ה ּס כּ וֹ ת"[סא]למה  וּ בחג ה בע וֹ ת וּ בחג  ה ּמ צּ וֹ ת "בּ חג טז)ומיכתב  טז, ,(דברים 

תאחר לבל מינה הסוכות [סב]שמע בחג לומר  צריך אינו אומר, שמעון ורבי שבו[סג].
אחרון  שזה לומר נאמר , למה  הכתוב , וכו'.[סד]דיבר 


     

מותר מתי
להתגרות
ברשעים

"אלאמר  שנאמר בו, תתגרה  אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי 
בּ ּמ רעים " א)ּת תחר  לז, "יחילוּ (תהלים שנאמר מצליחין, שדרכיו אלא  עוד  ולא , 

עת" בּ כל ה)דרכו י, מ ׁש ּפ טי(תהלים "מר וֹ ם שנאמר בדין, שזוכה  אלא  עוד  ולא , 
ה)[סה]מנּ גדּ וֹ " י, יפיח(תהלים צוֹ רריו "כּ ל שנאמר  בשונאיו שרואה  אלא  עוד  ולא , 
ה)[סו]בּ הם " י, משום(תהלים יוחנן רבי והאמר איני, יוחי. בן  שמעון מותררבי , 

יתגּ רוּ  תוֹ רה  וׁש מרי רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי שנאמר הזה, בעולם ברשעים להתגרות 
ד)בם" כח, בעולם(משלי ברשעים  להתגרות מותר אמר, מתון בר  דוסתאי רבי ותניא, . 

מי  עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א ו"אל בּ ּמ רעים" ּת תחר "אל  לומר אדם  לחשך  ואם הזה,
כן  אומר נוקפו תתחר[סז]שלבו אל אלא  תקנא[סח], ואל כמרעים , להיות במרעים

וגו' בּ חּט אים "  ּלב יקנּ א "אל  ואומר  עולה , כעושי להיות עולה יז)[סט]בעשי כג, .(משלי  
במילי  והא הא אימא , ואיבעית  דשמיא . במילי הא  דידיה , במילי הא קשיא , לא

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי טומגילה

מאי  הונא רב דאמר גמור . שאינו בצדיק הא  גמור בצדיק  הא קשיא  ולא דידיה ,
מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט  "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, ממנו(חבקוק  צדיק  , 

שאני  לו משחקת שעה  אימא , בעית ואי בולע. אינו גמור צדיק .[ע]בולע,

      
מקום כל
ישראל שגלו
שכינה
עמהם

יוחיתניא, בן  שמעון וראהרבי  בוא הקדוש [עא]אומר , לפני ישראל חביבין כמה 
עמהן  שכינה למצרים  גלו עמהן, שכינה  שגלו מקום שבכל הוא , ,[עב]ברוך

וגו' ּפ רעה" לבית בּ מצרים  בּ היוֹ תם אבי בּ ית  אל נגליתי "הנגלה שנאמר
כז) ב, א ' בבלה "[עג](שמואל ׁש לּ חּת י "למענכם שנאמר עמהן, שכינה לבבל  גלו ,

יד) מג, את (ישעיהו אלהי ה ' "וׁש ב  שנאמר  עמהן, שכינה  ליגאל עתידין  כשהן ואף ,
"ג)ׁש בוּ ת ל, ושב (דברים אלא נאמר לא והשיב שב [עד], הוא ברוך שהקדוש מלמד , 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי מגילה יד 

עליהן  שעברו כיון אומר, יעקב בן אליעזר  רבי  תאחר. בבל  עובר אחד רגל  עליהן
חג עליהן שעבר  כיון אומר, שמעון  ברבי אלעזר רבי  תאחר . בבל עובר רגלים  שני 

סליק  מינייהו  מכדי קמא , דתנא  טעמא מאי תאחר. בבל  עליהן עובר ,[ס]הסוכות
למהדר לי ה ּס כּ וֹ ת"[סא]למה  וּ בחג ה בע וֹ ת וּ בחג  ה ּמ צּ וֹ ת "בּ חג טז)ומיכתב  טז, ,(דברים 

תאחר לבל מינה הסוכות [סב]שמע בחג לומר  צריך אינו אומר, שמעון ורבי שבו[סג].
אחרון  שזה לומר נאמר , למה  הכתוב , וכו'.[סד]דיבר 
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"אלאמר  שנאמר בו, תתגרה  אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי 
בּ ּמ רעים " א)ּת תחר  לז, "יחילוּ (תהלים שנאמר מצליחין, שדרכיו אלא  עוד  ולא , 

עת" בּ כל ה)דרכו י, מ ׁש ּפ טי(תהלים "מר וֹ ם שנאמר בדין, שזוכה  אלא  עוד  ולא , 
ה)[סה]מנּ גדּ וֹ " י, יפיח(תהלים צוֹ רריו "כּ ל שנאמר  בשונאיו שרואה  אלא  עוד  ולא , 
ה)[סו]בּ הם " י, משום(תהלים יוחנן רבי והאמר איני, יוחי. בן  שמעון מותררבי , 

יתגּ רוּ  תוֹ רה  וׁש מרי רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי שנאמר הזה, בעולם ברשעים להתגרות 
ד)בם" כח, בעולם(משלי ברשעים  להתגרות מותר אמר, מתון בר  דוסתאי רבי ותניא, . 

מי  עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א ו"אל בּ ּמ רעים" ּת תחר "אל  לומר אדם  לחשך  ואם הזה,
כן  אומר נוקפו תתחר[סז]שלבו אל אלא  תקנא[סח], ואל כמרעים , להיות במרעים

וגו' בּ חּט אים "  ּלב יקנּ א "אל  ואומר  עולה , כעושי להיות עולה יז)[סט]בעשי כג, .(משלי  
במילי  והא הא אימא , ואיבעית  דשמיא . במילי הא  דידיה , במילי הא קשיא , לא
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רשב"ימאמרי טומגילה

מאי  הונא רב דאמר גמור . שאינו בצדיק הא  גמור בצדיק  הא קשיא  ולא דידיה ,
מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט  "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, ממנו(חבקוק  צדיק  , 

שאני  לו משחקת שעה  אימא , בעית ואי בולע. אינו גמור צדיק .[ע]בולע,

      
מקום כל
ישראל שגלו
שכינה
עמהם

יוחיתניא, בן  שמעון וראהרבי  בוא הקדוש [עא]אומר , לפני ישראל חביבין כמה 
עמהן  שכינה למצרים  גלו עמהן, שכינה  שגלו מקום שבכל הוא , ,[עב]ברוך

וגו' ּפ רעה" לבית בּ מצרים  בּ היוֹ תם אבי בּ ית  אל נגליתי "הנגלה שנאמר
כז) ב, א ' בבלה "[עג](שמואל ׁש לּ חּת י "למענכם שנאמר עמהן, שכינה לבבל  גלו ,

יד) מג, את (ישעיהו אלהי ה ' "וׁש ב  שנאמר  עמהן, שכינה  ליגאל עתידין  כשהן ואף ,
"ג)ׁש בוּ ת ל, ושב (דברים אלא נאמר לא והשיב שב [עד], הוא ברוך שהקדוש מלמד , 
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רשב"ימאמרי קטן  מועד טז 

דשף  כנישתא ובבי  דהוצל  כנישתא  בבי אביי, אמר היכא. בבבל הגליות. מבין עמהן
הכא .[עה]ויתיב  וזמנין הכא זמנין אלא  והכא , הכא  תימא ולא בנהרדעא .

  

         
בנו ברכת
רשב"י של

נדריםרבי פרשת תנו גרים  בן יהודה ורבי עסמיי בן בןבי[עו]יונתן שמעון רבי
ולאויוחי להו, אמר מיניה , מפטרי וקא  הדור לצפרא  באורתא. מיניה  איפטור ,

באורתא מיני ולן [עז]איפטריתו מרבו שנפטר תלמיד רבינו, למדתנו ליה, אמרו .
שנאמר אחרת, פעם  ממנו ליפטר צריך העיר ה מיני [עח]באותה  את [עט]"בּ יּ וֹ ם  ׁש לּ ח  

"הּמ ל את ויברכוּ  סו)העם ח, א' וּ ׁש לׁש ה(מלכים עשׂ רים  "וּ בי וֹ ם לחדׁש [פ]וכתיב 
העם " את ׁש לּ ח  י)הביעי ז, ב' הימים ולן (דברי  מרבו הנפטר לתלמיד מכאן אלא  , 

הללו אדם  בני לבריה, ליה אמר אחרת. פעם ממנו  ליפטר צריך העיר באותה 
צורה של קראי [פא]אנשים רמו דקא  אשכחינהו אזל, דליברכוך. גביהון זיל הם ,

 רגל מע גּ ל "ּפ לּ ס  כתיב י כּ נוּ "[פב]אהדדי; דּ רכי כו)וכל ד, חיּ ים(משלי  "ארח  וכתיב , 
ּת פ לּ ס" ו)ּפ ן ה , אחרים[פג](משלי  ידי על לעשותה  שאפשר במצוה  כאן  קשיא , לא ,[פד]. 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי קטן  יז מועד

אחרים ידי  על לעשותה אפשר שאי במצוה כתיב [פה]כאן להו, מבעי וקא  יתבי הדר  .
ב ּה " יׁש ו וּ  לא   חפצי וכל  מּפ נינים  היא  טו)[פו]"יקרה  ג, ישוו(משלי  שמים  חפצי הא 

ב ּה "[פז]בה י ׁש ווּ  לא חפצים "וכל  וכתיב יא), ח , ישוו(משלי לא שמים חפצי דאפילו  
אפשר[פח]בה שאי  במצוה  כאן אחרים , ידי על לעשותה  שאפשר במצוה כאן .

זיל אבא לי דאמר  להו, אמר הכא . בעית מאי ליה , אמרו אחרים . ידי על לעשותה
דליברכוך  תיפוק,[פט]גבייהו ולא  תעייל תחצד, ולא דתזרע  רעוא יהא ליה , אמרו  .
תעייל ולא  שתא[צ]תיפוק תחזי ולא  פתורך , לבלבל אושפיזך, וליתוב ביתך ליחרוב ,

צעורי  אבל בירכן לא דברוכי  מבעיא  לא ליה, אמר  אבוה, לגבי אתא  כי חדתא .
ברכתא[צא]צעורן  כולהו הנך ליה , אמר לי. אמרו והכי  הכי לך. אמרו מאי ליה, אמר .
כלתא[צב]נינהו תעייל  תיפוק ולא תעייל  ימותו. ולא בנים  תוליד תחצד ולא  תזרע [צג],

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי קטן  מועד טז 

דשף  כנישתא ובבי  דהוצל  כנישתא  בבי אביי, אמר היכא. בבבל הגליות. מבין עמהן
הכא .[עה]ויתיב  וזמנין הכא זמנין אלא  והכא , הכא  תימא ולא בנהרדעא .
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נדריםרבי פרשת תנו גרים  בן יהודה ורבי עסמיי בן בןבי[עו]יונתן שמעון רבי
ולאויוחי להו, אמר מיניה , מפטרי וקא  הדור לצפרא  באורתא. מיניה  איפטור ,

באורתא מיני ולן [עז]איפטריתו מרבו שנפטר תלמיד רבינו, למדתנו ליה, אמרו .
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הללו אדם  בני לבריה, ליה אמר אחרת. פעם ממנו  ליפטר צריך העיר באותה 
צורה של קראי [פא]אנשים רמו דקא  אשכחינהו אזל, דליברכוך. גביהון זיל הם ,
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ּת פ לּ ס" ו)ּפ ן ה , אחרים[פג](משלי  ידי על לעשותה  שאפשר במצוה  כאן  קשיא , לא ,[פד]. 
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אפשר[פח]בה שאי  במצוה  כאן אחרים , ידי על לעשותה  שאפשר במצוה כאן .

זיל אבא לי דאמר  להו, אמר הכא . בעית מאי ליה , אמרו אחרים . ידי על לעשותה
דליברכוך  תיפוק,[פט]גבייהו ולא  תעייל תחצד, ולא דתזרע  רעוא יהא ליה , אמרו  .
תעייל ולא  שתא[צ]תיפוק תחזי ולא  פתורך , לבלבל אושפיזך, וליתוב ביתך ליחרוב ,

צעורי  אבל בירכן לא דברוכי  מבעיא  לא ליה, אמר  אבוה, לגבי אתא  כי חדתא .
ברכתא[צא]צעורן  כולהו הנך ליה , אמר לי. אמרו והכי  הכי לך. אמרו מאי ליה, אמר .
כלתא[צב]נינהו תעייל  תיפוק ולא תעייל  ימותו. ולא בנים  תוליד תחצד ולא  תזרע [צג],
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רשב"ימאמרי חגיגה יח

דליפקון  בנך לימותו גוברייהו[צד]ולא  ימותו ולא בנתא תוליד  תעייל ולא תיפוק .
ביתך  ליחרוב לותיך . וההיא[צה]וליהדרו  אושפיזך עלמא  דהאי אושפיזך וליתוב

ביתא לעוֹ לם"[צו]עלמא  בּ ּת ימוֹ  "קרבּ ם  דכתיב יב), מט , אלא(תהלים  קרבם תקרי אל 
חדתא שתא  תיחזי ולא  ובנתא , בבני פתורך לבלבל ולא[צז]קברם . אנתך  תמות דלא

אחריתי. אינתתא  תנסב


      

לא מעוות
לתקן יוכל

חגמשנה. של הראשון טוב ביום  חג שלא  טוב [צח]מי ויום הרגל  כל את חוגג
חג של נאמר[צט]האחרון זה על  באחריותו, חייב אינו חג ולא הרגל עבר  ,

להּמ נ וֹ ת "[ק]"מעוּ ת  י וּ כל  לא  וחסר וֹ ן לתקן יוּ כל טו)לא א, מנסיא(קהלת בן שמעון רבי . 
הערוה[קא]אומר על הבא זה להתקן, יכול שאינו מעוות איזהו ממנה[קב], והוליד
להחזירו[קג]ממזר הוא יכול  וגוזל בגונב  תאמר  אם יוחי.[קה]ויתקן [קד], בן  שמעון רבי

תלמיד  זה ואיזה, ונתעוות, בתחילה  מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין  אין אומר ,
התורה מן הפורש .[קו]חכם
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רשב"ימאמרי יטחגיגה

      
חכם תלמיד
שפירש

אדםתניא , גוזל ויתקן, גנבו שיחזיר אפשר  אדם  גונב אומר , מנסיא  בן שמעון  רבי
נטרד  לבעלה  ואסרה  איש אשת על הבא אבל  ויתקן, גזלו שיחזיר  אפשר

לו. והלך העולם  יוחימן בן שמעון גמלרבי בקרו אומר  אין חזיר ,[קז]אומר, בקרו ,
טלה בקרו לקיש [קח]אלא  בן יהודה  רבי התורה. מן שפירש חכם תלמיד זה  זה , ואי ,

ק נּ ּה  מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר אומר  הכתוב עליו  התורה  מן שפירש חכם  תלמיד כל  אמר ,
מ ּמ קוֹ מ וֹ " נוֹ דד איׁש  ח)[קט]כּ ן כז, רחק וּ (משלי  כּ י עול  בּ י  אבוֹ תיכם ּמ צא וּ  "מה  ואומר , 

ה)מעלי" ב, וכו'.(ירמיהו 
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רשב"ימאמרי חגיגה יח

דליפקון  בנך לימותו גוברייהו[צד]ולא  ימותו ולא בנתא תוליד  תעייל ולא תיפוק .
ביתך  ליחרוב לותיך . וההיא[צה]וליהדרו  אושפיזך עלמא  דהאי אושפיזך וליתוב

ביתא לעוֹ לם"[צו]עלמא  בּ ּת ימוֹ  "קרבּ ם  דכתיב יב), מט , אלא(תהלים  קרבם תקרי אל 
חדתא שתא  תיחזי ולא  ובנתא , בבני פתורך לבלבל ולא[צז]קברם . אנתך  תמות דלא

אחריתי. אינתתא  תנסב


      

לא מעוות
לתקן יוכל

חגמשנה. של הראשון טוב ביום  חג שלא  טוב [צח]מי ויום הרגל  כל את חוגג
חג של נאמר[צט]האחרון זה על  באחריותו, חייב אינו חג ולא הרגל עבר  ,

להּמ נ וֹ ת "[ק]"מעוּ ת  י וּ כל  לא  וחסר וֹ ן לתקן יוּ כל טו)לא א, מנסיא(קהלת בן שמעון רבי . 
הערוה[קא]אומר על הבא זה להתקן, יכול שאינו מעוות איזהו ממנה[קב], והוליד
להחזירו[קג]ממזר הוא יכול  וגוזל בגונב  תאמר  אם יוחי.[קה]ויתקן [קד], בן  שמעון רבי

תלמיד  זה ואיזה, ונתעוות, בתחילה  מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין  אין אומר ,
התורה מן הפורש .[קו]חכם
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אדםתניא , גוזל ויתקן, גנבו שיחזיר אפשר  אדם  גונב אומר , מנסיא  בן שמעון  רבי
נטרד  לבעלה  ואסרה  איש אשת על הבא אבל  ויתקן, גזלו שיחזיר  אפשר

לו. והלך העולם  יוחימן בן שמעון גמלרבי בקרו אומר  אין חזיר ,[קז]אומר, בקרו ,
טלה בקרו לקיש [קח]אלא  בן יהודה  רבי התורה. מן שפירש חכם תלמיד זה  זה , ואי ,

ק נּ ּה  מן נוֹ דדת "כּ צּפ וֹ ר אומר  הכתוב עליו  התורה  מן שפירש חכם  תלמיד כל  אמר ,
מ ּמ קוֹ מ וֹ " נוֹ דד איׁש  ח)[קט]כּ ן כז, רחק וּ (משלי  כּ י עול  בּ י  אבוֹ תיכם ּמ צא וּ  "מה  ואומר , 
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ספר

מאמרי רשב"י

¢יבמות-קידושין¡

בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר 
המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 
כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים  בו,  הקורא 
זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד  עליותיו 
בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך  כדי  קנ"ו.(  ח"א  )זוהר 
אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים.  לתשועת  ולפדותינו 
וכל  וז"ל:  רכ"ד(,  )סימן  חסידים  בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון 
טובה  ומליצים  שם  עליו  מתפללים  הם  מפיהם  שמועה  דבר  האומר 

עליו, עכ"ל. 

 יוצא לאור על ידי "מפעל הזהר העולמי"
 בעיה"ק בית שמש תובב"א
חודש אדר תשע"ב לפ"ק



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il



א

הענינים  תוכן

בנך קרוי  מישראלית בנך                                                                ז
לכהונה  כשרה שנים ג' מבת פחותה  גיורת רשב"י לדעת                            ז

באהל  מטמאין אינן  כוכבים  עובדי קברי רשב"י  לדעת                             ח
בנישואיה  אשתו לו שהכניסה  עבדים  לו שהיו בכהן לעבדים , תרומה אכילת דין 

ומת                                                                                       ט
בעוה "ז  מפיו שמועה דבר כשאומרים בקבר דובבות הת"ח שפתות                י

צדיקים  אצל היא רעה רשעים של טובתן                                          יא
יהודה  רבי לדעת עדים כששוכר רק  רע  שם מוציא חיוב                          יא

דכרין בנין כתובת תיקנו מדוע                                                       יא
שנות עשרה  שתים אחרי לביתו חוזר  חכינאי  בן חנינא  לימודרבי               יג

פנים  הלבנת עוון חומר                                                                יד
לוי  בן  יהושע רבי של מעלתו                                                         טו
והמצורע הנזיר  תגלחת בדין                                                         יח

הרוח  גסות ענין חומר                                                                    כ
ברבים  חבירו פני  הלבנת ענין חומר                                                    כ

אביה  מגלולי רוחצת בתיה                                                            כא
רם  בקול וגנותו נמוך בקול שבחו אומר אדם                                        כא
רעה  בעצה היתה  המרגלים  של הליכתם  אף                                        כג

ישראל' ב 'שמע  פותח היה  מלחמה  שמשוח הטעם                               כג
התורה ? מן שבועה לגלגול מנין                                                       כג
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הש"ס מפתח 
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27קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



רשב"ימאמרי ז יבמות

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



       
בנך
מישראלית
בנך קרוי

משוםא"ר  יוחייוחנן בן שמעון מאחרי"ר' בּ נ את יסיר "כּ י קרא  אמר ,
ד) ז, כוכבים(דברים העובדת מן הבא  בנך ואין  בנך, קרוי מישראלית בנך ,

בנה אלא  בנך  .[א]קרוי

     
רשב"י לדעת
גיורת
מבת פחותה
שנים ג'
כשרה
לכהונה

יוחיתניא, בן שמעון כשירהר' אחד  ויום  שנים  שלש  מבת פחותה גיורת אומר ,
לכם "[ב]לכהונה החי וּ  זכר  מ ׁש כּ ב ידעוּ  לא  אׁש ר בּ נּ ׁש ים  הּט ף "וכל שנאמר  ,

יח) לא, עמהם(במדבר  פנחס  והרי בן [ג], יהושע רבי  אמר  אידי בר יעקב רבי אמר וכו'.
כ  הלכה  יוחאילוי, בן שמעון  בפירוש רבי אידי, בר יעקב לרבי זירא  רבי ליה אמר .

לך  מכללא[ד]שמיע כללא[ה]או מאי  לך. אחת [ו]שמיע עיר  לוי, בן יהושע ר' דאמר .
ערער עליה  שקרא ישראל בארץ רומנוס[ז]היתה רבי את רבי ושגר ובדקה ,[ח],

והכשירה אחד ויום  שנים שלש מבת פחותה גיורת בת בה  לכהונה .[ט]ומצא רבי 
מאי  מכללא ואי לי. שמיע בפירוש  ליה , ואנסיב [י]אמר  הואיל  התם שאני דלמא  .

נשא ואם ישא לא  עץ ומוכת בוגרת תרוייהו, דאמרי יוחנן ורבי רב דהא  אנסיב,
בעולה להיות סופה  תחתיו, בוגרת להיות סופה  התם  בשלמא השתא  הכי נשוי.

תחתיו זונה  להיות סופה  הכא ליה[יא]תחתיו , וקשיא  מכללא לה  מתני  ספרא רב [יב].

המאמרים ביאור

 א.      " "   
            
       ,    
            
    ,     
            

       (רש"י).
ב .   (רש"י),   .

       (ריטב"א).
     ,    ,

 (ריטב"א)  "  "    .
       
          
   '       

    (רשב"א).
 ג.  .    ," 

.   
ד .      (רש"י).
 ה .        

 ' (רש"י).
ו .     (רש"י).
ז .   (רש"י).

ח . (רש"י).

ט.     (רש"י).
י .   '      

        
    (רש"י).

יא.         ,
           

 (רש"י).
 יב .       

מ‡מרי רבי ˘מעון בר יוח‡י



רשב"ימאמרי יבמות ח

הכי  ליה אחד,[יג]ומשני  ויום  שנים  שלש מבת פחותה  גיורת דאנסיב כהנא  ההוא  .
יהושע ר' אמר אידי בר  יעקב רבי דאמר ליה, אמר  האי. מאי יצחק, בר ר "נ ליה אמר 

הלכה  לוי, יוחאיכ בן בן ברר"ש  יעקב ר' לך מפיקנא לא ואי אפיק, זיל ליה, אמר  .
מאונך  .[יד]אידי

     
רשב"י לדעת
עובדי קברי
אינן כוכבים
מטמאין
באהל

היה תניא, יוחאיוכן בן מטמאין ר "ש אינן כוכבים  עובדי קברי באהל ,[טו]אומר ,
מרעיתי צאן  צאני "ואּת ן אּת םשנא ' לא)"אדם  לד, קרויין (יחזקאל אתם  , 

אלף"[טז]אדם עשׂ ר ׁש ה אדם "ונפׁש  מיתיבי , אדם . קרויין כוכבים  העובדי [יז]ואין  
מ) לא, בּ ּה (במדבר יׁש  "אׁש ר בהמה. משום  אׁש ר[יח]. אדם  ר בּ וֹ  ע שׂ רה מׁש ּת ים הרבּ ה 

רבּ ה ]" [וּ בהמה  לשׂ מאל וֹ  ימינ וֹ  בּ ין ידע יא)לא ד, בהמה(יונה  משום  נפׁש [יט]. הרג "כּ ל . 
ּת תח ּט א וּ " בּ חלל  נגע יט)וכל לא , מישראל[כ](במדבר  חד איקטיל דלמא "לא[כא]. ורבנן. . 

איׁש " מּמ נּ וּ  מט)נפקד לא, ו(במדבר יוח. בן שמעון לעבירה .ר' איׁש " מּמ נּ וּ  נפקד  "לא  י. 
המאמרים ביאור

.(רש"י)

 יג.     
'  (רש"י).

 יד .       (רש"י).

טו .  (רש"י).

"טז .    "     
יד ) יט, (רש"י)(במדבר  "     " .

"(ב קכד, (תהלים     " . 
  ('א  (י "א " .   

"  " ( ד מג,  (ישעיהו "  . 
    ('ב  (ס"ב    

     " . 
         

    "    
"(ה יח,  (ויקרא    

      
 "     ,  .' 
"  "  "   , .
     "   ."" 
   "    "   
       "
    .   
       
       .    "
         
        

       ,    
        
           
   "    ' ,

" ( ח כג,  (במדבר    , 
    "    

"(יב כז,  (דברים      , 
"    "  (יג כז , ,(דברים 

          
 "          

"         "תהלים) 
ה) "ה,      ,

    (ריטב"א).

יז . (רש"י).

יח .     (רש"י).

יט.         
         

       (רש"י).

 כ .      ,  
(רש"י).

כא.        ,  
  , .    
   ,        
        

   ( מ "ד .(פ"ו  " .

רשב"ימאמרי טיבמות

בּ אהל" ימוּ ת כּ י "אדם  דכתיב באהל  מאטמויי קרא דמעטינהו נהי אמר, רבינא
יד) יט , קרא(במדבר  מעטינהו מי  ומשא ממגע .[כב],

      
אכילת דין
תרומה
לעבדים,
שהיו בכהן
עבדים לו
לו שהכניסה
אשתו
בנישואיה
ומת

בניםת "ר, ואלו[כג]הניח מעוברת [כד]אלו הניחה אין [כה]אוכלים , ואלו אלו
מעוברת [כו]אוכלים והניחה  בנים הניח  שהיא[כז], כדרך אוכלים  מלוג עבדי 

עובר של  חלקו מפני יאכלו לא ברזל צאן עבדי פוסל[כח]אוכלת, שהעובר ואינו[כט],
מאכלת,[ל]מאכיל הבת אביו, משום  אומר  יוסי ברבי ישמעאל רבי יוסי . ר ' דברי ,

מאכיל. אינו  יוחיהבן בן כולן ר"ש יאכלו זכרים שמא[לא]אומר, יאכלו, לא  נקבות ,
זכר עובר  ימצא  שמא איריא  מאי כלום . הבן במקום  לבנות ואין זכר  עובר ימצא 

ליה ועוד [לב]תיפוק פסלה , נמי דנקבה  חדא  קאמר, ועוד  חדא פסלה. נמי  דנקבה 
עובר. והאיכא יאכלו, זכרים  כלום . הבן במקום לבנות  ואין  זכר  עובר  ימצא  שמא 

למיעוטא חוששין אין למיעוטא ,[לג]קסבר חוששין  קסבר  לעולם אימא , ואיבעית .
תקנתא ליה  שמואל ,[לד]דעבדינן אמר נחמן רב דאמר  שמואל , אמר נחמן כרב

להם[לה]יתומים ובורר  אפוטרופוס  להם  מעמידין ב"ד  אביהם בנכסי לחלוק שבאו
המאמרים ביאור
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ומת

בניםת "ר, ואלו[כג]הניח מעוברת [כד]אלו הניחה אין [כה]אוכלים , ואלו אלו
מעוברת [כו]אוכלים והניחה  בנים הניח  שהיא[כז], כדרך אוכלים  מלוג עבדי 

עובר של  חלקו מפני יאכלו לא ברזל צאן עבדי פוסל[כח]אוכלת, שהעובר ואינו[כט],
מאכלת,[ל]מאכיל הבת אביו, משום  אומר  יוסי ברבי ישמעאל רבי יוסי . ר ' דברי ,

מאכיל. אינו  יוחיהבן בן כולן ר"ש יאכלו זכרים שמא[לא]אומר, יאכלו, לא  נקבות ,
זכר עובר  ימצא  שמא איריא  מאי כלום . הבן במקום  לבנות ואין זכר  עובר ימצא 

ליה ועוד [לב]תיפוק פסלה , נמי דנקבה  חדא  קאמר, ועוד  חדא פסלה. נמי  דנקבה 
עובר. והאיכא יאכלו, זכרים  כלום . הבן במקום לבנות  ואין  זכר  עובר  ימצא  שמא 

למיעוטא חוששין אין למיעוטא ,[לג]קסבר חוששין  קסבר  לעולם אימא , ואיבעית .
תקנתא ליה  שמואל ,[לד]דעבדינן אמר נחמן רב דאמר  שמואל , אמר נחמן כרב

להם[לה]יתומים ובורר  אפוטרופוס  להם  מעמידין ב"ד  אביהם בנכסי לחלוק שבאו
המאמרים ביאור

 כב .            
     "     

   (רש"י)     , .
          
"    " .     

"  ( טז יט, (במדבר     . 
  "    " .    

"   (יא יט,  (במדבר    . 
       
' ,       

.(ריטב"א)
כג.    (רש"י).
כד .        

          
     (רש"י).

כה .   (רש"י).
כו .          

(רש"י).
 כז .     

          
  (רש"י).

 כח .           
        

(רש"י).

כט.    (רש"י).
 ל .        

.(רש"י)
לא.     "     "

          
       
  "           
       
        
          
       

'       (רש"י).
 לב .        "

          
(רש"י).

 לג.         
       

  (רש"י).
 לד .      

       
          

    (רש"י).
לה .    

        



רשב"ימאמרי יבמות י 

הגדילו יפה למחות [לו]חלק יכולין אין הגדילו אומר , דידיה  נחמן ורב למחות, יכולין
יפה . ב"ד כח מה  דא "כ

     
שפתות
הת"ח
דובבות
בקבר
כשאומרים
שמועה דבר
בעוה"ז מפיו

עוֹ למים "אמר  באהל "אגוּ רה  דכתיב מאי רב, אמר  יהודה  ה)רב סא , וכי (תהלים , 
הוא , ברוך הקדוש לפני דוד אמר  אלא  עולמים, בשני לגור  לאדם לו אפשר

בעוה"ז  מפי שמועה  דבר  שיאמרו רצון  יהי עולם , של  יוחנן [לז]רבונו רבי דאמר .
יוחימשום בן שמעון הזה ,רבי בעולם  מפיו  שמועה דבר  שאומרים  ת"ח כל ,

דובבות  מאי [לח]שפתותיו נזירא, שמעון ואיתימא זעירא , בן יצחק ר' אמר בקבר .
יׁש נים"קראה  שׂ פתי דּ וֹ בב למיׁש רים לדוֹ די  הוֹ ל הּט וֹ ב כּ יין  ּי)"וח כ ז, השירים ,(שיר  
מיד [לט]ככומר עליו אצבעו  אדם  שמניח כיון ענבים  של כומר  מה ענבים , של 

שפתותיהם[מ]דובב  בעוה "ז מפיהם  שמועה  דבר  שאומרים כיון חכמים תלמידי אף 
בקבר .[מא]דובבות
המאמרים ביאור

  (רש"י).
 לו .    

  (רש"י).
לז .        (רש"י).
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לח .    (רש"י).
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   ('ב צ'  (סנהדרין . " 
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.      

 לט.        
        

נח ) .(פסחים
" מ.        

.(רש"י)
 מא.    "  

(יב משנה ב "  (פרק
       ," 

,            
 "       
           ,"   

רשב"ימאמרי יאכתובות

      
של טובתן
רעה רשעים
אצל היא
צדיקים

רגליהאמר "בּ ין שנאמר היום, באותו רשע  אותו בעל בעילות שבע  יוחנן, רבי
ׁש כב  נפל רגליה[מב]כּ רע ׁש דוּ ד"[מג]בּ ין נפל  ׁש ם  כּ רע בּ א ׁש ר  נפל כּ רע 

כז) ה , משום (שופטים יוחנן רבי אמר מעבירה. מתהניא  קא  והא  יוחי. בן כלר"ש ,
צדיקים אצל  היא  רעה  רשעים של יעקב [מד]טובתן עם  ּת ד בּ ר  ּפ ן ל "ה מר שנא ' ,

רע" עד כד)מּט וֹ ב לא, ש "מ(בראשית אלא לא, אמאי טוב  אלא לחיי רע בשלמא  , 
רעה רשעים  של שמא[מה]טובתן ליה  מדכר דלמא התם בשלמא  צדיקים. אצל היא 

כוכבים יוחנן,[מו]דעבודת דא"ר זוהמא , בה  שדי  דקא  איכא. רעה מאי הכא  אלא ,
פסקה סיני  הר על  שעמדו ישראל זוהמא, בה  הטיל חוה על  נחש  שבא  בשעה

זוהמתן. פסקה לא  סיני בהר עמדו  שלא  כוכבים עובדי זוהמתן,


מוציא חיוב
רק רע שם
כששוכר
לדעת עדים
יהודה רבי

     

חייב תניא, אינו  אומר, יהודה  עדים[מז]רבי שישכור אמר[מח]עד יהודה. דר' מ "ט  .
" הכא כתיב שימה , שימה אתיא אבהו, דּ ברים "ו שׂ םר ' עלילת לּה  

יד) כב , "לא(דברים התם  נ ׁש "ת שׂ ימוּ ןוכתיב כד)עליו כב, אף (שמות ממון להלן מה  , 
בי צידוני יוסף רב תני  וכן  יצחק , בר  נחמן רב אמר ממון . יוחאיכאן בן שמעון ,רבי

שימה . שימה אתיא 

       
תיקנו מדוע
בנין כתובת
דכרין

משוםאמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון דכרין,רבי בנין כתובת  התקינו מה  מפני  ,
כבנו לבתו ויכתוב  אדם  שיקפוץ  ברא[מט]כדי אמר דרחמנא  מידי איכא ומי  .

המאמרים ביאור

         
.       ,' 

מב .   (רש"י).

מג.        
(רש"י).

 מד .    ,'      
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  ,          
     .        
   ,     
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  ,( אגדות חידושי .(מהר"ל

 מה .      
    (רש"י).

"מו .     "(ל לא , .(רש"י)(בראשית  

.מז .        

.מח .       

,מט. ,        
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רשב"ימאמרי יבמות י 

הגדילו יפה למחות [לו]חלק יכולין אין הגדילו אומר , דידיה  נחמן ורב למחות, יכולין
יפה . ב"ד כח מה  דא "כ

     
שפתות
הת"ח
דובבות
בקבר
כשאומרים
שמועה דבר
בעוה"ז מפיו

עוֹ למים "אמר  באהל "אגוּ רה  דכתיב מאי רב, אמר  יהודה  ה)רב סא , וכי (תהלים , 
הוא , ברוך הקדוש לפני דוד אמר  אלא  עולמים, בשני לגור  לאדם לו אפשר

בעוה"ז  מפי שמועה  דבר  שיאמרו רצון  יהי עולם , של  יוחנן [לז]רבונו רבי דאמר .
יוחימשום בן שמעון הזה ,רבי בעולם  מפיו  שמועה דבר  שאומרים  ת"ח כל ,

דובבות  מאי [לח]שפתותיו נזירא, שמעון ואיתימא זעירא , בן יצחק ר' אמר בקבר .
יׁש נים"קראה  שׂ פתי דּ וֹ בב למיׁש רים לדוֹ די  הוֹ ל הּט וֹ ב כּ יין  ּי)"וח כ ז, השירים ,(שיר  
מיד [לט]ככומר עליו אצבעו  אדם  שמניח כיון ענבים  של כומר  מה ענבים , של 

שפתותיהם[מ]דובב  בעוה "ז מפיהם  שמועה  דבר  שאומרים כיון חכמים תלמידי אף 
בקבר .[מא]דובבות
המאמרים ביאור

  (רש"י).
 לו .    

  (רש"י).
לז .        (רש"י).
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רשב"ימאמרי יאכתובות

      
של טובתן
רעה רשעים
אצל היא
צדיקים

רגליהאמר "בּ ין שנאמר היום, באותו רשע  אותו בעל בעילות שבע  יוחנן, רבי
ׁש כב  נפל רגליה[מב]כּ רע ׁש דוּ ד"[מג]בּ ין נפל  ׁש ם  כּ רע בּ א ׁש ר  נפל כּ רע 

כז) ה , משום (שופטים יוחנן רבי אמר מעבירה. מתהניא  קא  והא  יוחי. בן כלר"ש ,
צדיקים אצל  היא  רעה  רשעים של יעקב [מד]טובתן עם  ּת ד בּ ר  ּפ ן ל "ה מר שנא ' ,

רע" עד כד)מּט וֹ ב לא, ש "מ(בראשית אלא לא, אמאי טוב  אלא לחיי רע בשלמא  , 
רעה רשעים  של שמא[מה]טובתן ליה  מדכר דלמא התם בשלמא  צדיקים. אצל היא 

כוכבים יוחנן,[מו]דעבודת דא"ר זוהמא , בה  שדי  דקא  איכא. רעה מאי הכא  אלא ,
פסקה סיני  הר על  שעמדו ישראל זוהמא, בה  הטיל חוה על  נחש  שבא  בשעה

זוהמתן. פסקה לא  סיני בהר עמדו  שלא  כוכבים עובדי זוהמתן,


מוציא חיוב
רק רע שם
כששוכר
לדעת עדים
יהודה רבי

     

חייב תניא, אינו  אומר, יהודה  עדים[מז]רבי שישכור אמר[מח]עד יהודה. דר' מ "ט  .
" הכא כתיב שימה , שימה אתיא אבהו, דּ ברים "ו שׂ םר ' עלילת לּה  

יד) כב , "לא(דברים התם  נ ׁש "ת שׂ ימוּ ןוכתיב כד)עליו כב, אף (שמות ממון להלן מה  , 
בי צידוני יוסף רב תני  וכן  יצחק , בר  נחמן רב אמר ממון . יוחאיכאן בן שמעון ,רבי

שימה . שימה אתיא 

       
תיקנו מדוע
בנין כתובת
דכרין

משוםאמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון דכרין,רבי בנין כתובת  התקינו מה  מפני  ,
כבנו לבתו ויכתוב  אדם  שיקפוץ  ברא[מט]כדי אמר דרחמנא  מידי איכא ומי  .

המאמרים ביאור
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מב .   (רש"י).

מג.        
(רש"י).

 מד .    ,'      
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 מה .      
    (רש"י).
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.מז .        
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רשב"ימאמרי כתובות יב 

ברתא דתירות  ומתקני רבנן ואתו תירות לא ברתא  הוא[נ]לירות דאורייתא  נמי הא .
ּת נ וּ  בּ נוֹ תיכם ואת נׁש ים  לבניכם  וּ קח וּ  וּ בנוֹ ת בּ נים  והוֹ ליד וּ  נׁש ים  "קחוּ  דכתיב

ו)לאנ ׁש ים" כט , הא(ירמיהו בידיה , קיימן מי בנתיה אלא קיימי בידיה  בנים בשלמא  , 
נסבי  ואתו עלה  דקפצי היכי כי מידי לה  וניתיב וניכסה דנלבשה לן משמע קא

בי [נא]לה לבריה ליה  איעסק פפא רב סוראהוכו '. אזיל[נב]אבא  לה[נג], למיכתב
לפיתחא מטו כי ליה. איתחזי אתא נפק  מרימר  בר  יהודה שמע הוה[נד]כתובתה .

מיניה מפטר  חזייה[נה]קא  בהדאי. מר ניעול  ליה, אמר אמר[נו]. ליה , ניחא  הוה דלא 
בעבורי  תיהוי  לא שיננא , יהודה, לרב  שמואל ליה  דאמר משום  דעתיך, מאי ליה ,

וכל[נז]אחסנתא מיניה  נפיק זרעא  מאי ידיעא  דלא טבא לברא  בישא מברא אפילו 
המאמרים ביאור
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 נב .         
    (ב לט, (כתובות   

        
ב) יד,  (דף        

           
.(רש"י)

 נג.         
          

(רש"י).

נד .  (רש"י).

 נה .       
.(רש"י)

נו .         (רש"י).

 נז .      
      (רש"י)   .
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     ,    
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רשב"ימאמרי יגכתובות

דרבנן  תקנתא נמי האי לברתא, מברא יוחנן [נח]שכן רבי דאמר ר'משום[נט]היא 
יוחי בן נמי שמעון לעשוייה  מדעתיה ה "מ ליה , אמר  לך [ס]. קאמינא  מי אטו א "ל , .

עשייה היינו  דידי מעלאי ליה , אמר  קאמינא . תעשייה ולא  עול  ועשייה , .[סא]דעול 
ההוא[סב]אכפייה סבר ויתיב. אישתיק דהוה[סג]ועול , מאי לכל כתביה  רתח , מירתח

לנפשאי. מידי שביקי לא  דמר, חיי מר. מישתעי לא  נמי השתא  ליה , אמר לסוף  ליה .
דידי  מינאי אי ליה, נמי [סד]אמר השתא  א "ל, לי. ניחא  לא  דכתבת  נמי האי אפי' ,

בי  קאמינא[סה]אהדר לא  הדרנא  נפשך, שוייה א "ל , .[סו].

      
חנינא רבי
חכינאי בן
לביתו חוזר
שתים אחרי
שנות עשרה
לימוד

בשילהי רבי רב לבי קאזיל הוה  חכינאי בן ד [סז]חנניה  יוחאיהלוליה בן א "ל ,ר"ש  ,
בהדך  דאתי עד  לי סרי [סח]איעכב תרי  יתיב אזל  ליה. איעכבא לא בבי [סט]. שני

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כתובות יב 

ברתא דתירות  ומתקני רבנן ואתו תירות לא ברתא  הוא[נ]לירות דאורייתא  נמי הא .
ּת נ וּ  בּ נוֹ תיכם ואת נׁש ים  לבניכם  וּ קח וּ  וּ בנוֹ ת בּ נים  והוֹ ליד וּ  נׁש ים  "קחוּ  דכתיב

ו)לאנ ׁש ים" כט , הא(ירמיהו בידיה , קיימן מי בנתיה אלא קיימי בידיה  בנים בשלמא  , 
נסבי  ואתו עלה  דקפצי היכי כי מידי לה  וניתיב וניכסה דנלבשה לן משמע קא

בי [נא]לה לבריה ליה  איעסק פפא רב סוראהוכו '. אזיל[נב]אבא  לה[נג], למיכתב
לפיתחא מטו כי ליה. איתחזי אתא נפק  מרימר  בר  יהודה שמע הוה[נד]כתובתה .

מיניה מפטר  חזייה[נה]קא  בהדאי. מר ניעול  ליה, אמר אמר[נו]. ליה , ניחא  הוה דלא 
בעבורי  תיהוי  לא שיננא , יהודה, לרב  שמואל ליה  דאמר משום  דעתיך, מאי ליה ,

וכל[נז]אחסנתא מיניה  נפיק זרעא  מאי ידיעא  דלא טבא לברא  בישא מברא אפילו 
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רשב"ימאמרי יגכתובות

דרבנן  תקנתא נמי האי לברתא, מברא יוחנן [נח]שכן רבי דאמר ר'משום[נט]היא 
יוחי בן נמי שמעון לעשוייה  מדעתיה ה "מ ליה , אמר  לך [ס]. קאמינא  מי אטו א "ל , .

עשייה היינו  דידי מעלאי ליה , אמר  קאמינא . תעשייה ולא  עול  ועשייה , .[סא]דעול 
ההוא[סב]אכפייה סבר ויתיב. אישתיק דהוה[סג]ועול , מאי לכל כתביה  רתח , מירתח

לנפשאי. מידי שביקי לא  דמר, חיי מר. מישתעי לא  נמי השתא  ליה , אמר לסוף  ליה .
דידי  מינאי אי ליה, נמי [סד]אמר השתא  א "ל, לי. ניחא  לא  דכתבת  נמי האי אפי' ,

בי  קאמינא[סה]אהדר לא  הדרנא  נפשך, שוייה א "ל , .[סו].
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בשילהי רבי רב לבי קאזיל הוה  חכינאי בן ד [סז]חנניה  יוחאיהלוליה בן א "ל ,ר"ש  ,
בהדך  דאתי עד  לי סרי [סח]איעכב תרי  יתיב אזל  ליה. איעכבא לא בבי [סט]. שני
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רשב"ימאמרי כתובות יד 

דמתא שבילי אישתנו  דאתי עד אגודא[ע]רב. יתיב אזל  לביתיה. למיזל ידע ולא 
קולתך  מלי חכינאי, בת חכינאי, בת לה, קרו דהוו רביתא לההיא  שמע [עא]דנהרא ,

נהלה קא דביתהו יתיבא  הוה  בתרה. אזל  דידן, רביתא  האי ש"מ, אמר , ניזיל. ותא 
רוחה פרח לבה סוי  חזיתיה , עינה  דל זה[עב]קמחא , זו ענייה רבש"ע, לפניו, אמר .

וחייה . עלה רחמי בעא  שכרה .

      
עוון חומר
פנים הלבנת

ליהמר דשדי יומא  כל רגיל דהוה  בשיבבותיה , עניא הוה זוזי [עג]עוקבא  ארבעה
דדשא ההוא[עד]בצינורא  בי קעביד מאן איחזי איזיל אמר , אחד  יום .

יומא[עה]טיבותא ההוא  דביתהו[עז]נגהא[עו]. אתיא מדרשא , לבי עוקבא למר ליה
דחזיוה כיון לדשא[עח]בהדיה , ליה  מצלי עיילי [עט]דקא  מקמיה, רהוט  בתרייהו, נפק 

אתונא אמרה[פ]לההוא  עוקבא, דמר כרעיה מיקליין  קא הוה  נורא , גרופה  דהוה 
שכיחנא אנא ליה, אמרה דעתיה . חלש  אכרעאי. אותיב  כרעיך שקול דביתהו, ליה 

דביתא אהנייתי [פא]בגויה  האי [פב]ומקרבא כולי ומאי טוביה[פג]. בר  זוטרא  מר דאמר  ,
יוחנן  א "ר  לה ואמרי חסידא, ר"ש  אמר ביזנא  בר הונא רב אמר  לה ואמרי רב, אמר 

יוחימשום  בן שמעון לורבי נוח האש , כבשן לתוך עצמו שימסור  ואל[פד]לאדם 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי טוכתובות

ברבים חברו  פני מ וּ צאת"[פה]ילבין "היא דכתיב  מתמר , לן, מנא [פו], 
כה) לח , .[פז](בראשית 

      
של מעלתו
יהושע רבי
לוי בן

ראתן מכריז בעלי של  מזבובי הזהרו יוחנן, יתיב [פח]רבי  הוה לא  זירא רבי .
באהליה[פט]בזיקיה עייל לא  אלעזר רבי הוו[צ]. לא  אסי ורבי אמי רבי  .
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רשב"ימאמרי כתובות יד 

דמתא שבילי אישתנו  דאתי עד אגודא[ע]רב. יתיב אזל  לביתיה. למיזל ידע ולא 
קולתך  מלי חכינאי, בת חכינאי, בת לה, קרו דהוו רביתא לההיא  שמע [עא]דנהרא ,

נהלה קא דביתהו יתיבא  הוה  בתרה. אזל  דידן, רביתא  האי ש"מ, אמר , ניזיל. ותא 
רוחה פרח לבה סוי  חזיתיה , עינה  דל זה[עב]קמחא , זו ענייה רבש"ע, לפניו, אמר .

וחייה . עלה רחמי בעא  שכרה .

      
עוון חומר
פנים הלבנת

ליהמר דשדי יומא  כל רגיל דהוה  בשיבבותיה , עניא הוה זוזי [עג]עוקבא  ארבעה
דדשא ההוא[עד]בצינורא  בי קעביד מאן איחזי איזיל אמר , אחד  יום .

יומא[עה]טיבותא ההוא  דביתהו[עז]נגהא[עו]. אתיא מדרשא , לבי עוקבא למר ליה
דחזיוה כיון לדשא[עח]בהדיה , ליה  מצלי עיילי [עט]דקא  מקמיה, רהוט  בתרייהו, נפק 

אתונא אמרה[פ]לההוא  עוקבא, דמר כרעיה מיקליין  קא הוה  נורא , גרופה  דהוה 
שכיחנא אנא ליה, אמרה דעתיה . חלש  אכרעאי. אותיב  כרעיך שקול דביתהו, ליה 

דביתא אהנייתי [פא]בגויה  האי [פב]ומקרבא כולי ומאי טוביה[פג]. בר  זוטרא  מר דאמר  ,
יוחנן  א "ר  לה ואמרי חסידא, ר"ש  אמר ביזנא  בר הונא רב אמר  לה ואמרי רב, אמר 

יוחימשום  בן שמעון לורבי נוח האש , כבשן לתוך עצמו שימסור  ואל[פד]לאדם 
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רשב"ימאמרי טוכתובות

ברבים חברו  פני מ וּ צאת"[פה]ילבין "היא דכתיב  מתמר , לן, מנא [פו], 
כה) לח , .[פז](בראשית 

      
של מעלתו
יהושע רבי
לוי בן

ראתן מכריז בעלי של  מזבובי הזהרו יוחנן, יתיב [פח]רבי  הוה לא  זירא רבי .
באהליה[פט]בזיקיה עייל לא  אלעזר רבי הוו[צ]. לא  אסי ורבי אמי רבי  .
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רשב"ימאמרי כתובות טז 

מביעי  בהו[צא]אכלי  מיכרך ריב"ל מבואה . בתורה[צב]דההיא אמר ,[צג]ועסיק ,
חן" ויעלת אהבים  יט)"א יּ לת ה , מגנא(משלי  לא אגוני לומדיה על  מעלה חן .[צד]אם 

שכיב  הוה  ליה[צה]כי  אמרו איתחזי [צו], אזל רעותיה . ליה  עביד זיל  המות, למלאך
דוכתאי  לי אחוי א "ל , סכינך [צז]ליה, לי הב א "ל , לחיי. ליה, אמר  דלמא[צח]. ,

דלייה להתם , מטא כי ניהליה . יהבה באורחא, לי שוור[צט]מבעתת ליה , מחוי [ק]קא

דגלימיה בקרנא  נקטיה גיסא . לההוא אתינא[קא]נפל  דלא בשבועתא א "ל , אמר[קב], .
אשבועתא איתשיל אי הוא , בריך ליה ,[קג]קודשא אמר  ניהדר. לא  לא  אי ניהדר,
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רשב"ימאמרי יז כתובות

ניהליה , הב ליה , ואמרה  קלא  בת נפקא  ליה . יהיב קא  הוה  לא  סכינאי, לי הב 
לבר מקום פנו ליואי, לבר מקום  פנו קמיה , אליהו מכריז לברייתא. דמיתבעא 

ל[קד]ליואי  אשכחיה  אזל  יוחאי. בן שמעון תכטקי ר' עשר  תלת על יתיב דהוה 
אמר[קה]פיזא בימיך. קשת נראתה  הן. ליה, אמר ליואי. בר  הוא את ליה, אמר ,

ליואי  בר אתה  אי  כן אם  הן. מידי [קו]ליה, הואי דלא  היא , ולא לא[קז]. סבר אלא
לנפשאי. טיבותא אחזיק
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רשב"ימאמרי כתובות טז 

מביעי  בהו[צא]אכלי  מיכרך ריב"ל מבואה . בתורה[צב]דההיא אמר ,[צג]ועסיק ,
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רשב"ימאמרי יז כתובות
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אמר[קה]פיזא בימיך. קשת נראתה  הן. ליה, אמר ליואי. בר  הוא את ליה, אמר ,

ליואי  בר אתה  אי  כן אם  הן. מידי [קו]ליה, הואי דלא  היא , ולא לא[קז]. סבר אלא
לנפשאי. טיבותא אחזיק
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רשב"ימאמרי נדרים יח



      

כו'ועוד בנולד  פותחין אליעזר, רבי אליעזר][קח אמר  דרבי  מ "ט  רב [קט]. אמר  .
האנ ׁש ים" כּ ל מתוּ  "כּ י קרא , דאמר  יט)חסדא, ד, דנולד (שמות מיתה והא  , 

בנולד  שפותחין מכאן טעמייהו[קי]הוא, מאי ורבנן מייתי [קיא]. מי  הנהו קסברי, ,[קיב].
משום יוחנן ר' אמר  יוחיוהא בן שמעון אינן ר' ו"נצבים " "נצים " שנאמר מקום כל ,

ואבירם דתן  מנכסיהן [קיג]אלא  שירדו ר"ל, אמר אלא  .[קיד],



      
תגלחת בדין
הנזיר
והמצורע

אתשאלו יוחיתלמידיו בן שמעון  תגלחת [קטו]ר' שיגלח מהו ומצורע, טהור נזיר ,
אמר למה . לו, אמרו מגלח . אינו להן, אמר ולכאן. לכאן לו  ועולה  אחת

עכשיו[קטז]להן  אומרים, אתם  יפה  להעביר וזה להעביר וזה לגדל וזה לגדל  זה  אילו ,
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי יטנזיר 

חלוטו לימי לו תעלה ולא  לגדל. ומצורע להעביר ספרו[קיז]נזיר  לימי לו ותעלה .[קיח],
אלא אומרים , אתם  יפה  דמים  זריקת לפני וזה דמים  זריקת לפני זה אילו  להן, ואמר 

דמים זריקת לפני דמים[קיט]מצורע זריקת לאחר צרעתו[קכ]ונזיר לימי לו תעלה  ולא  .
וטומאתו צרעתו לימי  לו ותעלה  מים[קכא]ונזירותו, ביאת לפני זה  אילו להן, אמר .

מים ביאת לאחר  טמא  אלא אומרים , אתם  יפה מים ביאת לפני  מצורע[קכב]וזה  ,
לו אמרו  מים . ביאת  ולנזירותו ,[קכג]לפני ספרו  לימי  לו תעלה שלא  אמרת יפה  ,

להן  אמר הוא . לגדל  וזה  לגדל  דזה  וטומאתו, חלוטו  לימי לו טהור[קכד]ותעלה  נזיר ,
מים ביאת לפני זה  מצורע והוא טמא  נזיר ואם להעביר, וזה לגדל  זה  מצורע  והוא 

חייא רבי תני  מים . ביאת לאחר  מים [קכה]וזה  ביאת לפני זה ביאת (חיים), לאחר  וזה
דמים . זריקת  לאחר  וזה  דמים  זריקת לפני  זה  מים ,
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חלוטו לימי לו תעלה ולא  לגדל. ומצורע להעביר ספרו[קיז]נזיר  לימי לו ותעלה .[קיח],
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מים ביאת לאחר  טמא  אלא אומרים , אתם  יפה מים ביאת לפני  מצורע[קכב]וזה  ,
לו אמרו  מים . ביאת  ולנזירותו ,[קכג]לפני ספרו  לימי  לו תעלה שלא  אמרת יפה  ,

להן  אמר הוא . לגדל  וזה  לגדל  דזה  וטומאתו, חלוטו  לימי לו טהור[קכד]ותעלה  נזיר ,
מים ביאת לפני זה  מצורע והוא טמא  נזיר ואם להעביר, וזה לגדל  זה  מצורע  והוא 

חייא רבי תני  מים . ביאת לאחר  מים [קכה]וזה  ביאת לפני זה ביאת (חיים), לאחר  וזה
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רשב"ימאמרי סוטה כ 


       

ענין חומר
הרוח גסות

משום א"ר יוחייוחנן בן עבודת ר"ש עובד כאילו הרוח  גסות בו שיש אדם  כל ,
לב"[קכו]כוכבים גּ בּה  כּ ל ה ' "ּת וֹ עבת הכא כתיב ה), טז, "ולא(משלי  התם  וכתיב , 

"בּ ית אל תוֹ עבה  כו)תביא  ז, בעיקר ,(דברים כפר כאילו אמר, דידיה  יוחנן ורבי . 
אלהי ה ' את וׁש כחּת  לבב "ורם  וגו'[קכז]שנאמר יד)" ח , .(דברים 

      
ענין חומר
פני הלבנת
חבירו
ברבים

הרה ""הוא  אנכי לּ וֹ  אלּ ה א ׁש ר לאיׁש  לאמר  חמיה אל  ׁש לחה  והיא  [קכח]מוּ צאת 
כה) לח , מימר(בראשית ליה ותימא רב,[קכט], אמר טוביה  בר זוטרא  רב  אמר .

רבי  אמר לה  ואמרי חסידא , שמעון רבי  אמר ביזנא בר חנא רב אמר  לה  ואמרי
משום יוחייוחנן בן  שמעון לאדםר' לו נוח  האש [קל], כבשן לתוך עצמו [קלא]שיפיל

ברבים חבירו פני ילבין מתמר.[קלב]ואל מנלן, .
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כאסוטה
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היאר ""וּת רד על לרחץ ּפ רעה  ה)בּ ת  ב , משום(שמות יוחנן א "ר  יוחי, בן  שמעון ,ר ' 
לרחוץ  שירדה אומר[קלג]מלמד הוא  וכן אביה , את [קלד]מגלולי  ה ' רחץ "אם
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שבחורשב"יתניא, אומר  אדם בקול[קלה]אומר , שבחו רם , בקול וגנותו  נמוך בקול
המעשר וידוי מן גנותו[קלו]נמוך  בקול[קלז], וגנותו ביכורים . ממקרא רם בקול

משום  יוחנן רבי והאמר  יוחירם , בן שמעון בלחש רבי תפלה תקנו מה  מפני ,[קלח],
עבירה עוברי את לבייש  שלא  חטאת [קלט]כדי בין מקום הכתוב חלק לא  שהרי ,

צערו[קמ]לעולה אימא אלא  גנותו  תימא  לא יקרא "[קמא]. טמא  "וטמא כדתניא, [קמב], 
המאמרים ביאור
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ברבים חבירו פני ילבין מתמר.[קלב]ואל מנלן, .
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רשב"ימאמרי כאסוטה
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אומר אדם
בקול שבחו
וגנותו נמוך
רם בקול

שבחורשב"יתניא, אומר  אדם בקול[קלה]אומר , שבחו רם , בקול וגנותו  נמוך בקול
המעשר וידוי מן גנותו[קלו]נמוך  בקול[קלז], וגנותו ביכורים . ממקרא רם בקול

משום  יוחנן רבי והאמר  יוחירם , בן שמעון בלחש רבי תפלה תקנו מה  מפני ,[קלח],
עבירה עוברי את לבייש  שלא  חטאת [קלט]כדי בין מקום הכתוב חלק לא  שהרי ,

צערו[קמ]לעולה אימא אלא  גנותו  תימא  לא יקרא "[קמא]. טמא  "וטמא כדתניא, [קמב], 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי סוטה כב 

מה) יג, שאירע(ויקרא מי  וכל  רחמים, עליו מבקשים ורבים  לרבים  צערו להודיע צריך
משום יוחנן א "ר  גופא , רחמים . עליו מבקשים  ורבים  לרבים להודיע צריך דבר  בו

יוחי בן  שמעון עבירה ,רבי  עוברי  את לבייש שלא  בלחש, תפלה תיקנו מה  מפני ,
איכא והא ולא, לעולה . חטאת בין מקום הכתוב חלק לא  דם[קמג]שהרי דמים , ,

למעלה כהן [קמד]חטאת  התם למטה . עולה  חטאת [קמה]ודם  והאיכא, דידע. הוא 
מיכסיא התם  זכר . עולה איכא[קמז]באליה[קמו]נקבה, מאי שעירה  כבשה, תינח .

כבשה[קמח]למימר לאיתויי ליה  דאיבעי נפשיה, מיכסיף  דקא  איהו התם  וקא[קמט].
ד  כוכבים דעבודת חטאת שעירה . למימר.מייתי איכא  מאי שעירה, דלאו סגי לא 

ניכסיף  ליה[קנ]התם דנכפר  היכי כי .[קנא]וניזיל ,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כגקידושין 

       
הליכתם אף
של
המרגלים
בעצה היתה
רעה

כו)[קנב]ו יּ בא וּ ""ויּ לכ וּ  יג, משום (במדבר  יוחנן א "ר  יוחי, בן שמעון  מקיש רבי , 
רעה[קנג]הליכה בעצה הליכה אף  רעה בעצה  ביאה  מה .[קנד]לביאה

       
הטעם
שמשוח
היה מלחמה
פותח
ב'שמע
ישראל'

ישראלואמר  שמע ישראל[קנה]אליהם שמע שנא מאי משום[קנו]. יוחנן רבי  אמר .
יוחי בן שמעון לארבי אפילו  לישראל, הוא  ברוך הקדוש להן אמר ,

בידם . נמסרין אתם אי וערבית שחרית שמע קריאת  אלא קיימתם 



       
לגלגול מנין
מן שבועה
התורה?

שנאמרוזוקקים התורה , מן שבועה  לגלגול  מנין עולא , אמר וכו'. הנכסים  את
אמן" אמן הא ה  כב)"ואמרה  ה , אמן (במדבר  אומרת היא מה  על ותנן, , 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כגקידושין 
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ישראלואמר  שמע ישראל[קנה]אליהם שמע שנא מאי משום[קנו]. יוחנן רבי  אמר .
יוחי בן שמעון לארבי אפילו  לישראל, הוא  ברוך הקדוש להן אמר ,
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 קנב .    []   
        []   

'       (רש"י).

קנג.  (רש"י).

קנד .    (רש"י)  .
'  "  "   (ג יג, (במדבר 

      ,   
       (מהרש"א).

 קנה .   " ,    
         

"     " (ב כ, ,(דברים  
" "( שם)  " ,     

" ( שם)    ,  
    "  '     "
           
"        
         
          
        
       

' " (טו כח, ב' הימים  (דברי 
        
        " , 

' "(ג כ, (דברים      
        

          
' "         

"    ( ד כ,  (דברים   
        
         
           
          
  ' "      

'  "      ( שם)    
.

 קנו .    (רש"י) " .
      " "     
      " 

"      (ג ב, כ , (דברים   
"    " (ג כ, .(דברים  

      '   ' 
,  ."   " 
        
' "       "

ג) כ, (דברים   ''   
  ,     ' '  
    ,'        
           
     '     
        

" (מהרש"א).



רשב"ימאמרי קידושין  כד 

אחר , מאיש אם אמן זה, מאיש אם  אמן השבועה , על  אמן האלה , על  אמן אמן,
דמי, היכי ארוסה  האי וכנוסה, יבם  ושומרת ונשואה  ארוסה סטיתי שלא  אמן

ארוסה כשהיא  לה משקי וקא  ארוסה  כשהיא לה  דקני  ארוסה[קנז]אילימא  והתנן, ,
שותות  לא  יבם כתובה[קנח]ושומרת נוטלות איׁש "[קנט]ולא "ּת חת  מ "ט , ,

יט) ה , כשהיא(במדבר  ונסתרה ארוסה כשהיא לה דקני אלא  וליכא , רחמנא  אמר
נשואה כשהיא  לה  משקי וקא מעוֹ ן"[קס]ארוסה האיׁש  "ונקּ ה  מיא , לה  בדקי מי [קסא], 

לא) ה, אין (במדבר  אשתו, את בודקים  מים  מעון מנוקה  שהאיש בזמן רחמנא , אמר 
גלגול ע "י אלא אשתו, את בודקים  המים  אין מעון מנוקה סוטה[קסב]איש אשכחן .

ניתנה שלא סוטה ומה  ק"ו, ישמעאל , רבי דבי תנא  מנלן. ממונא  דאיסורא ,
להתבע[קסג]להתבע שניתן ממון  מגלגלין, אחד דין [קסד]בעד אינו אחד בעד

בודאי [קסה]שמגלגלין  אשכחן ספק [קסו]. תניא ,[קסח]מנלן [קסז], נאמרהרשב"י. אומר,
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כהקידושין 

בפנים שבועה  ונאמרה  בחוץ בה[קסט]שבועה עשה  בפנים האמורה שבועה מה ,
כודאי. ספק בה עשה  בחוץ האמורה  שבועה  אף כודאי  ספק

    
כלאים חדש,
וערלה
בין נוהגים
בין בארץ
לדעת בחו"ל
רשב"י

יוחיתניא , בן מצות ר "ש שלש לארץ [קע]אומר , בכניסתן  ישראל ,[קעא]נצטוו
שינהגו הדין והוא לארץ , בחוצה  בין בארץ בין חדש [קעב]ונוהגות ומה  ,

עולם איסור איסורו  הנאה[קעג]שאין איסור איסורו  ואין לאיסורו[קעד], היתר ויש ,[קעה],
עולם איסור שאיסורן כלאים בח "ל, בין בארץ בין איסור[קעו]נוהג ואיסורן ,

הדין [קעז]הנאה והוא בח "ל , בין  בארץ בין שינהגו  דין אינו לאיסורן, היתר ואין  ,
בשתים .[קעח]לערלה 

      
המתחרט
כל על
הטובות
אבד שעשה
הכל את
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"ור ׁש עת  שנאמר  רשעו, שוב  לו מזכירים אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור
מרׁש עוֹ " ׁש וּ בוֹ  בּ יוֹ ם  בּ ּה  יכּ ׁש ל  לא וניהוי (שם)הרׁש ע ומחצה[קעט]. עונות כמחצה 

הראשונות  על בתוהא  לקיש , ריש אמר  .[קפ]זכיות.
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לא) ה, אין (במדבר  אשתו, את בודקים  מים  מעון מנוקה  שהאיש בזמן רחמנא , אמר 
גלגול ע "י אלא אשתו, את בודקים  המים  אין מעון מנוקה סוטה[קסב]איש אשכחן .

ניתנה שלא סוטה ומה  ק"ו, ישמעאל , רבי דבי תנא  מנלן. ממונא  דאיסורא ,
להתבע[קסג]להתבע שניתן ממון  מגלגלין, אחד דין [קסד]בעד אינו אחד בעד

בודאי [קסה]שמגלגלין  אשכחן ספק [קסו]. תניא ,[קסח]מנלן [קסז], נאמרהרשב"י. אומר,
המאמרים ביאור
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קנח .     (רש"י).
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 קסח .        
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רשב"ימאמרי כהקידושין 

בפנים שבועה  ונאמרה  בחוץ בה[קסט]שבועה עשה  בפנים האמורה שבועה מה ,
כודאי. ספק בה עשה  בחוץ האמורה  שבועה  אף כודאי  ספק

    
כלאים חדש,
וערלה
בין נוהגים
בין בארץ
לדעת בחו"ל
רשב"י

יוחיתניא , בן מצות ר "ש שלש לארץ [קע]אומר , בכניסתן  ישראל ,[קעא]נצטוו
שינהגו הדין והוא לארץ , בחוצה  בין בארץ בין חדש [קעב]ונוהגות ומה  ,

עולם איסור איסורו  הנאה[קעג]שאין איסור איסורו  ואין לאיסורו[קעד], היתר ויש ,[קעה],
עולם איסור שאיסורן כלאים בח "ל, בין בארץ בין איסור[קעו]נוהג ואיסורן ,

הדין [קעז]הנאה והוא בח "ל , בין  בארץ בין שינהגו  דין אינו לאיסורן, היתר ואין  ,
בשתים .[קעח]לערלה 

      
המתחרט
כל על
הטובות
אבד שעשה
הכל את

יוחי ר"ש הראשונות,בן את איבד באחרונה  ומרד ימיו כל  גמור צדיק  אפילו אומר ,
ּפ ׁש עוֹ " בּ י וֹ ם ת צּ ילנּ וּ  לא ה צּ דּ יק "צדקת יב)שנאמר  לג, רשע(יחזקאל ואפילו  , 

"ור ׁש עת  שנאמר  רשעו, שוב  לו מזכירים אין באחרונה תשובה ועשה ימיו כל גמור
מרׁש עוֹ " ׁש וּ בוֹ  בּ יוֹ ם  בּ ּה  יכּ ׁש ל  לא וניהוי (שם)הרׁש ע ומחצה[קעט]. עונות כמחצה 

הראשונות  על בתוהא  לקיש , ריש אמר  .[קפ]זכיות.
המאמרים ביאור
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        "  
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קעט.      

   (רש"י).
 קפ .     (רש"י)  .

        
          



רשב"ימאמרי קידושין  כו

      
היתר טעם
הצפור
המשולחת
לטהרת
מצורע

ּת אכלוּ "גופא , טהרה צ ּפ וֹ ר  יא)"כּ ל יד, לא(דברים א ׁש ר "וזה  המשולחת , את לרבות 
מהם " יב)תאכלוּ  יד, אנא(דברים ואיפוך השחוטה . את רבי [קפא]לרבות אמר . 

משום  יוחייוחנן בן שאסוריםר"ש  חיים בעלי מצינו לא שמואל[קפב], רב לה  מתקיף  .
מוקצה הרי ולא , יצחק , רב  לגבוה[קפג]בר אסירי  כי ואסירי. נינהו חיים  דבעלי ונעבד

בעדים ונרבע רובע הרי ירמיה , רבי לה  מתקיף שרי. מישרא  דבעלי [קפד]להדיוט 
משום  יוחנן רבי  אמר  אלא  ואסירי. נינהו  יוחיחיים  בן שמעון  רוב רבי מצינו לא ,

החיּ ה ] ה צּ ּפ ר  [את "וׁש לּ ח קרא , דאמר  תנא , ישמעאל ר' דבי שאסורים . חיים  בעלי
הדה" ּפ ני  ז)על  יד, שדה(ויקרא האי מותרת. נמי האי אף מותרת שדה  מה  כשדה , , 

ביפו יעמוד שלא  "שדה" לכדתניא, ליה מיבעי ההוא דאתא, הוא ויזרקנה[קפה]להכי
בגבת  אלא[קפו]לים, העיר, בתוך ויזרקנה  לעיר  חוץ יעמוד  ושלא  למדבר, ויזרקנה

לחומה חוץ ויזרקנה  בעיר שעומד קרא[קפז]כל  ניכתוב א"כ ואידך, מאי . שדה ,
לתקלה שלח  תורה אמרה לא אמר , רבא תרתי. מינה שמע  .[קפח]השדה,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כז קידושין 

      
מקור
ההלכה
שפחה שולד
ונכרית
כמותה

וכו'וכל עליו לה שאין קרא ,[קפט]מי  אמר הונא , רב אמר  מנלן. כנענית שפחה  .
החמוֹ ר" עם  ּפ ה לכם ה)"ׁש ב וּ  כב , דלא(בראשית אשכחן לחמור. הדומה עם  , 

המאמרים ביאור
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  חולין וסרמן, אלחנן רבי  לגאון  שמועות (קובץ

נ"ח ) אות       .
כה) הלכה טו  (פרק   " :  
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רשב"ימאמרי קידושין  כו

      
היתר טעם
הצפור
המשולחת
לטהרת
מצורע

ּת אכלוּ "גופא , טהרה צ ּפ וֹ ר  יא)"כּ ל יד, לא(דברים א ׁש ר "וזה  המשולחת , את לרבות 
מהם " יב)תאכלוּ  יד, אנא(דברים ואיפוך השחוטה . את רבי [קפא]לרבות אמר . 

משום  יוחייוחנן בן שאסוריםר"ש  חיים בעלי מצינו לא שמואל[קפב], רב לה  מתקיף  .
מוקצה הרי ולא , יצחק , רב  לגבוה[קפג]בר אסירי  כי ואסירי. נינהו חיים  דבעלי ונעבד

בעדים ונרבע רובע הרי ירמיה , רבי לה  מתקיף שרי. מישרא  דבעלי [קפד]להדיוט 
משום  יוחנן רבי  אמר  אלא  ואסירי. נינהו  יוחיחיים  בן שמעון  רוב רבי מצינו לא ,

החיּ ה ] ה צּ ּפ ר  [את "וׁש לּ ח קרא , דאמר  תנא , ישמעאל ר' דבי שאסורים . חיים  בעלי
הדה" ּפ ני  ז)על  יד, שדה(ויקרא האי מותרת. נמי האי אף מותרת שדה  מה  כשדה , , 

ביפו יעמוד שלא  "שדה" לכדתניא, ליה מיבעי ההוא דאתא, הוא ויזרקנה[קפה]להכי
בגבת  אלא[קפו]לים, העיר, בתוך ויזרקנה  לעיר  חוץ יעמוד  ושלא  למדבר, ויזרקנה

לחומה חוץ ויזרקנה  בעיר שעומד קרא[קפז]כל  ניכתוב א"כ ואידך, מאי . שדה ,
לתקלה שלח  תורה אמרה לא אמר , רבא תרתי. מינה שמע  .[קפח]השדה,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי כז קידושין 

      
מקור
ההלכה
שפחה שולד
ונכרית
כמותה

וכו'וכל עליו לה שאין קרא ,[קפט]מי  אמר הונא , רב אמר  מנלן. כנענית שפחה  .
החמוֹ ר" עם  ּפ ה לכם ה)"ׁש ב וּ  כב , דלא(בראשית אשכחן לחמור. הדומה עם  , 
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 " ,     , 
   ,      
     ,  
      ,    
        " 
      
    " "    , 

'   (וראיתי ,(ד"ה    ,
  "         
.     
  '    
  ,      ,
         

." ,   

קפט.   (ב עמוד סו דף '.(שם :
   ,         
     ,  , 
     .    
,        
   ,      ,  



רשב"ימאמרי קידושין  כח

מנלן  כמותה ולדה קדושי בה לאדניה "[קצ]תפסי  ּת היה  וילדיה "הא ה קרא , דאמר  .
ד) כא, בּ ם "(שמות תתחּת ן "לא קרא , אמר מנלן. נכרית ג). ז, דלא(דברים אשכחנא . 

משום  יוחנן א"ר מנלן . כמותה ולדה  קידושי, בה  יוחיתפסי בן קרא ,ר"ש דאמר ,
בּ נ את יסיר  ד)מאחרי"[קצא]"כּ י ז, בנך (דברים  ואין בנך קרוי מישראלית הבא בנך , 

בנה אלא בנך קרוי כוכבים  העובדת מן כתיב [קצב]הבא גוים  בשבעה  ההוא [קצג]וכו'.

"בּ נ את יסיר "כּ י א "ק, מנלן. אומות ד)שאר  ז, הניחא(דברים המסירים . כל לרבות 
דקרא טעמא  דדריש כּ ן [קצד]לר "ש "ואחר א"ק, מ "ט . לרבנן אליה[קצה]אלא  ּת בוֹ א  

וגו ' יג)וּ בעל ּת ּה " כא, דלא(דברים אשכחן  קידושין. בה  תפסי לא  דמעיקרא מכלל  
המאמרים ביאור
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למאירי) הבחירה .(בית

 קצג.      
     "(רש"י).

קצד . (קטו  (דף   
         
         
         
         
         
         
         
   ,       
    '     
      

"  (,יג דף (חולין 
        
       
   ,   

(כא  (דף       
          
       
         

   (רש"י).

 קצה .      
            
         

.(רש"י)

רשב"ימאמרי כטקידושין 

לוֹ  וילד וּ  לאיׁש ... תהיין "כּ י קרא , אמר  מנלן. כמותה ולדה  קידושין בה "[קצו]תפסי 
טו) כא, דלא(דברים היכא  וכל לו, וילדו ביה  קרינן תהיינה כי ביה  דקרינן היכא  כל ,

לו וילדו ביה  קרינן לא  תהיינה  כי  ביה  נמי [קצז]קרינן שפחה  הכי אי הכי [קצח]. אין .
לשפחתו האומר לכדתניא , לי. למה  לאדניה" ּת היה  וילדיה  "הא ה  אלא  [קצט]נמי . 

חורין  בת את כמותה[ר]הרי הולד עבד דבריו[רא]וולדך  וחכ"א , הגלילי. יוסי ר ' דברי  ,
לאדניה" ּת היה  וילדיה  "האה שנאמר משום ד)קיימים , כא, תלמודא(שמות מאי .[רב]. 

רבא הגלילי.[רג]אמר יוסי אדרבי ,
      

האסורין 'כל
בקהל לבא
לבא מותרים
בזה', זה
מדובר? במה

בזהמתני '. זה לבא  מותרים בקהל לבא  האסורין אוסר[רד]כל יהודה  רבי רבי [רה]. .
מותר בודאן ודאן אומר , בספיקן [רו]אליעזר ודאן בודאן [רז], וספיקן ,[רח],

בספיקן  וכותי [רי]אסור[רט]וספיקן  אסופי, שתוקי, הספיקות, הן ואלו  מאי גמ'..[ריא].
רישא , ליה  תנא  הא  ואסופי, שתוקי ונתיני ממזירי אילימא בקהל, לבא  האסורין כל
אהייא , אוסר  יהודה ר' ותו, בזה . זה לבא  מותרים  ואסופי שתוקי ונתיני, ממזירי
ודאן  מותר , בודאן ודאן  אומר , ר"א סיפא, מדקתני הא  בספיקן , אודאן  אילימא 
אוסר ר "י תימא  וכי ליה. סבירא  לא יהודה  דר ' מכלל אסור, בספיקן וספיקן בספיקן

בממזרת  קתני [ריב]אגר  בממזרת  גר מידי בקהל[ריג], לבא האסורין אמר[ריד]כל  קתני .
קאמר הכי יהודה, גיורת [רטו]רב נינהו, מאי כהונה, בקהל לבא האסורים כל ,

המאמרים ביאור

קצו .  (רש"י).

קצז .    (רש"י).
 קצח .        

" "  "  "   
ה) כב, (בראשית   (רש"י).

.(רש"י)קצט.
ר .     (רש"י).

" רא.     
"  ( ד כא,  (שמות  

         
   (רש"י).

 רב .      (רש"י).
 רג.           

'  '(רש"י).
 רד .   "  ,    

 "       
 (עג  (דף     

          
.(רש"י)
רה .   (רש"י).
רו .   (רש"י).

רז .     (רש"י).
 רח .   (רש"י).
רט.      

(רש"י).
רי .     (רש"י).

 ריא.      
       ב (מלכים

יז )  ( מספרויים  ',(אנשים  
        

   ( יז ב' את ) (שם (בם

    '   [ ']
.(רש"י)
ריב .      (עב (דף

         
      (רש"י).

ריג.        (רש"י).
ריד .    (רש"י).
רטו .     '  

     "   
  '         
           '  



רשב"ימאמרי קידושין  כח

מנלן  כמותה ולדה קדושי בה לאדניה "[קצ]תפסי  ּת היה  וילדיה "הא ה קרא , דאמר  .
ד) כא, בּ ם "(שמות תתחּת ן "לא קרא , אמר מנלן. נכרית ג). ז, דלא(דברים אשכחנא . 

משום  יוחנן א"ר מנלן . כמותה ולדה  קידושי, בה  יוחיתפסי בן קרא ,ר"ש דאמר ,
בּ נ את יסיר  ד)מאחרי"[קצא]"כּ י ז, בנך (דברים  ואין בנך קרוי מישראלית הבא בנך , 

בנה אלא בנך קרוי כוכבים  העובדת מן כתיב [קצב]הבא גוים  בשבעה  ההוא [קצג]וכו'.

"בּ נ את יסיר "כּ י א "ק, מנלן. אומות ד)שאר  ז, הניחא(דברים המסירים . כל לרבות 
דקרא טעמא  דדריש כּ ן [קצד]לר "ש "ואחר א"ק, מ "ט . לרבנן אליה[קצה]אלא  ּת בוֹ א  

וגו ' יג)וּ בעל ּת ּה " כא, דלא(דברים אשכחן  קידושין. בה  תפסי לא  דמעיקרא מכלל  
המאמרים ביאור

   ,   , 
          . 
,       
.        ,   
             

.      ,   ,   

 קצ .     ,    
  "    "     

  (ע"א .(ס"ט    
          
,         
      

(ע"ב פ'  (דף "  "
        
     "  ,     

.   

קצא.     "   
"  (ג ז,  (דברים  "   

"  ( ד ז , (דברים  "   , 
        " 
  ,     
         

.(רש"י)

"קצב .    "   
          
            
        

(רש"י)        .
       '  
          "  

"(ג ז , "(דברים    "( ד  (שם  , 
 "          

            
            
 "          
          

למאירי) הבחירה .(בית

 קצג.      
     "(רש"י).

קצד . (קטו  (דף   
         
         
         
         
         
         
         
   ,       
    '     
      

"  (,יג דף (חולין 
        
       
   ,   

(כא  (דף       
          
       
         

   (רש"י).

 קצה .      
            
         

.(רש"י)

רשב"ימאמרי כטקידושין 
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לשפחתו האומר לכדתניא , לי. למה  לאדניה" ּת היה  וילדיה  "הא ה  אלא  [קצט]נמי . 

חורין  בת את כמותה[ר]הרי הולד עבד דבריו[רא]וולדך  וחכ"א , הגלילי. יוסי ר ' דברי  ,
לאדניה" ּת היה  וילדיה  "האה שנאמר משום ד)קיימים , כא, תלמודא(שמות מאי .[רב]. 

רבא הגלילי.[רג]אמר יוסי אדרבי ,
      

האסורין 'כל
בקהל לבא
לבא מותרים
בזה', זה
מדובר? במה

בזהמתני '. זה לבא  מותרים בקהל לבא  האסורין אוסר[רד]כל יהודה  רבי רבי [רה]. .
מותר בודאן ודאן אומר , בספיקן [רו]אליעזר ודאן בודאן [רז], וספיקן ,[רח],

בספיקן  וכותי [רי]אסור[רט]וספיקן  אסופי, שתוקי, הספיקות, הן ואלו  מאי גמ'..[ריא].
רישא , ליה  תנא  הא  ואסופי, שתוקי ונתיני ממזירי אילימא בקהל, לבא  האסורין כל
אהייא , אוסר  יהודה ר' ותו, בזה . זה לבא  מותרים  ואסופי שתוקי ונתיני, ממזירי
ודאן  מותר , בודאן ודאן  אומר , ר"א סיפא, מדקתני הא  בספיקן , אודאן  אילימא 
אוסר ר "י תימא  וכי ליה. סבירא  לא יהודה  דר ' מכלל אסור, בספיקן וספיקן בספיקן

בממזרת  קתני [ריב]אגר  בממזרת  גר מידי בקהל[ריג], לבא האסורין אמר[ריד]כל  קתני .
קאמר הכי יהודה, גיורת [רטו]רב נינהו, מאי כהונה, בקהל לבא האסורים כל ,

המאמרים ביאור

קצו .  (רש"י).

קצז .    (רש"י).
 קצח .        

" "  "  "   
ה) כב, (בראשית   (רש"י).

.(רש"י)קצט.
ר .     (רש"י).

" רא.     
"  ( ד כא,  (שמות  

         
   (רש"י).

 רב .      (רש"י).
 רג.           

'  '(רש"י).
 רד .   "  ,    

 "       
 (עג  (דף     

          
.(רש"י)
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 רח .   (רש"י).
רט.      

(רש"י).
רי .     (רש"י).

 ריא.      
       ב (מלכים

יז )  ( מספרויים  ',(אנשים  
        

   ( יז ב' את ) (שם (בם
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.(רש"י)
ריב .      (עב (דף

         
      (רש"י).

ריג.        (רש"י).
ריד .    (רש"י).
רטו .     '  

     "   
  '         
           '  



רשב"ימאמרי קידושין  ל 

כ  ודלא  אחד, ויום  שנים שלש מבת יוחיפחותה  בן שמעון זה[רטז]ר' לבוא  מותרין
אחד  ויום  שנים  שלש בבת ונוקמה ל[ריז]בזה . יוחיואפי ' בן שמעון א"כ ר' [ריח].

תברה שלש [ריט]מצידה מבת פחותה הא  אחד, ויום שנים  שלש  דבת טעמא  אלא ,
בזה זה  לבוא אסורה כהונה בקהל לבא  דמותרת אחד, ויום  פחותה[רכ]שנים  הרי ,

ל אחד ויום  שנים  שלש יוחימבת בן  ומותרות ר"ש כהונה  בקהל לבא דמותרת  ,
בזה . זה  לבא 

       
גיורת
מבת פחותה
שנים שלש
אחד ויום
כשרה
לכהונה
רשב"י לדעת

אומרר' יעקב בן תניא,[רכא]אליעזר גר . יוחי, בן שמעון גיורת [רכב]אומררבי ,
לכהונה כשרה אחד  ויום שנים שלש  מבת הּט ף [רכג]פחותה  "וכל שנאמר, ,

המאמרים ביאור

   ( מד (יחזקאל  
   (רש"י).

רטז .   ( עח  (דף  
     "    '  
          
        
        "      
        

     (רש"י).

 ריז .       
  (רש"י).

 ריח .     "
          
         

  (רש"י).

ריט.   (רש"י).

רכ .      
         ' 
        "  
    "     

   (רש"י).

רכא.  (א עמוד  עז דף '.(שם  :
  .        
    .      
 ,   .     
    .    
,        ,
  ,       

     ,    
 , '   ' ,  

    ,  ' .  
.    

 רכב .    "       
    '   ' 
         
       '    ' 
  '       
       ' 

.         

.רכג.     "  " 
           
.      
          
   .      
        
.        
         
      
  "  ,        
          
    ,    

ב') י"ז  (תענית     
  ,     
       .   
        "  "
,        
 ,          
        
         

     (ריטב"א).

רשב"ימאמרי לאקידושין 

לכם " החיוּ  זכר] מׁש כּ ב  ידעוּ  לא  [אׁש ר  יח)בּ נּ ׁש ים לא, היה(במדבר  פינחס  והלא , 
דרשו[רכד]עמהם אחד  מקרא  וכולן  ולשפחות. לעבדים  לכם " "החיוּ  ורבנן. ,[רכה]. 

ישׂ ראל" בּ ית מזּ רע  בּ ת וּ לת אם  כּ י לנׁש ים להם יקחוּ  לא וּ גרוּ ׁש ה "אלמנה 
כב) מד , זרע(יחזקאל כל  דאית עד סבר , יהודה  רבי  יעקב [רכו], בן אליעזר  רבי מישראל.

זרע מקצת ואפילו "מזרע" בישראל[רכז]סבר, שנזרעו  מי  סבר , יוסי רבי  רבי.[רכח],
יוחי בן בישראלשמעון בתוליה  שנזרעו  מי .[רכט]סבר,



המאמרים ביאור

 רכד .       
 (רש"י)     "   .

             
      
     "  .  
         
        . 
           
         

הרא "ש ) .(תוספות

 רכה .       
      ,   '

( הרא "ש .(תוספות
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 רכז .         '
(רש"י).
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,          
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רשב"ימאמרי קידושין  ל 

כ  ודלא  אחד, ויום  שנים שלש מבת יוחיפחותה  בן שמעון זה[רטז]ר' לבוא  מותרין
אחד  ויום  שנים  שלש בבת ונוקמה ל[ריז]בזה . יוחיואפי ' בן שמעון א"כ ר' [ריח].

תברה שלש [ריט]מצידה מבת פחותה הא  אחד, ויום שנים  שלש  דבת טעמא  אלא ,
בזה זה  לבוא אסורה כהונה בקהל לבא  דמותרת אחד, ויום  פחותה[רכ]שנים  הרי ,

ל אחד ויום  שנים  שלש יוחימבת בן  ומותרות ר"ש כהונה  בקהל לבא דמותרת  ,
בזה . זה  לבא 

       
גיורת
מבת פחותה
שנים שלש
אחד ויום
כשרה
לכהונה
רשב"י לדעת

אומרר' יעקב בן תניא,[רכא]אליעזר גר . יוחי, בן שמעון גיורת [רכב]אומררבי ,
לכהונה כשרה אחד  ויום שנים שלש  מבת הּט ף [רכג]פחותה  "וכל שנאמר, ,

המאמרים ביאור

   ( מד (יחזקאל  
   (רש"י).

רטז .   ( עח  (דף  
     "    '  
          
        
        "      
        

     (רש"י).

 ריז .       
  (רש"י).

 ריח .     "
          
         

  (רש"י).

ריט.   (רש"י).

רכ .      
         ' 
        "  
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   (רש"י).

רכא.  (א עמוד  עז דף '.(שם  :
  .        
    .      
 ,   .     
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,        ,
  ,       

     ,    
 , '   ' ,  

    ,  ' .  
.    

 רכב .    "       
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       '    ' 
  '       
       ' 

.         

.רכג.     "  " 
           
.      
          
   .      
        
.        
         
      
  "  ,        
          
    ,    

ב') י"ז  (תענית     
  ,     
       .   
        "  "
,        
 ,          
        
         

     (ריטב"א).

רשב"ימאמרי לאקידושין 

לכם " החיוּ  זכר] מׁש כּ ב  ידעוּ  לא  [אׁש ר  יח)בּ נּ ׁש ים לא, היה(במדבר  פינחס  והלא , 
דרשו[רכד]עמהם אחד  מקרא  וכולן  ולשפחות. לעבדים  לכם " "החיוּ  ורבנן. ,[רכה]. 

ישׂ ראל" בּ ית מזּ רע  בּ ת וּ לת אם  כּ י לנׁש ים להם יקחוּ  לא וּ גרוּ ׁש ה "אלמנה 
כב) מד , זרע(יחזקאל כל  דאית עד סבר , יהודה  רבי  יעקב [רכו], בן אליעזר  רבי מישראל.

זרע מקצת ואפילו "מזרע" בישראל[רכז]סבר, שנזרעו  מי  סבר , יוסי רבי  רבי.[רכח],
יוחי בן בישראלשמעון בתוליה  שנזרעו  מי .[רכט]סבר,



המאמרים ביאור

 רכד .       
 (רש"י)     "   .

             
      
     "  .  
         
        . 
           
         

הרא "ש ) .(תוספות

 רכה .       
      ,   '

( הרא "ש .(תוספות

רכו .         
     (רש"י).

 רכז .         '
(רש"י).

רכח .  (רש"י).

 רכט.      
        
           
,          
          

      (רש"י).
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והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע 

ספר
משניות הזוהר

- ברכות -
והוא:

ספר הזוהר 
על משניות מסכת ברכות פרק ז' משנה א-ג

שחיבר התנא האלוקי 
רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 כולל פסקים הלכות וחידושים שיוצאים
מספר הזוהר הקדוש, זוהר חדש ותיקונים,

ובירורים ומקורים והערות לדברי רבותינו הראשונים 
 והאחרונים המקובלים והפוסקים, 

 וביאורים בדבריהם, בדברים הנוגעים להלכה, 
ובענינים אחרים המסתעפים בזה.

 נסדר ונערך בניקוד ופיסוק מלא, עם מראה מקומות,

  בחילוק קטעים וכותרות לפי הענינים,

 באותיות גדולות ומאירת עיניים.

o
 יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי, 

עיה"ק בית שמש תובב"א
חודש תמוז שנת תשע"ב לפ"ק

הענינים הענינים הענינים הענינים  ּת ּת ּת ּת כן כן כן כן 

אחרוֹ נים  מים אלּ וּ  - קדׁש ים " "והייתם                                                                           ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

דּ ברים  עשׂ רה - עלי וֹ נים לסוֹ דוֹ ת  ר וֹ מז מצווֹ תיו  וכל לברכה הכּ וֹ ס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲהכנת 
בּ רכה  ׁש ל לכוֹ ס הצּ ריכים                                                                                                      ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ ברים  עשׂ רה בּ וֹ  תּ קּ נוּ  בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס                                                                            ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ וּ  דּ ברים עשׂ רה סוֹ ד                                                                                                          ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וּ ׁש טיפה  הדחה                                                                                                                        ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עטּ וּ ר                                                                                                                                           ִ◌

כּ למה" אוֹ ר "עטה                                                                                                                ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חי                                                                                                                                                  ַ◌

וזכוֹ ר ׁש מ וֹ ר  - יין                                                                                                                     ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מלא                                                                                                                                               ָ◌ֵ◌

ידיו בּ ׁש תּ י  מק בּ לוֹ                                                                                                                   ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ וֹ  עיניו ונוֹ תן                                                                                                                           ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
טפח  הקּ רקע מן וּ מגבּ יהוֹ                                                                                                     ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

דברים  עשׂ רה צריכה בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס                                                                             ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ סגלּ תהּ  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס ההס תּ כּ ל וּ ת                                                                           ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌

הזמנה   צרי המּ זוֹ ן  בּ רכּ ת                                                                                                  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ נבר בּ הב ׁש מּ זמין טעם                                                                                                   ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
המּ  לברכּ ת ל כינה בּ הזמנה הפע מזמין זוֹ ן                                                              ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

א לּ ין מ לּ ין ׁש מענא לא הׁש תּ א, עד                                                                                ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ידים  נטילת  וּ מצווֹ ת  בּ צּ פוֹ ן  ה לחן ענין ית בּ אר  בּ וֹ                                                ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הסּ עוּ דה  לפני  ה גּ וּ ף נקיּ וּ ת                                                                                                ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ לשמחם  ׁש לחנוֹ  על עניּ ים לארח  וּ מצוה המּ וֹ ציא, דּ ברכּ ת ה' טעם                ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הכינה  ׁש וֹ רה הכּ וֹ ס בּ זמּ וּ ן                                                                                              ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפקא  מנּ יהּ  דּ הא לאחזאה ימינא, על אוֹ די  הוֹ דאה                                                ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טוֹ  בּ עין הוּ א  ּבּ ר ו לה קּ דוֹ ׁש  בה יבר                                                                              ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
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 משנה ברכות
 פרק ז, משנה א

 יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
עיה"ק בית שמש תובב"א

חודש תמוז שנת תשע"ב לפ"ק



הזוהר כאחד משניות  שאכלו אשלשה

א' משנה ז פרק ברכות מסכת

ח יּ ביןׁש ל ׁש ה כאחד, ׁש אכלוּ  
אכל דּ מאי,לזּמ ן, 

ראׁש וֹ ן ׁש נּ ּט לה וּ מעשׂ ר 
והקדּ ׁש תרוּ מתוֹ , ׁש ני וּ מע שׂ ר 

כּ זּ ית ,ׁש נּ פדּ וּ , ׁש אכל והּמ ׁש  

מברטנורא  עובדיה רבינו 
שאכלו. להזדמןלזמן.שלשה

נברך רבים בלשון  לברך  יחד,
משלו : עמי דמאי.שאכלנו  פירות

דא כלומר  דמאי, קרויים הארץ
שהם לפי לא , או  הן  מעושרין מאי 
ואסרו המעשרות על חשודים
עד מפירותיהן לאכול חכמים

בעבירה הבאה  מצוה הוי ולא  עליו  מברך  עשר ולא אכל ואם שיעשר.
הם : מעשרים הארץ עמי  תרומתו.דרוב  נטלהשנטלה שלא  פי על ואף

בשבלים המעשר ולקח הכהן  את שהקדים לוי בן כגון גדולה , תרומה  ממנו
גדולה תרומה  ליטול לו  היה  והכהן  גדולה , תרומה  הכהן שנטל קודם
של גדולה  תרומה  נמצא  ראשית, קרייה  דרחמנא  מחמשים , אחד תחלה 
שעל מעשר  מתרומת  לבד שבו, מחמשים אחד הזה  המעשר בתוך כהן
הלוי  דפטור דהכא מתניתין ואשמעינן ממעשרו. תרומה  להפריש  הלוי

דכתיב גדולה תרומה ממנו  יח)מלהפריש ה'(במדבר תרומת ממנו  והרמותם
גדולה תרומה  ולא  לך אמרתי המעשר מן מעשר המעשר, מן מעשר 

המעשר : מן  מעשר שנפדו.ותרומת והקדש שני אתומעשר  שנתן  כגון 
תנא לן וקמשמע חומש . מוסיפים שהבעלים  החומש , את  נתן  ולא  הקרן 

מעכב: חומש  כזית .דאין  שאכל  איןוהשמש שהשמש  כיון  דתימא  דמהו 
אשמעינן הני ובכל קמ"ל. עליו  מזמנין , אין  ובא  הולך  אלא  קביעות לו

ר לזמן. בלשון לברך  הר"ב דכתיביב פירש לד)ם. דכתיב(תהלים א"נ אתי. לה' גדלו 
לב ) גמרא:(דברים לאלהינו. גודל הבו אקרא ה ' שם דרובדמאי.כי הר"ב פירש

ליה חזי  הכי ומשום דמאי העניים את מאכילין ולהכי כלומר הן . מעשרין  הארץ עמי
בע אכילה הוי ד'יב ולא  במשנה וכ "פ ליה . וחזי  לנכסיה מפקיר  בעי דאי דמגו  רה

בגמרא: הוא וכן דדמאי  שני.פ"ק  חומש.ומעשר  מוסיפים שהבעלים הר"ב  כתב
משנה דתרומות בפ"ק ועיין דערכין ה ' ובפרק  ג ' משנה פ"ד שני  מעשר במס ' עיין
דברי  הן דהכא דהך  ואע "ג הר "ש דברי [והן חומש לענין הר"ב  פי' לא דהתם  ה'

דעירו  בפ"ג  התוספות כמ "ש י"ל מהמשנהיב גמ'. הזהב בפרק פשיט דלא לא דף  ן
למעשר  קתני ולא החומש כשנתן ולאוקמי למדחי  דאיכא  משום מעכב  חומש דאין

טוב יום תוספות



הזוהר כאחד משניות  שאכלו אשלשה

א' משנה ז פרק ברכות מסכת

ח יּ ביןׁש ל ׁש ה כאחד, ׁש אכלוּ  
אכל דּ מאי,לזּמ ן, 

ראׁש וֹ ן ׁש נּ ּט לה וּ מעשׂ ר 
והקדּ ׁש תרוּ מתוֹ , ׁש ני וּ מע שׂ ר 

כּ זּ ית ,ׁש נּ פדּ וּ , ׁש אכל והּמ ׁש  

מברטנורא  עובדיה רבינו 
שאכלו. להזדמןלזמן.שלשה

נברך רבים בלשון  לברך  יחד,
משלו : עמי דמאי.שאכלנו  פירות

דא כלומר  דמאי, קרויים הארץ
שהם לפי לא , או  הן  מעושרין מאי 
ואסרו המעשרות על חשודים
עד מפירותיהן לאכול חכמים

בעבירה הבאה  מצוה הוי ולא  עליו  מברך  עשר ולא אכל ואם שיעשר.
הם : מעשרים הארץ עמי  תרומתו.דרוב  נטלהשנטלה שלא  פי על ואף

בשבלים המעשר ולקח הכהן  את שהקדים לוי בן כגון גדולה , תרומה  ממנו
גדולה תרומה  ליטול לו  היה  והכהן  גדולה , תרומה  הכהן שנטל קודם
של גדולה  תרומה  נמצא  ראשית, קרייה  דרחמנא  מחמשים , אחד תחלה 
שעל מעשר  מתרומת  לבד שבו, מחמשים אחד הזה  המעשר בתוך כהן
הלוי  דפטור דהכא מתניתין ואשמעינן ממעשרו. תרומה  להפריש  הלוי

דכתיב גדולה תרומה ממנו  יח)מלהפריש ה'(במדבר תרומת ממנו  והרמותם
גדולה תרומה  ולא  לך אמרתי המעשר מן מעשר המעשר, מן מעשר 

המעשר : מן  מעשר שנפדו.ותרומת והקדש שני אתומעשר  שנתן  כגון 
תנא לן וקמשמע חומש . מוסיפים שהבעלים  החומש , את  נתן  ולא  הקרן 

מעכב: חומש  כזית .דאין  שאכל  איןוהשמש שהשמש  כיון  דתימא  דמהו 
אשמעינן הני ובכל קמ"ל. עליו  מזמנין , אין  ובא  הולך  אלא  קביעות לו

ר לזמן. בלשון לברך  הר"ב דכתיביב פירש לד)ם. דכתיב(תהלים א"נ אתי. לה' גדלו 
לב ) גמרא:(דברים לאלהינו. גודל הבו אקרא ה ' שם דרובדמאי.כי הר"ב פירש

ליה חזי  הכי ומשום דמאי העניים את מאכילין ולהכי כלומר הן . מעשרין  הארץ עמי
בע אכילה הוי ד'יב ולא  במשנה וכ "פ ליה . וחזי  לנכסיה מפקיר  בעי דאי דמגו  רה

בגמרא: הוא וכן דדמאי  שני.פ"ק  חומש.ומעשר  מוסיפים שהבעלים הר"ב  כתב
משנה דתרומות בפ"ק ועיין דערכין ה ' ובפרק  ג ' משנה פ"ד שני  מעשר במס ' עיין
דברי  הן דהכא דהך  ואע "ג הר "ש דברי [והן חומש לענין הר"ב  פי' לא דהתם  ה'

דעירו  בפ"ג  התוספות כמ "ש י"ל מהמשנהיב גמ'. הזהב בפרק פשיט דלא לא דף  ן
למעשר  קתני ולא החומש כשנתן ולאוקמי למדחי  דאיכא  משום מעכב  חומש דאין

טוב יום תוספות



כאחד ב  שאכלו הזוהרשלשה משניות 

א' משנה ז פרק ברכות מסכת

אבל  עליהם. מזּמ נין  והכּ וּ תי,
ראׁש וֹ ןטבל ,אכל  ׁש א וּ מעשׂ ר 

תרוּ מתוֹ , ׁש נינּט לה וּ מעשׂ ר 

מברטנורא  עובדיה רבינו 
ברכה כאן אין לאיסור  דדמו דאע"ג

העובדי והכותי.בעבירה : מן
מכותא אשור  מלך  שהביא  כוכבים
בערי  אותם ויושב ארצות  ומשאר 
בספר כמפורש  בהם אוכלים שהיו האריות  מאימת ונתגיירו  שומרון,

יז)מלכים בה(ב שהחזיקו  מצוה  וכל שבכתב, תורה שומרים והיו  ,
עד המצות, בקצת  בהם מאמינים היו לפיכך  מישראל, יותר  בה  מדקדקים
עובדים שהיו  גריזים הר  בראש יונה  דמות להם ומצאו  אחריהם  שבדקו 
האידנא הלכך דבריהם , לכל  גמורים  כוכבים  כעובדי עשאום  ומאז  אותה ,

הכותי: על מזמנין טבל.אין ומעשרותאכל תרומה  ממנו נטלה שלא דגן 
אלא דאורייתא , טבל לומר צריך  ואין  לא  טב טבל ופירוש  טבל. קרוי
אלא טבל שאינו נקוב] [שאינו  בעציץ  שצמח דגן כגון דרבנן טבל אפילו 

עליו : מזמנין אין  תרומתו.מדרבנן, נטלה שלא  ראשון לאוומעשר 
את לוי שהקדים כגון  אלא  הוא , גמור טבל דהאי  קאמר  מעשר תרומת
מעשר ונטל התורה  מן לתרומה והוקבע שנתמרח לאחר בכרי הכהן 
וכל לכהן, גדולה לתרומה  ראויה  היא  שבו  מחמשים ואחד תחלה , ראשון 
מעשר תרומת שהפריש  פי על אף זו  גדולה  תרומה  ממנו  נתן שלא  זמן 
צריך היה לא שתתמרח קודם בשבלים מקדימו  היה  ואם עליו, מזמנין אין

לעיל: כדכתבינן  גדולה תרומה שלאלהפריש  והקדש  שני ומעשר 
שנפדונפדו . אלא היא , דפשיטא מילתא  דהא כלל נפדו  שלא לומר  א "צ 

ראשון]: מעשר  דקתני אגב אלא כוכוהכותי.שני  העובדי מן הר"ב  שהיב פי' איב ם
שנאמר כמו  מכותא. אשור יז )מלך ומעוא(מ"ב ומכותא מבבל  אשור  מלך  ויבא

ששם לפי בכתוב. ראשונה  שהוזכר בבלי בשם קראם לא שלכך  לי ונראה וגו'. ומחמת 
דמנחות י"א ופ' דיומא  פ "ו  ד' במשנה שתראה  כמו אומתינו  לבני הושאל בבליים
התורה שומרים והיו הר"ב ומ "ש בבל . אחר ראשונה הנזכרת  אומה  בשם קראם ולכך 

צווח דהכתוב הרמב"ם(שם)אע"ג  כתב עובדים. היו אלהיהם ואת יראים  היו ה' את
בפ"ק התוס' וכ "כ פשוטה. על וקבלוה תורה למדו הימים שבאורך  פ"ח בסוף לקמן 

ח: דף  אלאטבל.דסוכה חייב אינו התורה דמן וכו'. בעציץ שצמח דגן הר"ב  פי'
הרר "י : השדה. דהיוצא תרומתו.דומיא נטלה  לוי שלא שהקדים הר "ב  פירש 

ג וכתיב  בגמ ' פירשו שנתמרח לאחר בכרי  הכהן  תרימו יב את מעשרותיכם מכל לוים

טוב יום תוספות

הזוהר כאחד משניות  שאכלו גשלשה

א' משנה ז פרק ברכות מסכת

נפדּ וּ , ׁש א והּמ ׁש והקדּ ׁש  
מכּ זּ ית , ּפ חוֹ ת והנּ כרי,ׁש אכל  

עליהם: מזּמ נין אין

מברטנורא  עובדיה רבינו 
שפדה כגון  כהלכתן, נפדו  ולא
או כסף של בגרוטאות מע"ש
ורחמנא צורה , עליו  שאין  במטבע

יד)אמר בדבר(דברים הכסף וצרת
ע"ג שחללו והקדש  צורה . בו שיש

הכסף: את ונתן אמר ורחמנא  בכסף, פדאו  ולא שאכלקרקע והשמש
מכזית . לצורךפחות לרובא דהדר איידי אלא  היא , צריכה  שאינה  משנה 

להא : נמי כוכבים.הדר דכלועובד ואשמעינן  מיירי. טבל ולא  שמל  בגר 
ויטבול: שימול עד גר  אינו ולעולם  הוא , כוכבים עובד  טבל דלא כמה

ג דכתיב כהן. רשות עליו וחלה אידגן והכא תרימו. שבו תרומה  צד  כל 'יב תרומה
הלוי  ופטור כהן. רשות עליו חלה לא אידגן  דלא בשבלים ובעודו דגנך . ראשית 
וכ ' וכו ']. מעשר בד"ה הר"ש בשם מ"ש  ב' משנה דפאה ה' בפ' [ועיין כדלעיל 
אע"ג נטלה לא כשעדיין גדולה תרומה חיוב  כבר עליו  דחל  הכא  דמש"ה ז"ל הר"י 
בשנטלה חיובא  עליו חל דלא ולעיל  תרומתו . נטלה לא לי ' קרי נטלה מעשר דתרומת
ע"כ . נטלה לא גדולה דהתרומה אע"ג  תרומתו נטלה לי' קרי מעשר תרומת

דפאה: פ"ק בסוף  מרוח  מלת נפדו.ופירוש שלא  שחללו [והקדש הר"ב פי'
אלא כן הפסוק אין הכסף את ונתן  אמר ורחמנא וכו' קרקע  כז )ע "ג ויסף(ויקרא

תוס' וכו'. קל אחר בל' ולומר לקצר  הסוגיא ודרך  לו והיה  עליו  ערכך  כסף חמישית
א']: משנה שם מ "ש ועיין ע"א קכח דף  דשבת עליהן.פי"ח מזמנין איכאאין

לפי  אלא נהנה דהא מברך  הנהנין ברכת דאילו מזמנין. נקט  דווקא דסברי  מרבוותא
דאף דסברי מרבוותא  ואיכא עליהם. לזמן קבע להם  כאין  הוי האסורים  דברים שהן

שנאמר משום מברכין  אין הנהנין י )ברכת מסיק(תהלים  והכי ה' נאץ  ברך ובוצע
מזמנין  אין בסיפא נמי נקט מזמנין דאף רישא דמשום בכ "מ  וכתב קצ "ו סימן בב"י 

בס"ד: שם שאכתוב ובמה דדמאי פ"ק  ד' במשנה  ע' בזה הר"ב  ודעת
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כאחד ב  שאכלו הזוהרשלשה משניות 

א' משנה ז פרק ברכות מסכת

אבל  עליהם. מזּמ נין  והכּ וּ תי,
ראׁש וֹ ןטבל ,אכל  ׁש א וּ מעשׂ ר 

תרוּ מתוֹ , ׁש נינּט לה וּ מעשׂ ר 

מברטנורא  עובדיה רבינו 
ברכה כאן אין לאיסור  דדמו דאע"ג

העובדי והכותי.בעבירה : מן
מכותא אשור  מלך  שהביא  כוכבים
בערי  אותם ויושב ארצות  ומשאר 
בספר כמפורש  בהם אוכלים שהיו האריות  מאימת ונתגיירו  שומרון,

יז)מלכים בה(ב שהחזיקו  מצוה  וכל שבכתב, תורה שומרים והיו  ,
עד המצות, בקצת  בהם מאמינים היו לפיכך  מישראל, יותר  בה  מדקדקים
עובדים שהיו  גריזים הר  בראש יונה  דמות להם ומצאו  אחריהם  שבדקו 
האידנא הלכך דבריהם , לכל  גמורים  כוכבים  כעובדי עשאום  ומאז  אותה ,

הכותי: על מזמנין טבל.אין ומעשרותאכל תרומה  ממנו נטלה שלא דגן 
אלא דאורייתא , טבל לומר צריך  ואין  לא  טב טבל ופירוש  טבל. קרוי
אלא טבל שאינו נקוב] [שאינו  בעציץ  שצמח דגן כגון דרבנן טבל אפילו 

עליו : מזמנין אין  תרומתו.מדרבנן, נטלה שלא  ראשון לאוומעשר 
את לוי שהקדים כגון  אלא  הוא , גמור טבל דהאי  קאמר  מעשר תרומת
מעשר ונטל התורה  מן לתרומה והוקבע שנתמרח לאחר בכרי הכהן 
וכל לכהן, גדולה לתרומה  ראויה  היא  שבו  מחמשים ואחד תחלה , ראשון 
מעשר תרומת שהפריש  פי על אף זו  גדולה  תרומה  ממנו  נתן שלא  זמן 
צריך היה לא שתתמרח קודם בשבלים מקדימו  היה  ואם עליו, מזמנין אין

לעיל: כדכתבינן  גדולה תרומה שלאלהפריש  והקדש  שני ומעשר 
שנפדונפדו . אלא היא , דפשיטא מילתא  דהא כלל נפדו  שלא לומר  א "צ 

ראשון]: מעשר  דקתני אגב אלא כוכוהכותי.שני  העובדי מן הר"ב  שהיב פי' איב ם
שנאמר כמו  מכותא. אשור יז )מלך ומעוא(מ"ב ומכותא מבבל  אשור  מלך  ויבא

ששם לפי בכתוב. ראשונה  שהוזכר בבלי בשם קראם לא שלכך  לי ונראה וגו'. ומחמת 
דמנחות י"א ופ' דיומא  פ "ו  ד' במשנה שתראה  כמו אומתינו  לבני הושאל בבליים
התורה שומרים והיו הר"ב ומ "ש בבל . אחר ראשונה הנזכרת  אומה  בשם קראם ולכך 

צווח דהכתוב הרמב"ם(שם)אע"ג  כתב עובדים. היו אלהיהם ואת יראים  היו ה' את
בפ"ק התוס' וכ "כ פשוטה. על וקבלוה תורה למדו הימים שבאורך  פ"ח בסוף לקמן 

ח: דף  אלאטבל.דסוכה חייב אינו התורה דמן וכו'. בעציץ שצמח דגן הר"ב  פי'
הרר "י : השדה. דהיוצא תרומתו.דומיא נטלה  לוי שלא שהקדים הר "ב  פירש 

ג וכתיב  בגמ ' פירשו שנתמרח לאחר בכרי  הכהן  תרימו יב את מעשרותיכם מכל לוים
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הזוהר כאחד משניות  שאכלו גשלשה

א' משנה ז פרק ברכות מסכת

נפדּ וּ , ׁש א והּמ ׁש והקדּ ׁש  
מכּ זּ ית , ּפ חוֹ ת והנּ כרי,ׁש אכל  

עליהם: מזּמ נין אין

מברטנורא  עובדיה רבינו 
שפדה כגון  כהלכתן, נפדו  ולא
או כסף של בגרוטאות מע"ש
ורחמנא צורה , עליו  שאין  במטבע

יד)אמר בדבר(דברים הכסף וצרת
ע"ג שחללו והקדש  צורה . בו שיש

הכסף: את ונתן אמר ורחמנא  בכסף, פדאו  ולא שאכלקרקע והשמש
מכזית . לצורךפחות לרובא דהדר איידי אלא  היא , צריכה  שאינה  משנה 

להא : נמי כוכבים.הדר דכלועובד ואשמעינן  מיירי. טבל ולא  שמל  בגר 
ויטבול: שימול עד גר  אינו ולעולם  הוא , כוכבים עובד  טבל דלא כמה

ג דכתיב כהן. רשות עליו וחלה אידגן והכא תרימו. שבו תרומה  צד  כל 'יב תרומה
הלוי  ופטור כהן. רשות עליו חלה לא אידגן  דלא בשבלים ובעודו דגנך . ראשית 
וכ ' וכו ']. מעשר בד"ה הר"ש בשם מ"ש  ב' משנה דפאה ה' בפ' [ועיין כדלעיל 
אע"ג נטלה לא כשעדיין גדולה תרומה חיוב  כבר עליו  דחל  הכא  דמש"ה ז"ל הר"י 
בשנטלה חיובא  עליו חל דלא ולעיל  תרומתו . נטלה לא לי ' קרי נטלה מעשר דתרומת
ע"כ . נטלה לא גדולה דהתרומה אע"ג  תרומתו נטלה לי' קרי מעשר תרומת

דפאה: פ"ק בסוף  מרוח  מלת נפדו.ופירוש שלא  שחללו [והקדש הר"ב פי'
אלא כן הפסוק אין הכסף את ונתן  אמר ורחמנא וכו' קרקע  כז )ע "ג ויסף(ויקרא

תוס' וכו'. קל אחר בל' ולומר לקצר  הסוגיא ודרך  לו והיה  עליו  ערכך  כסף חמישית
א']: משנה שם מ "ש ועיין ע"א קכח דף  דשבת עליהן.פי"ח מזמנין איכאאין

לפי  אלא נהנה דהא מברך  הנהנין ברכת דאילו מזמנין. נקט  דווקא דסברי  מרבוותא
דאף דסברי מרבוותא  ואיכא עליהם. לזמן קבע להם  כאין  הוי האסורים  דברים שהן

שנאמר משום מברכין  אין הנהנין י )ברכת מסיק(תהלים  והכי ה' נאץ  ברך ובוצע
מזמנין  אין בסיפא נמי נקט מזמנין דאף רישא דמשום בכ "מ  וכתב קצ "ו סימן בב"י 

בס"ד: שם שאכתוב ובמה דדמאי פ"ק  ד' במשנה  ע' בזה הר"ב  ודעת
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חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח



 יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
עיה"ק בית שמש תובב"א

חודש תמוז שנת תשע"ב לפ"ק

 משניות הזוהר
 על משנה ברכות
 פרק ז משנה א



הענינים הענינים הענינים הענינים  ּת ּת ּת ּת כן כן כן כן 

אחרוֹ נים  מים אלּ וּ  - קדׁש ים " "והייתם                                                                           ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

דּ ברים  עשׂ רה - עלי וֹ נים לסוֹ דוֹ ת  ר וֹ מז מצווֹ תיו  וכל לברכה הכּ וֹ ס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲהכנת 
בּ רכה  ׁש ל לכוֹ ס הצּ ריכים                                                                                                      ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ ברים  עשׂ רה בּ וֹ  תּ קּ נוּ  בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס                                                                            ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ וּ  דּ ברים עשׂ רה סוֹ ד                                                                                                          ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וּ ׁש טיפה  הדחה                                                                                                                        ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עטּ וּ ר                                                                                                                                           ִ◌

כּ למה" אוֹ ר "עטה                                                                                                                ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חי                                                                                                                                                  ַ◌

וזכוֹ ר ׁש מ וֹ ר  - יין                                                                                                                     ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מלא                                                                                                                                               ָ◌ֵ◌

ידיו בּ ׁש תּ י  מק בּ לוֹ                                                                                                                   ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ וֹ  עיניו ונוֹ תן                                                                                                                           ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
טפח  הקּ רקע מן וּ מגבּ יהוֹ                                                                                                     ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

דברים  עשׂ רה צריכה בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס                                                                             ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ סגלּ תהּ  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס ההס תּ כּ ל וּ ת                                                                           ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌

הזמנה   צרי המּ זוֹ ן  בּ רכּ ת                                                                                                  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ נבר בּ הב ׁש מּ זמין טעם                                                                                                   ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
המּ  לברכּ ת ל כינה בּ הזמנה הפע מזמין זוֹ ן                                                              ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

א לּ ין מ לּ ין ׁש מענא לא הׁש תּ א, עד                                                                                ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ידים  נטילת  וּ מצווֹ ת  בּ צּ פוֹ ן  ה לחן ענין ית בּ אר  בּ וֹ                                                ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הסּ עוּ דה  לפני  ה גּ וּ ף נקיּ וּ ת                                                                                                ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ לשמחם  ׁש לחנוֹ  על עניּ ים לארח  וּ מצוה המּ וֹ ציא, דּ ברכּ ת ה' טעם                ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הכינה  ׁש וֹ רה הכּ וֹ ס בּ זמּ וּ ן                                                                                              ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפקא  מנּ יהּ  דּ הא לאחזאה ימינא, על אוֹ די  הוֹ דאה                                                ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טוֹ  בּ עין הוּ א  ּבּ ר ו לה קּ דוֹ ׁש  בה יבר                                                                              ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

להי וֹ ת  שצריכה  ברכה של  כוס  ונקרא  הגדול  הכהן הראשון  הוא אבינו  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְאברהם 
- בּ ימין -מת קּ נת מברכים מי את ׁש יּ דעוּ  וּ בלבד חיּ בים, הכּ ל  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס וזוֹ הי  היּ מים. אחרית  ׁש הוּ א רע. בּ לי  טוֹ ב זה ה', בּ ית הר      ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל כּ וֹ ס עליהם ה' בּ רכּ ת הרי זכוּ  ואם בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס נקראת אדם  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִא ׁש תּ וֹ 

בּ רכה                                                                                                                                          ְ◌ָ◌ָ◌
 בּ ית אל בּ רכה להניח                                                                                                       ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

מכּ זּ ית  פּ חוֹ ת ׁש אכל (כה )והמּ ׁש                                                                                  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ בּ יצה ? מאי  - הסּ וֹ ד דּ ר על  הפּ ת  בּ ציעת                                                              ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בפירורים  לזלזל  אסור                                                                                                       
מהגּ נים  ׁש אינם לאנׁש ים ולא יה וּ די, לכל התּ וֹ רה סוֹ דוֹ ת למסר  צרי              ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

כּ בּ יצה  עד כּ זּ ית עד                                                                                                              ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
והכביצה  הכזית סוד                                                                                                           

להם אמרתּ י ולא הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  יא )אמר דּ ק דּ ק וּ (רצו והם  ושׂ בע ּת ? ואכלּת  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ּפ נים ?! להם  אא  לא  ואי כּ בּ יצה , עד  א וֹ  כּ זּ ית עד  עליהם ,                                      נז ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

הנּ אמן הרוֹ עה קם                                                                                                                 ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
ׁש תּ גלה  לפני מתחנּ ן ה סּ וֹ ד וֹ ת אני  את                                                                        ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש  עליוֹ נים הבּ א בּ סוֹ דוֹ ת העוֹ לם ל                                                                                  ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ה בּ ת  ׁש ל  ככּ רוֹ ת ׁש תּ י  הלּ חם, ׁש תּ י  כּ נגד הן ה' וּ ׁש תּ י                                           ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

קוֹ דׁש  ׁש בּ ת ׁש ל  הלּ חמים בּ ׁש ני הקּ דוֹ ׁש ים הנּ וֹ ראים  הסּ וֹ דוֹ ת                               ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
קוֹ דׁש ? ׁש בּ ת לכבוֹ ד  ה לּ חם את הבּ וֹ צע האדם סוֹ ד וּ מה וּ                                      ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

מ"ה  ׁש ם  אנפּ ין  לזעיר מרכּ בה נעשׂ ה הבּ וֹ צע ׁש האדם לוֹ , ואמר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָענה
הקּ דוֹ ׁש                                                                                                                                        ַ◌ָ◌

הקּ דוֹ ׁש ה  התּ וֹ רה סוֹ דוֹ ת  את הלּ וֹ מד האדם א ׁש רי                                                      ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בתשובה  שחוזר ע "י  וזה                                                                                                   

גּ לגּ וּ ל                                                                                                                                        ִ◌ְ◌
וׁש מּ אי הלּ ל                                                                                                                           ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ זּ ית  ולזה כּ בּ יצה, לזה נוֹ תן  לּ פעמים                                                                           ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
יאהדונהי ׁש לּ וּ ב  וכבּ יצה, בּ כזּ ית כּ אחד ׁש עוּ רים ׁש ני מחבּ רים                             ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה פּ נים  לחם                                                                                                                             ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ה מּ ל מלחן                                                                                                                       ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

נה מּ י דבּ תריסר  טעמי  לן  יגלּ ה                                                                                       ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
תּ וֹ דה  לחמי סוֹ ד                                                                                                                  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌



הענינים הענינים הענינים הענינים  ּת ּת ּת ּת כן כן כן כן 

אחרוֹ נים  מים אלּ וּ  - קדׁש ים " "והייתם                                                                           ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

דּ ברים  עשׂ רה - עלי וֹ נים לסוֹ דוֹ ת  ר וֹ מז מצווֹ תיו  וכל לברכה הכּ וֹ ס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲהכנת 
בּ רכה  ׁש ל לכוֹ ס הצּ ריכים                                                                                                      ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ ברים  עשׂ רה בּ וֹ  תּ קּ נוּ  בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס                                                                            ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אלּ וּ  דּ ברים עשׂ רה סוֹ ד                                                                                                          ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וּ ׁש טיפה  הדחה                                                                                                                        ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עטּ וּ ר                                                                                                                                           ִ◌

כּ למה" אוֹ ר "עטה                                                                                                                ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
חי                                                                                                                                                  ַ◌

וזכוֹ ר ׁש מ וֹ ר  - יין                                                                                                                     ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מלא                                                                                                                                               ָ◌ֵ◌

ידיו בּ ׁש תּ י  מק בּ לוֹ                                                                                                                   ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ וֹ  עיניו ונוֹ תן                                                                                                                           ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
טפח  הקּ רקע מן וּ מגבּ יהוֹ                                                                                                     ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

דברים  עשׂ רה צריכה בּ רכה ׁש ל  כּ וֹ ס                                                                             ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ סגלּ תהּ  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס ההס תּ כּ ל וּ ת                                                                           ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌

הזמנה   צרי המּ זוֹ ן  בּ רכּ ת                                                                                                  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ נבר בּ הב ׁש מּ זמין טעם                                                                                                   ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
המּ  לברכּ ת ל כינה בּ הזמנה הפע מזמין זוֹ ן                                                              ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

א לּ ין מ לּ ין ׁש מענא לא הׁש תּ א, עד                                                                                ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ידים  נטילת  וּ מצווֹ ת  בּ צּ פוֹ ן  ה לחן ענין ית בּ אר  בּ וֹ                                                ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הסּ עוּ דה  לפני  ה גּ וּ ף נקיּ וּ ת                                                                                                ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ לשמחם  ׁש לחנוֹ  על עניּ ים לארח  וּ מצוה המּ וֹ ציא, דּ ברכּ ת ה' טעם                ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הכינה  ׁש וֹ רה הכּ וֹ ס בּ זמּ וּ ן                                                                                              ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נפקא  מנּ יהּ  דּ הא לאחזאה ימינא, על אוֹ די  הוֹ דאה                                                ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טוֹ  בּ עין הוּ א  ּבּ ר ו לה קּ דוֹ ׁש  בה יבר                                                                              ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

להי וֹ ת  שצריכה  ברכה של  כוס  ונקרא  הגדול  הכהן הראשון  הוא אבינו  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְאברהם 
- בּ ימין -מת קּ נת מברכים מי את ׁש יּ דעוּ  וּ בלבד חיּ בים, הכּ ל  בּ רכה ׁש ל בּ כוֹ ס ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס וזוֹ הי  היּ מים. אחרית  ׁש הוּ א רע. בּ לי  טוֹ ב זה ה', בּ ית הר      ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל כּ וֹ ס עליהם ה' בּ רכּ ת הרי זכוּ  ואם בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס נקראת אדם  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִא ׁש תּ וֹ 

בּ רכה                                                                                                                                          ְ◌ָ◌ָ◌
 בּ ית אל בּ רכה להניח                                                                                                       ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

מכּ זּ ית  פּ חוֹ ת ׁש אכל (כה )והמּ ׁש                                                                                  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ בּ יצה ? מאי  - הסּ וֹ ד דּ ר על  הפּ ת  בּ ציעת                                                              ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בפירורים  לזלזל  אסור                                                                                                       
מהגּ נים  ׁש אינם לאנׁש ים ולא יה וּ די, לכל התּ וֹ רה סוֹ דוֹ ת למסר  צרי              ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

כּ בּ יצה  עד כּ זּ ית עד                                                                                                              ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
והכביצה  הכזית סוד                                                                                                           

להם אמרתּ י ולא הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  יא )אמר דּ ק דּ ק וּ (רצו והם  ושׂ בע ּת ? ואכלּת  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ּפ נים ?! להם  אא  לא  ואי כּ בּ יצה , עד  א וֹ  כּ זּ ית עד  עליהם ,                                      נז ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

הנּ אמן הרוֹ עה קם                                                                                                                 ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
ׁש תּ גלה  לפני מתחנּ ן ה סּ וֹ ד וֹ ת אני  את                                                                        ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש  עליוֹ נים הבּ א בּ סוֹ דוֹ ת העוֹ לם ל                                                                                  ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ה בּ ת  ׁש ל  ככּ רוֹ ת ׁש תּ י  הלּ חם, ׁש תּ י  כּ נגד הן ה' וּ ׁש תּ י                                           ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

קוֹ דׁש  ׁש בּ ת ׁש ל  הלּ חמים בּ ׁש ני הקּ דוֹ ׁש ים הנּ וֹ ראים  הסּ וֹ דוֹ ת                               ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
קוֹ דׁש ? ׁש בּ ת לכבוֹ ד  ה לּ חם את הבּ וֹ צע האדם סוֹ ד וּ מה וּ                                      ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

מ"ה  ׁש ם  אנפּ ין  לזעיר מרכּ בה נעשׂ ה הבּ וֹ צע ׁש האדם לוֹ , ואמר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָענה
הקּ דוֹ ׁש                                                                                                                                        ַ◌ָ◌

הקּ דוֹ ׁש ה  התּ וֹ רה סוֹ דוֹ ת  את הלּ וֹ מד האדם א ׁש רי                                                      ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בתשובה  שחוזר ע "י  וזה                                                                                                   

גּ לגּ וּ ל                                                                                                                                        ִ◌ְ◌
וׁש מּ אי הלּ ל                                                                                                                           ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ זּ ית  ולזה כּ בּ יצה, לזה נוֹ תן  לּ פעמים                                                                           ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
יאהדונהי ׁש לּ וּ ב  וכבּ יצה, בּ כזּ ית כּ אחד ׁש עוּ רים ׁש ני מחבּ רים                             ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה פּ נים  לחם                                                                                                                             ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ה מּ ל מלחן                                                                                                                       ִ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

נה מּ י דבּ תריסר  טעמי  לן  יגלּ ה                                                                                       ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
תּ וֹ דה  לחמי סוֹ ד                                                                                                                  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌



הזוהר אחרונים משניות  מים אלו  קדשים " א"והייתם 

אחרנים מים  א  קדים" ְְֲִִִִִֵֶַַֹ"והייתם 
ר "מ ב רע"ג, ח"ג ַ ז ֹוהר

אחר וֹ ניםּת מינאה , דּ תקינוּ (א)מים  
סדוֹ מית, מלח בּ גין לוֹ ן,
אקרוּ ן אמאי העינים. את ה ּמ ס ּמ א 
הּמ ות סם רזא , בארח  א לּ א  ח וֹ בה .
בהוּ  דּ עבדּ י מזוּ המין, ידוֹ י על ׁש ריא
בּ א עליּה  דּ מברכי כּ וֹ ס  ועל  ברכה .
כ וֹ ס וּ מה  טמא . אקרי טהרה ,
דּ הו וֹ  עד לברכה טמא בּ וֹ , דּ ׁש וֹ תין
וּ מ לּ בר. מ לּ גוֹ  בּ ה דּ חה ליּה  מטהרי
מים דּ א , וּ בגין ידוֹ י. ׁש כּ ן  כּ ל 

דמ לּ ה , ורזא  חוֹ בה. (ויקרא אחרוֹ נים 
מיםכ) א לּ וּ  "והתק דּ ׁש ּת ם ", :

א לּ וּ  קד ׁש ים ", "והייתם  רא ׁש וֹ נים.
ׁש מן זה קדוֹ ׁש ", "כּ י  אחרוֹ נים. מים
ה ' קדׁש  קדׁש  קדׁש  לקבל , ערב.
וגוֹ ', והתקדּ ׁש ּת ם דּ א וּ בגין צבאוֹ ת.
לק וּ דׁש א בּ נין דא ּת וּ ן לא ׁש ּת מ וֹ דעא 

דּ ברים ׁש מיניבּ א וּ ר: (מעשׂ רה 

ׁש בּ ת ) לסע וּ דת -ׁש צּ ריכים  

מוּ ם להם  ׁש ּת ּק נוּ  אחר וֹ נים  מים
את המסּמ א  סד וֹ מית מלח 

חוֹ בה נקראוּ  ל ּמ ה  אלּ אהעינים. ? 
על  ׁש וֹ רה  הּמ ות סם  ס וֹ ד,  בּ דר
בּ הם ׁש עוֹ שׂ ים  מזהמוֹ ת, ידים
עליה ׁש ּמ ברכים כּ וֹ ס ועל בּ רכה.
וּ מה טמאה. נקראת טהרה  בּ לי
לברכה, טמאה בּ ּה  ׁש וֹ תים כּ וֹ ס
בּ הדחה א וֹ תּה  מטהרים  ׁש היוּ  עד
ידיו. ׁש כּ ן כּ ל - וּ מ בּ ח וּ ץ מבּ פנים 
חוֹ בה. אחר וֹ נים  מים זה וּ מוּ ם 

הדּ בר , יא )וס וֹ ד :(ויקרא 
מים אלּ וּ  - "והתקדּ ׁש ּת ם "
- קד ׁש ים " "והייתם  ראׁש וֹ נים.
- קדוֹ ׁש " "כּ י אחר וֹ נים. מים א לּ וּ 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ה íטראא. את Łיגר éן ידי ועל ה ëזõן, äבברéת אחרõנים àמים מאד לכäן üְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹצרי

הíטראאחרא: éי ôידע הלא éי ,üé ויכäן אחרõנים, למים ידיו יõæל üé אחר ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לŁלõט יכõל אז éי àזה, מאד ליåהר האדם ü וצרי הŁלחן, על קאים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֻאחרא 
üé éל אין אז ŁàלŁה, זäëן àרéת ŁçŁé אמנם זמìים. מ Łאר יõתר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹעליו
üצרי אז יחידי, אדם àהי õת üא מ ם. יסêôק הäëåן àרéת ידי על  éי ,ŁŁְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָח
מאד לכäן üוצרי אחרא, הíטרא éח  מעליו לסêק מאד עד  áדõלה äéְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹנה
éדי  ,õâ לב õתõהיà לנהג üצרי יõתר אחר õנים, àמים áם והìה הëזõן. àְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹבר éת
אחרõנים הëים Łל  äז מ ôנה ידי ועל אחרא, הíטרא עליו יקטרג êŁְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
àברéת יכäן לא אם üé ואחר éאõרח , הäא ע ôה זה éל  עם אמנם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹיסêôק,
äבברéת אחרõנים àמים áדõלה  äéנה ü צרי לכן הàית, לבעל יחזר אז ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהëזõן

יחידי: õתõ היà äבפרט  ְְְִִִִַָָהëזõן,

ידים  נטילת                                                                                                                             ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אצ בּ עוֹ ת  עשׂ ר                                                                                                                         ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הלח  על תוֹ רה להי וֹ ת דּ ברי ן                                                                                         ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ימיו יארי הצּ דקה בּ גלל                                                                                                  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה מּ ל ׁש ל ׁש לחנוֹ  על וּ בלען  גר גּ רן יהא  ׁש לּ א                                                           ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אחרוֹ נים  מים                                                                                                                        ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

לּ וֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי                                                                                                         ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וכוּ ' מצוה ראׁש וֹ נים מים                                                                                                  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כּ וֹ ס   צרי לׁש ל ׁש ה                                                                                                                  ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌

הלּ ג רביעית  בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס                                                                                               ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֹ

טוֹ ב לא דּ בר יאמר ׁש לּ א הדּ בּ וּ ר לׁש מוֹ ר  צרי                                                        ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹֹ◌ָ◌ָ◌ֹ

הקּ רקע  על פּ ר וּ רים  אוֹ  לחם לזרק ׁש לּ א להזּ הר   צרי                                           ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌





הזוהר אחרונים משניות  מים אלו  קדשים " א"והייתם 

אחרנים מים  א  קדים" ְְֲִִִִִֵֶַַֹ"והייתם 
ר "מ ב רע"ג, ח"ג ַ ז ֹוהר

אחר וֹ ניםּת מינאה , דּ תקינוּ (א)מים  
סדוֹ מית, מלח בּ גין לוֹ ן,
אקרוּ ן אמאי העינים. את ה ּמ ס ּמ א 
הּמ ות סם רזא , בארח  א לּ א  ח וֹ בה .
בהוּ  דּ עבדּ י מזוּ המין, ידוֹ י על ׁש ריא
בּ א עליּה  דּ מברכי כּ וֹ ס  ועל  ברכה .
כ וֹ ס וּ מה  טמא . אקרי טהרה ,
דּ הו וֹ  עד לברכה טמא בּ וֹ , דּ ׁש וֹ תין
וּ מ לּ בר. מ לּ גוֹ  בּ ה דּ חה ליּה  מטהרי
מים דּ א , וּ בגין ידוֹ י. ׁש כּ ן  כּ ל 

דמ לּ ה , ורזא  חוֹ בה. (ויקרא אחרוֹ נים 
מיםכ) א לּ וּ  "והתק דּ ׁש ּת ם ", :

א לּ וּ  קד ׁש ים ", "והייתם  רא ׁש וֹ נים.
ׁש מן זה קדוֹ ׁש ", "כּ י  אחרוֹ נים. מים
ה ' קדׁש  קדׁש  קדׁש  לקבל , ערב.
וגוֹ ', והתקדּ ׁש ּת ם דּ א וּ בגין צבאוֹ ת.
לק וּ דׁש א בּ נין דא ּת וּ ן לא ׁש ּת מ וֹ דעא 

דּ ברים ׁש מיניבּ א וּ ר: (מעשׂ רה 

ׁש בּ ת ) לסע וּ דת -ׁש צּ ריכים  

מוּ ם להם  ׁש ּת ּק נוּ  אחר וֹ נים  מים
את המסּמ א  סד וֹ מית מלח 

חוֹ בה נקראוּ  ל ּמ ה  אלּ אהעינים. ? 
על  ׁש וֹ רה  הּמ ות סם  ס וֹ ד,  בּ דר
בּ הם ׁש עוֹ שׂ ים  מזהמוֹ ת, ידים
עליה ׁש ּמ ברכים כּ וֹ ס ועל בּ רכה.
וּ מה טמאה. נקראת טהרה  בּ לי
לברכה, טמאה בּ ּה  ׁש וֹ תים כּ וֹ ס
בּ הדחה א וֹ תּה  מטהרים  ׁש היוּ  עד
ידיו. ׁש כּ ן כּ ל - וּ מ בּ ח וּ ץ מבּ פנים 
חוֹ בה. אחר וֹ נים  מים זה וּ מוּ ם 

הדּ בר , יא )וס וֹ ד :(ויקרא 
מים אלּ וּ  - "והתקדּ ׁש ּת ם "
- קד ׁש ים " "והייתם  ראׁש וֹ נים.
- קדוֹ ׁש " "כּ י אחר וֹ נים. מים א לּ וּ 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ה íטראא. את Łיגר éן ידי ועל ה ëזõן, äבברéת אחרõנים àמים מאד לכäן üְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹצרי

הíטראאחרא: éי ôידע הלא éי ,üé ויכäן אחרõנים, למים ידיו יõæל üé אחר ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
לŁלõט יכõל אז éי àזה, מאד ליåהר האדם ü וצרי הŁלחן, על קאים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֻאחרא 
üé éל אין אז ŁàלŁה, זäëן àרéת ŁçŁé אמנם זמìים. מ Łאר יõתר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹעליו
üצרי אז יחידי, אדם àהי õת üא מ ם. יסêôק הäëåן àרéת ידי על  éי ,ŁŁְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָח
מאד לכäן üוצרי אחרא, הíטרא éח  מעליו לסêק מאד עד  áדõלה äéְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹנה
éדי  ,õâ לב õתõהיà לנהג üצרי יõתר אחר õנים, àמים áם והìה הëזõן. àְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹבר éת
אחרõנים הëים Łל  äז מ ôנה ידי ועל אחרא, הíטרא עליו יקטרג êŁְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
àברéת יכäן לא אם üé ואחר éאõרח , הäא ע ôה זה éל  עם אמנם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹיסêôק,
äבברéת אחרõנים àמים áדõלה  äéנה ü צרי לכן הàית, לבעל יחזר אז ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהëזõן

יחידי: õתõ היà äבפרט  ְְְִִִִַָָהëזõן,

ידים  נטילת                                                                                                                             ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אצ בּ עוֹ ת  עשׂ ר                                                                                                                         ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הלח  על תוֹ רה להי וֹ ת דּ ברי ן                                                                                         ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ימיו יארי הצּ דקה בּ גלל                                                                                                  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה מּ ל ׁש ל ׁש לחנוֹ  על וּ בלען  גר גּ רן יהא  ׁש לּ א                                                           ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

אחרוֹ נים  מים                                                                                                                        ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

לּ וֹ  ׁש כּ כה העם אׁש רי                                                                                                         ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וכוּ ' מצוה ראׁש וֹ נים מים                                                                                                  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כּ וֹ ס   צרי לׁש ל ׁש ה                                                                                                                  ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌

הלּ ג רביעית  בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס                                                                                               ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֹ

טוֹ ב לא דּ בר יאמר ׁש לּ א הדּ בּ וּ ר לׁש מוֹ ר  צרי                                                        ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹֹ◌ָ◌ָ◌ֹ

הקּ רקע  על פּ ר וּ רים  אוֹ  לחם לזרק ׁש לּ א להזּ הר   צרי                                           ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌





אחרונים ב  מים אלו  קדשים " הזוהר"והייתם  משניות 

דכתיב ה וּ א  הדא  הוּ א ,  דברים ברי) 
א היכם "יד) לה' א ּת ם  "בּ נים  .(ב): 

כּ נגד  ערב. ׁש מן ו)זה :(ישעיה 
צבא וֹ ת ". ה ' קד וֹ ׁש  קדוֹ ׁש  "קדוֹ ׁש 
וגוֹ ', והתקדּ ׁש ּת ם  זה  וּ מוּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ ר ו ל ּק ד וֹ ׁש  בּ נים  ׁש אּת ם יד)לה וֹ דיע "בּ נים(דברים  : 
אלהיכם" לה' .(ג)אּת ם 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ל ýב. Łלח ïרŁת  ראõŁנה  Łנה  הלכõת  חי Łאי טו)àן להåהר:(סעיף  üצרי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ïסäקים ורק õôרה, àדברי ä אפיל הëזõן לברéת אחרõנים מים àין  להפסיק êŁְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹא
ä נì יח אלהים מזמ õר  והם הëז õן, àרéת קדם האחר õנים מים אחר אõתם יאמר äêְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹא
אברכה ïסäק יאמר ואחריו ה ëנõרה, àצäרת õô בŁ מחà לצçר וט õב  ,õêé ä ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֻויברכנ
ואחריו  הלחן, על העõמדת אחרא הíטרא Łלגר ויכäן וגו', עת àכל ה' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאת
üנבר ä ואנחנ äפסäק וגו', ïי ידàר ה' ôהêת äפס äק  וגו', נ Łמע הéל âבר סõף ïְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹסäק

הŁלחן  זה אלי וידàר üé ואחר הללäיה, עõלם ועד מעôה  ãן יä ויכ ה', לפני אŁר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
éתפêת סגäרõת àעינים הëזõן àר éת üויבר נה"ר, אŁר הלחן זה ôב õת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻס õפי
àכäנה, üברçו łמאל , יד על ימין  ויד החזה, éנגד łמאל יד  וי łים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹהעמידה,

àכäנה. üיבר לא אם עליו, לקטרג Łם עõמד אחרא לברü(טז)âהסטרא יâôŁל : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
הõéס, על üיבר לא יחידי אבל זäëן, להם Łי Łאז ,õëע Łנים Łי אם ה õéס ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
ôŁàי  äìלàיק הäא וכן ידיו, ôŁàי õחזõ אŁé אחר אדם הõéס  õ ל çŁמסר üְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוצרי
ואחר ידיו, ôŁàי הõéס יקàל אז  וגו', ה לחן זה אלי וידàר  çאמר וק õדם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻידיו,
זה אלי וידàר יאמר  ואז  àלבד, ימין  àיד õתõא יאחז  ידיו  ôŁàי õתõא çŁְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹקàל 

.üלברä זäëן לעõłת ויתחיל  וגו', àרéת(יז)הלחן ëŁéברכין החסידים מנהג ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
õéס  çŁהיה éדי ,üברëה łמאל לצד  מìח àŁלחן הïת çŁהיה ה õéס , על  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻהëזõן

הõíד: üרâ על  âàבר טעם Łוי ,õמאלłà והïת ,õêŁ àימין àרכה Łְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹל

את ג. ל õמר üצרי אבל הëזõן, לברéת אחרõנים מים àין éלל  להפסיק  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאין
:äארàתçŁ הëזõן,ה ïס äקים לברéת אחרõנים מים àין éלל  להפסיק אין והìה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

éי  õל ואמר אחד אדם לפניו äבא לברכה, õנõ זכר מ õרי לפני הייתי אחת äְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָפעם
לברכה, õנõזכר מõרי  õà ונסéôל ,õכתפà חזק éאב õל Łארע  ימים Łני õל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
הëזõן  לברéת אחרõנים מים àין Łהפסיק מ ïני זה éאב õ ל àא éי ,õ ל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואמר

לברכה זכרõנם ä תינõàר äאמר מה על ועבר מ Łני õת, ïרק âף àקריאת (àרכõת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ע"א) נהüïמ"ב ôכף  ולכן אחרõנים, מים נטילת äהינâ àרכה, לנטילה ôְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכף
אחרõנים מים àין להפסיק êŁא ליåהר üצרי ולכן éאב, õà Ł יáוהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלéת"ף,
õ מé õôרה àדברי לעסק רõצה הäא ואם  õôרה, àדברי ä אפיל éלל, הëזõן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלברéת

קד õôàרה יעסק לברכה , זכרõנם ä תינõàר äאמרŁאמנם אחרõנים. מים õæçŁל ם ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מזמõר הëזõן , àרéת קדם אחרõנים מים אחר לא õמרם ü צרי הïסäקים äêְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹא

הזוהר ברכהמשניות  של לכוס הצריכים דברים  געשרה

 עלינים לסד ת רמז מצותיו  וכל לברכה הס  ע רההכנת  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רכה ל לכ ס  הריכים ְְְְִִִֶַָָָברים

ב  פ "ד, זֹוהר ַ ֵ  ִּתיקּוני 
ׁשל ׁשה ּדברים, עׂשרה ּבֹו ׁשּיהיה צרי ּברכה  ׁשל ׁשּכֹוס  יתּבאר ָ ְֹ ִ ָ ְ ָ ָ ֲ ֶ ְ ִ ֶ ִ ָ ָ ָ ְ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
מּׁשּלֹו". ׁשאכלנ ּו נבר" ה ּמזּמן, ואֹומר ּכֹוס , על לבר מצוה ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֵ ַ ְ ַ ֵ ְ ַ ֵ ָ ְ ָ ְ ִ ְ ָ  ֶׁשאכל ּו

דּ ייןואיהי יי"ן(ד )כּ וֹ ס  דּ איהוּ  , 
יס וֹ ד, מן סוֹ "ד ח וּ ׁש בּ ן
כּ מה דברים עשׂ רה  בּ יּה  וצרי
ואינוּ ן מתניתין, מארי דא וּ קמוּ הוּ 
עּט וּ ר  ואינ וּ ן יס וֹ ד, מן י' כּ חׁש בּ ן
וּ מלא, ח"י וּ ׁש טיפה  הדחה ועּט וּ ף

ׁש ה וּ אבּ אוּ ר: יין, ׁש ל כּ וֹ ס והיא 
מן סוֹ "ד חׁש בּ וֹ ן  יי"ן
דברים, עשׂ רה בּ וֹ  וצרי יסוֹ ד ,
והן הּמ ׁש נה , בּ עלי ׁש בּ ארוּ הוּ  כּ מוֹ 
עּט וּ ר והם  יס וֹ ד, מן י' כּ חׁש בּ וֹ ן
ח"י  וּ ׁש טיפה , הדחה  וע ּט וּ ף,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
הíטרא éי וכו'. עת" àכל ה' את "אברכה ïסäק üé ואחר ,õêé וכו' "äנìיח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ"אלהים
עת" "àכל  נקרא הäא הìה הõåהר, Łàם לעיל  ìéזéר  הŁלחן על העõמדת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחרא
"üנברä לן "הב  ל õמר üצרי מ ם õקêלס äכדי ,"Łדñה אל עת בכל  יבא  "ואל àְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹסõד
àכל ה' את  "אברכה הïסäק זה אõמרים ולכן àלק, ïרŁת àינ äקא ìŁתàאר õמéְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
üé ואחר וכו', הéל" âבר "סõף ïסäק üé ואחר ."üנברä לן "הב ôמäרת וכו', ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹעת"
ואחר וגõמר, "ãי üנבר äואנחנ" ïסäק üé ואחר וגõמר , ïי " ידàר ה' "ôהêת ïְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָסäק

הëזõן: àר éת יאמר üé ואחר ה'", לפני אŁר הלחן  זה אלי "וידàר יאמר üéְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

יין:ד. ŁçŁכä יין, äכŁאין זäëן, ŁçŁ כä àיחיד, ה ëזõן àרéת ואפן àרéתסדר ענין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
à[זõהר] ìéזéר הõéס , על ה ëזõן àרכõת üיבר לא  יחידי הäא אם הìה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהëזõן.
ä יברכ יין, Łם ואין éאחד, ä אכלŁ אנŁים  ŁלŁה õë ע Łי ואם ôרäמה. ïְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹרŁת
ŁלŁה הם ואם הëזõן . àרéת  äיברכ üé ואחר יין, Łאין ïי  על ואף זäëן, àְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹרéת
הëזמõר ôאמר ôח êה  éי זה, àאפן  הçין על  הëזõן àרéת üברô אז יין, Ł ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוי
ה õéס  æôל  üé ואחר וגõמר, ãי üנבר ä ואנחנ הïס äק סõף עד  הìזéרים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹהïסäקים
ýעיני ותôן [àáיהם], על  Łë מ הçמנ çים ýתיõעàאצ Ł חמ על  äותעמידנ ý ימינàְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
àכäנה, הëז õן àרéת üויבר עיניו, יסáר õéס Łם אין ואם הëזõן, àרéת àכל õéàְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹס
àרéת üויבר ,õמאלł על õ ימינ ויד החזה, éנגד  õà ל על  הfiמאלי õיד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוי łים
אם עליו לקטרג Łם עõמד אחרא סטרא éי הìזéר לטעם áמ äרה, àכäנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָהëזõן

éרà üיבר ההäאלא מ õŁêן  éי לברכה, õנõזכר מ õרי לי  ואמר àכäנה . הëזõן ת  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
ראõŁנה, àרכה çŁגמר  עד ידיו Łàני הõéס Łאõחז  מ Łמע àלק , âפרŁת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹינ äקא
ä נâ עמçŁ לõמר רצה  תקוניה", על  íéא יתיב  "éדין Łנ çה àרכה äְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָכëŁתחיל 
לעיל: éŁתäב  õ מé אêא éן  מõרי נהג לא זה éל  ועם ,õימינ יד אצ àעõת Ł חמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל



אחרונים ב  מים אלו  קדשים " הזוהר"והייתם  משניות 

דכתיב ה וּ א  הדא  הוּ א ,  דברים ברי) 
א היכם "יד) לה' א ּת ם  "בּ נים  .(ב): 

כּ נגד  ערב. ׁש מן ו)זה :(ישעיה 
צבא וֹ ת ". ה ' קד וֹ ׁש  קדוֹ ׁש  "קדוֹ ׁש 
וגוֹ ', והתקדּ ׁש ּת ם  זה  וּ מוּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הוּ א.  ּבּ ר ו ל ּק ד וֹ ׁש  בּ נים  ׁש אּת ם יד)לה וֹ דיע "בּ נים(דברים  : 
אלהיכם" לה' .(ג)אּת ם 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ל ýב. Łלח ïרŁת  ראõŁנה  Łנה  הלכõת  חי Łאי טו)àן להåהר:(סעיף  üצרי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ïסäקים ורק õôרה, àדברי ä אפיל הëזõן לברéת אחרõנים מים àין  להפסיק êŁְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹא
ä נì יח אלהים מזמ õר  והם הëז õן, àרéת קדם האחר õנים מים אחר אõתם יאמר äêְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹא
אברכה ïסäק יאמר ואחריו ה ëנõרה, àצäרת õô בŁ מחà לצçר וט õב  ,õêé ä ְְְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹֻויברכנ
ואחריו  הלחן, על העõמדת אחרא הíטרא Łלגר ויכäן וגו', עת àכל ה' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאת
üנבר ä ואנחנ äפסäק וגו', ïי ידàר ה' ôהêת äפס äק  וגו', נ Łמע הéל âבר סõף ïְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹסäק

הŁלחן  זה אלי וידàר üé ואחר הללäיה, עõלם ועד מעôה  ãן יä ויכ ה', לפני אŁר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
éתפêת סגäרõת àעינים הëזõן àר éת üויבר נה"ר, אŁר הלחן זה ôב õת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻס õפי
àכäנה, üברçו łמאל , יד על ימין  ויד החזה, éנגד łמאל יד  וי łים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹהעמידה,

àכäנה. üיבר לא אם עליו, לקטרג Łם עõמד אחרא לברü(טז)âהסטרא יâôŁל : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹ
הõéס, על üיבר לא יחידי אבל זäëן, להם Łי Łאז ,õëע Łנים Łי אם ה õéס ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
ôŁàי  äìלàיק הäא וכן ידיו, ôŁàי õחזõ אŁé אחר אדם הõéס  õ ל çŁמסר üְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוצרי
ואחר ידיו, ôŁàי הõéס יקàל אז  וגו', ה לחן זה אלי וידàר  çאמר וק õדם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻידיו,
זה אלי וידàר יאמר  ואז  àלבד, ימין  àיד õתõא יאחז  ידיו  ôŁàי õתõא çŁְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹקàל 

.üלברä זäëן לעõłת ויתחיל  וגו', àרéת(יז)הלחן ëŁéברכין החסידים מנהג ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
õéס  çŁהיה éדי ,üברëה łמאל לצד  מìח àŁלחן הïת çŁהיה ה õéס , על  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻהëזõן

הõíד: üרâ על  âàבר טעם Łוי ,õמאלłà והïת ,õêŁ àימין àרכה Łְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹל

את ג. ל õמר üצרי אבל הëזõן, לברéת אחרõנים מים àין éלל  להפסיק  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאין
:äארàתçŁ הëזõן,ה ïס äקים לברéת אחרõנים מים àין éלל  להפסיק אין והìה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

éי  õל ואמר אחד אדם לפניו äבא לברכה, õנõ זכר מ õרי לפני הייתי אחת äְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָפעם
לברכה, õנõזכר מõרי  õà ונסéôל ,õכתפà חזק éאב õל Łארע  ימים Łני õל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָזה
הëזõן  לברéת אחרõנים מים àין Łהפסיק מ ïני זה éאב õ ל àא éי ,õ ל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואמר

לברכה זכרõנם ä תינõàר äאמר מה על ועבר מ Łני õת, ïרק âף àקריאת (àרכõת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ע"א) נהüïמ"ב ôכף  ולכן אחרõנים, מים נטילת äהינâ àרכה, לנטילה ôְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכף
אחרõנים מים àין להפסיק êŁא ליåהר üצרי ולכן éאב, õà Ł יáוהר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלéת"ף,
õ מé õôרה àדברי לעסק רõצה הäא ואם  õôרה, àדברי ä אפיל éלל, הëזõן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלברéת

קד õôàרה יעסק לברכה , זכרõנם ä תינõàר äאמרŁאמנם אחרõנים. מים õæçŁל ם ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
מזמõר הëזõן , àרéת קדם אחרõנים מים אחר לא õמרם ü צרי הïסäקים äêְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹא

הזוהר ברכהמשניות  של לכוס הצריכים דברים  געשרה

 עלינים לסד ת רמז מצותיו  וכל לברכה הס  ע רההכנת  ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רכה ל לכ ס  הריכים ְְְְִִִֶַָָָברים

ב  פ "ד, זֹוהר ַ ֵ  ִּתיקּוני 
ׁשל ׁשה ּדברים, עׂשרה ּבֹו ׁשּיהיה צרי ּברכה  ׁשל ׁשּכֹוס  יתּבאר ָ ְֹ ִ ָ ְ ָ ָ ֲ ֶ ְ ִ ֶ ִ ָ ָ ָ ְ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
מּׁשּלֹו". ׁשאכלנ ּו נבר" ה ּמזּמן, ואֹומר ּכֹוס , על לבר מצוה ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֵ ַ ְ ַ ֵ ְ ַ ֵ ָ ְ ָ ְ ִ ְ ָ  ֶׁשאכל ּו

דּ ייןואיהי יי"ן(ד )כּ וֹ ס  דּ איהוּ  , 
יס וֹ ד, מן סוֹ "ד ח וּ ׁש בּ ן
כּ מה דברים עשׂ רה  בּ יּה  וצרי
ואינוּ ן מתניתין, מארי דא וּ קמוּ הוּ 
עּט וּ ר  ואינ וּ ן יס וֹ ד, מן י' כּ חׁש בּ ן
וּ מלא, ח"י וּ ׁש טיפה  הדחה ועּט וּ ף

ׁש ה וּ אבּ אוּ ר: יין, ׁש ל כּ וֹ ס והיא 
מן סוֹ "ד חׁש בּ וֹ ן  יי"ן
דברים, עשׂ רה בּ וֹ  וצרי יסוֹ ד ,
והן הּמ ׁש נה , בּ עלי ׁש בּ ארוּ הוּ  כּ מוֹ 
עּט וּ ר והם  יס וֹ ד, מן י' כּ חׁש בּ וֹ ן
ח"י  וּ ׁש טיפה , הדחה  וע ּט וּ ף,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
הíטרא éי וכו'. עת" àכל ה' את "אברכה ïסäק üé ואחר ,õêé וכו' "äנìיח ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ"אלהים
עת" "àכל  נקרא הäא הìה הõåהר, Łàם לעיל  ìéזéר  הŁלחן על העõמדת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחרא
"üנברä לן "הב  ל õמר üצרי מ ם õקêלס äכדי ,"Łדñה אל עת בכל  יבא  "ואל àְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹסõד
àכל ה' את  "אברכה הïסäק זה אõמרים ולכן àלק, ïרŁת àינ äקא ìŁתàאר õמéְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
üé ואחר וכו', הéל" âבר "סõף ïסäק üé ואחר ."üנברä לן "הב ôמäרת וכו', ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹעת"
ואחר וגõמר, "ãי üנבר äואנחנ" ïסäק üé ואחר וגõמר , ïי " ידàר ה' "ôהêת ïְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָסäק

הëזõן: àר éת יאמר üé ואחר ה'", לפני אŁר הלחן  זה אלי "וידàר יאמר üéְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

יין:ד. ŁçŁכä יין, äכŁאין זäëן, ŁçŁ כä àיחיד, ה ëזõן àרéת ואפן àרéתסדר ענין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
à[זõהר] ìéזéר הõéס , על ה ëזõן àרכõת üיבר לא  יחידי הäא אם הìה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהëזõן.
ä יברכ יין, Łם ואין éאחד, ä אכלŁ אנŁים  ŁלŁה õë ע Łי ואם ôרäמה. ïְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹרŁת
ŁלŁה הם ואם הëזõן . àרéת  äיברכ üé ואחר יין, Łאין ïי  על ואף זäëן, àְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹרéת
הëזמõר ôאמר ôח êה  éי זה, àאפן  הçין על  הëזõן àרéת üברô אז יין, Ł ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוי
ה õéס  æôל  üé ואחר וגõמר, ãי üנבר ä ואנחנ הïס äק סõף עד  הìזéרים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹהïסäקים
ýעיני ותôן [àáיהם], על  Łë מ הçמנ çים ýתיõעàאצ Ł חמ על  äותעמידנ ý ימינàְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
àכäנה, הëז õן àרéת üויבר עיניו, יסáר õéס Łם אין ואם הëזõן, àרéת àכל õéàְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹס
àרéת üויבר ,õמאלł על õ ימינ ויד החזה, éנגד  õà ל על  הfiמאלי õיד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוי łים
אם עליו לקטרג Łם עõמד אחרא סטרא éי הìזéר לטעם áמ äרה, àכäנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָהëזõן

éרà üיבר ההäאלא מ õŁêן  éי לברכה, õנõזכר מ õרי לי  ואמר àכäנה . הëזõן ת  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
ראõŁנה, àרכה çŁגמר  עד ידיו Łàני הõéס Łאõחז  מ Łמע àלק , âפרŁת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹינ äקא
ä נâ עמçŁ לõמר רצה  תקוניה", על  íéא יתיב  "éדין Łנ çה àרכה äְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָכëŁתחיל 
לעיל: éŁתäב  õ מé אêא éן  מõרי נהג לא זה éל  ועם ,õימינ יד אצ àעõת Ł חמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל



דברים ד עשרה בו תקנו ברכה  של הזוהרכוס משניות 

בּ ימין, ונוֹ תנוֹ  יד וֹ י בּ תרי מקבּ לוֹ 
מן וּ מס לּ קוֹ  בּ י ּה , עינוֹ י ויהיב 
בּ מ ּת נה וּ מ ׁש גּ ריּה  טפח , ה ּק רקע
מ ּס טרא עּט וּ ר ביתיּה , לאנ ׁש י
עוֹ טה עּט וּ ף  מילה , דבּ רית דעטרה

כּ למה ב)אוֹ ר קד הוּ א(תהלים ואם , 
לוֹ ג  רביעית א לּ א  בּ י ּה  דלית עני

א ּת מר ד', דאת ׁש עוּ רא  (שם דּ איהי  
א) יעטף",קב  כי  לעני "ּת פלּ ה  :

מ לּ גאו הדחה וּ ׁש טיפה , הדחה
וטהרוֹ  דמלּ ה  ורזא  מ לּ בר , וּ ׁש טיפה

יט)וקדּ ׁש וֹ  טז .(ויקרא 

ברים ערה  נ רכה ל ְְְֲִִֶָָָָָס
ר "מ א רמ"ה, ח "ג ַ זֹוהר

דּ תקינוּ ּת ליתאה , דּ ברכה , כּ וֹ ס 
דּ ברים . עשׂ רה בּ יּה 
חי . עט וּ ף . עטוּ ר. ׁש טיפה. ה דּ חה.
ונוֹ תנוֹ  ידיו . בּ ׁש ּת י מק בּ לוֹ  מלא.
מן וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו  ונוֹ תן  בּ יּ מין .
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ  טפח. ה ּק רקע

בּ יתוֹ . לאנ ׁש י

 א ברים  ערה ְֲִֵָָָסד

כּ וֹ ס וא וֹ רח לג )רזא , "וּ מלא(דברים : 
בגי' כּ וֹ ס ה '". בּ רכּ ת
על  דּ איהי  נׁש מתא , וּ מ ּת ּמ ן א הי"ם .

דכתיב הוּ א  הדא  כּ וֹ ס . (תהלים ׁש מי ּה  
מאןקטז) א א ". יׁש וּ עוֹ ת "כּ וֹ ס :

ה ' לקבל דּ אינּ וּ ן א צּ בּ ען. ה' יׁש וּ ע וֹ ת.
ח יּ ים א הים  דּ איה וּ  דּ כוֹ ס. ספירן

ונוֹ תנוֹ  ידיו בׁש ּת י מקבּ לוֹ  וּ מלא,
מן וּ מסלּ קוֹ  בּ וֹ , עיניו  ונ וֹ תן  בּ ימין,
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ  טפח, ה ּק רקע 
ׁש ל  מצּ ד עטוּ ר  בּ ית וֹ , לאנ ׁש י
עּט וּ ף, מילה , בּ רית ׁש ל עטרה
ה וּ א ואם כּ למה ", א וֹ ר  "עטה
לוֹ ג, רביעית  אלּ א לוֹ  ׁש אין עני
ד', האוֹ ת ׁש ל העוּ ר  ׁש היא 

יעטף ",נאמר כי לעני "ּת פלּ ה : 
מ בּ פנים הדחה  וּ ׁש טיפה, הדחה 
- ה דּ בר וסוֹ ד מ בּ חוּ ץ , וּ ׁש טיפה 

וקדּ ׁש וֹ . וטהר וֹ 

בּ רכהבּ אוּ ר : ׁש ל כּ וֹ ס - ׁש ליׁש י 
דברים עשׂ רה בוֹ  :ׁש ּת ּק נוּ  

חי. עּט וּ ף. ע ּט וּ ר. וּ ׁש טיפה. הדחה 
ונוֹ תנוֹ  ידיו. בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  מלא.
וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו ונוֹ תן בּ יּ מין.
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ  טפח. ה ּק רקע  מן

בית וֹ . לאנ ׁש י

כּ וֹ ס וּ בבּ א וּ ר: סוֹ ד,  דברים דר) 
ה'".לג ) בּ ר כּ ת "וּ מלא  :

וּ מם אלהי"ם, בּ גימטר יּ א כּ וֹ ס
כּ וֹ ס. - ׁש מ וֹ  על ׁש היא ה נּ ׁש מה,

ׁש כּ תוּ ב קטז)זהוּ  "כּ וֹ ס(תהלים  : 
נקרא מי א א". יׁש וּ עוֹ ת

ׁש הןיׁש וּ עוֹ ת אצבּ עוֹ ת , חמׁש  ? 

הזוהר ושטיפהמשניות  ההדחה

ע "ב)בּ ינה רמ"ה  בּ ה וֹ ן,(דף מתּפ טא 
בּ את עשׂ ר. זמנין  ה ' ּת רעין . לחמ ׁש ין
רבּ נן דּ תקינוּ  דּ ברים  י' דּ איהוּ  י',

דּ א ה 'בּ כ וֹ ס , חיּ ים, א הים  יהוּ  
ה'. בּ חׁש בּ ן אתוון,

טיפה ְֲִָָָהדחה

ה דּ חהואוּ קמוּ ה ׁש צּ רי בּ כוֹ ס, 
ה דּ חה וּ ׁש טיפה .
ורזא מבּ פנים . וּ ׁש טיפה מ בּ חוּ ץ,
דּ זכי מאן כּ ברוֹ . ּת וֹ כוֹ  ׁש יּ הא  דּ מ לּ ה ,
למהוי כּ וֹ ס, מהאי לנׁש מתא 
ורזא וּ מ לּ בר. מ לּ גוֹ  דּ כיא  נׁש מתא 

טז)דּ מ לּ ה, ׁש וֹ ,(ויקרא וקדּ  וטהרוֹ  
מבּ ח וּ ץ . וּ קדוּ ׁש ה מ בּ פנים , טהרה 
וּ קדוּ ׁש תיּה  טהרתיּה  לאו  כּ וֹ ס  וּ מה 
הכי א וּ ף מיּ א. בּ לא  וּ מ לּ בר מ לּ ג וֹ 
וּ קדוּ תּה  טהרתּה  לאו נׁש מתא ,
וּ בגין אוֹ רייתא . בּ לא  וּ מ לּ בר מ לּ ג וֹ 
ׁש אין מי  גּ מליאל , רבּ ן אמר דּ א 
ה ּמ דרׁש . לבית יכּ נס  א כּ ברוֹ  ּת וֹ כוֹ 
דּ אילנא מ ּס טרא  איה וּ  דּ לאו  בּ גין
ורע . ט וֹ ב  ה דּ עת מעץ א לּ א  דּ ח יּ י,

ִער

מעטרוֹ עטוּ ר , א וֹ קמ וּ ה  
וארח בּ ּת למידים .
מעטרוֹ  כּ וֹ ס , איהוּ  ה' רזא ,
עטרת דּ איהוּ  י', בּ את בּ ּת למידים 

כּ וֹ ס, ׁש ל ספיר וֹ ת  חמׁש  כּ נגד
ׁש ה בּ ינה ח יּ ים  אלהים ׁש ם  ׁש הוּ א
ׁש ערים. לחמים בּ הם  מתּפ טת 
ׁש ה וּ א י', בּ אוֹ ת  עשׂ ר , ּפ עמים  ה '
חכמים ׁש ּת ּק נוּ  דברים עשׂ רה
חמׁש  ח יּ ים , אלהים  ׁש הוּ א  בּ כוֹ ס ,

ה '. בּ חׁש בּ וֹ ן  אוֹ ת יּ וֹ ת 

ׁש צּ ריבּ אוּ ר: בּ כוֹ ס וּ באר וּ , 
הדחה וּ ׁש טיפה . הדחה 
וסוֹ ד  מבּ פנים . וּ ׁש טיפה מבּ חוּ ץ,
מי  כּ בר וֹ . ּת וֹ כוֹ  ׁש יּ הא - ה דּ בר
להיוֹ ת זה, מכּ וֹ ס לנּ ׁש מה ׁש זּ כה 
וּ מבּ חוּ ץ. מבּ פנים טהוֹ רה  נׁש מה 

- ה דּ בר טז)וסוֹ ד "וטהרוֹ (ויקרא : 
וּ קדה מבּ פנים , טהרה וק דּ ׁש וֹ ".
טהרתוֹ  אין  כּ וֹ ס וּ מה מבּ חוּ ץ.
בּ לי  וּ מ בּ ח וּ ץ מבּ פנים  וּ קד ת וֹ 
טהרתּה  אין  ה נּ ׁש מה  ּכ אף - מים
בּ לי  וּ מבּ חוּ ץ מבּ פנים וּ קד ת ּה 
רבּ ן אמר  זה וּ מוּ ם  ת וֹ רה .
לא כּ ברוֹ  ּת וֹ כוֹ  ׁש אין מי גּ מליאל,
ׁש אין בּ גלל ה ּמ דרׁש . לבית יכּ נס
מעץ א לּ א  הח יּ ים , עץ  מצּ ד ה וּ א

ורע. טוֹ ב  הדּ עת 

מעּט רוֹ בּ א וּ ר : ּפ רׁש וּ ה וּ  - עּט וּ ר  
- סוֹ ד  ודר בּ תלמידים.
בּ תלמידים מעּט רוֹ  כּ וֹ ס, היא ה '
ה '. על עטרה  ׁש היא י', בּ א וֹ ת



דברים ד עשרה בו תקנו ברכה  של הזוהרכוס משניות 

בּ ימין, ונוֹ תנוֹ  יד וֹ י בּ תרי מקבּ לוֹ 
מן וּ מס לּ קוֹ  בּ י ּה , עינוֹ י ויהיב 
בּ מ ּת נה וּ מ ׁש גּ ריּה  טפח , ה ּק רקע
מ ּס טרא עּט וּ ר ביתיּה , לאנ ׁש י
עוֹ טה עּט וּ ף  מילה , דבּ רית דעטרה

כּ למה ב)אוֹ ר קד הוּ א(תהלים ואם , 
לוֹ ג  רביעית א לּ א  בּ י ּה  דלית עני

א ּת מר ד', דאת ׁש עוּ רא  (שם דּ איהי  
א) יעטף",קב  כי  לעני "ּת פלּ ה  :

מ לּ גאו הדחה וּ ׁש טיפה , הדחה
וטהרוֹ  דמלּ ה  ורזא  מ לּ בר , וּ ׁש טיפה

יט)וקדּ ׁש וֹ  טז .(ויקרא 

ברים ערה  נ רכה ל ְְְֲִִֶָָָָָס
ר "מ א רמ"ה, ח "ג ַ זֹוהר

דּ תקינוּ ּת ליתאה , דּ ברכה , כּ וֹ ס 
דּ ברים . עשׂ רה בּ יּה 
חי . עט וּ ף . עטוּ ר. ׁש טיפה. ה דּ חה.
ונוֹ תנוֹ  ידיו . בּ ׁש ּת י מק בּ לוֹ  מלא.
מן וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו  ונוֹ תן  בּ יּ מין .
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ  טפח. ה ּק רקע

בּ יתוֹ . לאנ ׁש י

 א ברים  ערה ְֲִֵָָָסד

כּ וֹ ס וא וֹ רח לג )רזא , "וּ מלא(דברים : 
בגי' כּ וֹ ס ה '". בּ רכּ ת
על  דּ איהי  נׁש מתא , וּ מ ּת ּמ ן א הי"ם .

דכתיב הוּ א  הדא  כּ וֹ ס . (תהלים ׁש מי ּה  
מאןקטז) א א ". יׁש וּ עוֹ ת "כּ וֹ ס :

ה ' לקבל דּ אינּ וּ ן א צּ בּ ען. ה' יׁש וּ ע וֹ ת.
ח יּ ים א הים  דּ איה וּ  דּ כוֹ ס. ספירן

ונוֹ תנוֹ  ידיו בׁש ּת י מקבּ לוֹ  וּ מלא,
מן וּ מסלּ קוֹ  בּ וֹ , עיניו  ונ וֹ תן  בּ ימין,
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ  טפח, ה ּק רקע 
ׁש ל  מצּ ד עטוּ ר  בּ ית וֹ , לאנ ׁש י
עּט וּ ף, מילה , בּ רית ׁש ל עטרה
ה וּ א ואם כּ למה ", א וֹ ר  "עטה
לוֹ ג, רביעית  אלּ א לוֹ  ׁש אין עני
ד', האוֹ ת ׁש ל העוּ ר  ׁש היא 

יעטף ",נאמר כי לעני "ּת פלּ ה : 
מ בּ פנים הדחה  וּ ׁש טיפה, הדחה 
- ה דּ בר וסוֹ ד מ בּ חוּ ץ , וּ ׁש טיפה 

וקדּ ׁש וֹ . וטהר וֹ 

בּ רכהבּ אוּ ר : ׁש ל כּ וֹ ס - ׁש ליׁש י 
דברים עשׂ רה בוֹ  :ׁש ּת ּק נוּ  

חי. עּט וּ ף. ע ּט וּ ר. וּ ׁש טיפה. הדחה 
ונוֹ תנוֹ  ידיו. בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  מלא.
וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו ונוֹ תן בּ יּ מין.
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ  טפח. ה ּק רקע  מן

בית וֹ . לאנ ׁש י

כּ וֹ ס וּ בבּ א וּ ר: סוֹ ד,  דברים דר) 
ה'".לג ) בּ ר כּ ת "וּ מלא  :

וּ מם אלהי"ם, בּ גימטר יּ א כּ וֹ ס
כּ וֹ ס. - ׁש מ וֹ  על ׁש היא ה נּ ׁש מה,

ׁש כּ תוּ ב קטז)זהוּ  "כּ וֹ ס(תהלים  : 
נקרא מי א א". יׁש וּ עוֹ ת

ׁש הןיׁש וּ עוֹ ת אצבּ עוֹ ת , חמׁש  ? 

הזוהר ושטיפהמשניות  ההדחה

ע "ב)בּ ינה רמ"ה  בּ ה וֹ ן,(דף מתּפ טא 
בּ את עשׂ ר. זמנין  ה ' ּת רעין . לחמ ׁש ין
רבּ נן דּ תקינוּ  דּ ברים  י' דּ איהוּ  י',

דּ א ה 'בּ כ וֹ ס , חיּ ים, א הים  יהוּ  
ה'. בּ חׁש בּ ן אתוון,

טיפה ְֲִָָָהדחה

ה דּ חהואוּ קמוּ ה ׁש צּ רי בּ כוֹ ס, 
ה דּ חה וּ ׁש טיפה .
ורזא מבּ פנים . וּ ׁש טיפה מ בּ חוּ ץ,
דּ זכי מאן כּ ברוֹ . ּת וֹ כוֹ  ׁש יּ הא  דּ מ לּ ה ,
למהוי כּ וֹ ס, מהאי לנׁש מתא 
ורזא וּ מ לּ בר. מ לּ גוֹ  דּ כיא  נׁש מתא 

טז)דּ מ לּ ה, ׁש וֹ ,(ויקרא וקדּ  וטהרוֹ  
מבּ ח וּ ץ . וּ קדוּ ׁש ה מ בּ פנים , טהרה 
וּ קדוּ ׁש תיּה  טהרתיּה  לאו  כּ וֹ ס  וּ מה 
הכי א וּ ף מיּ א. בּ לא  וּ מ לּ בר מ לּ ג וֹ 
וּ קדוּ תּה  טהרתּה  לאו נׁש מתא ,
וּ בגין אוֹ רייתא . בּ לא  וּ מ לּ בר מ לּ ג וֹ 
ׁש אין מי  גּ מליאל , רבּ ן אמר דּ א 
ה ּמ דרׁש . לבית יכּ נס  א כּ ברוֹ  ּת וֹ כוֹ 
דּ אילנא מ ּס טרא  איה וּ  דּ לאו  בּ גין
ורע . ט וֹ ב  ה דּ עת מעץ א לּ א  דּ ח יּ י,

ִער

מעטרוֹ עטוּ ר , א וֹ קמ וּ ה  
וארח בּ ּת למידים .
מעטרוֹ  כּ וֹ ס , איהוּ  ה' רזא ,
עטרת דּ איהוּ  י', בּ את בּ ּת למידים 

כּ וֹ ס, ׁש ל ספיר וֹ ת  חמׁש  כּ נגד
ׁש ה בּ ינה ח יּ ים  אלהים ׁש ם  ׁש הוּ א
ׁש ערים. לחמים בּ הם  מתּפ טת 
ׁש ה וּ א י', בּ אוֹ ת  עשׂ ר , ּפ עמים  ה '
חכמים ׁש ּת ּק נוּ  דברים עשׂ רה
חמׁש  ח יּ ים , אלהים  ׁש הוּ א  בּ כוֹ ס ,

ה '. בּ חׁש בּ וֹ ן  אוֹ ת יּ וֹ ת 

ׁש צּ ריבּ אוּ ר: בּ כוֹ ס וּ באר וּ , 
הדחה וּ ׁש טיפה . הדחה 
וסוֹ ד  מבּ פנים . וּ ׁש טיפה מבּ חוּ ץ,
מי  כּ בר וֹ . ּת וֹ כוֹ  ׁש יּ הא - ה דּ בר
להיוֹ ת זה, מכּ וֹ ס לנּ ׁש מה ׁש זּ כה 
וּ מבּ חוּ ץ. מבּ פנים טהוֹ רה  נׁש מה 

- ה דּ בר טז)וסוֹ ד "וטהרוֹ (ויקרא : 
וּ קדה מבּ פנים , טהרה וק דּ ׁש וֹ ".
טהרתוֹ  אין  כּ וֹ ס וּ מה מבּ חוּ ץ.
בּ לי  וּ מ בּ ח וּ ץ מבּ פנים  וּ קד ת וֹ 
טהרתּה  אין  ה נּ ׁש מה  ּכ אף - מים
בּ לי  וּ מבּ חוּ ץ מבּ פנים וּ קד ת ּה 
רבּ ן אמר  זה וּ מוּ ם  ת וֹ רה .
לא כּ ברוֹ  ּת וֹ כוֹ  ׁש אין מי גּ מליאל,
ׁש אין בּ גלל ה ּמ דרׁש . לבית יכּ נס
מעץ א לּ א  הח יּ ים , עץ  מצּ ד ה וּ א

ורע. טוֹ ב  הדּ עת 

מעּט רוֹ בּ א וּ ר : ּפ רׁש וּ ה וּ  - עּט וּ ר  
- סוֹ ד  ודר בּ תלמידים.
בּ תלמידים מעּט רוֹ  כּ וֹ ס, היא ה '
ה '. על עטרה  ׁש היא י', בּ א וֹ ת



כשלמהו אור  הזוהרעטה משניות 

לאעטפא צּ רי עט וּ ף, ה'. על
ריׁש יּה . על  דּ ׁש כינּת א בּ גין ריׁש יּה 
מתניתין, מארי אוּ קמ וּ ה דּ הכי
ד'  למיה חכם לתלמיד אסוּ ר

מוּ ם  הראׁש . בּ גלוּ י  ו )א ּמ וֹ ת :(ישעיה 
ׁש כּ ן כּ ל כּ ב וֹ דוֹ ". הארץ  כל "מ א
קדיׁש א, ׁש מא וּ באדכּ רת בּ ברכה,

הרא ׁש . בּ גלוּ י  למהוי

למה"" אר ְֶַַָֹעטה

אתעטףדּ את איהי ידוֹ ד, מן  י' 
א וּ יר. ואתעביד (והינוּ בּ א וֹ ר, 

מחכּ ים) ישׂ ראל דּ ארץ י'אוירא דּ את בּ גין 
א וֹ ר  והיינוּ  בּ אויר, חכמה  דּ איהי 
הדא עלמא , בּ רא כּ ד בּ יּה  דּ אתעטף

דכתיב, קד)ה וּ א  א וֹ ר (תהלים "עטה  : 
איה וּ  והאי א)כּ למה ". :(בראשית  

מארי ואוֹ קמ וּ ה א וּ יר. יהי א וֹ ר" "יהי
כּ ל  נתהווה  בּ טרם ּת וֹ רה, סתרי 
יהי דּ א  וּ בגין  ההוי וֹ ת. נתהו וּ  דּ בר,
דּ נא . מ ּק דמת דּ הוה א וֹ ר , ויהי א וֹ ר

ַחי 

וארחח "י החבית. מן חי  א וּ קמוּ ה, 
איהי ע לּ אה  ׁש כינּת א  רזא ,
לעי לּ א, מּת ּת א  דּ ספיראן ּת מינאה
בּ ּה  וא ּת מר ח ', אתקריאת דּ א  וּ בגין

כד) בּ ית".(משלי יבּ נה  "בּ חכמה :

בּ גלל  רא ׁש וֹ  לעטף צרי - עּט וּ ף
 ּׁש כ ראׁש וֹ . על ׁש הכינה
אסוּ ר הּמ ׁש נה , בּ עלי ּפ ר ׁש וּ הוּ 
אּמ וֹ ת ד '  ּלהל חכם לתלמיד

מ וּ ם הראׁש , ו)בּ גלּ וּ י :(ישעיה 
ׁש כּ ן כּ ל כּ בוֹ דוֹ ". הארץ כל "מלא 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ם וּ בהזכּ רת בּ ברכה

הראׁש . בּ גלּ וּ י להיוֹ ת ׁש אסוּ ר 

היאבּ א וּ ר : יהו "ה  מן  י' ׁש אוֹ ת 
בּ אוֹ ר, ׁש התעּט פה

אויר . ארץונעשׂ תה ׁש ל אויר (וזהוּ  

מח כּ ים ) י',י שׂ ראל ׁש אוֹ ת מוּ ם 
ח  א וֹ רׁש היא  וזה וּ  בּ אויר , כמה , 

העוֹ לם. את  כּ ׁש בּ רא  בּ וֹ  ׁש התעּט ף
ׁש כּ ת וּ ב קד)זהוּ  א וֹ ר(תהלים  "עטה : 

וזה וּ  א )כּ למה ". "יהי (בראשית : 
בּ עלי  וּ פר ׁש וּ הוּ  אויר. יהי - א וֹ ר"
ׁש נּ תה וּ ה בּ טרם ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת
וּ מוּ ם ההויוֹ ת . נתהוּ וּ  דּ בר , כּ ל
ׁש היה אוֹ ר , ויהי אוֹ ר  יהי נאמר זה 

קדמ וֹ ן. מזּ מן

מןבּ אוּ ר: חי ּפ רׁש וּ הוּ  - חי 
- סוֹ ד  ודר החבית.
ׁש מינית היא  עליוֹ נה ׁש כינה 
וּ מוּ ם למעלה , מּמ ּט ה  לּס פיר וֹ ת 
בּ ּה  ונאמר ח ', אוֹ ת נקראת זה 

הזוהר וזכורמשניות  שמור  זיין 

דּ איהי וּ בגין  בּ י"ת. ח ' חבית: והיינוּ 
דּ כתיב ג )חיּ ים, ח יּ ים(משלי "עץ : 

איהוּ  מּת ּמ ן יין בּ ּה ", לּמ חזיקים היא
מאן דּ א וֹ רייתא. יינא איהוּ  ודא ח "י .
ועוֹ ד, ח "י . אקרי בּ ּה , דּ א ׁש ּת דּ ל

החבית. מן חי איה וּ  ח "י. צּ דיק 

וזכר מר  ְִַָָיין

ח וּ ור יין גּ וונין , ּת רין מ נּ יּה  אית 
ע "ב . הא  אנּפ ין . ע' יין , וסוּ מק.
זכוֹ ר  איהי  דּ יין, גּ וונין ּת רין ולקבל
דּ קד וּ ׁש  ּת יבין וע' דּ ׁש בּ ת, ו ׁש מ וֹ ר

ה ע "ב .ויכלּ "וּ , א  

ֵָמלא

כּ וֹ ס מלּ א, דכתיב  ה וּ א  (דברים הדא  
וא וֹ ףלג ) ה '". בּ ר כּ ת "וּ מלא  :

בּ ר  דּ אוֹ רייתא . מיינא  מ לּ א  דּ איהוּ 
כּ מה ׁש לים, למהוי צּ רי הכי נׁש 

אמר כה)דאּת  ּת ם",(בראשית  "איׁש  : 
כּ מוֹ  ׁש לים . לג )גּ בר "ויּ בא(בראשית  : 

למהוי צּ רי הכי ׁש לם ", יעקב
בּ ּה  יהיה ולא  ׁש לימתא , נׁש מתא 

כא)ּפ גם , מ וּ ם(ויקרא בּ וֹ  אׁש ר דּ כל 
י"ּה , עם אלּ ם  הכי אוּ ף יקרב. א 

כּ וֹ ס . כּ ח וּ ׁש בּ ן א הים , י"ה)ה וּ א  (שם 
ותמצּ א א לּ ם   ֹוהפו מלא , איהוּ 

כד) בּ ית ".(משלי יבּ נה  "בּ חכמה :
חבית וּ מוּ םוזהוּ  בּ י"ת . ח ' : 

ׁש כּ תוּ ב חיּ ים, ג )ׁש היא :(משלי 
בּ ּה ", לּמ חזיקים  היא  חיּ ים  "עץ
יינּה  וזהוּ  חי. הוּ א מם ה יּ ין
בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ּת וֹ רה. ׁש ל
ׁש ה וּ א חי, צדּ יק ועוֹ ד, חי. נקרא 

החבית. מן חי

-בּ אוּ ר: גונים ׁש ני מ ּמ נּ וּ  יׁש  יין 
גּ ימטריּ א יין ואדם. לבן
וּ כנגד  ע"ב. הרי ּפ נים . ׁש בעים 
זכוֹ ר ה וּ א  ה יּ ין, ׁש ל גונים ׁש ני
ּת בוֹ ת וׁש בעים ׁש בּ ת, ׁש ל וׁש מוֹ ר 

ע"ב. הרי - ויכלּ "וּ  קדּ וּ ׁש  ׁש ל 

כּ וֹ סבּ אוּ ר : ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  - מלא 
לג ) בּ רכּ ת(דברים  "וּ מלא :

ׁש ל  מיּ ינּה  מלא  ׁש ה וּ א ואף ה '".
ׁש לם, להיוֹ ת  צרי  ּכ אדם ּת וֹ רה .

ׁש נּ אמר  כה )כּ מוֹ  "איׁש (בראשית : 
כּ מוֹ  ׁש לם , גּ בר  - לג )ּת ם" :(שם  

צרי  ּכ ׁש לם ". יעקב "ויּ בא 
יהיה ולא  ׁש למה , נׁש מה  להיוֹ ת

ׁש נּ אמר ּפ גם, כא )בּ ּה  ׁש כּ ל (ויקרא 
אף(איש ) יקרב. לא מ וּ ם בּ וֹ  אׁש ר 

ה וּ א - י"ּה  עם א לּ ם א וֹ תיּ וֹ ת  ּכ
כּ וֹ ס. כּ חׁש בּ וֹ ן י"ה )אלהים, (שם  



כשלמהו אור  הזוהרעטה משניות 

לאעטפא צּ רי עט וּ ף, ה'. על
ריׁש יּה . על  דּ ׁש כינּת א בּ גין ריׁש יּה 
מתניתין, מארי אוּ קמ וּ ה דּ הכי
ד'  למיה חכם לתלמיד אסוּ ר

מוּ ם  הראׁש . בּ גלוּ י  ו )א ּמ וֹ ת :(ישעיה 
ׁש כּ ן כּ ל כּ ב וֹ דוֹ ". הארץ  כל "מ א
קדיׁש א, ׁש מא וּ באדכּ רת בּ ברכה,

הרא ׁש . בּ גלוּ י  למהוי

למה"" אר ְֶַַָֹעטה

אתעטףדּ את איהי ידוֹ ד, מן  י' 
א וּ יר. ואתעביד (והינוּ בּ א וֹ ר, 

מחכּ ים) ישׂ ראל דּ ארץ י'אוירא דּ את בּ גין 
א וֹ ר  והיינוּ  בּ אויר, חכמה  דּ איהי 
הדא עלמא , בּ רא כּ ד בּ יּה  דּ אתעטף

דכתיב, קד)ה וּ א  א וֹ ר (תהלים "עטה  : 
איה וּ  והאי א)כּ למה ". :(בראשית  

מארי ואוֹ קמ וּ ה א וּ יר. יהי א וֹ ר" "יהי
כּ ל  נתהווה  בּ טרם ּת וֹ רה, סתרי 
יהי דּ א  וּ בגין  ההוי וֹ ת. נתהו וּ  דּ בר,
דּ נא . מ ּק דמת דּ הוה א וֹ ר , ויהי א וֹ ר

ַחי 

וארחח "י החבית. מן חי  א וּ קמוּ ה, 
איהי ע לּ אה  ׁש כינּת א  רזא ,
לעי לּ א, מּת ּת א  דּ ספיראן ּת מינאה
בּ ּה  וא ּת מר ח ', אתקריאת דּ א  וּ בגין

כד) בּ ית".(משלי יבּ נה  "בּ חכמה :

בּ גלל  רא ׁש וֹ  לעטף צרי - עּט וּ ף
 ּׁש כ ראׁש וֹ . על ׁש הכינה
אסוּ ר הּמ ׁש נה , בּ עלי ּפ ר ׁש וּ הוּ 
אּמ וֹ ת ד '  ּלהל חכם לתלמיד

מ וּ ם הראׁש , ו)בּ גלּ וּ י :(ישעיה 
ׁש כּ ן כּ ל כּ בוֹ דוֹ ". הארץ כל "מלא 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ם וּ בהזכּ רת בּ ברכה

הראׁש . בּ גלּ וּ י להיוֹ ת ׁש אסוּ ר 

היאבּ א וּ ר : יהו "ה  מן  י' ׁש אוֹ ת 
בּ אוֹ ר, ׁש התעּט פה

אויר . ארץונעשׂ תה ׁש ל אויר (וזהוּ  

מח כּ ים ) י',י שׂ ראל ׁש אוֹ ת מוּ ם 
ח  א וֹ רׁש היא  וזה וּ  בּ אויר , כמה , 

העוֹ לם. את  כּ ׁש בּ רא  בּ וֹ  ׁש התעּט ף
ׁש כּ ת וּ ב קד)זהוּ  א וֹ ר(תהלים  "עטה : 

וזה וּ  א )כּ למה ". "יהי (בראשית : 
בּ עלי  וּ פר ׁש וּ הוּ  אויר. יהי - א וֹ ר"
ׁש נּ תה וּ ה בּ טרם ה ּת וֹ רה , סוֹ ד וֹ ת
וּ מוּ ם ההויוֹ ת . נתהוּ וּ  דּ בר , כּ ל
ׁש היה אוֹ ר , ויהי אוֹ ר  יהי נאמר זה 

קדמ וֹ ן. מזּ מן

מןבּ אוּ ר: חי ּפ רׁש וּ הוּ  - חי 
- סוֹ ד  ודר החבית.
ׁש מינית היא  עליוֹ נה ׁש כינה 
וּ מוּ ם למעלה , מּמ ּט ה  לּס פיר וֹ ת 
בּ ּה  ונאמר ח ', אוֹ ת נקראת זה 

הזוהר וזכורמשניות  שמור  זיין 

דּ איהי וּ בגין  בּ י"ת. ח ' חבית: והיינוּ 
דּ כתיב ג )חיּ ים, ח יּ ים(משלי "עץ : 

איהוּ  מּת ּמ ן יין בּ ּה ", לּמ חזיקים היא
מאן דּ א וֹ רייתא. יינא איהוּ  ודא ח "י .
ועוֹ ד, ח "י . אקרי בּ ּה , דּ א ׁש ּת דּ ל

החבית. מן חי איה וּ  ח "י. צּ דיק 

וזכר מר  ְִַָָיין

ח וּ ור יין גּ וונין , ּת רין מ נּ יּה  אית 
ע "ב . הא  אנּפ ין . ע' יין , וסוּ מק.
זכוֹ ר  איהי  דּ יין, גּ וונין ּת רין ולקבל
דּ קד וּ ׁש  ּת יבין וע' דּ ׁש בּ ת, ו ׁש מ וֹ ר

ה ע "ב .ויכלּ "וּ , א  

ֵָמלא

כּ וֹ ס מלּ א, דכתיב  ה וּ א  (דברים הדא  
וא וֹ ףלג ) ה '". בּ ר כּ ת "וּ מלא  :

בּ ר  דּ אוֹ רייתא . מיינא  מ לּ א  דּ איהוּ 
כּ מה ׁש לים, למהוי צּ רי הכי נׁש 

אמר כה)דאּת  ּת ם",(בראשית  "איׁש  : 
כּ מוֹ  ׁש לים . לג )גּ בר "ויּ בא(בראשית  : 

למהוי צּ רי הכי ׁש לם ", יעקב
בּ ּה  יהיה ולא  ׁש לימתא , נׁש מתא 

כא)ּפ גם , מ וּ ם(ויקרא בּ וֹ  אׁש ר דּ כל 
י"ּה , עם אלּ ם  הכי אוּ ף יקרב. א 

כּ וֹ ס . כּ ח וּ ׁש בּ ן א הים , י"ה)ה וּ א  (שם 
ותמצּ א א לּ ם   ֹוהפו מלא , איהוּ 

כד) בּ ית ".(משלי יבּ נה  "בּ חכמה :
חבית וּ מוּ םוזהוּ  בּ י"ת . ח ' : 

ׁש כּ תוּ ב חיּ ים, ג )ׁש היא :(משלי 
בּ ּה ", לּמ חזיקים  היא  חיּ ים  "עץ
יינּה  וזהוּ  חי. הוּ א מם ה יּ ין
בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ּת וֹ רה. ׁש ל
ׁש ה וּ א חי, צדּ יק ועוֹ ד, חי. נקרא 

החבית. מן חי

-בּ אוּ ר: גונים ׁש ני מ ּמ נּ וּ  יׁש  יין 
גּ ימטריּ א יין ואדם. לבן
וּ כנגד  ע"ב. הרי ּפ נים . ׁש בעים 
זכוֹ ר ה וּ א  ה יּ ין, ׁש ל גונים ׁש ני
ּת בוֹ ת וׁש בעים ׁש בּ ת, ׁש ל וׁש מוֹ ר 

ע"ב. הרי - ויכלּ "וּ  קדּ וּ ׁש  ׁש ל 

כּ וֹ סבּ אוּ ר : ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  - מלא 
לג ) בּ רכּ ת(דברים  "וּ מלא :

ׁש ל  מיּ ינּה  מלא  ׁש ה וּ א ואף ה '".
ׁש לם, להיוֹ ת  צרי  ּכ אדם ּת וֹ רה .

ׁש נּ אמר  כה )כּ מוֹ  "איׁש (בראשית : 
כּ מוֹ  ׁש לם , גּ בר  - לג )ּת ם" :(שם  

צרי  ּכ ׁש לם ". יעקב "ויּ בא 
יהיה ולא  ׁש למה , נׁש מה  להיוֹ ת

ׁש נּ אמר ּפ גם, כא )בּ ּה  ׁש כּ ל (ויקרא 
אף(איש ) יקרב. לא מ וּ ם בּ וֹ  אׁש ר 

ה וּ א - י"ּה  עם א לּ ם א וֹ תיּ וֹ ת  ּכ
כּ וֹ ס. כּ חׁש בּ וֹ ן י"ה )אלהים, (שם  



ידיוח בשתי  הזוהרמקבלו משניות 

י"ּה . ּת ּמ ן  אית כּ ד  אימתי. מ לּ א.
יז)והיינוּ  י"ּה ".(שמות כּ ס על יד "כּ י : 

עּמ וּ דא ו"ה . חוּ ׁש בּ ניּה  אדנ "י 
מן מ לּ א ע"א)דּ אמצּ עיתא  ע ' (תקונים 

עליּה  ׁש ריא  דּ א  וּ בגין ּת רווייה וּ .
מפרׁש . ׁש מא  דּ ה וּ א  אדם ,

ידיו  י לְְְִֵַָָמק

כּ גוונאמקבּ לוֹ  ידיו, בּ ׁש ּת י 
דּ הוה דּ א וֹ רייתא ,
חדא, בּ לוּ חא  דּ ברן ה' לוּ חין, בּ תרין 
וה ' ימינא. דּ יד א צּ בּ עאן ה' לקבל
א צּ בּ ען ה ' לקבל  ּת ניינא, בּ לוּ חא 
בּ ימינא ואתייהיבוּ  שׂ מאלא . דּ יד
ׁש ני דּ א, וּ בגין ימין. בּ יד דּ היינוּ 
ולא בּ ידוֹ , הוֹ ריד אבנים  לוּ ח וֹ ת
קרא, דּ אסהיד איהוּ  והאי בּ ידיו .

לג ) למ וֹ ".(דברים דּ ת א ׁש  "מימינ וֹ  :

 עיניו ְֵֵָונתן

כּ וֹ ס,ונוֹ תן דּ האי  בּ גין בּ וֹ , עיניו 
ארעא לקבל דּ איה וּ 

בּ ּה , דּ א ּת מר יא)דּ ישׂ ראל, :(דברים 
ועיינין בּ ּה ". הי א ה' עיני "ּת מיד
סנהדרין, ׁש בעין  אינּ וּ ן דּ לעילּ א ,
עיינין ּת רין עלייהוּ . ואהרן וּ מׁש ה
עין וחד ימין , עין חד עלּ אין.
בּ יּ ין . כּ מנין ע"ב, ואי נּ וּ ן שׂ מאלא,
עינוֹ . בּ כּ וֹ ס דּ נוֹ תן רזא איה וּ  והאי 

ותמצא א לּ ם  א וֹ ת יּ וֹ ת   והפ מלא, ה וּ א 
מתי א וֹ ת יּ וֹ תמלא . ׁש ם  יׁש  כּ א ׁש ר  ? 
והינוּ  יז)י"ּה . כּ ס(שמות על יד  "כּ י : 

הע ּמ וּ ד ו"ה. חׁש בּ וֹ נ וֹ  אדנ"י י"ּה ".
זה וּ מוּ ם  מניהם , מלא  האמצעי
מפרׁש . ׁש ם  ׁש ה וּ א  אדם , עליו ׁש וֹ רה

כּ מוֹ בּ א וּ ר : - ידיו  בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  
בּ ׁש ני  ׁש היתה  הּת וֹ רה
אחד  בּ לוּ ח דּ בּ ר וֹ ת חמה  לוּ חוֹ ת ,
ימין, יד ׁש ל  אצבּ עוֹ ת  חמ ׁש  כּ נגד
חמׁש  כּ נגד ׁש ני בּ לוּ ח וחמה
ונּת נוּ  שׂ מאל. יד ׁש ל אצבּ עוֹ ת 
וּ מוּ ם ימין. בּ יד כּ לוֹ מר  בימין,
ולא בּ ידוֹ , אבנים ל וּ ח וֹ ת ׁש ני זה ,
הּפ ס וּ ק, ׁש ּמ עיד וזה וּ  בידיו.

לג ) למוֹ ".(דברים  דּ ת  א ׁש  "מימינוֹ  :

מוּ םבּ א וּ ר : - בּ וֹ  עיניו  ונוֹ תן 
ארץ כּ נגד  ה וּ א  זה  ׁש כּ וֹ ס

בּ ּה  ׁש נּ אמר  יא )ישׂ ראל, :(דברים  
בּ ּה ". אלהי ה' עיני "ּת מיד
ׁש בעים הם מעלה ׁש ל  ועינים
ואהרן. מׁש ה ועליהם  סנהדרין ,
עין אחת עליוֹ נוֹ ת . עינים ׁש ּת י
והם שׂ מאל . עין ואחת ימין,
ׁש ל  סוֹ ד וזהוּ  "בּ יּ ין ". כּ מנין ע"ב,

עינ וֹ . בּ כּ וֹ ס נ וֹ תן 

הזוהר טפח משניות  הקרקע מן  טומגביהו

טפח הרקע מן   יה מגְְִִֶַַַַַ

בּ גיןוּ מגבּ יה וֹ  טפח, הּק רקע מן 
בּ עי כּ וֹ ס, איהי ה ' דּ את
טפח, דּ איהי י', בּ את לּה  לסלּ קא
א צּ בּ עאן . בּ ה' ה' אתּפ ּת חת דּ ביּה 
בּ גין בּ מ ּת נה , בּ יתוֹ  לאנׁש י  וּ מׁש גּ רוֹ 
נפ ׁש , דּ איהי דּ ביתה וּ , דּ יתבּ ר

בּ ּה  יא)דּ א ּת מר "נפ ׁש נוּ (במדבר : 
ואתבּ רכת כּ ל", אין  יבׁש ה
דכתיב, ה וּ א  הדא ּפ רין, ואתעבידת

א) דּ ׁש א ".(בראשית הארץ "ּת דׁש א :

ר "מ רע"ג: ח"ג ַ זֹוהר
וא וֹ קמ וּ הּת ׁש יעאה, דּ ברכה . כּ וֹ ס 

דמתניתין, מארי
דּ ברכה בכוֹ ס נאמר וּ  דברים  עשׂ רה 
הדּ ח"ה . עּט וּ "ף . עּט וּ "ר. אי נּ וּ ן. ואלּ ין 
וּ מקבּ לוֹ  מל"א . ח "י . ׁש טיפ"ה.
וּ מס לּ קוֹ  בּ יּ מין. ונ וֹ תנוֹ  ידיו. בּ ׁש ּת י
בוֹ . עיניו  ונוֹ תן  טפח. ה ּק רקע  מן
ביתוֹ . לאנׁש י  בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ 

ׁש  ארבּ עה א לּ א  לנוּ  אין הןועכ ׁש יו, 
ויׁש  מ לּ א . חי. וּ ׁש טיפה . ה דּ חה.
א וֹ מרים ויׁש  החבית, מן  חי א וֹ מרים 
היא זוֹ  ׁש בירתוֹ  ׁש לם. ה כּ וֹ ס חי,

מיתתוֹ .
א הים .כּ וֹ ס ה וּ א  החכמה, דּ ר על

והם)וה וּ א  בי"ּה  והכא(מלא 
ׁש הוּ א כּ ס  כּ מ וֹ  ו' בּ לא כּ "ס ׁש לם ,

-ּב אוּ ר: טפח הּק רקע  מן וּ מגבּ יהוֹ  
כּ וֹ ס , היא  ה' ׁש א וֹ ת  מוּ ם 
ׁש היא  י', בּ א וֹ ת  אוֹ ת ּה  להעלוֹ ת  צרי
בּ חמׁש  ה' אוֹ ת נפ ּת חת  ׁש בּ וֹ  טפח,
ביתוֹ  לאנ ׁש י וּ מׁש גּ רוֹ  אצבּ ע וֹ ת.

אׁש ּת וֹ ,-בּ מּת נה ׁש ּת תבּ ר מוּ ם 
בּ ּה  ׁש נּ אמר נפ ׁש , יא )ׁש היא  :(במדבר  

וּ מתבּ רכת  כּ ל". אין  יב ׁש ה "נפׁש נוּ 
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ּפ ר וֹ ת. (בראשיתוע וֹ שׂ ה 

דּ ׁש א".א ) הארץ  "ּת דׁש א  :

ׁש ל ביאורבּ א וּ ר : כּ וֹ ס - ּת ׁש יעי : 
בּ עלי  וּ פרׁש וּ ה בּ רכה ,
נאמרוּ  דברים  עשׂ רה  ה ּמ ׁש נה,

הם וא לּ וּ  בּ רכה, ׁש ל עּט וּ "ר.בּ כוֹ ס : 
ח"י. ׁש טיפ"ה. הדח "ה. עּט וּ "ף.

ונוֹ תנוֹ מ  ידיו. בּ ׁש ּת י וּ מק בּ לוֹ  ל"א . 
טפח. ה ּק רקע מן  וּ מס לּ ק וֹ  ביּ מין.
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ ר וֹ  בּ וֹ . עיניו  ונ וֹ תן 
אלּ א לנ וּ  אין  ועכׁש ו ביתוֹ . לאנ ׁש י

ׁש הם וּ ׁש טיפה.ארבּ עה , הדחה . : 
מן חי, אוֹ מרים ויׁש  מלא . חי.
הכּ וֹ ס חי, א וֹ מרים  ויׁש  החבית .
מיתת וֹ . היא זוֹ  ׁש בירת וֹ  ׁש לם.

ה וּ אבּ אוּ ר: החכמה  דּ ר על כּ וֹ ס  
וה וּ א  בּ י"ּה אלהים , (מלא 

כּ מוֹ והם ) ו', בּ לי כּ "ס ׁש לם. וכאן  



ידיוח בשתי  הזוהרמקבלו משניות 

י"ּה . ּת ּמ ן  אית כּ ד  אימתי. מ לּ א.
יז)והיינוּ  י"ּה ".(שמות כּ ס על יד "כּ י : 

עּמ וּ דא ו"ה . חוּ ׁש בּ ניּה  אדנ "י 
מן מ לּ א ע"א)דּ אמצּ עיתא  ע ' (תקונים 

עליּה  ׁש ריא  דּ א  וּ בגין ּת רווייה וּ .
מפרׁש . ׁש מא  דּ ה וּ א  אדם ,

ידיו  י לְְְִֵַָָמק

כּ גוונאמקבּ לוֹ  ידיו, בּ ׁש ּת י 
דּ הוה דּ א וֹ רייתא ,
חדא, בּ לוּ חא  דּ ברן ה' לוּ חין, בּ תרין 
וה ' ימינא. דּ יד א צּ בּ עאן ה' לקבל
א צּ בּ ען ה ' לקבל  ּת ניינא, בּ לוּ חא 
בּ ימינא ואתייהיבוּ  שׂ מאלא . דּ יד
ׁש ני דּ א, וּ בגין ימין. בּ יד דּ היינוּ 
ולא בּ ידוֹ , הוֹ ריד אבנים  לוּ ח וֹ ת
קרא, דּ אסהיד איהוּ  והאי בּ ידיו .

לג ) למ וֹ ".(דברים דּ ת א ׁש  "מימינ וֹ  :

 עיניו ְֵֵָונתן

כּ וֹ ס,ונוֹ תן דּ האי  בּ גין בּ וֹ , עיניו 
ארעא לקבל דּ איה וּ 

בּ ּה , דּ א ּת מר יא)דּ ישׂ ראל, :(דברים 
ועיינין בּ ּה ". הי א ה' עיני "ּת מיד
סנהדרין, ׁש בעין  אינּ וּ ן דּ לעילּ א ,
עיינין ּת רין עלייהוּ . ואהרן וּ מׁש ה
עין וחד ימין , עין חד עלּ אין.
בּ יּ ין . כּ מנין ע"ב, ואי נּ וּ ן שׂ מאלא,
עינוֹ . בּ כּ וֹ ס דּ נוֹ תן רזא איה וּ  והאי 

ותמצא א לּ ם  א וֹ ת יּ וֹ ת   והפ מלא, ה וּ א 
מתי א וֹ ת יּ וֹ תמלא . ׁש ם  יׁש  כּ א ׁש ר  ? 
והינוּ  יז)י"ּה . כּ ס(שמות על יד  "כּ י : 

הע ּמ וּ ד ו"ה. חׁש בּ וֹ נ וֹ  אדנ"י י"ּה ".
זה וּ מוּ ם  מניהם , מלא  האמצעי
מפרׁש . ׁש ם  ׁש ה וּ א  אדם , עליו ׁש וֹ רה

כּ מוֹ בּ א וּ ר : - ידיו  בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  
בּ ׁש ני  ׁש היתה  הּת וֹ רה
אחד  בּ לוּ ח דּ בּ ר וֹ ת חמה  לוּ חוֹ ת ,
ימין, יד ׁש ל  אצבּ עוֹ ת  חמ ׁש  כּ נגד
חמׁש  כּ נגד ׁש ני בּ לוּ ח וחמה
ונּת נוּ  שׂ מאל. יד ׁש ל אצבּ עוֹ ת 
וּ מוּ ם ימין. בּ יד כּ לוֹ מר  בימין,
ולא בּ ידוֹ , אבנים ל וּ ח וֹ ת ׁש ני זה ,
הּפ ס וּ ק, ׁש ּמ עיד וזה וּ  בידיו.

לג ) למוֹ ".(דברים  דּ ת  א ׁש  "מימינוֹ  :

מוּ םבּ א וּ ר : - בּ וֹ  עיניו  ונוֹ תן 
ארץ כּ נגד  ה וּ א  זה  ׁש כּ וֹ ס

בּ ּה  ׁש נּ אמר  יא )ישׂ ראל, :(דברים  
בּ ּה ". אלהי ה' עיני "ּת מיד
ׁש בעים הם מעלה ׁש ל  ועינים
ואהרן. מׁש ה ועליהם  סנהדרין ,
עין אחת עליוֹ נוֹ ת . עינים ׁש ּת י
והם שׂ מאל . עין ואחת ימין,
ׁש ל  סוֹ ד וזהוּ  "בּ יּ ין ". כּ מנין ע"ב,

עינ וֹ . בּ כּ וֹ ס נ וֹ תן 

הזוהר טפח משניות  הקרקע מן  טומגביהו

טפח הרקע מן   יה מגְְִִֶַַַַַ

בּ גיןוּ מגבּ יה וֹ  טפח, הּק רקע מן 
בּ עי כּ וֹ ס, איהי ה ' דּ את
טפח, דּ איהי י', בּ את לּה  לסלּ קא
א צּ בּ עאן . בּ ה' ה' אתּפ ּת חת דּ ביּה 
בּ גין בּ מ ּת נה , בּ יתוֹ  לאנׁש י  וּ מׁש גּ רוֹ 
נפ ׁש , דּ איהי דּ ביתה וּ , דּ יתבּ ר

בּ ּה  יא)דּ א ּת מר "נפ ׁש נוּ (במדבר : 
ואתבּ רכת כּ ל", אין  יבׁש ה
דכתיב, ה וּ א  הדא ּפ רין, ואתעבידת

א) דּ ׁש א ".(בראשית הארץ "ּת דׁש א :

ר "מ רע"ג: ח"ג ַ זֹוהר
וא וֹ קמ וּ הּת ׁש יעאה, דּ ברכה . כּ וֹ ס 

דמתניתין, מארי
דּ ברכה בכוֹ ס נאמר וּ  דברים  עשׂ רה 
הדּ ח"ה . עּט וּ "ף . עּט וּ "ר. אי נּ וּ ן. ואלּ ין 
וּ מקבּ לוֹ  מל"א . ח "י . ׁש טיפ"ה.
וּ מס לּ קוֹ  בּ יּ מין. ונ וֹ תנוֹ  ידיו. בּ ׁש ּת י
בוֹ . עיניו  ונוֹ תן  טפח. ה ּק רקע  מן
ביתוֹ . לאנׁש י  בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ רוֹ 

ׁש  ארבּ עה א לּ א  לנוּ  אין הןועכ ׁש יו, 
ויׁש  מ לּ א . חי. וּ ׁש טיפה . ה דּ חה.
א וֹ מרים ויׁש  החבית, מן  חי א וֹ מרים 
היא זוֹ  ׁש בירתוֹ  ׁש לם. ה כּ וֹ ס חי,

מיתתוֹ .
א הים .כּ וֹ ס ה וּ א  החכמה, דּ ר על

והם)וה וּ א  בי"ּה  והכא(מלא 
ׁש הוּ א כּ ס  כּ מ וֹ  ו' בּ לא כּ "ס ׁש לם ,

-ּב אוּ ר: טפח הּק רקע  מן וּ מגבּ יהוֹ  
כּ וֹ ס , היא  ה' ׁש א וֹ ת  מוּ ם 
ׁש היא  י', בּ א וֹ ת  אוֹ ת ּה  להעלוֹ ת  צרי
בּ חמׁש  ה' אוֹ ת נפ ּת חת  ׁש בּ וֹ  טפח,
ביתוֹ  לאנ ׁש י וּ מׁש גּ רוֹ  אצבּ ע וֹ ת.

אׁש ּת וֹ ,-בּ מּת נה ׁש ּת תבּ ר מוּ ם 
בּ ּה  ׁש נּ אמר נפ ׁש , יא )ׁש היא  :(במדבר  

וּ מתבּ רכת  כּ ל". אין  יב ׁש ה "נפׁש נוּ 
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ּפ ר וֹ ת. (בראשיתוע וֹ שׂ ה 

דּ ׁש א".א ) הארץ  "ּת דׁש א  :

ׁש ל ביאורבּ א וּ ר : כּ וֹ ס - ּת ׁש יעי : 
בּ עלי  וּ פרׁש וּ ה בּ רכה ,
נאמרוּ  דברים  עשׂ רה  ה ּמ ׁש נה,

הם וא לּ וּ  בּ רכה, ׁש ל עּט וּ "ר.בּ כוֹ ס : 
ח"י. ׁש טיפ"ה. הדח "ה. עּט וּ "ף.

ונוֹ תנוֹ מ  ידיו. בּ ׁש ּת י וּ מק בּ לוֹ  ל"א . 
טפח. ה ּק רקע מן  וּ מס לּ ק וֹ  ביּ מין.
בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ ר וֹ  בּ וֹ . עיניו  ונ וֹ תן 
אלּ א לנ וּ  אין  ועכׁש ו ביתוֹ . לאנ ׁש י

ׁש הם וּ ׁש טיפה.ארבּ עה , הדחה . : 
מן חי, אוֹ מרים ויׁש  מלא . חי.
הכּ וֹ ס חי, א וֹ מרים  ויׁש  החבית .
מיתת וֹ . היא זוֹ  ׁש בירת וֹ  ׁש לם.

ה וּ אבּ אוּ ר: החכמה  דּ ר על כּ וֹ ס  
וה וּ א  בּ י"ּה אלהים , (מלא 

כּ מוֹ והם ) ו', בּ לי כּ "ס ׁש לם. וכאן  



מל"אי ח"י. שטיפ"ה . הדח "ה. עטו "ף. הזוהרעטו"ר . משניות 

חסר  הוּ א  כּ ן אלף, בּ לא וחסר פג וּ ם
כּ ן ה כּ ּס "א  פגוּ ם . והוּ א  וי"ו , בּ לא 

כ וֹ ס . בגימ ּט ריא  עוֹ לה 

עשׂ רהכּ וֹ ס וצרי ה "א , היא 
ע ּט וּ "ר  והם : י', כּ נגד דברים 
וזהוּ  ּת פארת. עטרת העטרה, בּ ס וֹ ד
לברכה, זכרוֹ נם  ׁש אמר וּ  עּט וּ ר ס וֹ ד
עטרת והיא בתלמידים , מעּט רוֹ 

עּט וּ "ף, קב)הבּ רית . "ּת פלּ ה(תהלים : 
ה בּ רכ וֹ ת ׁש כּ ל  יעטף". כי לעני
ׁש ּת עלה עד מתעּט פים והּת פ לּ וֹ ת

העני . תפ לּ ת

כּ מוֹ הדּ ח"ה טז)וּ ׁש טיפ"ה , :(ויקרא 
הּט הרה ׁש וֹ ". וקדּ  "וטהרוֹ 
מ מאל  והקדוּ ה החסד . מ יּ מין
מ צּ ד  מלכ וּ ת דּ ברכה כּ וֹ ס דּ גבוּ רה .
ונקרא א הים. הנקראת בּ ינה 
יס וֹ ד, מ צּ ד ח"י, הכּ תר. מצּ ד עטרה

ׁש נּ אמר ׁש לוֹ ם , נד)הנּ קרא  :(ישעיה 
אמר  תמ וּ ט א  ׁש לוֹ מי "וּ ברית
תפארת. מ צּ ד מ לּ א , ה'".  מרחמ

ה'. ה' ידיו, בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ 

לחסד,ונוֹ תנ וֹ  עלי וֹ נה ה' כּ י בּ יּ מין, 
וּ מס לּ קוֹ  לגּ בוּ רה . ׁש ניה ה'
כּ י יוֹ "ד  בּ סוֹ ד  טפח , הּק רקע מן
בוֹ , עיניו  ונוֹ תן יוֹ "ד. הוּ א ה' ס לּ וּ ק

אלף, בּ לא  וחסר ּפ גוּ ם ׁש ה וּ א  כּ ס,
וה וּ א וי"ו, בּ לי חסר ה וּ א  כּ ן
עוֹ לה כּ ן הכּ ּס "א ּפ גוּ ם .

כּ וֹ ס. בגימטר יּ א
וצריבּ א וּ ר: ה "א , היא כּ וֹ ס 

י'. כּ נגד דברים, עשׂ רה 
עטרתוהם העטרה, בּ סוֹ ד עּט וּ "ר : 

ׁש אמרוּ  עּט וּ ר, סוֹ ד וזהוּ  ּת פארת.
מעּט רוֹ  לברכה זכר וֹ נם 
ה בּ רית. עטרת  והיא בּ ּת למידים ,

קב )עּט וּ "ף, לעני (תהלים  "ּת פלּ ה : 
הבּ רכוֹ ת ׁש כּ ל יעטף". כי
ׁש ּת עלה עד מתע ּט פים , וה ּת פלוֹ ת

העני. תפלּ ת 
כּ מוֹ בּ אוּ ר: וּ ׁש טיפ"ה , הדח "ה 

טז) וקדּ ׁש וֹ .(ויקרא  וטהר וֹ 
והּק דה החסד, מימין ה ּט הרה 
בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס  ה גּ בוּ רה. ממאל
ה נּ קראת בּ ינה מ צּ ד  מלכוּ ת,
הכּ תר. מצּ ד עטרה ונקרא אלהים.
ׁש לוֹ ם, ה נּ קרא יסוֹ ד מ צּ ד  ח"י

נד)ׁש נּ אמר  ׁש ל וֹ מי (ישעיה  וּ בריתי 
מלא ה'.  מרחמ אמר תמוּ ט לא
ידיו, בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  ּת פארת. מצּ ד

ה '. ה'
ה'בּ א וּ ר: כּ י ביּ מין, ונוֹ תנוֹ  

ׁש ניּ ה ה ' לחסד, עליוֹ נה 
ה ּק רקע מן וּ מסלּ קוֹ  לגבוּ רה.
ה וּ א ה ' סלּ וּ ק  כּ י יוֹ "ד, בּ סוֹ ד טפח,

הזוהר וסגלתהמשניות  ברכה של בכוס יאההסתכלות

ה ' יאהדונהי. בּ סוֹ ד יו "ד)ׁש הם (ד"א 
בׁש ׁש ה יהו "ה עין . בּ בת מאיר
בׁש ני מאירה אדני  העין . צבעי
העין . עפעּפ י ואי ׁש וֹ ני  העין, כר וּ בי
היא בּ יתוֹ . לאנׁש י בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ "ר וֹ 
מ ׁש ה ישׂ מח  בּ ּה , ׁש נּ אמר בינה ,

חלקוֹ . במ ּת נת

דברים ערה צריכה רכה ל ְְְֲִִֶָָָָָָס
ע"ב  קו רּות  חדׁש ָ ָ ַ ֹזהר

עשׂ רהכּ וֹ ס צרי בּ רכה ׁש ל
בּ הוּ  דּ אתערוּ  כּ מה  דּ ברים ,
 צרי בּ ׁש ׁש ה, ה ּמ זוֹ ן  בּ רכּ ת רבּ נן.
כּ וֹ ס . צרי אין  בּ ׁש ׁש ה, ׁש א  כּ וֹ ס.
אינוֹ  בּ רכה , ׁש ל דּ כוֹ ס טעמא , מאי
וּ מ ׁש ׁש ה בּ ׁש ׁש ה , א לּ א  מתבּ ר
מ ׁש ׁש ה, ּפ חוֹ ת הא  וּ למעלה .

לא .

אוֹ מר בּ ׁש ׁש ה, דּ ה וּ א  רבּ נן, אמרוּ  
מ לּ וֹ . ׁש אכלנ וּ  נבר
על  אף ,מבר למאן  אמרי  לא  הכא 
נבר אמר א  אינ וּ ן, דּ ׁש ׁש ה גּ ב
ולא לם , אוֹ  מ לּ וֹ , ׁש אכלנוּ  למי
ולא ׁש אכלנ וּ , נבר א לּ א  אמרי 

למאן . אמרי 

ת סג רכה ל כס ְְְְְִֶַַָָָָֻההסלת
ע"ב  קו רּות  חדׁש ָ ָ ַ ֹזהר

ׁשאז  לפי ּברכה, ׁשל ּבכֹוס ׁשּיס ּתּכל חׁשיבּות  ׁשּיׁש ית ּבאר ָ ֶ ִ ְ ָ ָ ְ ֶ ְ ֵ ַ ְ ִ ֶ ִ ֲ ֵ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
להיֹות צרי וזימ ּון  הּוא, ּברּו מהּקדֹוׁש ה ּברכ ֹות  ּבּה ְ ִ ִ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ַ  ְִ  ַמׁשּפיע 

בּ סוֹ ד  ׁש הם  בּ וֹ , עיניו ונוֹ תן יוֹ "ד.
עין. בּ בת מאיר  יי יאהדונהי.
אדני  העין. צבעי בּ ׁש לׁש ה יהו"ה 
ואיׁש וֹ ני  העין כּ רוּ בי בּ ׁש ני מאירה
במ ּת נה וּ מׁש גּ "רוֹ  העין . עפע ּפ י
ׁש נּ אמר בּ ינה , היא  בית וֹ , לאנ ׁש י
חלקוֹ . בּ מ ּת נת מ ׁש ה  ישׂ מח בּ ּה 

צריכהבּ אוּ ר: בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס  
כּ מוֹ  דברים , עשׂ רה
בּ רכּ ת חכמים. בהם ׁש העירוּ 
ׁש לּ א כּ וֹ ס. צרי בּ ׁש לׁש ה ה ּמ ז וֹ ן
מה כּ וֹ ס. צרי אין  - בּ ׁש לׁש ה

איןהּט עם בּ רכה  ׁש ל ׁש כּ וֹ ס  ? 
בּ ׁש לׁש ה, א לּ א  מתבּ רכת
ּפ חוֹ ת ה נּ ה  ומעלה . וּ מלׁש ה

לא. - מ לׁש ה
ר בּ וֹ תינ וּ ,בּ א וּ ר : אמרוּ  בּ ׁש לׁש ה, 

ׁש אכלנוּ  אוֹ מר  ׁש הוּ א 
למי  א וֹ מרים  לא  כּ אן מלּ וֹ .
ׁש לׁש ה, ׁש הם גּ ב על אף , מבר
אוֹ  מלּ וֹ , ׁש אכלנ וּ  למי אמר לא
 נבר א לּ א א וֹ מרים  ולא  לם,

למי. א וֹ מרים  ולא ׁש אכלנוּ ,



מל"אי ח"י. שטיפ"ה . הדח "ה. עטו "ף. הזוהרעטו"ר . משניות 

חסר  הוּ א  כּ ן אלף, בּ לא וחסר פג וּ ם
כּ ן ה כּ ּס "א  פגוּ ם . והוּ א  וי"ו , בּ לא 

כ וֹ ס . בגימ ּט ריא  עוֹ לה 

עשׂ רהכּ וֹ ס וצרי ה "א , היא 
ע ּט וּ "ר  והם : י', כּ נגד דברים 
וזהוּ  ּת פארת. עטרת העטרה, בּ ס וֹ ד
לברכה, זכרוֹ נם  ׁש אמר וּ  עּט וּ ר ס וֹ ד
עטרת והיא בתלמידים , מעּט רוֹ 

עּט וּ "ף, קב)הבּ רית . "ּת פלּ ה(תהלים : 
ה בּ רכ וֹ ת ׁש כּ ל  יעטף". כי לעני
ׁש ּת עלה עד מתעּט פים והּת פ לּ וֹ ת

העני . תפ לּ ת

כּ מוֹ הדּ ח"ה טז)וּ ׁש טיפ"ה , :(ויקרא 
הּט הרה ׁש וֹ ". וקדּ  "וטהרוֹ 
מ מאל  והקדוּ ה החסד . מ יּ מין
מ צּ ד  מלכ וּ ת דּ ברכה כּ וֹ ס דּ גבוּ רה .
ונקרא א הים. הנקראת בּ ינה 
יס וֹ ד, מ צּ ד ח"י, הכּ תר. מצּ ד עטרה

ׁש נּ אמר ׁש לוֹ ם , נד)הנּ קרא  :(ישעיה 
אמר  תמ וּ ט א  ׁש לוֹ מי "וּ ברית
תפארת. מ צּ ד מ לּ א , ה'".  מרחמ

ה'. ה' ידיו, בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ 

לחסד,ונוֹ תנ וֹ  עלי וֹ נה ה' כּ י בּ יּ מין, 
וּ מס לּ קוֹ  לגּ בוּ רה . ׁש ניה ה'
כּ י יוֹ "ד  בּ סוֹ ד  טפח , הּק רקע מן
בוֹ , עיניו  ונוֹ תן יוֹ "ד. הוּ א ה' ס לּ וּ ק

אלף, בּ לא  וחסר ּפ גוּ ם ׁש ה וּ א  כּ ס,
וה וּ א וי"ו, בּ לי חסר ה וּ א  כּ ן
עוֹ לה כּ ן הכּ ּס "א ּפ גוּ ם .

כּ וֹ ס. בגימטר יּ א
וצריבּ א וּ ר: ה "א , היא כּ וֹ ס 

י'. כּ נגד דברים, עשׂ רה 
עטרתוהם העטרה, בּ סוֹ ד עּט וּ "ר : 

ׁש אמרוּ  עּט וּ ר, סוֹ ד וזהוּ  ּת פארת.
מעּט רוֹ  לברכה זכר וֹ נם 
ה בּ רית. עטרת  והיא בּ ּת למידים ,

קב )עּט וּ "ף, לעני (תהלים  "ּת פלּ ה : 
הבּ רכוֹ ת ׁש כּ ל יעטף". כי
ׁש ּת עלה עד מתע ּט פים , וה ּת פלוֹ ת

העני. תפלּ ת 
כּ מוֹ בּ אוּ ר: וּ ׁש טיפ"ה , הדח "ה 

טז) וקדּ ׁש וֹ .(ויקרא  וטהר וֹ 
והּק דה החסד, מימין ה ּט הרה 
בּ רכה ׁש ל כּ וֹ ס  ה גּ בוּ רה. ממאל
ה נּ קראת בּ ינה מ צּ ד  מלכוּ ת,
הכּ תר. מצּ ד עטרה ונקרא אלהים.
ׁש לוֹ ם, ה נּ קרא יסוֹ ד מ צּ ד  ח"י

נד)ׁש נּ אמר  ׁש ל וֹ מי (ישעיה  וּ בריתי 
מלא ה'.  מרחמ אמר תמוּ ט לא
ידיו, בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  ּת פארת. מצּ ד

ה '. ה'
ה'בּ א וּ ר: כּ י ביּ מין, ונוֹ תנוֹ  

ׁש ניּ ה ה ' לחסד, עליוֹ נה 
ה ּק רקע מן וּ מסלּ קוֹ  לגבוּ רה.
ה וּ א ה ' סלּ וּ ק  כּ י יוֹ "ד, בּ סוֹ ד טפח,

הזוהר וסגלתהמשניות  ברכה של בכוס יאההסתכלות

ה ' יאהדונהי. בּ סוֹ ד יו "ד)ׁש הם (ד"א 
בׁש ׁש ה יהו "ה עין . בּ בת מאיר
בׁש ני מאירה אדני  העין . צבעי
העין . עפעּפ י ואי ׁש וֹ ני  העין, כר וּ בי
היא בּ יתוֹ . לאנׁש י בּ מ ּת נה וּ מׁש גּ "ר וֹ 
מ ׁש ה ישׂ מח  בּ ּה , ׁש נּ אמר בינה ,

חלקוֹ . במ ּת נת

דברים ערה צריכה רכה ל ְְְֲִִֶָָָָָָס
ע"ב  קו רּות  חדׁש ָ ָ ַ ֹזהר

עשׂ רהכּ וֹ ס צרי בּ רכה ׁש ל
בּ הוּ  דּ אתערוּ  כּ מה  דּ ברים ,
 צרי בּ ׁש ׁש ה, ה ּמ זוֹ ן  בּ רכּ ת רבּ נן.
כּ וֹ ס . צרי אין  בּ ׁש ׁש ה, ׁש א  כּ וֹ ס.
אינוֹ  בּ רכה , ׁש ל דּ כוֹ ס טעמא , מאי
וּ מ ׁש ׁש ה בּ ׁש ׁש ה , א לּ א  מתבּ ר
מ ׁש ׁש ה, ּפ חוֹ ת הא  וּ למעלה .

לא .

אוֹ מר בּ ׁש ׁש ה, דּ ה וּ א  רבּ נן, אמרוּ  
מ לּ וֹ . ׁש אכלנ וּ  נבר
על  אף ,מבר למאן  אמרי  לא  הכא 
נבר אמר א  אינ וּ ן, דּ ׁש ׁש ה גּ ב
ולא לם , אוֹ  מ לּ וֹ , ׁש אכלנוּ  למי
ולא ׁש אכלנ וּ , נבר א לּ א  אמרי 

למאן . אמרי 

ת סג רכה ל כס ְְְְְִֶַַָָָָֻההסלת
ע"ב  קו רּות  חדׁש ָ ָ ַ ֹזהר

ׁשאז  לפי ּברכה, ׁשל ּבכֹוס ׁשּיס ּתּכל חׁשיבּות  ׁשּיׁש ית ּבאר ָ ֶ ִ ְ ָ ָ ְ ֶ ְ ֵ ַ ְ ִ ֶ ִ ֲ ֵ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
להיֹות צרי וזימ ּון  הּוא, ּברּו מהּקדֹוׁש ה ּברכ ֹות  ּבּה ְ ִ ִ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ַ ִ ְ  ַמׁשּפיע 

בּ סוֹ ד  ׁש הם  בּ וֹ , עיניו ונוֹ תן יוֹ "ד.
עין. בּ בת מאיר  יי יאהדונהי.
אדני  העין. צבעי בּ ׁש לׁש ה יהו"ה 
ואיׁש וֹ ני  העין כּ רוּ בי בּ ׁש ני מאירה
במ ּת נה וּ מׁש גּ "רוֹ  העין . עפע ּפ י
ׁש נּ אמר בּ ינה , היא  בית וֹ , לאנ ׁש י
חלקוֹ . בּ מ ּת נת מ ׁש ה  ישׂ מח בּ ּה 

צריכהבּ אוּ ר: בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס  
כּ מוֹ  דברים , עשׂ רה
בּ רכּ ת חכמים. בהם ׁש העירוּ 
ׁש לּ א כּ וֹ ס. צרי בּ ׁש לׁש ה ה ּמ ז וֹ ן
מה כּ וֹ ס. צרי אין  - בּ ׁש לׁש ה

איןהּט עם בּ רכה  ׁש ל ׁש כּ וֹ ס  ? 
בּ ׁש לׁש ה, א לּ א  מתבּ רכת
ּפ חוֹ ת ה נּ ה  ומעלה . וּ מלׁש ה

לא. - מ לׁש ה
ר בּ וֹ תינ וּ ,בּ א וּ ר : אמרוּ  בּ ׁש לׁש ה, 

ׁש אכלנוּ  אוֹ מר  ׁש הוּ א 
למי  א וֹ מרים  לא  כּ אן מלּ וֹ .
ׁש לׁש ה, ׁש הם גּ ב על אף , מבר
אוֹ  מלּ וֹ , ׁש אכלנ וּ  למי אמר לא
 נבר א לּ א א וֹ מרים  ולא  לם,

למי. א וֹ מרים  ולא ׁש אכלנוּ ,



הזמנהיב  צריך המזון הזוהרברכת משניות 

עלינ ּו מס ּכם ּדהיינ ּו מּׁשּלֹו. ׁשאכלנּו נבר וא ֹומר ּדוקא, ֵ ָ ָ ְ ֻ ִ ָ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְֹ  ִּבׁשלׁשה
אכלנ ּו. ׁשּמּמּנּו הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש את ְלבר  ָ ֵ ֶ ַ ָ ָ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ

כּ וֹ סוהכא דּ האי רבּ נן, איתערוּ  
ק ּמ יּה , קיימא  בּ רכה  ׁש ל

ורזא בּ י ּה . מסּת כּ לין יא ועינ וֹ י (דברים 
בּ ּה ".יב) היא ה ' עיני "ּת מיד :

בּ רכן נטל בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס והה וּ א 
וּ מההוּ א אבהן. תלת מ גּ וֹ  וּ מז וֹ ני

אכלי . אנן נטל דּ איהוּ  מזוֹ נא

ואמריועל בּ יּה , מס ּת כּ לין דּ א 
מלּ וֹ , ׁש אכלנוּ  "נבר
בּ גין לברכא , דּ עּת נוּ  נסכּ י"ם
מזוֹ נא מהה וּ א  מלּ וֹ , דּ אכלנוּ 

עלמא . למיזן  נטיל דּ איהוּ 

הזמנה צרי הזן ְְִִַַַָָָָר ת
ע"א  קפ"ו ח"ג ַ זֹוהר

אם רק  א הּמז ֹון ּבברּכת  מת ּברכת  ה ּקדֹוׁשה ׁשה ּׁשכינה יתּבאר ִ ַ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ֶ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
לבאר  ּוממׁשי הזמנה, מּלׁשֹון ּונבר הב ונאמר אֹותּה נזמין ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ִ ֵ ָ ְ ַ ַ ְֹ ָ ִ ְ ַ  ָאנ ּו
ונֹוטלת עליו  ע ֹומדת ה ּׁשכינה ּבסע ּודה , האדם  אכילת  ּבעת  ֶ ֶ ְ ָ ָ ֶ ֶ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ִ ֲ ֵ ְ  ִּכי
הּׁשכינה להזמין ליּזהר וצרי ה ּקדֹוׁשים . הּניצֹוצ ֹות  ׁשהם ָ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ָ ִ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ִ ַ ֵ ֶ ָ ְ  ֶחלקה
אחרא. ל ּסטרא יּפֹול  לא ׁשהּׁשפע ּכדי ּבכּונה , הּמזֹון ּברּכת ּולבר ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ֵ ֶ ַ ֶ ַֹ ִ ַ ִ ְ ָ ַ ֲ ָ

אזלירבּ י הו וֹ  יהוּ דה ורבּ י יצחק 
אתר  להה וּ א  מט וּ  בּ א וֹ רחא ,
המנ וּ נא רב ּת ּמ ן דּ הוה סכנין, דּ כפר
דּ יליּה , בּ א ּת תא  אתארחוּ  סבא,
וכל  זעירא, חדא  בּ רא  ל ּה  דּ הוה
יוֹ מא ההוּ א  ספרא , בּ בי הוה  יוֹ מא

ר בּ וֹ תינ וּ ,בּ אוּ ר: העיר וּ  וכאן 
בּ רכה ׁש ל  ה זּ וֹ  ׁש ה כּ וֹ ס
מסּת כּ לים ועיניו  לפניו , עוֹ מדת 

- וה ּס וֹ ד יא )בּ ּה , "ּת מיד (דברים  : 
הכּ וֹ ס וא וֹ ת ּה  בּ ּה ". אלהי ה ' עיני
וּ מזוֹ נ וֹ ת בּ רכוֹ ת  נוֹ טלת בּ רכה  ׁש ל
וּ מאוֹ תוֹ  האבוֹ ת. ׁש לׁש ת   ֹמּת ו
א וֹ כלים. אנוּ  נטל ׁש ה וּ א  הּמ זוֹ ן

בּ וֹ ,בּ אוּ ר: מסּת כּ לים זה  ועל 
ׁש אכלנוּ  " נבר ואוֹ מרים
,לבר דּ עּת נוּ  נסכּ י"ם מלּ וֹ .
מאוֹ תוֹ  מ לּ וֹ , ׁש אכלנוּ  מוּ ם 
את לזוּ ן נטל ׁש הוּ א ה ּמ ז וֹ ן

העוֹ לם.

היוּ בּ א וּ ר : יהוּ דה ור בּ י יצחק רבּ י 
הגּ יעוּ  . בּ דּ ר הוֹ לכים 
סכנין, כּ פר ׁש ל  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ 
סבא. המנוּ נא רב ׁש ם ׁש היה 
לּה  ׁש היה  אׁש ּת וֹ , אצל התארחוּ 
בּ בית היה היּ וֹ ם וכל  קטן , אחד בּ ן 

הזוהר הזמנהמשניות  צריך המזון יגברכת

לביתא, ואתא  ספרא, מ בּ י סליק
ליּה  אמר חכּ ימין. לא לּ ין לוֹ ן חמא 
גּ וּ ברין אלּ ין  לגבּ י קריב א ּמ יּה ,
קריב בּ רכאן. מ נּ ייה וּ  ותרווח  עלּ אין
אהדר  קריב, לא  עד  לגבּ ייה וּ ,
לא לא ּמ י ּה , ליּה  אמר לאחוֹ רא .
יוֹ מא דּ הא לגבּ ייה וּ . לקרבא  בּ עינא 
והכי ׁש מע, קריאת קרוּ  לא  דּ א 
קריאת קרי דּ לא  מאן  כּ ל לי, א וֹ לפי
כּ ל  הוּ א בּ נדּ וּ י  בּ עוֹ נתיּה , ׁש מע 

י וֹ מא . הה וּ א 

ארימ וּ ׁש מעוּ  ותוּ וה וּ , אינּ וּ ן, 
אמרוּ  ליּה . וּ בריכוּ  ידייהוּ 
דּ א וי וֹ מא  הוּ א . הכי ו דּ אי

חתן בּ הדי  דּ לאא ׁש ּת דּ לנא  וכלּ ה , 
מתאחרן והו וּ  צרכייהוּ , לוֹ ן הוה
נׁש  בּ ר הוה ולא  לאזדּ וּ וגא,
א ׁש ּת דּ לּ נא ואנן עלייה וּ , לא ׁש ּת דּ לא 
ׁש מע קריאת קרינן ולא  בּ ה וּ ,
בּ ּמ צוה, דּ אתעּס ק  וּ מאן בּ עוֹ נתיּה ,
בּ רי, ליּה , אמרוּ  המצוה. מן  ּפ טוּ ר

ידעת. בּ מה 
דּ לבוּ ׁש ייכוּ אמר  בּ ריחא לי ּה , 

קריבנא כּ ד ידענא,
יתבוּ  ּת ווהוּ . נטלוּ (ה)לגבּ ייכ וּ . , 

.(ח )רפתא(ז)וכריכוּ (ו)ידייהוּ  

מבּ ית עלה יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ה ּס פר.
את ראה הבּ יתה, וּ בא ה ּס פר
אּמ וֹ , לוֹ  אמרה החכמים. א וֹ תם 
ה לּ לוּ  העליוֹ נים לגּ ברים התקרב
קרב בּ רכוֹ ת. מהם ותרויח 

קר ׁש לּ א ועד חזראליהם , ב, 
ר וֹ צה איני לא ּמ וֹ , אמר לאחוֹ ר .
לא זה יוֹ ם  ׁש הרי אליהם , לקרב
לּמ ד וּ ני, וכ ׁש מע, קריאת קראוּ 
ׁש מע קריאת  קרא ׁש לּ א מי כּ ל
אוֹ תוֹ  כּ ל בּ נ דּ וּ י ה וּ א בּ עוֹ נתּה ,

היּ וֹ ם.
הרימוּ בּ א וּ ר: ותמהוּ , הם ׁש מעוּ  

אמר וּ , וּ ברכוּ ה וּ . ידיהם
ה ׁש ּת דּ לנוּ  זה  ויוֹ ם זה ,  ּכ ודּ אי
להם היוּ  ׁש לּ א וכלּ ה חתן עם  יחד
להזדּ וּ ג, מתאחרים  והיוּ  צרכיהם 
עליהם, ׁש יּ ׁש ּת דּ ל אדם  היה  ולא 
קראנוּ  ולא בהם  ה ׁש ּת דּ לנוּ  ואנוּ 
וּ מי  בּ עוֹ נתּה , ׁש מע קריאת 
מהּמ צוה. ּפ טוּ ר  - בּ ּמ צוה ׁש עוֹ סק

ידעּת  אי בּ ני, לוֹ , ?אמר וּ  

בּ ריח בּ אוּ ר : להם , אמר  
ידעּת י  לבוּ ׁש כם
יׁש בוּ , ּת מהוּ . אליכם. כּ ׁש ּק רבּת י

פת. וכרכוּ  ידיהם  נטלוּ 
ז"ל האר"י רבינו כתבי

מרביעית:ה. ïחõת מים ה íעäדה  קדם הõïסקיםל õôŁת מחלקת ô ידע éבר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
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עלינ ּו מס ּכם ּדהיינ ּו מּׁשּלֹו. ׁשאכלנּו נבר וא ֹומר ּדוקא, ֵ ָ ָ ְ ֻ ִ ָ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ֵ ְ ָ ְ ַ ָ ְֹ  ִּבׁשלׁשה
אכלנ ּו. ׁשּמּמּנּו הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש את ְלבר  ָ ֵ ֶ ַ ָ ָ ֶ ִ ֶ ָ ַ ְ

כּ וֹ סוהכא דּ האי רבּ נן, איתערוּ  
ק ּמ יּה , קיימא  בּ רכה  ׁש ל

ורזא בּ י ּה . מסּת כּ לין יא ועינ וֹ י (דברים 
בּ ּה ".יב) היא ה ' עיני "ּת מיד :

בּ רכן נטל בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס והה וּ א 
וּ מההוּ א אבהן. תלת מ גּ וֹ  וּ מז וֹ ני

אכלי . אנן נטל דּ איהוּ  מזוֹ נא

ואמריועל בּ יּה , מס ּת כּ לין דּ א 
מלּ וֹ , ׁש אכלנוּ  "נבר
בּ גין לברכא , דּ עּת נוּ  נסכּ י"ם
מזוֹ נא מהה וּ א  מלּ וֹ , דּ אכלנוּ 

עלמא . למיזן  נטיל דּ איהוּ 

הזמנה צרי הזן ְְִִַַַָָָָר ת
ע"א  קפ"ו ח"ג ַ זֹוהר

אם רק  א הּמז ֹון ּבברּכת  מת ּברכת  ה ּקדֹוׁשה ׁשה ּׁשכינה יתּבאר ִ ַ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ֶ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
לבאר  ּוממׁשי הזמנה, מּלׁשֹון ּונבר הב ונאמר אֹותּה נזמין ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ִ ֵ ָ ְ ַ ַ ְֹ ָ ִ ְ ַ  ָאנ ּו
ונֹוטלת עליו  ע ֹומדת ה ּׁשכינה ּבסע ּודה , האדם  אכילת  ּבעת  ֶ ֶ ְ ָ ָ ֶ ֶ ָ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ִ ֲ ֵ ְ  ִּכי
הּׁשכינה להזמין ליּזהר וצרי ה ּקדֹוׁשים . הּניצֹוצ ֹות  ׁשהם ָ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ָ ִ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ִ ַ ֵ ֶ ָ ְ  ֶחלקה
אחרא. ל ּסטרא יּפֹול  לא ׁשהּׁשפע ּכדי ּבכּונה , הּמזֹון ּברּכת ּולבר ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ֵ ֶ ַ ֶ ַֹ ִ ַ ִ ְ ָ ַ ֲ ָ

אזלירבּ י הו וֹ  יהוּ דה ורבּ י יצחק 
אתר  להה וּ א  מט וּ  בּ א וֹ רחא ,
המנ וּ נא רב ּת ּמ ן דּ הוה סכנין, דּ כפר
דּ יליּה , בּ א ּת תא  אתארחוּ  סבא,
וכל  זעירא, חדא  בּ רא  ל ּה  דּ הוה
יוֹ מא ההוּ א  ספרא , בּ בי הוה  יוֹ מא

ר בּ וֹ תינ וּ ,בּ אוּ ר: העיר וּ  וכאן 
בּ רכה ׁש ל  ה זּ וֹ  ׁש ה כּ וֹ ס
מסּת כּ לים ועיניו  לפניו , עוֹ מדת 

- וה ּס וֹ ד יא )בּ ּה , "ּת מיד (דברים  : 
הכּ וֹ ס וא וֹ ת ּה  בּ ּה ". אלהי ה ' עיני
וּ מזוֹ נ וֹ ת בּ רכוֹ ת  נוֹ טלת בּ רכה  ׁש ל
וּ מאוֹ תוֹ  האבוֹ ת. ׁש לׁש ת   ֹמּת ו
א וֹ כלים. אנוּ  נטל ׁש ה וּ א  הּמ זוֹ ן

בּ וֹ ,בּ אוּ ר: מסּת כּ לים זה  ועל 
ׁש אכלנוּ  " נבר ואוֹ מרים
,לבר דּ עּת נוּ  נסכּ י"ם מלּ וֹ .
מאוֹ תוֹ  מ לּ וֹ , ׁש אכלנוּ  מוּ ם 
את לזוּ ן נטל ׁש הוּ א ה ּמ ז וֹ ן

העוֹ לם.

היוּ בּ א וּ ר : יהוּ דה ור בּ י יצחק רבּ י 
הגּ יעוּ  . בּ דּ ר הוֹ לכים 
סכנין, כּ פר ׁש ל  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ 
סבא. המנוּ נא רב ׁש ם ׁש היה 
לּה  ׁש היה  אׁש ּת וֹ , אצל התארחוּ 
בּ בית היה היּ וֹ ם וכל  קטן , אחד בּ ן 

הזוהר הזמנהמשניות  צריך המזון יגברכת

לביתא, ואתא  ספרא, מ בּ י סליק
ליּה  אמר חכּ ימין. לא לּ ין לוֹ ן חמא 
גּ וּ ברין אלּ ין  לגבּ י קריב א ּמ יּה ,
קריב בּ רכאן. מ נּ ייה וּ  ותרווח  עלּ אין
אהדר  קריב, לא  עד  לגבּ ייה וּ ,
לא לא ּמ י ּה , ליּה  אמר לאחוֹ רא .
יוֹ מא דּ הא לגבּ ייה וּ . לקרבא  בּ עינא 
והכי ׁש מע, קריאת קרוּ  לא  דּ א 
קריאת קרי דּ לא  מאן  כּ ל לי, א וֹ לפי
כּ ל  הוּ א בּ נדּ וּ י  בּ עוֹ נתיּה , ׁש מע 

י וֹ מא . הה וּ א 

ארימ וּ ׁש מעוּ  ותוּ וה וּ , אינּ וּ ן, 
אמרוּ  ליּה . וּ בריכוּ  ידייהוּ 
דּ א וי וֹ מא  הוּ א . הכי ו דּ אי

חתן בּ הדי  דּ לאא ׁש ּת דּ לנא  וכלּ ה , 
מתאחרן והו וּ  צרכייהוּ , לוֹ ן הוה
נׁש  בּ ר הוה ולא  לאזדּ וּ וגא,
א ׁש ּת דּ לּ נא ואנן עלייה וּ , לא ׁש ּת דּ לא 
ׁש מע קריאת קרינן ולא  בּ ה וּ ,
בּ ּמ צוה, דּ אתעּס ק  וּ מאן בּ עוֹ נתיּה ,
בּ רי, ליּה , אמרוּ  המצוה. מן  ּפ טוּ ר

ידעת. בּ מה 
דּ לבוּ ׁש ייכוּ אמר  בּ ריחא לי ּה , 

קריבנא כּ ד ידענא,
יתבוּ  ּת ווהוּ . נטלוּ (ה)לגבּ ייכ וּ . , 

.(ח )רפתא(ז)וכריכוּ (ו)ידייהוּ  

מבּ ית עלה יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ה ּס פר.
את ראה הבּ יתה, וּ בא ה ּס פר
אּמ וֹ , לוֹ  אמרה החכמים. א וֹ תם 
ה לּ לוּ  העליוֹ נים לגּ ברים התקרב
קרב בּ רכוֹ ת. מהם ותרויח 

קר ׁש לּ א ועד חזראליהם , ב, 
ר וֹ צה איני לא ּמ וֹ , אמר לאחוֹ ר .
לא זה יוֹ ם  ׁש הרי אליהם , לקרב
לּמ ד וּ ני, וכ ׁש מע, קריאת קראוּ 
ׁש מע קריאת  קרא ׁש לּ א מי כּ ל
אוֹ תוֹ  כּ ל בּ נ דּ וּ י ה וּ א בּ עוֹ נתּה ,

היּ וֹ ם.
הרימוּ בּ א וּ ר: ותמהוּ , הם ׁש מעוּ  

אמר וּ , וּ ברכוּ ה וּ . ידיהם
ה ׁש ּת דּ לנוּ  זה  ויוֹ ם זה ,  ּכ ודּ אי
להם היוּ  ׁש לּ א וכלּ ה חתן עם  יחד
להזדּ וּ ג, מתאחרים  והיוּ  צרכיהם 
עליהם, ׁש יּ ׁש ּת דּ ל אדם  היה  ולא 
קראנוּ  ולא בהם  ה ׁש ּת דּ לנוּ  ואנוּ 
וּ מי  בּ עוֹ נתּה , ׁש מע קריאת 
מהּמ צוה. ּפ טוּ ר  - בּ ּמ צוה ׁש עוֹ סק

ידעּת  אי בּ ני, לוֹ , ?אמר וּ  

בּ ריח בּ אוּ ר : להם , אמר  
ידעּת י  לבוּ ׁש כם
יׁש בוּ , ּת מהוּ . אליכם. כּ ׁש ּק רבּת י

פת. וכרכוּ  ידיהם  נטלוּ 
ז"ל האר"י רבינו כתבי

מרביעית:ה. ïחõת מים ה íעäדה  קדם הõïסקיםל õôŁת מחלקת ô ידע éבר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ



הזמנהיד צריך המזון הזוהרברכת משניות 

מלוּ כלכן,ר בּ י ידוֹ י הו וֹ  יה וּ דה 
 וּ ברי ידוֹ י, לא(ט)ונטיל עד 

דּ רב ּת למידי אי  ליּה , אמר נטיל.
לכוּ  הוה לא אּת וּ ן, חסידא ׁש מעיה

ידיובּ אוּ ר: היוּ  יה וּ דה ר בּ י 
ידיו ונטל מלכלכוֹ ת,
אם לוֹ , אמר ׁש נּ טל. טרם  וּ בר
אּת ם, החסיד ׁש מעיה רב ּת למידי

ז"ל האר"י רבינו כתבי
לנהג  ט õב  ולכן הíעäדה. üõתàŁ הëים  על  üלבר üצרי אם  האמõראים מחלקת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהäא
àברכה  יתח çב êŁא éדי  מרביעית , ïחõת מים י ôŁה ידיו, õæçŁל ñŁדם ספק, ידי  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלצאת 
יõתר אני Łתיתי אחת  äפעם הíעäדה. üõ תàŁ הëים  äז àברכה לפטõר  ויכäן  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָאחרõנה,
אחר õנה. àרכה אחריהן ôרכà ולא  מים Łתית לי ואמר àמצחי מõרי והס éôל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמרביעית ,

מ Łקים: מיני éל õïטר  הçין àרéת  éי זה לכל  üצרי אין הíעäדה üõתà יין Łי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואם

ידים:ו. אבלàנטילת העçłה, àŁחיצõניäת הñלõïת Łלגר היא ידים והנטילת ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Łהäא âעçłה, אנ ïין àזעיר והäא פב] [מ "א àŁע çłה הçצירה àבחינת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהäא
ולא לאכõל  éדי ידיו àאצ àעõת הìאחזת ההיא הñל ïה להעביר ידיו ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהõìטל

.õאכילתà ֲִַָיתאחזו

ה àית:ז. חרàן אכילה  àכל  לזéר ü ית,צריàה חרàן אכילה àכל  לזéר אדם üצרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ
àזמן  éי הכינה, אכילת על ודõאג  עצב  להי õת  ב ' קנ"ז ôרäמה àזõהר ìéְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָזéר
והיה מאד, מעêה אחר üדרà הכינה אכילת היה קçם Łâקëה àית Łְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיה

החרàן. אחר  עôה éן אין מה מתñן, לעõלמõת  הפע ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻיõרד

מõצאח. éל על éי האדם יחיה õâלב הêחם על  האדם":"לא יחיה ה' אפŁר פי üאי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ולא לחם אכל אדם  אין ואם  רäחני, Łהäא àŁאדם Ł פì ה חלק זן החäמרי  êŁְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחם 
üוהאי יחיה , לחם יאכל ואם ,äìëמ õ מתŁנ ותצא  àרעב, ימäת  ימים ëéה  מזõן  äŁְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹם 
Łאין הõêïסõפים äאמר õז ק Łיא äמהכרח הרäחנית, נ Łמה יעמיד Łה êחם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאפ Łר
יפסד  éן áם  õ פäá חלק ויפסד האדם äבמõת זה , מות éן זה  äכמות ,Ł לנפ ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻהŁארה
חס éן  האמת  ואין חäמרי, היא áם חäמרי מâבר נõåנית Łהיא  מéיון ,õמתŁנ ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָחלק 
להחיõת ,õàŁ רäחני חלק  Łה äא  ה ëזõן אל חäçת  ŁçŁ éת äב מה  äידע לא  éי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוŁלõם 
éי ýדיעõ לה הרäחני, הëן, את  ýאכלçו éŁת äב וזה  האדם , חäçת  Łל רäחני ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָחלק 
ה êחם על לא  éי éŁתäב וזה ,õàŁ רäחני  חלק א êא  האדם את  çŁזäן  מי אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלעõלם
üרàית מïיו çצא  מה  ä הינ האדם, יחיה  ה ' פי מõצא  éל על éי האדם יחיה õâְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָלב
זן וה äא הëזõן, õ תõ אà נכנס הäàâר õ תõ א ודבר, âבר éל הארץ מן לה õציא  ààְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָריאה 

החäçת . מעõרר הàרכה  ידי על éי ה ëזõן, על üלבר üצרי לכן האדם, את äְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמחçה 

הר äחõת:ט. את Łלגר éח äנà Łי  נפ õŁת äבõרא Łה éל  לענין àרéת ונחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
äבõר מëעין מים õŁתה והיה üרâà õôלכà לברכה õנõזכר מ õרי הìה éי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראõŁן,
מם ודõחה Łמגר היה õנתäé àŁכח עד ,õ תç תŁà äמכäן מàיט היה מים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמקוה
üé ואחר ההם. הëים מן  õŁתה üé ואחר Łם. המגלáלת Łפìה õא הרäח  õתõְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

הזוהר הזמנהמשניות  צריך המזון טוברכת

מזוּ המ וֹ ת בּ ידים  וּ מאן(י)לברכא , 
מיתה . ח יּ יב מזוּ המ וֹ ת, בּ ידים דּ ברי

ואמר ,ּפ תח ינּ וּ קא  ל)הה וּ א  :(שמות 
ירחצוּ  מ וֹ עד אהל אל "בּ באם
מהאי ילפינן וג וֹ '". ימ וּ תוּ  וא  מים
להאי, חייׁש  דּ לא דּ מאן קרא ,
מזוּ המן, בּ ידין  מלכּ א ק ּמ י ויתחזי
דּ ידוֹ י בּ גין טעמא. מאי  מיתא. ח יּ יב
עוֹ לם . ׁש ל בּ רוּ מ וּ  יתבין נׁש  דּ בּ ר
נׁש , דּ בּ ר בּ ידא  אית חדא אצבּ עא

מ ׁש ה . דּ ארמא אצבּ עא  ואיה וּ 

בּ ידים לבר לכם  היה לא
בּ ידים ׁש ּמ בר וּ מי מזהמ וֹ ת,

מיתה. חיּ ב מזהמוֹ ת
ואמר,בּ אוּ ר: ּת ינוֹ ק אוֹ תוֹ  ּפ תח  

ל) אהל (שמות  אל  "בּ באם  :
וגוֹ '". ימתוּ  ולא מים  ירחצוּ  מוֹ עד
ׁש לּ א ׁש ּמ י זה, מ ּפ ס וּ ק למדנוּ 
הּמ ל לפני ויתראה לזה חוֹ ׁש ׁש 
מה מיתה. ח יּ ב  מזהמוֹ ת, בּ ידים 

האדםהּט עם ׁש יּ די מוּ ם ? 
אצבּ ע עוֹ לם. ׁש ל בּ רוּ מ וֹ  יוֹ ׁש בים 
והיא האדם , בּ יד יׁש  אחת 

מׁש ה. ׁש הרים האצבּ ע 
ז"ל האר"י רבינו כתבי

àאàא ôנח äמא  Łמדר Łàם לעיל  ä תבנéŁ õ כמä õ מõלמק ח õזר  ההäא הר äח  ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה 
õ נõזכר מ õרי  היה ולכן רע õת. הרäחõת את Łלגר ôàח õôנים éח Ł י éי כו' ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹיוסי

Ł לõמר רצה ïàה. ההם ה ëים נ ôŁה êŁא מאד äתנõ א מזהיר יניחלברכה êא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
Łה äא, éל מעט  י Łהה לëעין õô לכà אבל ויôŁה, õעצמ ה ëעין על ïיו ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהאדם
הëעין  מן מים äנעקר éŁבר  אחר ואמנם  àפיו. ויłים àחפניו הëים יñח  üé ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
üõïŁ ל הäא ט õב זה  éל ועם מהם. לõôŁת éלל ŁŁ ח אין לàית äבאäוה הõàר õְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָא
בבההוא פפא רב בבי ק"ה âף ח äלין àמ íכת וכìז éר ôŁçŁה, קדם מים ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמעט
Łהéל Łהéל , àרéת הëים. àברéת çŁכäן הäéנõת הם äêוא çŁצא, âיõסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעäבדא
ק àלת היא éי âבר, הìקראת  הëלכ äת ידי על üé אחר  נגלית  õעתïŁוה יס õד, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָהäא
ôבõת Łôע ä ז àברכה Łי והìה .õדברà נהיה Łהéל ëŁברכים וזה ,äìëמ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהפע
מים. áימטרçא Łע õלים ב "ן, מ "ה ס "ג  ע "ב הויõ"ת àארàע ŁçŁ יäדין Łôעה éְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנגד
àגימטרçא Łהם הìזéרים יäדין ה Łôעה אל יכ äן  הëים את õŁéתה üé ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָואחר
ול õמר לדçק üוצרי כו', נפõŁת  õàרא Łהיא אחרõנה àרכה ü יבר üé ואחר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמים.

נסôר: ü רâ àרא  מה éל  על ולא לנõכח , כו', להחיõת àראת מה éל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

אחרõנים:י. מים עלענין עõמד אחרא  סטרא éי âע, אחרõנים. מים ענין ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָ
יõתר עליו לŁל õט אז ויכ õל קנ "ד, âף ôרäמה ïרŁת àז õהר  ìéזéר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻהלחן,
üלבר éדי אנŁים Łל Łה Łם ואין יחידי האדם àהיõת äבפרט זמìים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹמŁאר
àלק ïרŁת ìéז éר מ ם, אחרא סטרא מסêק  זäëן àרéת ידי  על  éי זäëן, àְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָרéת

ינäקא. âההäא àְְְְַָָע äבדא



הזמנהיד צריך המזון הזוהרברכת משניות 

מלוּ כלכן,ר בּ י ידוֹ י הו וֹ  יה וּ דה 
 וּ ברי ידוֹ י, לא(ט)ונטיל עד 

דּ רב ּת למידי אי  ליּה , אמר נטיל.
לכוּ  הוה לא אּת וּ ן, חסידא ׁש מעיה

ידיובּ אוּ ר: היוּ  יה וּ דה ר בּ י 
ידיו ונטל מלכלכוֹ ת,
אם לוֹ , אמר ׁש נּ טל. טרם  וּ בר
אּת ם, החסיד ׁש מעיה רב ּת למידי

ז"ל האר"י רבינו כתבי
לנהג  ט õב  ולכן הíעäדה. üõתàŁ הëים  על  üלבר üצרי אם  האמõראים מחלקת  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהäא
àברכה  יתח çב êŁא éדי  מרביעית , ïחõת מים י ôŁה ידיו, õæçŁל ñŁדם ספק, ידי  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלצאת 
יõתר אני Łתיתי אחת  äפעם הíעäדה. üõ תàŁ הëים  äז àברכה לפטõר  ויכäן  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָאחרõנה,
אחר õנה. àרכה אחריהן ôרכà ולא  מים Łתית לי ואמר àמצחי מõרי והס éôל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמרביעית ,

מ Łקים: מיני éל õïטר  הçין àרéת  éי זה לכל  üצרי אין הíעäדה üõתà יין Łי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואם

ידים:ו. אבלàנטילת העçłה, àŁחיצõניäת הñלõïת Łלגר היא ידים והנטילת ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
Łהäא âעçłה, אנ ïין àזעיר והäא פב] [מ "א àŁע çłה הçצירה àבחינת ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהäא
ולא לאכõל  éדי ידיו àאצ àעõת הìאחזת ההיא הñל ïה להעביר ידיו ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהõìטל

.õאכילתà ֲִַָיתאחזו

ה àית:ז. חרàן אכילה  àכל  לזéר ü ית,צריàה חרàן אכילה àכל  לזéר אדם üצרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ
àזמן  éי הכינה, אכילת על ודõאג  עצב  להי õת  ב ' קנ"ז ôרäמה àזõהר ìéְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָזéר
והיה מאד, מעêה אחר üדרà הכינה אכילת היה קçם Łâקëה àית Łְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהיה

החרàן. אחר  עôה éן אין מה מתñן, לעõלמõת  הפע ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻיõרד

מõצאח. éל על éי האדם יחיה õâלב הêחם על  האדם":"לא יחיה ה' אפŁר פי üאי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ולא לחם אכל אדם  אין ואם  רäחני, Łהäא àŁאדם Ł פì ה חלק זן החäמרי  êŁְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחם 
üוהאי יחיה , לחם יאכל ואם ,äìëמ õ מתŁנ ותצא  àרעב, ימäת  ימים ëéה  מזõן  äŁְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹם 
Łאין הõêïסõפים äאמר õז ק Łיא äמהכרח הרäחנית, נ Łמה יעמיד Łה êחם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאפ Łר
יפסד  éן áם  õ פäá חלק ויפסד האדם äבמõת זה , מות éן זה  äכמות ,Ł לנפ ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻהŁארה
חס éן  האמת  ואין חäמרי, היא áם חäמרי מâבר נõåנית Łהיא  מéיון ,õמתŁנ ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָחלק 
להחיõת ,õàŁ רäחני חלק  Łה äא  ה ëזõן אל חäçת  ŁçŁ éת äב מה  äידע לא  éי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוŁלõם 
éי ýדיעõ לה הרäחני, הëן, את  ýאכלçו éŁת äב וזה  האדם , חäçת  Łל רäחני ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָחלק 
ה êחם על לא  éי éŁתäב וזה ,õàŁ רäחני  חלק א êא  האדם את  çŁזäן  מי אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלעõלם
üרàית מïיו çצא  מה  ä הינ האדם, יחיה  ה ' פי מõצא  éל על éי האדם יחיה õâְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָלב
זן וה äא הëזõן, õ תõ אà נכנס הäàâר õ תõ א ודבר, âבר éל הארץ מן לה õציא  ààְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָריאה 

החäçת . מעõרר הàרכה  ידי על éי ה ëזõן, על üלבר üצרי לכן האדם, את äְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמחçה 

הר äחõת:ט. את Łלגר éח äנà Łי  נפ õŁת äבõרא Łה éל  לענין àרéת ונחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
äבõר מëעין מים õŁתה והיה üרâà õôלכà לברכה õנõזכר מ õרי הìה éי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראõŁן,
מם ודõחה Łמגר היה õנתäé àŁכח עד ,õ תç תŁà äמכäן מàיט היה מים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמקוה
üé ואחר ההם. הëים מן  õŁתה üé ואחר Łם. המגלáלת Łפìה õא הרäח  õתõְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

הזוהר הזמנהמשניות  צריך המזון טוברכת

מזוּ המ וֹ ת בּ ידים  וּ מאן(י)לברכא , 
מיתה . ח יּ יב מזוּ המ וֹ ת, בּ ידים דּ ברי

ואמר ,ּפ תח ינּ וּ קא  ל)הה וּ א  :(שמות 
ירחצוּ  מ וֹ עד אהל אל "בּ באם
מהאי ילפינן וג וֹ '". ימ וּ תוּ  וא  מים
להאי, חייׁש  דּ לא דּ מאן קרא ,
מזוּ המן, בּ ידין  מלכּ א ק ּמ י ויתחזי
דּ ידוֹ י בּ גין טעמא. מאי  מיתא. ח יּ יב
עוֹ לם . ׁש ל בּ רוּ מ וּ  יתבין נׁש  דּ בּ ר
נׁש , דּ בּ ר בּ ידא  אית חדא אצבּ עא

מ ׁש ה . דּ ארמא אצבּ עא  ואיה וּ 

בּ ידים לבר לכם  היה לא
בּ ידים ׁש ּמ בר וּ מי מזהמ וֹ ת,

מיתה. חיּ ב מזהמוֹ ת
ואמר,בּ אוּ ר: ּת ינוֹ ק אוֹ תוֹ  ּפ תח  

ל) אהל (שמות  אל  "בּ באם  :
וגוֹ '". ימתוּ  ולא מים  ירחצוּ  מוֹ עד
ׁש לּ א ׁש ּמ י זה, מ ּפ ס וּ ק למדנוּ 
הּמ ל לפני ויתראה לזה חוֹ ׁש ׁש 
מה מיתה. ח יּ ב  מזהמוֹ ת, בּ ידים 

האדםהּט עם ׁש יּ די מוּ ם ? 
אצבּ ע עוֹ לם. ׁש ל בּ רוּ מ וֹ  יוֹ ׁש בים 
והיא האדם , בּ יד יׁש  אחת 

מׁש ה. ׁש הרים האצבּ ע 
ז"ל האר"י רבינו כתבי

àאàא ôנח äמא  Łמדר Łàם לעיל  ä תבנéŁ õ כמä õ מõלמק ח õזר  ההäא הר äח  ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה 
õ נõזכר מ õרי  היה ולכן רע õת. הרäחõת את Łלגר ôàח õôנים éח Ł י éי כו' ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹיוסי

Ł לõמר רצה ïàה. ההם ה ëים נ ôŁה êŁא מאד äתנõ א מזהיר יניחלברכה êא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
Łה äא, éל מעט  י Łהה לëעין õô לכà אבל ויôŁה, õעצמ ה ëעין על ïיו ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהאדם
הëעין  מן מים äנעקר éŁבר  אחר ואמנם  àפיו. ויłים àחפניו הëים יñח  üé ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
üõïŁ ל הäא ט õב זה  éל ועם מהם. לõôŁת éלל ŁŁ ח אין לàית äבאäוה הõàר õְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָא
בבההוא פפא רב בבי ק"ה âף ח äלין àמ íכת וכìז éר ôŁçŁה, קדם מים ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמעט
Łהéל Łהéל , àרéת הëים. àברéת çŁכäן הäéנõת הם äêוא çŁצא, âיõסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעäבדא
ק àלת היא éי âבר, הìקראת  הëלכ äת ידי על üé אחר  נגלית  õעתïŁוה יס õד, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָהäא
ôבõת Łôע ä ז àברכה Łי והìה .õדברà נהיה Łהéל ëŁברכים וזה ,äìëמ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהפע
מים. áימטרçא Łע õלים ב "ן, מ "ה ס "ג  ע "ב הויõ"ת àארàע ŁçŁ יäדין Łôעה éְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנגד
àגימטרçא Łהם הìזéרים יäדין ה Łôעה אל יכ äן  הëים את õŁéתה üé ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָואחר
ול õמר לדçק üוצרי כו', נפõŁת  õàרא Łהיא אחרõנה àרכה ü יבר üé ואחר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמים.

נסôר: ü רâ àרא  מה éל  על ולא לנõכח , כו', להחיõת àראת מה éל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל

אחרõנים:י. מים עלענין עõמד אחרא  סטרא éי âע, אחרõנים. מים ענין ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָ
יõתר עליו לŁל õט אז ויכ õל קנ "ד, âף ôרäמה ïרŁת àז õהר  ìéזéר ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻהלחן,
üלבר éדי אנŁים Łל Łה Łם ואין יחידי האדם àהיõת äבפרט זמìים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹמŁאר
àלק ïרŁת ìéז éר מ ם, אחרא סטרא מסêק  זäëן àרéת ידי  על  éי זäëן, àְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָרéת

ינäקא. âההäא àְְְְַָָע äבדא



חמשהטז שטים עצי בריחים הזוהרועשית משניות 

ע"ב  קפ "ו דף  ח"ג זוהר
כו )כּ תיב עצי(שם בריחים  "ועשׂ ית : 

צלע לקרׁש י חמ ה ׁש ּט ים 
בריחים וחמה האחד ה ּמ ׁש כּ ן
הנית". הּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י
 ֹבּ תו הּת יכן "וה בּ ריח  וּ כתיב:
אל  ה ּק צה מן  מברח  ה ּק רׁש ים
בּ ריח דּ הה וּ א  ּת ימא , ואי ה ּק צה ".
הוה דּ לא ה וּ א , אחרא ה ּת יכוֹ ן
הכי . לאו  חמ ה. דּ אי נּ וּ ן בּ כללא 
מאינּ וּ ן הּת יכוֹ ן, בּ ריח  הה וּ א  א לּ א
וּ תרין מכּ אן, ּת רין הוה. חמה
הוה הא  בּ אמצעיתא . וחד מ כּ אן,
רזא דּ יעקב, עּמ וּ דא  ה ּת יכוֹ ן, בּ ריח 

ע "ב)דּ מ ׁש ה , קפ"ו  דף דּ א,(זוהר לקבל  
נׁש . דּ בר  בּ ידא  אצ בּ עאן חמׁש 
רב בּ אמצעיתא , ה ּת יכוֹ ן והבּ ריח 
ׁש אר  קיימין בּ יּה  מ כּ לּ א , ועלּ אה 

אחרנין .
חמ ׁש ואינּ וּ ן דּ אקרוּ ן בּ ריחין, חמׁש  

דּ חיּ י דּ אילנא ׁש נין, מאה
אתער  קדיׁש א וּ ברית בּ ה וּ . אזיל

אתגזר) דּ ידא .(ס"א אצ בּ ען בּ חמ ׁש  ,
סתימא)וּ מ לּ ה מה(נ"א על ה וּ א  ּת ימא 

בּ רכאן כּ ל דּ א  ועל דּ אמרת.
פרישׂ וּ  ּת ליין. בּ אצבּ ען  דּ כהנא,

הוה . דּ א  על דּ מ ׁש ה דּ ידא 
דּ ינאאי לית בּ ה וּ , אית דּ א  כּ ל 

בּ הוּ  מברכין כּ ד בּ נקי וּ , למהוי 

כו)כּ תוּ בבּ א וּ ר : "ועשׂ ית(שם  : 
ׁש ּט ים עצי בריחם 
ה ּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י חמה
לקר ׁש י  בריחם  וחמה  האחד
וכתוּ ב הנית ". ה ּמ ׁש כּ ן  :צלע  

הּק רׁש ים  ֹבּ ת ו הּת יכן "והבּ ריח
ואם ה ּק צה". אל ה ּק צה  מן מברח 
ה וּ א הּת יכ וֹ ן בּ ריח ׁש א וֹ ת וֹ  ּת אמר
אוֹ תם בּ כלל היה  ׁש לּ א אחר ,
בּ ריח  אוֹ ת וֹ  א לּ א  . ּכ לא - חמה

חמה,הּת יכ  מא וֹ תם היה וֹ ן 
ואחד  מכּ אן  וּ ׁש נים  מכּ אן  ׁש נים 
ה ּת יכוֹ ן בּ ריח היה  הרי בּ אמצע.
זה כּ נגד מׁש ה. סוֹ ד  יעקב, עּמ וּ ד
האדם. בּ יד אצבּ ע וֹ ת חמׁש 
גּ ד וֹ ל  בּ אמצע , הּת יכוֹ ן וה בּ ריח 
ׁש אר עוֹ מדים  בּ וֹ  מהכּ ל, ועליוֹ ן

האחרים.
בריחים,בּ אוּ ר : חמ ה  והם 

מא וֹ ת חמ ׁש  ׁש נּ קראים 
החיּ ים. עץ בּ הם ׁש ה וֹ ל ׁש נים ,

מתעוֹ רר קדׁש  בּ חמׁש (נּמ וֹ ל)וּ ברית  
ודבר  ה יּ דים, ּת מּה (נס ּת ר )אצבּ עוֹ ת 

כּ ל  ולכן אמר ּת . מה על ה וּ א
בּ אצבּ עוֹ ת. ּת לוּ יוֹ ת  הכּ הן בּ רכוֹ ת
היתה. זה על מׁש ה ידי ּפ רישׂ ת

איןבּ א וּ ר: בּ הם, יׁש  זה כּ ל אם 
בּ נ ּק יוֹ ן להיוֹ ת דּ ין 

הזוהר חמשהמשניות  שטים עצי בריחים יזועשית

דּ בה וּ , בּ גין ה וּ א . בּ רי לּ קוּ דׁש א 
ׁש מא מתבּ ר דּ להוֹ ן, וּ בדוּ גמא
דּ חכמיּת וּ  אּת וּ ן דּ א  ועל קדי ׁש א .
להאי . א ׁש גח ּת וּ ן לא הי ט וּ בא ,
חסידא, ׁש מעיה לרבּ י ׁש מ ׁש ּת וּ ן  ולא 

וכל ואי ט נּ וּ פא, כּ ל אמר, הוּ  
לסטרא ליּה  סליקוּ  לכלוּ כא ,
מהאי אחרא  סטרא  דּ הא אחרא ,

אתזן. ולכלוּ כא  קנ"ד ט נּ וּ פא (תרומה 
חוֹ בה,ע "ב) אחרוֹ נים מים דּ א ועל

אינּ וּ ן . וחוֹ בה 
אמר ּת ווה וּ  למ לּ לא . יכיל וּ  ולא  

ׁש מא בּ רי, יה וּ דה, ר בּ י 
ינּ וּ קא ׁש תיק הוּ א . מאן  ּדּ אבו
ונׁש ק א ּמ יּה  לגבּ יּה  קם חדא, רגעא 
ׁש אילוּ  א בּ א  על א ּמ י, ליּה  אמר לּה ,
אמר  לוֹ ן. אימא  חכּ ימין, א לּ ין לי
אמר  להוּ . בּ דקת בּ רי, איּמ יּה , ליּה 
כּ דּ קא א ׁש כּ חית ולא בּ דקית , הא
ואה דּ ר  אּמ יּה , ליּה  לחיׁש א  יא וּ ת.
ׁש אלּת וּ ן א ּת וּ ן  ליּה  אמר לגבּ ייה וּ ,
מעלמא, אסּת לּ ק והא  א בּ א, על
אזלין קדי ׁש ין  דּ חסידי  יוֹ מא  וּ בכל
א בּ תרייהוּ . ט יּ יעא  איהוּ  בּ ארחא ,
לא  הי עליוֹ נין, ק דּ יׁש י  א ּת וּ ן  ואי 
ט יּ יעא אזיל לי ּה , א ׁש כחּת וּ ן

א בּ תרייכוּ .
בּ כ וּ ,אבל חמינא בּ קדמיתא 

בּ כ וּ , חמינא והׁש ּת א

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את כּ ׁש ּמ ברכים 
וּ בדגמתם ׁש בּ הם  מ וּ ם ה וּ א,
א ּת ם ולכן ה ּק דוֹ ׁש . הם  מתבּ ר
לא אי הר בּ ה , אּת ם ׁש חכמים 

לזה אתהׁש גּ חּת ם  ׁש ּמ ׁש ּת ם ולא ? 
אמר והוּ א  החסיד, ׁש מעיה  ר בּ י
העל וּ הוּ   ּלכלו וכל טנּ וּ ף ׁש כּ ל
האחר הצּ ד ׁש הרי האחר, לצּ ד
ועל  הזּ ה,  ּוה לּ כל ו מהּט נּ וּ ף נזּ וֹ ן 
וחוֹ בה ח וֹ בה, אחר וֹ נים  מים  זה 

!?הם 
לד בּ ר.בּ א וּ ר: יכלוּ  ולא ּת מהוּ  

בּ ני, יהוּ דה , רבּ י אמר
אבי ׁש ם  רגעמהוּ  ה ּת ינוֹ ק ׁש תק ? 

לּה . ונׁש ק א ּמ וֹ  לפני עמד אחד,
ׁש אלוּ  אבּ א על א ּמ י, לּה , אמר 
להם אמר האם ה לּ לוּ , ?החכמים 
אוֹ תם בּ דקּת  בּ ני, אּמ וֹ , לוֹ  ?אמרה  

מצאתים ולא בּ דקּת י הרי אמר ,
וחזר אּמ וֹ  לוֹ  לח ׁש ה  כּ רא וּ י.
ׁש אלּת ם א ּת ם  להם, אמר אליהם.
מהעוֹ לם, הסּת לּ ק  והרי אבּ א , על
קדוֹ ׁש ים ׁש חסידים יוֹ ם  וּ בכל
סוֹ חר ה וּ א  , בּ דּ ר ה וֹ לכים
קדוֹ ׁש ים א ּת ם  ואם אחריהם .
אוֹ ת וֹ , מצאתם לא  אי עליוֹ נים,

אחריכם הּס וֹ חר   הל? 
ראיתי בּ אוּ ר: בּ התחלה  אבל 

בכם, ראיתי וכעת  בכם ,
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ע"ב  קפ "ו דף  ח"ג זוהר
כו )כּ תיב עצי(שם בריחים  "ועשׂ ית : 

צלע לקרׁש י חמ ה ׁש ּט ים 
בריחים וחמה האחד ה ּמ ׁש כּ ן
הנית". הּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י
 ֹבּ תו הּת יכן "וה בּ ריח  וּ כתיב:
אל  ה ּק צה מן  מברח  ה ּק רׁש ים
בּ ריח דּ הה וּ א  ּת ימא , ואי ה ּק צה ".
הוה דּ לא ה וּ א , אחרא ה ּת יכוֹ ן
הכי . לאו  חמ ה. דּ אי נּ וּ ן בּ כללא 
מאינּ וּ ן הּת יכוֹ ן, בּ ריח  הה וּ א  א לּ א
וּ תרין מכּ אן, ּת רין הוה. חמה
הוה הא  בּ אמצעיתא . וחד מ כּ אן,
רזא דּ יעקב, עּמ וּ דא  ה ּת יכוֹ ן, בּ ריח 

ע "ב)דּ מ ׁש ה , קפ"ו  דף דּ א,(זוהר לקבל  
נׁש . דּ בר  בּ ידא  אצ בּ עאן חמׁש 
רב בּ אמצעיתא , ה ּת יכוֹ ן והבּ ריח 
ׁש אר  קיימין בּ יּה  מ כּ לּ א , ועלּ אה 

אחרנין .
חמ ׁש ואינּ וּ ן דּ אקרוּ ן בּ ריחין, חמׁש  

דּ חיּ י דּ אילנא ׁש נין, מאה
אתער  קדיׁש א וּ ברית בּ ה וּ . אזיל

אתגזר) דּ ידא .(ס"א אצ בּ ען בּ חמ ׁש  ,
סתימא)וּ מ לּ ה מה(נ"א על ה וּ א  ּת ימא 

בּ רכאן כּ ל דּ א  ועל דּ אמרת.
פרישׂ וּ  ּת ליין. בּ אצבּ ען  דּ כהנא,

הוה . דּ א  על דּ מ ׁש ה דּ ידא 
דּ ינאאי לית בּ ה וּ , אית דּ א  כּ ל 

בּ הוּ  מברכין כּ ד בּ נקי וּ , למהוי 

כו)כּ תוּ בבּ א וּ ר : "ועשׂ ית(שם  : 
ׁש ּט ים עצי בריחם 
ה ּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י חמה
לקר ׁש י  בריחם  וחמה  האחד
וכתוּ ב הנית ". ה ּמ ׁש כּ ן  :צלע  

הּק רׁש ים  ֹבּ ת ו הּת יכן "והבּ ריח
ואם ה ּק צה". אל ה ּק צה  מן מברח 
ה וּ א הּת יכ וֹ ן בּ ריח ׁש א וֹ ת וֹ  ּת אמר
אוֹ תם בּ כלל היה  ׁש לּ א אחר ,
בּ ריח  אוֹ ת וֹ  א לּ א  . ּכ לא - חמה

חמה,הּת יכ  מא וֹ תם היה וֹ ן 
ואחד  מכּ אן  וּ ׁש נים  מכּ אן  ׁש נים 
ה ּת יכוֹ ן בּ ריח היה  הרי בּ אמצע.
זה כּ נגד מׁש ה. סוֹ ד  יעקב, עּמ וּ ד
האדם. בּ יד אצבּ ע וֹ ת חמׁש 
גּ ד וֹ ל  בּ אמצע , הּת יכוֹ ן וה בּ ריח 
ׁש אר עוֹ מדים  בּ וֹ  מהכּ ל, ועליוֹ ן

האחרים.
בריחים,בּ אוּ ר : חמ ה  והם 

מא וֹ ת חמ ׁש  ׁש נּ קראים 
החיּ ים. עץ בּ הם ׁש ה וֹ ל ׁש נים ,

מתעוֹ רר קדׁש  בּ חמׁש (נּמ וֹ ל)וּ ברית  
ודבר  ה יּ דים, ּת מּה (נס ּת ר )אצבּ עוֹ ת 

כּ ל  ולכן אמר ּת . מה על ה וּ א
בּ אצבּ עוֹ ת. ּת לוּ יוֹ ת  הכּ הן בּ רכוֹ ת
היתה. זה על מׁש ה ידי ּפ רישׂ ת

איןבּ א וּ ר: בּ הם, יׁש  זה כּ ל אם 
בּ נ ּק יוֹ ן להיוֹ ת דּ ין 

הזוהר חמשהמשניות  שטים עצי בריחים יזועשית

דּ בה וּ , בּ גין ה וּ א . בּ רי לּ קוּ דׁש א 
ׁש מא מתבּ ר דּ להוֹ ן, וּ בדוּ גמא
דּ חכמיּת וּ  אּת וּ ן דּ א  ועל קדי ׁש א .
להאי . א ׁש גח ּת וּ ן לא הי ט וּ בא ,
חסידא, ׁש מעיה לרבּ י ׁש מ ׁש ּת וּ ן  ולא 

וכל ואי ט נּ וּ פא, כּ ל אמר, הוּ  
לסטרא ליּה  סליקוּ  לכלוּ כא ,
מהאי אחרא  סטרא  דּ הא אחרא ,

אתזן. ולכלוּ כא  קנ"ד ט נּ וּ פא (תרומה 
חוֹ בה,ע "ב) אחרוֹ נים מים דּ א ועל

אינּ וּ ן . וחוֹ בה 
אמר ּת ווה וּ  למ לּ לא . יכיל וּ  ולא  

ׁש מא בּ רי, יה וּ דה, ר בּ י 
ינּ וּ קא ׁש תיק הוּ א . מאן  ּדּ אבו
ונׁש ק א ּמ יּה  לגבּ יּה  קם חדא, רגעא 
ׁש אילוּ  א בּ א  על א ּמ י, ליּה  אמר לּה ,
אמר  לוֹ ן. אימא  חכּ ימין, א לּ ין לי
אמר  להוּ . בּ דקת בּ רי, איּמ יּה , ליּה 
כּ דּ קא א ׁש כּ חית ולא בּ דקית , הא
ואה דּ ר  אּמ יּה , ליּה  לחיׁש א  יא וּ ת.
ׁש אלּת וּ ן א ּת וּ ן  ליּה  אמר לגבּ ייה וּ ,
מעלמא, אסּת לּ ק והא  א בּ א, על
אזלין קדי ׁש ין  דּ חסידי  יוֹ מא  וּ בכל
א בּ תרייהוּ . ט יּ יעא  איהוּ  בּ ארחא ,
לא  הי עליוֹ נין, ק דּ יׁש י  א ּת וּ ן  ואי 
ט יּ יעא אזיל לי ּה , א ׁש כחּת וּ ן

א בּ תרייכוּ .
בּ כ וּ ,אבל חמינא בּ קדמיתא 

בּ כ וּ , חמינא והׁש ּת א

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את כּ ׁש ּמ ברכים 
וּ בדגמתם ׁש בּ הם  מ וּ ם ה וּ א,
א ּת ם ולכן ה ּק דוֹ ׁש . הם  מתבּ ר
לא אי הר בּ ה , אּת ם ׁש חכמים 

לזה אתהׁש גּ חּת ם  ׁש ּמ ׁש ּת ם ולא ? 
אמר והוּ א  החסיד, ׁש מעיה  ר בּ י
העל וּ הוּ   ּלכלו וכל טנּ וּ ף ׁש כּ ל
האחר הצּ ד ׁש הרי האחר, לצּ ד
ועל  הזּ ה,  ּוה לּ כל ו מהּט נּ וּ ף נזּ וֹ ן 
וחוֹ בה ח וֹ בה, אחר וֹ נים  מים  זה 

!?הם 
לד בּ ר.בּ א וּ ר: יכלוּ  ולא ּת מהוּ  

בּ ני, יהוּ דה , רבּ י אמר
אבי ׁש ם  רגעמהוּ  ה ּת ינוֹ ק ׁש תק ? 

לּה . ונׁש ק א ּמ וֹ  לפני עמד אחד,
ׁש אלוּ  אבּ א על א ּמ י, לּה , אמר 
להם אמר האם ה לּ לוּ , ?החכמים 
אוֹ תם בּ דקּת  בּ ני, אּמ וֹ , לוֹ  ?אמרה  

מצאתים ולא בּ דקּת י הרי אמר ,
וחזר אּמ וֹ  לוֹ  לח ׁש ה  כּ רא וּ י.
ׁש אלּת ם א ּת ם  להם, אמר אליהם.
מהעוֹ לם, הסּת לּ ק  והרי אבּ א , על
קדוֹ ׁש ים ׁש חסידים יוֹ ם  וּ בכל
סוֹ חר ה וּ א  , בּ דּ ר ה וֹ לכים
קדוֹ ׁש ים א ּת ם  ואם אחריהם .
אוֹ ת וֹ , מצאתם לא  אי עליוֹ נים,

אחריכם הּס וֹ חר   הל? 
ראיתי בּ אוּ ר: בּ התחלה  אבל 

בכם, ראיתי וכעת  בכם ,
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דּ לא  חמרא חמא  לא  (ס"א דּ א בּ א  
למס בּ ל דלהוי) חמרא, אבתריּה  טעין

זכי ּת וּ ן דּ לא  כּ יון  דּ א וֹ רייתא. עוּ לא
איּמ א לא  א בּ תרייכ וּ , יטעוּ ן דּ א בּ א 

א בּ א . הוּ א מאן
יצחק,אמר לר בּ י  יה וּ דה  רבּ י 

לאו ינּ וּ קא  האי  לן , כּ דדמי
אכלוּ  ה וּ א . נׁש  ינוֹ קא(יא)בּ ר והה וּ א  . 

וחדּ וּ ׁש י דּ א וֹ רייתא, מלּ י אמר הוה
 ונברי הב אמר וּ , .(יב)אוֹ רייתא . 

בּ גין אמרתוּ ן. יא וּ ת  להוּ , אמר 
בּ ברכה מתבּ ר לא  ק דּ יׁש א  דּ ׁש מא 

בּ הזמנה . א לּ א דּ א ,
לד)ואמר ּפ תח "אברכה(תהלים : 

וכי וגוֹ '". עת בּ כל ה ' את
ה'. את אברכה לוֹ מר דּ וד חמא מה

ׁש לּ א חמוֹ ר  ראה לא ׁש אבּ א
לס בּ ל (ׁש יּ היה ) חמ וֹ ר אחריו  טען 

זכיתם ׁש לּ א כּ יון  ה ּת וֹ רה . על
אמר לא אחריכם, יטען  ׁש אבּ א

אבּ א. מיהוּ  לכם
לרבּ י בּ אוּ ר: יה וּ דה רבּ י אמר 

ּת ינוֹ ק לנ וּ , כּ נדמה  יצחק,
ואוֹ תוֹ  אכלוּ , אדם . בּ ן אינוֹ  זה 
תוֹ רה דּ ברי אוֹ מר  היה  ּת ינוֹ ק
.נבר הבה אמר וּ , תוֹ רה . וחדּ וּ ׁש י
מוּ ם אמר ּת ם, נאה  להם , אמר 
 מתבּ ר לא ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הם 

בּ הזמנה. א לּ א ז וֹ  בּ ברכה 
ואמר,בּ א וּ ר: לד)ּפ תח  :(תהלים  

עת בּ כל ה' את  "אברכה 
לוֹ מר דוד ראה מה וכי וגוֹ '".

ז"ל האר"י רבינו כתבי
האכל:יא. את לבלע  üריðŁ וה æעם האכל, את ללעס üריðŁ ôכ äן ה æעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

מאד, âק הåה לחם ויע łה ìŁים, טחינת ידי על õלברר éדי הåה הêחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹלטחõן
יõצאה ואז מאד, âק  ה ñלïה טõחנים äאנ הñלïה üõô הקדŁäה éא Łר éְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹי
ידי  על âק לע õłת äתכäן טחינה. ידי על  הåתים מן  הõçצאה Łמן õ מé ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהקדŁäה

ôח êקŁני ואם מ "ו, áימטרçא הם אלפין  צäçרי Łני éי והäא יחד, הìזéרים äéנõת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
â"ק. áימטרçא יהיה נ"ח  מ"ו ôח àרם ואם נ"ח, áימטרçא יהיה ל Łנים אחד éְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָל
טחינה ידי על הëאכל àרäר נגמר לא עדין éי הëאכל , לבלע üצרי üé ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹֹואחר
יŁלם ואז  האצט õמכא Łהäא הäàל, àכלי çŁתàל éדי לבלע üצרי üא ,ãâְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלב

הìקבים. üרâ ôצא והåהמא ה äáף, àאיברי ויתïט  הר äחנ äçת üויל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלהתàרר,

מלכäת יב.  הàית עקרת רחל  עיינין לה âלית שפירתא עולימתא  àרכה  Łל õéְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָס
אנïין: דזעיר קâיŁא מ "ב ,נäקבא ôבõת רא Łי ,ü"נבר"ä ל "ן ה"ב יאמר üברçŁ קדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

סטרא להבריח  ôכäן àיניהם, àרכה Łל õéס והכינה ח "ג, äהינâ ע"ב , ôב õת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוס õפי
לה âלית שפירתא עולימתא רחל אלהים áימטרçא õéס éŁן  õà ý עיני ותôן ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרא ,

.ý יתà אל àרכה להניח  àמôנה õיתà לאנ Łי õרáŁ מä החזה, נגד äìיהàויג ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעיינין,

הזוהר ונברךמשניות  בהב שמזמין  יטטעם 

ואמר  הזמנה, דּ בעי דּ וד חמא א לּ א,
דּ ב בּ גין  נׁש אברכה. דּ בר ׁש עתא 

ק יּ ימא ׁש כינּת א  ּפ תוֹ רא , על יתיב
ּת ּמ ן . ק יּ ימא  אחרא וסטרא  ּת ּמ ן,
לּ ק וּ דׁש א לברכא  נ ׁש  בּ ר אזמין כּ ד 

אתּת ּק נת  ׁש כינּת א הוּ א, נ "א בּ רי) 
דא) לק בּ לאבהזמנה  עילּ א , לגבּ י

את כּ פייא . אחרא  וסטרא  בּ רכאן,
וסטרא  עילא, לגבי  בברכתא אתתקנת ואי (נ"א

בכללא) איהו  לאו  אזמיןאחרא  לא  ואי
הוּ א, בּ רי לּ קוּ דׁש א  לברכא  נׁש  בּ ר
וּ מכׁש כּ ׁש א ׁש מע אחרא  סטרא 
בּ רכה . בּ ההיא ח וּ לקא  ליּה  למהוי

נבר הב זמין ְְְִֵֶַַַַָטעם 
ע"ב  קפו ּבלק  ּפרׁשת  ָ ָ ַ ָ ָ ַ ֹזהר

הרי ּבאכילה ואס ּור  ערלה  ׁשהּפרי ּבזמן ׁשּכׁשּמבר ית ּבאר ֵ ֲ ָ ִ ֲ ָ ָ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ֶ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ֶ ְ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
ערלה ּכׁשאינֹו ּבידֹו הּפרי ּכׁשאֹוחז  א אחרא, לּסטרא ָ ְ ָ ֵ ֶ ְ ָ ְ ִ ְ ַ ֵ ֶ ְ ַ ָ ֲ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ִ ְ  ַמׁשּפיע 
לפי ל ּׁשכינה, ׁשפע ׁשּמׁשּפיעה ההזמנה היא ּומבר ּבאכילה  ִ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֶ ָ ָ ְ ַ ַ ִ ֵ ָ ְ ָ ִ ֲ ָ ָ ֻ ּומ ּתר

.ׁשּמבר ּדבר ּבכל וכן אחרא, ה ּסטרא מרׁשּות ֵ ָ ְ ֶ ָ ָ ָ ְ ֵ ְ ָ ֲ ַ ָ ְ ִ ַ ְ ֵ ָ ָ  ֶׁשּיצא

אמאיואי בּ רכאן  בּ ׁש אר ּת ימא , 
ההוּ א אלּ א  הזמנה. אית לא 
עלּה , מברכין דּ קא  דּ ברכה , מ לּ ה
הוּ א, דּ הכי  חזי  וּת א  הזמנה . איהוּ 
ּפ רי ההוּ א ּפ רי, על דּ מבר דּ האי

וליתאי עליּה . וּ מברכין הזמנה , הוּ  
וק וֹ דם אחרא. לסטרא  חוּ לקא  ליּה 
בּ ר ׁש וּ ת ּפ רי ההוּ א  דּ הוה  דּ א ,
עליּה . מברכין לא  אחרא , דּ סטרא 

ה' את  דוד אברכה  ראה  אלּ א ? 
אברכה. ואמר  הזמנה , ׁש צּ רי
על  יוֹ ׁש ב ׁש אדם  ׁש בּ ׁש עה בּ גלל
ׁש ם, עוֹ מדת  הכינה ׁש לחנוֹ ,
כּ ׁש ּמ זּמ ן ׁש ם . עוֹ מד האחר וה צּ ד
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את  לבר האדם

מת ּת ּק נת ה כינה זוֹ )ה וּ א, (בּ הזמנה 

וה צּ ד  בּ רכוֹ ת, לקבּ ל מעלה לגבּ י
מת כּ וֹ פף. בּ ברכוֹ תהאחר נתקנת (ואם  

בּ כּ לל) אינוֹ  האחר  והצּ ד מעלה ואםלגבּ י 
את לבר האדם מזמין לא
האחר הצּ ד  ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
חלק לוֹ  להיוֹ ת  וּ מכׁש כּ ׁש  ׁש וֹ מע

בּ רכה. בּ אוֹ תּה 

איןבּ א וּ ר: לּמ ה ּת אמר , ואם  
הבּ רכוֹ ת בּ ׁש אר  ?הזמנה  

ׁש ּמ ברכים ה בּ רכה  דּ בר אוֹ תוֹ  א לּ א 
וּ ראה וּ בא  הזמנה. הוּ א עליו,
הּפ רי, על   ׁש ּמ בר ׁש זּ ה זה,  ּׁש כ
וּ מברכים הזמנה הוּ א  ּפ רי א וֹ תוֹ 
האחר. לצּ ד חלק  לוֹ  ואין עליו,
בּ ר ׁש וּ ת ּפ רי אוֹ תוֹ  ׁש היה זה וקדם 
עליו, מברכים  לא  האחר , ה צּ ד



חמשהיח שטים עצי בריחים הזוהרועשית משניות 

דּ לא  חמרא חמא  לא  (ס"א דּ א בּ א  
למס בּ ל דלהוי) חמרא, אבתריּה  טעין

זכי ּת וּ ן דּ לא  כּ יון  דּ א וֹ רייתא. עוּ לא
איּמ א לא  א בּ תרייכ וּ , יטעוּ ן דּ א בּ א 

א בּ א . הוּ א מאן
יצחק,אמר לר בּ י  יה וּ דה  רבּ י 

לאו ינּ וּ קא  האי  לן , כּ דדמי
אכלוּ  ה וּ א . נׁש  ינוֹ קא(יא)בּ ר והה וּ א  . 

וחדּ וּ ׁש י דּ א וֹ רייתא, מלּ י אמר הוה
 ונברי הב אמר וּ , .(יב)אוֹ רייתא . 

בּ גין אמרתוּ ן. יא וּ ת  להוּ , אמר 
בּ ברכה מתבּ ר לא  ק דּ יׁש א  דּ ׁש מא 

בּ הזמנה . א לּ א דּ א ,
לד)ואמר ּפ תח "אברכה(תהלים : 

וכי וגוֹ '". עת בּ כל ה ' את
ה'. את אברכה לוֹ מר דּ וד חמא מה

ׁש לּ א חמוֹ ר  ראה לא ׁש אבּ א
לס בּ ל (ׁש יּ היה ) חמ וֹ ר אחריו  טען 

זכיתם ׁש לּ א כּ יון  ה ּת וֹ רה . על
אמר לא אחריכם, יטען  ׁש אבּ א

אבּ א. מיהוּ  לכם
לרבּ י בּ אוּ ר: יה וּ דה רבּ י אמר 

ּת ינוֹ ק לנ וּ , כּ נדמה  יצחק,
ואוֹ תוֹ  אכלוּ , אדם . בּ ן אינוֹ  זה 
תוֹ רה דּ ברי אוֹ מר  היה  ּת ינוֹ ק
.נבר הבה אמר וּ , תוֹ רה . וחדּ וּ ׁש י
מוּ ם אמר ּת ם, נאה  להם , אמר 
 מתבּ ר לא ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הם 

בּ הזמנה. א לּ א ז וֹ  בּ ברכה 
ואמר,בּ א וּ ר: לד)ּפ תח  :(תהלים  

עת בּ כל ה' את  "אברכה 
לוֹ מר דוד ראה מה וכי וגוֹ '".

ז"ל האר"י רבינו כתבי
האכל:יא. את לבלע  üריðŁ וה æעם האכל, את ללעס üריðŁ ôכ äן ה æעם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

מאד, âק הåה לחם ויע łה ìŁים, טחינת ידי על õלברר éדי הåה הêחם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹלטחõן
יõצאה ואז מאד, âק  ה ñלïה טõחנים äאנ הñלïה üõô הקדŁäה éא Łר éְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹי
ידי  על âק לע õłת äתכäן טחינה. ידי על  הåתים מן  הõçצאה Łמן õ מé ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהקדŁäה

ôח êקŁני ואם מ "ו, áימטרçא הם אלפין  צäçרי Łני éי והäא יחד, הìזéרים äéנõת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
â"ק. áימטרçא יהיה נ"ח  מ"ו ôח àרם ואם נ"ח, áימטרçא יהיה ל Łנים אחד éְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָל
טחינה ידי על הëאכל àרäר נגמר לא עדין éי הëאכל , לבלע üצרי üé ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָֹֹואחר
יŁלם ואז  האצט õמכא Łהäא הäàל, àכלי çŁתàל éדי לבלע üצרי üא ,ãâְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלב

הìקבים. üרâ ôצא והåהמא ה äáף, àאיברי ויתïט  הר äחנ äçת üויל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻלהתàרר,

מלכäת יב.  הàית עקרת רחל  עיינין לה âלית שפירתא עולימתא  àרכה  Łל õéְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָס
אנïין: דזעיר קâיŁא מ "ב ,נäקבא ôבõת רא Łי ,ü"נבר"ä ל "ן ה"ב יאמר üברçŁ קדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

סטרא להבריח  ôכäן àיניהם, àרכה Łל õéס והכינה ח "ג, äהינâ ע"ב , ôב õת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוס õפי
לה âלית שפירתא עולימתא רחל אלהים áימטרçא õéס éŁן  õà ý עיני ותôן ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאחרא ,

.ý יתà אל àרכה להניח  àמôנה õיתà לאנ Łי õרáŁ מä החזה, נגד äìיהàויג ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעיינין,

הזוהר ונברךמשניות  בהב שמזמין  יטטעם 

ואמר  הזמנה, דּ בעי דּ וד חמא א לּ א,
דּ ב בּ גין  נׁש אברכה. דּ בר ׁש עתא 

ק יּ ימא ׁש כינּת א  ּפ תוֹ רא , על יתיב
ּת ּמ ן . ק יּ ימא  אחרא וסטרא  ּת ּמ ן,
לּ ק וּ דׁש א לברכא  נ ׁש  בּ ר אזמין כּ ד 

אתּת ּק נת  ׁש כינּת א הוּ א, נ "א בּ רי) 
דא) לק בּ לאבהזמנה  עילּ א , לגבּ י

את כּ פייא . אחרא  וסטרא  בּ רכאן,
וסטרא  עילא, לגבי  בברכתא אתתקנת ואי (נ"א

בכללא) איהו  לאו  אזמיןאחרא  לא  ואי
הוּ א, בּ רי לּ קוּ דׁש א  לברכא  נׁש  בּ ר
וּ מכׁש כּ ׁש א ׁש מע אחרא  סטרא 
בּ רכה . בּ ההיא ח וּ לקא  ליּה  למהוי

נבר הב זמין ְְְִֵֶַַַַָטעם 
ע"ב  קפו ּבלק  ּפרׁשת  ָ ָ ַ ָ ָ ַ ֹזהר

הרי ּבאכילה ואס ּור  ערלה  ׁשהּפרי ּבזמן ׁשּכׁשּמבר ית ּבאר ֵ ֲ ָ ִ ֲ ָ ָ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ֶ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ֶ ְ ֶ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
ערלה ּכׁשאינֹו ּבידֹו הּפרי ּכׁשאֹוחז  א אחרא, לּסטרא ָ ְ ָ ֵ ֶ ְ ָ ְ ִ ְ ַ ֵ ֶ ְ ַ ָ ֲ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ִ ְ  ַמׁשּפיע 
לפי ל ּׁשכינה, ׁשפע ׁשּמׁשּפיעה ההזמנה היא ּומבר ּבאכילה  ִ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ֶ ָ ָ ְ ַ ַ ִ ֵ ָ ְ ָ ִ ֲ ָ ָ ֻ ּומ ּתר

.ׁשּמבר ּדבר ּבכל וכן אחרא, ה ּסטרא מרׁשּות ֵ ָ ְ ֶ ָ ָ ָ ְ ֵ ְ ָ ֲ ַ ָ ְ ִ ַ ְ ֵ ָ ָ  ֶׁשּיצא

אמאיואי בּ רכאן  בּ ׁש אר ּת ימא , 
ההוּ א אלּ א  הזמנה. אית לא 
עלּה , מברכין דּ קא  דּ ברכה , מ לּ ה
הוּ א, דּ הכי  חזי  וּת א  הזמנה . איהוּ 
ּפ רי ההוּ א ּפ רי, על דּ מבר דּ האי

וליתאי עליּה . וּ מברכין הזמנה , הוּ  
וק וֹ דם אחרא. לסטרא  חוּ לקא  ליּה 
בּ ר ׁש וּ ת ּפ רי ההוּ א  דּ הוה  דּ א ,
עליּה . מברכין לא  אחרא , דּ סטרא 

ה' את  דוד אברכה  ראה  אלּ א ? 
אברכה. ואמר  הזמנה , ׁש צּ רי
על  יוֹ ׁש ב ׁש אדם  ׁש בּ ׁש עה בּ גלל
ׁש ם, עוֹ מדת  הכינה ׁש לחנוֹ ,
כּ ׁש ּמ זּמ ן ׁש ם . עוֹ מד האחר וה צּ ד
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את  לבר האדם

מת ּת ּק נת ה כינה זוֹ )ה וּ א, (בּ הזמנה 

וה צּ ד  בּ רכוֹ ת, לקבּ ל מעלה לגבּ י
מת כּ וֹ פף. בּ ברכוֹ תהאחר נתקנת (ואם  

בּ כּ לל) אינוֹ  האחר  והצּ ד מעלה ואםלגבּ י 
את לבר האדם מזמין לא
האחר הצּ ד  ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
חלק לוֹ  להיוֹ ת  וּ מכׁש כּ ׁש  ׁש וֹ מע

בּ רכה. בּ אוֹ תּה 

איןבּ א וּ ר: לּמ ה ּת אמר , ואם  
הבּ רכוֹ ת בּ ׁש אר  ?הזמנה  

ׁש ּמ ברכים ה בּ רכה  דּ בר אוֹ תוֹ  א לּ א 
וּ ראה וּ בא  הזמנה. הוּ א עליו,
הּפ רי, על   ׁש ּמ בר ׁש זּ ה זה,  ּׁש כ
וּ מברכים הזמנה הוּ א  ּפ רי א וֹ תוֹ 
האחר. לצּ ד חלק  לוֹ  ואין עליו,
בּ ר ׁש וּ ת ּפ רי אוֹ תוֹ  ׁש היה זה וקדם 
עליו, מברכים  לא  האחר , ה צּ ד



לשכינהכ השפע מזמין  המזון  לברכת הזוהרבהזמנה  משניות 

יט)וּ כתיב דּ לא(ויקרא בּ גין יאכל, א 
יתבּ ר ולא  ּפ רי, הה וּ א  על יברכ וּ ן
דּ נפק כּ יון אחרא . סטרא 
עליּה . וּ מברכין יאכל, מרׁש וּ תיּה ,
כּ ל  וכן  לברכתא . הזמנא  ואיהוּ 
עלייהוּ . מברכין  דּ קא  דּ עלמא  מילּ ין
בּ הוּ  ולית לברכתא . הזמנה כּ לּ ה וּ 

אחרא . לסטרא ח וּ לקא 
זּמ וּ ןואי לברכּ ת הכי אוּ ף ּת ימא , 

הזמנה, הוה דּ ברכתא  כּ ּס א 
הוֹ איל  א לּ א , . ונברי הב אמאי 
אמר  ׁש תי , הוה כּ ד  וּ בקדמיתא 
הוי . הזמנה הא ה גּ פן. ּפ רי בּ וֹ רא
ׁש נּ וּ י, בּ עינן מזוֹ נא , לברכּ ת והׁש ּת א
דּ א כּ ּס א דּ הא  אחרא , להזמנה 
ולאו הוי, הוּ א  בּ רי לּ קוּ דׁש א 
הזמנה בּ עי  ּכ וּ בגין  למזוֹ נא ,

דּ פ וּ מא .

לכינה ה פע  מזמין  הזן לבר ת ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהזמנה
ע"א  קפז  ּבלק ּפרׁשת  ָ ָ ַ ָ ָ זוהר

הּקלּפֹות להפריד ּכדי הּוא "ּונבר "הב הזמנת  כי יתּבאר ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ְ ֵ ָ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
ּכדי הּוא מ ּׁשּלֹו" ׁשאכלנּו נבר" והזמנת הּקדֹוׁשה ֵ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ  ֵמהּׁשכינה

הּקדֹוׁשה. הּׁשכינה  אל הּׁשפע  ְלהמׁשי  ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ֶ ַ ְ ִ ָ ַ ְ ָ

מלוֹ ,ואי ׁש אכלנוּ  נבר ּת ימא , 
 ּבּ רו הזמנה, הוּ א דּ א 
הוּ א הכי בּ רכה. ה וּ א  דּ א  ׁש אכלנ וּ 
אחרא הזמנה  ,נבר אבל ו דּ אי.

הגּ פן. ּפ רי דּ בוֹ רא  הזמנה (ס"א איה וּ , 

יט )וכת וּ ב בּ ׁש ביל (ויקרא יאכל, לא  
ולא הּפ רי אוֹ ת וֹ  על יברכוּ  ׁש לּ א
ׁש יּ צא כּ יון האחר. הצּ ד  ית בּ ר
עליו. וּ מברכים  יאכל, מרׁש וּ תוֹ ,
דּ ברי  כּ ל  וכן לברכה . הזמנה והיא
כּ לּ ם עליהם, ׁש ּמ ברכים  העוֹ לם

וא לברכה, חלקהזמנה בּ הם  ין 
האחר. ל צּ ד

כּ בּ אוּ ר: אף ּת אמר , ואם 
בּ רכה כּ וֹ ס זּמ וּ ן  לבר כּ ת 
 וּ נבר הבה מ דּ וּ ע  הזמנה , ?היתה 

כּ ׁש היה וּ בּת חלּ ה  ה וֹ איל א לּ א 
הגּ פן ", ּפ רי "בּ וֹ רא אמר  ׁש וֹ תה
לברכּ ת וכעת הזמנה . היה זה הרי
להזמנה ׁש נּ וּ י צריכים ה ּמ ז וֹ ן
ה וּ א זוֹ  כּ וֹ ס ׁש הרי אחרת,
ל ּמ זוֹ ן, ולא הוּ א , בּ רוּ ך לּק דוֹ ׁש 

הּפ ה. הזמנת צרי זה  וּ מוּ ם

ׁש אכלנוּ בּ אוּ ר:  נבר ּת אמר , ואם 
 ּבּ רו הזמנה, זוֹ הי מלּ וֹ 
 ּכ - בּ רכה  זוֹ הי מ לּ וֹ  ׁש אכלנוּ 
הזמנה זוֹ הי נבר אבל בּ ודּ אי. זה 
ּפ רי  בּ וֹ רא  ׁש ל הזמנה אחרת,

הזוהר אלין משניות  מלין שמענא לא השתא, כאעד

לכ וֹ סדפומא) הזמנה איהי דּ קדמיתא
כּ יון כּ וֹ ס , והאי סתם . דּ ברכה 
בּ מ לּ ה אחרא  הזמנה  איהוּ  דּ אנטיל
דּ כל  עלּ אה עלמא  לגבּ י דּ נבר
וּ בגין נפקין, מּת ּמ ן וּ ברכאן  מזוֹ נין
דּ עלמא סתים, בּ ארח  איהוּ   ּכ
לגבּ יּה  ולית איה וּ , סתים  עלּ אה
כּ וֹ ס דּ א בּ דר גּ א  א לּ א  הזמנה .

דּ ברכה .

אין מין מענא  לא  הא, ְְְִִִֵַַַָָָעד
ּבל  ּפרׁשת  ע"א זוהר  קפז  ק  ָ ָ ַ ָ ָ

יהוּ דה,(בּ מלּ ה רבּ י אמר דנברך ) 
דּ מן חוּ לקנא, (זוהרזכּ אה 

ע"א) קפ "ז  עד דף דּ עלמא יוֹ מא 
א לּ ין, מלּ ין  ׁש מענא  לא ה ׁש ּת א ,
נׁש  בּ ר לאו  דּ דא  אמינא הא ו דּ אי

איהוּ .
דּ ה ',אמר  מלאכא  בּ רא , לי ּה , 

דּ אמרת האי דּ יליּה , רחימא
חמ ה ׁש ּט ים עצי בריחים ועשׂ ית
וחמ ה וגוֹ ', הּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י
בריחים וחמ ה  וגוֹ ', בריחים
ט וּ בא בּ ריחים הא  יּמ ה . לירכתים
אמר  ּת רין. אינּ וּ ן  וידים  הכא , איכּ א 
דּ בר  מ ּפ וּ מיּה  דּ אמרין , הוּ א  דּ א  ליּה ,
הוֹ איל  אבל איהוּ . מאן א ׁש ּת מע נׁש 

אימא . אנא  א ׁש גחּת וּ ן ולא 

הּפ ה )הגּ פן . היא(ׁש ל ׁש ה ּק וֹ דמת 
סתם. בּ רכה  ׁש ל לכוֹ ס ההזמנה 
הזמנה היא ׁש נּ טל, כּ יון  זוֹ , וכוֹ ס
עוֹ לם לגבּ י נבר בּ מלּ ת  אחרת
וּ ברכוֹ ת מז וֹ נוֹ ת ׁש כּ ל העליוֹ ן,
ה וּ א זה וּ מוּ ם מם. יוֹ צאוֹ ת 
ה וּ א העליוֹ ן ׁש ע וֹ לם נסּת ר ,  בּ דר
אלּ א הזמנה, אליו ואין  נס ּת ר 

בּ רכה. כּ וֹ ס זוֹ  (ׁש בּ מלּ תבּ דר גּ ה 

( נבר. 

אׁש רי בּ אוּ ר : יהוּ דה , ר בּ י אמר  
עד  העוֹ לם  ׁש ּמ יּ וֹ ם  חלקנוּ 
ודּ אי  אלּ וּ , דברים ׁש מענ וּ  לא  כּ עת 

אדם. בּ ן  אינ וֹ  ׁש זּ ה אמרנוּ  הרי

ה ',בּ אוּ ר: מלא בּ ן, לוֹ , אמר 
אמרּת  מה אהוּ בוֹ ,
חמה ׁש ּט ים עצי בריחם וע שׂ ית 
וחמה וגוֹ ', ה ּמ ׁש כּ ן צלע לקר ׁש י
בריחם וחמה וגוֹ ', בריחם
הר בּ ה הרי - יּמ ה ליּ רכתים
ׁש ּת ים. הם  וידים כּ אן , יׁש  בריחים
האדם מּפ י ׁש אמרנוּ , זהוּ  לוֹ , אמר 
ולא הוֹ איל אבל מיה וּ . נׁש מע

אמר. אני - הׁש גּ חּת ם 



לשכינהכ השפע מזמין  המזון  לברכת הזוהרבהזמנה  משניות 

יט)וּ כתיב דּ לא(ויקרא בּ גין יאכל, א 
יתבּ ר ולא  ּפ רי, הה וּ א  על יברכ וּ ן
דּ נפק כּ יון אחרא . סטרא 
עליּה . וּ מברכין יאכל, מרׁש וּ תיּה ,
כּ ל  וכן  לברכתא . הזמנא  ואיהוּ 
עלייהוּ . מברכין  דּ קא  דּ עלמא  מילּ ין
בּ הוּ  ולית לברכתא . הזמנה כּ לּ ה וּ 

אחרא . לסטרא ח וּ לקא 
זּמ וּ ןואי לברכּ ת הכי אוּ ף ּת ימא , 

הזמנה, הוה דּ ברכתא  כּ ּס א 
הוֹ איל  א לּ א , . ונברי הב אמאי 
אמר  ׁש תי , הוה כּ ד  וּ בקדמיתא 
הוי . הזמנה הא ה גּ פן. ּפ רי בּ וֹ רא
ׁש נּ וּ י, בּ עינן מזוֹ נא , לברכּ ת והׁש ּת א
דּ א כּ ּס א דּ הא  אחרא , להזמנה 
ולאו הוי, הוּ א  בּ רי לּ קוּ דׁש א 
הזמנה בּ עי  ּכ וּ בגין  למזוֹ נא ,

דּ פ וּ מא .

לכינה ה פע  מזמין  הזן לבר ת ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהזמנה
ע"א  קפז  ּבלק ּפרׁשת  ָ ָ ַ ָ ָ זוהר

הּקלּפֹות להפריד ּכדי הּוא "ּונבר "הב הזמנת  כי יתּבאר ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ְ ֵ ָ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
ּכדי הּוא מ ּׁשּלֹו" ׁשאכלנּו נבר" והזמנת הּקדֹוׁשה ֵ ְ ֶ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ  ֵמהּׁשכינה

הּקדֹוׁשה. הּׁשכינה  אל הּׁשפע  ְלהמׁשי  ַ ְ ִ ַ ֶ ַ ֶ ַ ְ ִ ָ ַ ְ ָ

מלוֹ ,ואי ׁש אכלנוּ  נבר ּת ימא , 
 ּבּ רו הזמנה, הוּ א דּ א 
הוּ א הכי בּ רכה. ה וּ א  דּ א  ׁש אכלנ וּ 
אחרא הזמנה  ,נבר אבל ו דּ אי.

הגּ פן. ּפ רי דּ בוֹ רא  הזמנה (ס"א איה וּ , 

יט )וכת וּ ב בּ ׁש ביל (ויקרא יאכל, לא  
ולא הּפ רי אוֹ ת וֹ  על יברכוּ  ׁש לּ א
ׁש יּ צא כּ יון האחר. הצּ ד  ית בּ ר
עליו. וּ מברכים  יאכל, מרׁש וּ תוֹ ,
דּ ברי  כּ ל  וכן לברכה . הזמנה והיא
כּ לּ ם עליהם, ׁש ּמ ברכים  העוֹ לם

וא לברכה, חלקהזמנה בּ הם  ין 
האחר. ל צּ ד

כּ בּ אוּ ר: אף ּת אמר , ואם 
בּ רכה כּ וֹ ס זּמ וּ ן  לבר כּ ת 
 וּ נבר הבה מ דּ וּ ע  הזמנה , ?היתה 

כּ ׁש היה וּ בּת חלּ ה  ה וֹ איל א לּ א 
הגּ פן ", ּפ רי "בּ וֹ רא אמר  ׁש וֹ תה
לברכּ ת וכעת הזמנה . היה זה הרי
להזמנה ׁש נּ וּ י צריכים ה ּמ ז וֹ ן
ה וּ א זוֹ  כּ וֹ ס ׁש הרי אחרת,
ל ּמ זוֹ ן, ולא הוּ א , בּ רוּ ך לּק דוֹ ׁש 

הּפ ה. הזמנת צרי זה  וּ מוּ ם

ׁש אכלנוּ בּ אוּ ר:  נבר ּת אמר , ואם 
 ּבּ רו הזמנה, זוֹ הי מלּ וֹ 
 ּכ - בּ רכה  זוֹ הי מ לּ וֹ  ׁש אכלנוּ 
הזמנה זוֹ הי נבר אבל בּ ודּ אי. זה 
ּפ רי  בּ וֹ רא  ׁש ל הזמנה אחרת,

הזוהר אלין משניות  מלין שמענא לא השתא, כאעד

לכ וֹ סדפומא) הזמנה איהי דּ קדמיתא
כּ יון כּ וֹ ס , והאי סתם . דּ ברכה 
בּ מ לּ ה אחרא  הזמנה  איהוּ  דּ אנטיל
דּ כל  עלּ אה עלמא  לגבּ י דּ נבר
וּ בגין נפקין, מּת ּמ ן וּ ברכאן  מזוֹ נין
דּ עלמא סתים, בּ ארח  איהוּ   ּכ
לגבּ יּה  ולית איה וּ , סתים  עלּ אה
כּ וֹ ס דּ א בּ דר גּ א  א לּ א  הזמנה .

דּ ברכה .

אין מין מענא  לא  הא, ְְְִִִֵַַַָָָעד
ּבל  ּפרׁשת  ע"א זוהר  קפז  ק  ָ ָ ַ ָ ָ

יהוּ דה,(בּ מלּ ה רבּ י אמר דנברך ) 
דּ מן חוּ לקנא, (זוהרזכּ אה 

ע"א) קפ "ז  עד דף דּ עלמא יוֹ מא 
א לּ ין, מלּ ין  ׁש מענא  לא ה ׁש ּת א ,
נׁש  בּ ר לאו  דּ דא  אמינא הא ו דּ אי

איהוּ .
דּ ה ',אמר  מלאכא  בּ רא , לי ּה , 

דּ אמרת האי דּ יליּה , רחימא
חמ ה ׁש ּט ים עצי בריחים ועשׂ ית
וחמ ה וגוֹ ', הּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י
בריחים וחמ ה  וגוֹ ', בריחים
ט וּ בא בּ ריחים הא  יּמ ה . לירכתים
אמר  ּת רין. אינּ וּ ן  וידים  הכא , איכּ א 
דּ בר  מ ּפ וּ מיּה  דּ אמרין , הוּ א  דּ א  ליּה ,
הוֹ איל  אבל איהוּ . מאן א ׁש ּת מע נׁש 

אימא . אנא  א ׁש גחּת וּ ן ולא 

הּפ ה )הגּ פן . היא(ׁש ל ׁש ה ּק וֹ דמת 
סתם. בּ רכה  ׁש ל לכוֹ ס ההזמנה 
הזמנה היא ׁש נּ טל, כּ יון  זוֹ , וכוֹ ס
עוֹ לם לגבּ י נבר בּ מלּ ת  אחרת
וּ ברכוֹ ת מז וֹ נוֹ ת ׁש כּ ל העליוֹ ן,
ה וּ א זה וּ מוּ ם מם. יוֹ צאוֹ ת 
ה וּ א העליוֹ ן ׁש ע וֹ לם נסּת ר ,  בּ דר
אלּ א הזמנה, אליו ואין  נס ּת ר 

בּ רכה. כּ וֹ ס זוֹ  (ׁש בּ מלּ תבּ דר גּ ה 

( נבר. 

אׁש רי בּ אוּ ר : יהוּ דה , ר בּ י אמר  
עד  העוֹ לם  ׁש ּמ יּ וֹ ם  חלקנוּ 
ודּ אי  אלּ וּ , דברים ׁש מענ וּ  לא  כּ עת 

אדם. בּ ן  אינ וֹ  ׁש זּ ה אמרנוּ  הרי

ה ',בּ אוּ ר: מלא בּ ן, לוֹ , אמר 
אמרּת  מה אהוּ בוֹ ,
חמה ׁש ּט ים עצי בריחם וע שׂ ית 
וחמה וגוֹ ', ה ּמ ׁש כּ ן צלע לקר ׁש י
בריחם וחמה וגוֹ ', בריחם
הר בּ ה הרי - יּמ ה ליּ רכתים
ׁש ּת ים. הם  וידים כּ אן , יׁש  בריחים
האדם מּפ י ׁש אמרנוּ , זהוּ  לוֹ , אמר 
ולא הוֹ איל אבל מיה וּ . נׁש מע

אמר. אני - הׁש גּ חּת ם 



אלין כב  מלין שמענא לא השתא, הזוהרעד משניות 

ב)ואמר ,ּפ תח עיניו(קהלת  "החכם  : 
אתר  בּ אן  וכי וגוֹ '". בּ ראׁש וֹ 
דּ ילמא בּ רא ׁש וֹ , א לּ א נ ׁש , דּ בּ ר עינוֹ י
לחכם דּ א ּפ יק בּ דר וֹ עיּה , א וֹ  בּ גוּ פוֹ 
קרא א לּ א עלמא . בּ ני מכל יתיר 
בּ ר   יה לא  דּ תנן, ו דּ אי , ה וּ א  הכי
מאי א ּמ וֹ ת. ד' דּ ריׁש א בּ גלוּ י נׁש 

ׁש ריא דּ ׁש כינּת א ריׁש יּה ,טעמא . על  
בּ ראׁש וֹ  וּ מ לּ וֹ י  עינוֹ י חכּ ים, וכל
על  וקיּ ימא  דּ ׁש ריא בּ ההוּ א  אינּ וּ ן ,

ריׁש יּה .

דּ ההוּ אוכד לינדּ ע ּת ּמ ן, עינוֹ י 
ריׁש יּה , על דּ אדליק נה וֹ רא 
דּ בּ ר  דּ גוּ פא  בּ גין  למׁש חא , אצטרי
אדליק וּ נה וֹ רא  ּפ תילה, איהוּ  נׁש 
ואמר, צווח מלכּ א  וּ ׁש מה  לעילּ א ,

ט) אל (קהלת   רא ׁש על "ו ׁש מן :
דּ בראשוֹ , נהוֹ רא  דּ הא  יחסר",
ע וֹ בדין ואינּ וּ ן למ ׁש חא אצטרי
בּ רא ׁש וֹ , עיניו  החכם דּ א  ועל טבאן.

אחרא . בּ אתר  ולא 
ׁש כינּת אאּת וּ ן ו דּ אי ח כּ ימין, 

 הי ריׁש ייכ וּ , על ׁש רייא 
דּ כ ּת יב: להאי, א ׁש גח ּת וּ ן  לא 
צלע לקרׁש י וגוֹ ', בריחים "ועשׂ ית
בּ ריחים וחמ ה האחד. ה ּמ ׁש כּ ן
הנית". הּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י
ׁש לי ׁש ית קרא , אמר וה נית האחד

ואמר,בּ אוּ ר: ב )ּפ תח :(קהלת 
בּ ראׁש וֹ  עיניו "החכם
האדם ׁש ל עיניו איפה וכי ?וגוֹ '". 

בּ ראׁש וֹ  אוֹ אלּ א  בּ ג וּ פוֹ  ׁש ּמ א  ! 
יוֹ תר החכם את  ׁש ה וֹ ציא  בּ זרוֹ ע וֹ ,

העוֹ לם בּ ני ה?מכּ ל א לּ א ּפ סוּ ק! 
יל לא ׁש לּ מדנ וּ , בּ ו דּ אי. ה וּ א   ּכ
א ּמ וֹ ת. אר בּ ע ראׁש  בּ גלּ וּ י אדם 

הּט עם על מה  ׁש וֹ רה ׁש כינה ? 
וּ דבריו עיניו  חכם וכל  ראׁש וֹ ,
ׁש וֹ רה בּ אוֹ תוֹ  הם, בּ ראׁש וֹ 

רא ׁש וֹ . על ועוֹ מד
ׁש אוֹ תוֹ בּ אוּ ר: ידע ׁש ם, וּ כׁש עיניו 

ראׁש וֹ  על ׁש דּ וֹ לק א וֹ ר
האדם ׁש גּ וּ ף מוּ ם  ׁש מן , צרי
למעלה, דּ וֹ לק  ואוֹ ר  ּפ תילה, היא

ואמר  צוח ה ּמ ל ט )וּ ׁש למה  :(שם  
יחסר ", אל  ראׁש על "וׁש מן
ׁש מן צרי ׁש בּ ראׁש וֹ  האוֹ ר  ׁש הרי
ולכן טוֹ בים . מעשׂ ים  וא וֹ תם
במקוֹ ם ולא בּ רא ׁש וֹ , עיניו  החכם 

אחר.
ודּ אי בּ א וּ ר : חכמים, אּת ם 

על  ׁש וֹ רה הכינה 
לזה הׁש גּ חּת ם  לא  אי ?רא ׁש יכם , 

וגוֹ ',ׁש כּ תוּ ב בריחם  "ועשׂ ית  : 
האחד. הּמ ׁש כּ ן צלע לקר ׁש י
צלע לקרׁש י בריחם וחמה
וה נית האחד ה נית ". ה ּמ ׁש כּ ן

הזוהר אלין משניות  מלין שמענא לא השתא, כגעד

אחד  דּ הא  קרא . אמר לא וּ רביעית
סטרין, דּ תרין  ח ׁש יבוּ  דּ א ו ׁש נית,
בּ תרין ח וּ ׁש בנא עביד  ּכ וּ בגין

אלּ ין .
וּ נׁש קוּ הוּ ,אתוּ  (כמלקדמין)אינּ וּ ן 

רבּ י ואמר, יהוּ דה, ר בּ י בּ כה 
דּ רא, זכּ אה  , ח וּ לק ז כּ אה ׁש מע וֹ ן
רב, דּ בי ינּ וּ קי אפילּ וּ  בּ זכוּ ת דּ הא 
אתאת ּת ּק יפין. רמאין טנרין אינּ וּ ן 
בּ מט וּ  רבּ וֹ תי, ל וֹ ן אמרה  א ּמ יּה ,
א לּ א בּ רי, על  ּת ׁש גּ חוּ ן לא  מ נּ ייכ וּ ,
זכּ אה לּה , אמרוּ  טבא . בּ עינא 
א ּת תא כּ ׁש רה, אּת תא ח וּ לק
דּ הא נׁש ין, ׁש אר מ כּ ל בּ רירא 
,ח וּ לק בּ ריר הוּ א   בּ רי ק וּ דׁש א 
נׁש ין ׁש אר  כּ ל על דּ גל וארים 

דּ עלמא .

מסּת פינאאמר  לא אנא י נּ וּ קא , 
נ וּ נא דּ בר בּ יׁש א , מעינא 
דּ חיל  לא  ונוּ נא  אנא , ויּק ירא  רבּ א 

דּ כּת יב, בּ יׁש א, מח)מעינא  :(בראשית 
מאי הארץ ", בּ קרב לרב "וידגּ וּ 

ותנ  עינא . על לאס גּ אה  ינן,לרוֹ ב, 
עליה וֹ ן, ח ּפ י  מ יּ א  דּ יּמ א , דּ גים מה
ודּ אי, לרוֹ ב וכוּ '. בּ יׁש א עינא  ולית
על  אנ ׁש א  בּ ני בּ גוֹ  הארץ , בּ קרב 
דּ ה ', מלאכא  בּ רא , אמרוּ , ארעא .
מ ּס טרא ולא  בּ יׁש א , עינא  בּ נא לית

וּ רביעית ׁש ליׁש ית ה ּפ סוּ ק, אמר 
אחד  ׁש הרי הּפ סוּ ק. אמר  לא
צדדים, לׁש ני נחׁש בים וׁש נית
א לּ ה. בּ ׁש ני החׁש בּ וֹ ן זה  וּ מוּ ם

וּ נׁש קוּ ה וּ .בּ אוּ ר: הם  בּ א וּ  
רבּ י (כּ בּת חלּ ה ) בּ כה 

אׁש רי  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י ואמר, יה וּ דה
ה דּ וֹ רחלק א ׁש רי ׁש הרי ! ! 

בּ ית ׁש ל ּת ינ וֹ קוֹ ת  אפלּ וּ  בּ זכ וּ ת
ּת ּק יפים. רמים סלעים הם ר בּ ן
רבּ וֹ תי, להם, אמרה א ּמ וֹ . בּ אה
בּ ני, על ּת ׁש גּ יחוּ  אל  מכּ ם  בּ בּק ׁש ה 
לּה , אמרוּ  טוֹ בה . בּ עין  רק א לּ א 
אה כּ ׁש רה , אה חלק א ׁש רי
ׁש הרי  הנּ ׁש ים, ׁש אר  מכּ ל בּ ר וּ רה
חלק בּ רר הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
נׁש וֹ ת ׁש אר כּ ל  על דּ גל והרים 

!העוֹ לם 
לאבּ א וּ ר: אני הּת ינוֹ ק, אמר 

ׁש בּ ן רעה, מעין פוֹ חד
ּפ וֹ ח  לא ודג אני, ונכבּ ד גּ דוֹ ל ד דּ ג 

ׁש כּ ת וּ ב רעה , מח )מעין  :(בראשית 
זּ ה מה  הארץ". בּ קרב לרב "וידגּ וּ 

וׁש נינ וּ ,לרב העין. על לרבּ וֹ ת ? 
עליהם מכּס ים  הּמ ים היּ ם  דּ גי מה
ו דּ אי, לרב וכ וּ '. רעה עין  ואין
על  האדם  בּ ני  ֹבּ ת ו הארץ , בּ קרב
אין ה',  מלא בּ ן, אמרוּ , הארץ.
רעה עין מצּ ד ולא  רעה , עין בּ נ וּ 



אלין כב  מלין שמענא לא השתא, הזוהרעד משניות 

ב)ואמר ,ּפ תח עיניו(קהלת  "החכם  : 
אתר  בּ אן  וכי וגוֹ '". בּ ראׁש וֹ 
דּ ילמא בּ רא ׁש וֹ , א לּ א נ ׁש , דּ בּ ר עינוֹ י
לחכם דּ א ּפ יק בּ דר וֹ עיּה , א וֹ  בּ גוּ פוֹ 
קרא א לּ א עלמא . בּ ני מכל יתיר 
בּ ר   יה לא  דּ תנן, ו דּ אי , ה וּ א  הכי
מאי א ּמ וֹ ת. ד' דּ ריׁש א בּ גלוּ י נׁש 

ׁש ריא דּ ׁש כינּת א ריׁש יּה ,טעמא . על  
בּ ראׁש וֹ  וּ מ לּ וֹ י  עינוֹ י חכּ ים, וכל
על  וקיּ ימא  דּ ׁש ריא בּ ההוּ א  אינּ וּ ן ,

ריׁש יּה .

דּ ההוּ אוכד לינדּ ע ּת ּמ ן, עינוֹ י 
ריׁש יּה , על דּ אדליק נה וֹ רא 
דּ בּ ר  דּ גוּ פא  בּ גין  למׁש חא , אצטרי
אדליק וּ נה וֹ רא  ּפ תילה, איהוּ  נׁש 
ואמר, צווח מלכּ א  וּ ׁש מה  לעילּ א ,

ט) אל (קהלת   רא ׁש על "ו ׁש מן :
דּ בראשוֹ , נהוֹ רא  דּ הא  יחסר",
ע וֹ בדין ואינּ וּ ן למ ׁש חא אצטרי
בּ רא ׁש וֹ , עיניו  החכם דּ א  ועל טבאן.

אחרא . בּ אתר  ולא 
ׁש כינּת אאּת וּ ן ו דּ אי ח כּ ימין, 

 הי ריׁש ייכ וּ , על ׁש רייא 
דּ כ ּת יב: להאי, א ׁש גח ּת וּ ן  לא 
צלע לקרׁש י וגוֹ ', בריחים "ועשׂ ית
בּ ריחים וחמ ה האחד. ה ּמ ׁש כּ ן
הנית". הּמ ׁש כּ ן צלע לקרׁש י
ׁש לי ׁש ית קרא , אמר וה נית האחד

ואמר,בּ אוּ ר: ב )ּפ תח :(קהלת 
בּ ראׁש וֹ  עיניו "החכם
האדם ׁש ל עיניו איפה וכי ?וגוֹ '". 

בּ ראׁש וֹ  אוֹ אלּ א  בּ ג וּ פוֹ  ׁש ּמ א  ! 
יוֹ תר החכם את  ׁש ה וֹ ציא  בּ זרוֹ ע וֹ ,

העוֹ לם בּ ני ה?מכּ ל א לּ א ּפ סוּ ק! 
יל לא ׁש לּ מדנ וּ , בּ ו דּ אי. ה וּ א   ּכ
א ּמ וֹ ת. אר בּ ע ראׁש  בּ גלּ וּ י אדם 

הּט עם על מה  ׁש וֹ רה ׁש כינה ? 
וּ דבריו עיניו  חכם וכל  ראׁש וֹ ,
ׁש וֹ רה בּ אוֹ תוֹ  הם, בּ ראׁש וֹ 

רא ׁש וֹ . על ועוֹ מד
ׁש אוֹ תוֹ בּ אוּ ר: ידע ׁש ם, וּ כׁש עיניו 

ראׁש וֹ  על ׁש דּ וֹ לק א וֹ ר
האדם ׁש גּ וּ ף מוּ ם  ׁש מן , צרי
למעלה, דּ וֹ לק  ואוֹ ר  ּפ תילה, היא

ואמר  צוח ה ּמ ל ט )וּ ׁש למה  :(שם  
יחסר ", אל  ראׁש על "וׁש מן
ׁש מן צרי ׁש בּ ראׁש וֹ  האוֹ ר  ׁש הרי
ולכן טוֹ בים . מעשׂ ים  וא וֹ תם
במקוֹ ם ולא בּ רא ׁש וֹ , עיניו  החכם 

אחר.
ודּ אי בּ א וּ ר : חכמים, אּת ם 

על  ׁש וֹ רה הכינה 
לזה הׁש גּ חּת ם  לא  אי ?רא ׁש יכם , 

וגוֹ ',ׁש כּ תוּ ב בריחם  "ועשׂ ית  : 
האחד. הּמ ׁש כּ ן צלע לקר ׁש י
צלע לקרׁש י בריחם וחמה
וה נית האחד ה נית ". ה ּמ ׁש כּ ן

הזוהר אלין משניות  מלין שמענא לא השתא, כגעד

אחד  דּ הא  קרא . אמר לא וּ רביעית
סטרין, דּ תרין  ח ׁש יבוּ  דּ א ו ׁש נית,
בּ תרין ח וּ ׁש בנא עביד  ּכ וּ בגין

אלּ ין .
וּ נׁש קוּ הוּ ,אתוּ  (כמלקדמין)אינּ וּ ן 

רבּ י ואמר, יהוּ דה, ר בּ י בּ כה 
דּ רא, זכּ אה  , ח וּ לק ז כּ אה ׁש מע וֹ ן
רב, דּ בי ינּ וּ קי אפילּ וּ  בּ זכוּ ת דּ הא 
אתאת ּת ּק יפין. רמאין טנרין אינּ וּ ן 
בּ מט וּ  רבּ וֹ תי, ל וֹ ן אמרה  א ּמ יּה ,
א לּ א בּ רי, על  ּת ׁש גּ חוּ ן לא  מ נּ ייכ וּ ,
זכּ אה לּה , אמרוּ  טבא . בּ עינא 
א ּת תא כּ ׁש רה, אּת תא ח וּ לק
דּ הא נׁש ין, ׁש אר מ כּ ל בּ רירא 
,ח וּ לק בּ ריר הוּ א   בּ רי ק וּ דׁש א 
נׁש ין ׁש אר  כּ ל על דּ גל וארים 

דּ עלמא .

מסּת פינאאמר  לא אנא י נּ וּ קא , 
נ וּ נא דּ בר בּ יׁש א , מעינא 
דּ חיל  לא  ונוּ נא  אנא , ויּק ירא  רבּ א 

דּ כּת יב, בּ יׁש א, מח)מעינא  :(בראשית 
מאי הארץ ", בּ קרב לרב "וידגּ וּ 

ותנ  עינא . על לאס גּ אה  ינן,לרוֹ ב, 
עליה וֹ ן, ח ּפ י  מ יּ א  דּ יּמ א , דּ גים מה
ודּ אי, לרוֹ ב וכוּ '. בּ יׁש א עינא  ולית
על  אנ ׁש א  בּ ני בּ גוֹ  הארץ , בּ קרב 
דּ ה ', מלאכא  בּ רא , אמרוּ , ארעא .
מ ּס טרא ולא  בּ יׁש א , עינא  בּ נא לית

וּ רביעית ׁש ליׁש ית ה ּפ סוּ ק, אמר 
אחד  ׁש הרי הּפ סוּ ק. אמר  לא
צדדים, לׁש ני נחׁש בים וׁש נית
א לּ ה. בּ ׁש ני החׁש בּ וֹ ן זה  וּ מוּ ם

וּ נׁש קוּ ה וּ .בּ אוּ ר: הם  בּ א וּ  
רבּ י (כּ בּת חלּ ה ) בּ כה 

אׁש רי  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י ואמר, יה וּ דה
ה דּ וֹ רחלק א ׁש רי ׁש הרי ! ! 

בּ ית ׁש ל ּת ינ וֹ קוֹ ת  אפלּ וּ  בּ זכ וּ ת
ּת ּק יפים. רמים סלעים הם ר בּ ן
רבּ וֹ תי, להם, אמרה א ּמ וֹ . בּ אה
בּ ני, על ּת ׁש גּ יחוּ  אל  מכּ ם  בּ בּק ׁש ה 
לּה , אמרוּ  טוֹ בה . בּ עין  רק א לּ א 
אה כּ ׁש רה , אה חלק א ׁש רי
ׁש הרי  הנּ ׁש ים, ׁש אר  מכּ ל בּ ר וּ רה
חלק בּ רר הוּ א   ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
נׁש וֹ ת ׁש אר כּ ל  על דּ גל והרים 

!העוֹ לם 
לאבּ א וּ ר: אני הּת ינוֹ ק, אמר 

ׁש בּ ן רעה, מעין פוֹ חד
ּפ וֹ ח  לא ודג אני, ונכבּ ד גּ דוֹ ל ד דּ ג 

ׁש כּ ת וּ ב רעה , מח )מעין  :(בראשית 
זּ ה מה  הארץ". בּ קרב לרב "וידגּ וּ 

וׁש נינ וּ ,לרב העין. על לרבּ וֹ ת ? 
עליהם מכּס ים  הּמ ים היּ ם  דּ גי מה
ו דּ אי, לרב וכ וּ '. רעה עין  ואין
על  האדם  בּ ני  ֹבּ ת ו הארץ , בּ קרב
אין ה',  מלא בּ ן, אמרוּ , הארץ.
רעה עין מצּ ד ולא  רעה , עין בּ נ וּ 



ידים כד נטילת ומצוות בצפון השלחן הזוהרענין משניות 

 בּ רי וקוּ דׁש א  אתינן. בּ י ׁש א  דּ עינא 
בּ גד ּפ וֹ י . על חּפ י הוּ א 

מח)ואמר ּפ תח "הּמ לא (בראשית  : 
יבר רע מכּ ל אתי הגּ אל
בּ רוּ ח יעקב אמר קרא האי וג וֹ '".
ליּה , אמר קוּ דׁש א  בּ רוּ ח  אי  ק וּ דׁש א ,
,הּמ לא בּ יּה . אית דּ חכמתא  רזא 
ׁש מהן ליּה  וקרי  . מלא ליּה  קרי 
. מלא אקרי  אמאי הכא , אחרנין.
מ לּ עי לּ א, ׁש ליחא  איהוּ  כּ ד א לּ א
אסּפ קלריא מ גּ וֹ  זהרא וקבּ ילת

דכד)דּ לעי לּ א , מברכין(ס"א דּ כדין 
בּ רּת י, לּה  אמרי להאי, וא ּמ א א בּ א 
.לביתי ּפ קידי  ,בּ יתי נט וּ רי זילי 
לוֹ ן . וזוּ ני זילי  .לביתי עבידי הכי
מחכּ א דּ לּת ּת א  עלמא  דּ הה וּ א  זילי ,
, מנ מזוֹ נא  מח כּ אן בּ ית בּ ני  ,ל
למיהב דּ תצטרכי מה כּ ל  ל הא

. מלא איהי כּ דין לוֹ ן,

ידים נטילת מצו ת פן  הלחן ענין  יתאר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻ
ע"ב  קנד ּתרּומה ּפר ׁשת ָ ְ ַ ָ ָ ַ זֹוהר

דּ יליּה ׁש לחן סדּ וּ רא  אצטרי דּ א , 
דּ צפ וֹ ן, בּ סטרא  לאתּת קנא ,
צפ וֹ ן . צלע על תּת ן וה לחן  דּ כּת יב
ׁש ירוּ תא דּ מ ּת ּמ ן בּ גין טעמא . מאי
ּת דיר  מימינא  נטיל שׂ מאלא  דּ חדוה.
אּת ער  איהוּ  וּ לבתר בּ קדמיתא ,
ליּה  קריבת וּ בתר  נוּ ק בּ א , לגבּ י

מכּס ה הוּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  בּ אנוּ ,
בּ כנפיו. עלי

ואמר,בּ א וּ ר : :(שם )ּפ תח 
אתי  הגּ אל   ה ּמ לא"
זה ּפ סוּ ק וגוֹ '".  יבר רע מכּ ל
אם ה ּק דׁש . בּ רוּ ח  יעקב אמר 
סוֹ ד  אוֹ תוֹ , אמר  ה ּק דׁש  בּ ר וּ ח
לוֹ  קוֹ רא ,הּמ לא בּ וֹ . יׁש  חכמה 
אחרים. ׁש מוֹ ת  לוֹ  וקוֹ רא ,מלא

 מלא כּ אן נקרא אלּ אמ דּ וּ ע ? 
וּ מק בּ ל  מלמעלה ׁש ליח כּ ׁש הוּ א
ׁש לּ מעלה, אסּפ קלריה  ֹמּת ו זהר

ואּמ א(ׁש אז) אבּ א  ׁש כּ ׁש ּמ ברכים  
לּה  אוֹ מרים ׁש מרי לזה , לכי בּ ּת י, : 

 בית בּ ית את ּפ קדי ע שׂ י !  ּכ ! 
 לכי,לבית א וֹ תם. וזוּ ני לכי ! 

,ל מח כּ ה  ׁש לּ מּט ה עוֹ לם  ׁש אוֹ תוֹ 
 מּמ למזוֹ ן מחכּ ים   בית !בּ ני 

לתת ּת צטרכי מה כּ ל ל הרי
.מלא היא  ואז להם.

ה ּס דּ וּ רבּ אוּ ר: צרי הזּ ה  ה לחן 
בּ צד  להתּת ּק ן ׁש לּ וֹ 
על  ּת ּת ן והלחן ׁש כּ ת וּ ב ה צּ פוֹ ן,

הּט עם מה  צפוֹ ן. מוּ םצלע ? 
ה מאל  המחה. רא ׁש ית ׁש ּמ ם
בּ ראׁש וֹ נה, מהיּ מין ּת מיד נוֹ טל
לנּ קבה. מתעוֹ רר  הוּ א  ּכ ואחר

הזוהר הסעודהמשניות  לפני  הגוף כהנקיות

בּ יּה . ואתדּ בּ קת לגבּ יּה , ימינא 

חדוה,מים ואיהוּ  מימינא , אינּ וּ ן 
לשׂ מאלא, יהיב מ יּ ד
וח דּ אן מים , אינּ וּ ן בּ יּה  ואתדּ בּ ק וּ 
לימינא, איהוּ  אתכּ ליל וּ בתר ליּה .
חדוה . בּ ההוּ א  לנוּ ק בּ א  ואּת ער 
בּ ידיּה  מ יּ א  דּ נטיל מאן ,וסימנ
לארקא קדמאה בּ מאנא , ימינא 
ממאלא ולא  איה וּ , בּ שׂ מאלא  מ יּ א 
לוֹ ן נטיל מימינא  מ יּ א  דּ הא  לימינא ,

שׂ מאלא .
א לּ אוּ בּ גין א ׁש ּת כחוּ , לא  מ יּ א   ּכ 

כּ יון דּ שׂ מאלא. מ ּס טרא 
א ּת ערוּ  הא  לגבּ יּה , מיּ א דּ נטילוּ 
דּ א ועל מים . בּ אינּ וּ ן נוּ ק בּ א  לגבּ י
 ּכ וּ בגין ּת נינן . גּ ׁש מים גּ בוּ ר וֹ ת
צפ וֹ ן, צלע על תּת ן  והלחן
בּ יּה  א ׁש ּת כח וּ  איבין  סטר  דּ מהה וּ א 
בּ אתערוּ  אחרא . מּס טרא  יּת יר ,
דאּת  כּ מה בּ קדמיתא , דּ יליּה  דּ חדוה

ב)אמר השירים ּת חת(שיר  שׂ מאלוֹ  
ּת חבּ קני . וימינ וֹ  לבתר  לראׁש י

הע דה לפני ה ף ְְְִִֵַַָנקת
ע"ב  קנד ּתרּומה ּפר ׁשת ָ ְ ַ ָ ָ ַ זֹוהר

לֹו י ׁש לכן ּבנקּיּות , להיֹות  צרי אדם ׁשל ׁשלחנ ֹו ּכי יתּבאר  ֵ ֵ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ָ ָ ֶ ָ ְ ֻ ִ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
הּקדֹוׁש לֹו ׁשה ׁשּפיע  הּמזֹון ׁשפע לכב ֹוד האכילה, ק ֹודם  ָ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ָ ַ ַ ֶ ְ ִ ָ ִ ֲ ָ ֵ ַ ְ ִ  ְלהת ּפּנֹות

ּכלּום . מהּמז ֹון אחרא הּסטרא יהנה  ׁשּלא ּוכדי הּוא, ָּברּו  ְ ֵ ֶֹ ֶ ֱ ֶ ַ ִ ְ ָ ַ ֲ ָ ֵ ַ ָ ְ

אליו אוֹ תוֹ  מקרב היּ מין  ּכ אחר 
בּ וֹ . ונדבּ ק

והםבּ א וּ ר: מיּ מין, הם ה ּמ ים 
נוֹ תן מיּ ד שׂ מחה.
מים אוֹ תם בּ וֹ  ונדבּ קים למאל,
ה וּ א  ּכ ואחר  אוֹ תוֹ . וּ משׂ ּמ חים
הנּ קבה את וּ מעוֹ רר  בּ יּ מין, נכלל
מי  -  וסימנ שׂ מחה, בּ א וֹ תּה 
בּ כלי, ימינוֹ  בּ יד מים ׁש נּ וֹ טל
בּ שׂ מאל, הוּ א  מים לרוֹ קן ראׁש וֹ ן 
מים ׁש הרי לימין , ממאל ולא 

המאל. א וֹ תם לוֹ קח מ יּ מין
לאבּ א וּ ר: מים  נמצאיםולכן 

כּ יון ה מאל. מצּ ד אלּ א
הרי  אליו , הּמ ים  ׁש נּ לקחוּ 
מים, בּ א וֹ תם  לנּ קבה  התעוֹ רר וּ 
ולכן ׁש נינ וּ . גּ ׁש מים  גּ בוּ ר וֹ ת  ולכן
צפוֹ ן, צלע על  ּת ּת ן וה לחן 
בּ וֹ  נמצאים הּפ ר וֹ ת  הצּ ד ׁש ּמ אוֹ תוֹ 
בּ התעוֹ רר וּ ת האחר , מה צּ ד יוֹ תר
כּ מוֹ  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש לּ וֹ  ה מחה

ב )ׁש נּ אמר  ּת חת(שיר  שׂ מאלוֹ  
וימינוֹ  -  ּכ ואחר לרא ׁש י,

ּת ח בּ קני.



ידים כד נטילת ומצוות בצפון השלחן הזוהרענין משניות 

 בּ רי וקוּ דׁש א  אתינן. בּ י ׁש א  דּ עינא 
בּ גד ּפ וֹ י . על חּפ י הוּ א 

מח)ואמר ּפ תח "הּמ לא (בראשית  : 
יבר רע מכּ ל אתי הגּ אל
בּ רוּ ח יעקב אמר קרא האי וג וֹ '".
ליּה , אמר קוּ דׁש א  בּ רוּ ח  אי  ק וּ דׁש א ,
,הּמ לא בּ יּה . אית דּ חכמתא  רזא 
ׁש מהן ליּה  וקרי  . מלא ליּה  קרי 
. מלא אקרי  אמאי הכא , אחרנין.
מ לּ עי לּ א, ׁש ליחא  איהוּ  כּ ד א לּ א
אסּפ קלריא מ גּ וֹ  זהרא וקבּ ילת

דכד)דּ לעי לּ א , מברכין(ס"א דּ כדין 
בּ רּת י, לּה  אמרי להאי, וא ּמ א א בּ א 
.לביתי ּפ קידי  ,בּ יתי נט וּ רי זילי 
לוֹ ן . וזוּ ני זילי  .לביתי עבידי הכי
מחכּ א דּ לּת ּת א  עלמא  דּ הה וּ א  זילי ,
, מנ מזוֹ נא  מח כּ אן בּ ית בּ ני  ,ל
למיהב דּ תצטרכי מה כּ ל  ל הא

. מלא איהי כּ דין לוֹ ן,

ידים נטילת מצו ת פן  הלחן ענין  יתאר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻ
ע"ב  קנד ּתרּומה ּפר ׁשת ָ ְ ַ ָ ָ ַ זֹוהר

דּ יליּה ׁש לחן סדּ וּ רא  אצטרי דּ א , 
דּ צפ וֹ ן, בּ סטרא  לאתּת קנא ,
צפ וֹ ן . צלע על תּת ן וה לחן  דּ כּת יב
ׁש ירוּ תא דּ מ ּת ּמ ן בּ גין טעמא . מאי
ּת דיר  מימינא  נטיל שׂ מאלא  דּ חדוה.
אּת ער  איהוּ  וּ לבתר בּ קדמיתא ,
ליּה  קריבת וּ בתר  נוּ ק בּ א , לגבּ י

מכּס ה הוּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  בּ אנוּ ,
בּ כנפיו. עלי

ואמר,בּ א וּ ר : :(שם )ּפ תח 
אתי  הגּ אל   ה ּמ לא"
זה ּפ סוּ ק וגוֹ '".  יבר רע מכּ ל
אם ה ּק דׁש . בּ רוּ ח  יעקב אמר 
סוֹ ד  אוֹ תוֹ , אמר  ה ּק דׁש  בּ ר וּ ח
לוֹ  קוֹ רא ,הּמ לא בּ וֹ . יׁש  חכמה 
אחרים. ׁש מוֹ ת  לוֹ  וקוֹ רא ,מלא

 מלא כּ אן נקרא אלּ אמ דּ וּ ע ? 
וּ מק בּ ל  מלמעלה ׁש ליח כּ ׁש הוּ א
ׁש לּ מעלה, אסּפ קלריה  ֹמּת ו זהר

ואּמ א(ׁש אז) אבּ א  ׁש כּ ׁש ּמ ברכים  
לּה  אוֹ מרים ׁש מרי לזה , לכי בּ ּת י, : 

 בית בּ ית את ּפ קדי ע שׂ י !  ּכ ! 
 לכי,לבית א וֹ תם. וזוּ ני לכי ! 

,ל מח כּ ה  ׁש לּ מּט ה עוֹ לם  ׁש אוֹ תוֹ 
 מּמ למזוֹ ן מחכּ ים   בית !בּ ני 

לתת ּת צטרכי מה כּ ל ל הרי
.מלא היא  ואז להם.

ה ּס דּ וּ רבּ אוּ ר: צרי הזּ ה  ה לחן 
בּ צד  להתּת ּק ן ׁש לּ וֹ 
על  ּת ּת ן והלחן ׁש כּ ת וּ ב ה צּ פוֹ ן,

הּט עם מה  צפוֹ ן. מוּ םצלע ? 
ה מאל  המחה. רא ׁש ית ׁש ּמ ם
בּ ראׁש וֹ נה, מהיּ מין ּת מיד נוֹ טל
לנּ קבה. מתעוֹ רר  הוּ א  ּכ ואחר

הזוהר הסעודהמשניות  לפני  הגוף כהנקיות

בּ יּה . ואתדּ בּ קת לגבּ יּה , ימינא 

חדוה,מים ואיהוּ  מימינא , אינּ וּ ן 
לשׂ מאלא, יהיב מ יּ ד
וח דּ אן מים , אינּ וּ ן בּ יּה  ואתדּ בּ ק וּ 
לימינא, איהוּ  אתכּ ליל וּ בתר ליּה .
חדוה . בּ ההוּ א  לנוּ ק בּ א  ואּת ער 
בּ ידיּה  מ יּ א  דּ נטיל מאן ,וסימנ
לארקא קדמאה בּ מאנא , ימינא 
ממאלא ולא  איה וּ , בּ שׂ מאלא  מ יּ א 
לוֹ ן נטיל מימינא  מ יּ א  דּ הא  לימינא ,

שׂ מאלא .
א לּ אוּ בּ גין א ׁש ּת כחוּ , לא  מ יּ א   ּכ 

כּ יון דּ שׂ מאלא. מ ּס טרא 
א ּת ערוּ  הא  לגבּ יּה , מיּ א דּ נטילוּ 
דּ א ועל מים . בּ אינּ וּ ן נוּ ק בּ א  לגבּ י
 ּכ וּ בגין ּת נינן . גּ ׁש מים גּ בוּ ר וֹ ת
צפ וֹ ן, צלע על תּת ן  והלחן
בּ יּה  א ׁש ּת כח וּ  איבין  סטר  דּ מהה וּ א 
בּ אתערוּ  אחרא . מּס טרא  יּת יר ,
דאּת  כּ מה בּ קדמיתא , דּ יליּה  דּ חדוה

ב)אמר השירים ּת חת(שיר  שׂ מאלוֹ  
ּת חבּ קני . וימינ וֹ  לבתר  לראׁש י

הע דה לפני ה ף ְְְִִֵַַָנקת
ע"ב  קנד ּתרּומה ּפר ׁשת ָ ְ ַ ָ ָ ַ זֹוהר

לֹו י ׁש לכן ּבנקּיּות , להיֹות  צרי אדם ׁשל ׁשלחנ ֹו ּכי יתּבאר  ֵ ֵ ָ ִ ְ ִ ְ ִ ִ ָ ָ ָ ֶ ָ ְ ֻ ִ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
הּקדֹוׁש לֹו ׁשה ׁשּפיע  הּמזֹון ׁשפע לכב ֹוד האכילה, ק ֹודם  ָ ַ ַ ִ ְ ִ ֶ ָ ַ ַ ֶ ְ ִ ָ ִ ֲ ָ ֵ ַ ְ ִ  ְלהת ּפּנֹות

ּכלּום . מהּמז ֹון אחרא הּסטרא יהנה  ׁשּלא ּוכדי הּוא, ָּברּו  ְ ֵ ֶֹ ֶ ֱ ֶ ַ ִ ְ ָ ַ ֲ ָ ֵ ַ ָ ְ

אליו אוֹ תוֹ  מקרב היּ מין  ּכ אחר 
בּ וֹ . ונדבּ ק

והםבּ א וּ ר: מיּ מין, הם ה ּמ ים 
נוֹ תן מיּ ד שׂ מחה.
מים אוֹ תם בּ וֹ  ונדבּ קים למאל,
ה וּ א  ּכ ואחר  אוֹ תוֹ . וּ משׂ ּמ חים
הנּ קבה את וּ מעוֹ רר  בּ יּ מין, נכלל
מי  -  וסימנ שׂ מחה, בּ א וֹ תּה 
בּ כלי, ימינוֹ  בּ יד מים ׁש נּ וֹ טל
בּ שׂ מאל, הוּ א  מים לרוֹ קן ראׁש וֹ ן 
מים ׁש הרי לימין , ממאל ולא 

המאל. א וֹ תם לוֹ קח מ יּ מין
לאבּ א וּ ר: מים  נמצאיםולכן 

כּ יון ה מאל. מצּ ד אלּ א
הרי  אליו , הּמ ים  ׁש נּ לקחוּ 
מים, בּ א וֹ תם  לנּ קבה  התעוֹ רר וּ 
ולכן ׁש נינ וּ . גּ ׁש מים  גּ בוּ ר וֹ ת  ולכן
צפוֹ ן, צלע על  ּת ּת ן וה לחן 
בּ וֹ  נמצאים הּפ ר וֹ ת  הצּ ד ׁש ּמ אוֹ תוֹ 
בּ התעוֹ רר וּ ת האחר , מה צּ ד יוֹ תר
כּ מוֹ  בּ ראׁש וֹ נה, ׁש לּ וֹ  ה מחה

ב )ׁש נּ אמר  ּת חת(שיר  שׂ מאלוֹ  
וימינוֹ  -  ּכ ואחר לרא ׁש י,

ּת ח בּ קני.



הסעודהכו לפני  הגוף הזוהרנקיות משניות 

אצטרי ׁש לחן נׁש  דּ בר  
בּ נקיוּ תא לאׁש ּת כּ חא
מזוֹ נא למיכל יתקרב  דּ לא  דּ גוּ פא,
ועל  דּ גרמיּה . בּ נקיוּ תא  א לּ א דּ יליּה ,

בּ   אצטרי גּ רמיּה דּ א  לפ נּ אה  נׁש , ר 
מזוֹ נא ייכ וּ ל לא  עד בּ קדמיתא,
מזוֹ נא דּ הה וּ א  דּ כיא , דּ ׁש לחנא
ק וּ דׁש א אתרעי בּ יּה  ליּה , דּ אתקין 

הוּ א על (יג)בּ רי יתקרב דּ לא  בּ גין , 
דּ איהוּ  צוֹ אה, קיא  ׁש לחן  ההוּ א 
אחרא וסטרא  אחרא  דּ סטרא  מרזא 
דּ א דּ ׁש לחן מז וֹ נא  מההוּ א יקבּ ל  לא 

כּ לוּ ם .
ואתע נּ ג,לבתר נ ׁש , בּ ר דּ אכיל 

חוּ לקא למיהב  אצטרי
איהוּ . וּ מאן סטרא . לההוּ א  דּ תמצית
דּ ידין, זוּ המא  ההוּ א אחרוֹ נים. מים
סטרא, להה וּ א  למיהב  דּ אצטרי
ו דּ אי דּ א  ועל לי ּה . דּ אצטרי ח וּ לקא 
וּ באתר  אינּ וּ ן, חוֹ בה חוֹ בה, אינּ וּ ן 
בּ ר  על  חיוּ בא ואיה וּ  ׁש ריין . דּ חוֹ בה
דּ א ועל דּ א . ח וּ לקא  ליּה  למיהב נׁש ,
דּ הא כּ לל , לברכא  אצטרי לא 

סטרא . בּ ההוּ א איהוּ  לאו בּ רכה 

צריבּ א וּ ר: אדם  ׁש ל ׁש לחנוֹ  
ה גּ וּ ף, בּ נקיּ וּ ת  לה ּמ צא
אלּ א מזוֹ נוֹ  את  לאכל יקרב ׁש לּ א
האדם צרי ולכן עצמוֹ . בּ נקיוֹ ן
ׁש יּ אכל  טרם בּ ּת חלּ ה עצמ וֹ  לפנּ וֹ ת
אוֹ תוֹ  כּ י טה וֹ ר , ׁש לחן ׁש ל מזוֹ ן 
הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה בּ וֹ  לוֹ , ׁש הכין מזוֹ ן 
על  יקרב ׁש לּ א כּ די הוּ א,  ּבּ ר ו
ׁש ה וּ א צוֹ אה, קיא ׁש לחן א וֹ תוֹ 
האחר והצּ ד  האחר, הצּ ד  מּס וֹ ד
ׁש ל  מזוֹ ן  מא וֹ תוֹ  כּ לוּ ם יקבּ ל לא

הזּ ה. הלחן

והתענּ ג,בּ א וּ ר : אדם ׁש אכל אחר 
ׁש ל  חלק לתת  צרי

וּ מהוּ  הצּ ד, לאוֹ תוֹ  מיםּת מצית  ? 
ה יּ דים. זהמת א וֹ ת ּה  אחר וֹ נים .
חלק צד  לאוֹ ת וֹ  לתת  ׁש צּ רי
ׁש הם ו דּ אי ולכן  לוֹ . ׁש צּ רי
ׁש ל  וּ במקוֹ ם  הם, חוֹ בה חוֹ בה ,
אדם על ח יּ וּ ב והוּ א  ׁש וֹ רים , חוֹ בה 
צרי לא ולכן זה. חלק  לוֹ  לתת 
ה בּ רכה אין ׁש הרי כּ לל,  לבר

הצּ ד. בּ אוֹ ת וֹ 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
äéנ õת יג. את  ëŁכ äן מי אבל מכ äן, êŁא הארץ לעם רק  ל Łכחה, ק Łים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה åיתים

ז éרõן: õל õëŁסיפים אâרàא אז ה åיתים, àאכילת Łõדñ ה הåיתיםהאר"י àענין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
האכל אבל הארץ, àעם אêא זה אין éי זללה"ה מ õרי אõמר היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמéŁחים,
çŁéאכל: äמתקנם א õתם מעלה Łהäא אחר זכירה, õà מ õסיפים õìéדע, àְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹכäנה

הזוהר השלחן משניות  על לחם להניח כזמצוה

דּ לאוּ בגין נׁש , בּ ר  אצטרי  ּכ 
גּ בּ י דעל מזוֹ נא  יהיב
וכּ ל  צוֹ אה, קיא לההוּ א ּפ תוֹ ריּה ,
דּ כיוּ  דּ איה וּ  ׁש כּ ן וכּ ל בּ מע וֹ י, ׁש כּ ן

ותּק וּ נא(טב) וּ בריא וּ  נׁש  לבר
למיכל  איה וּ  ׁש לחן  דּ א, ועל דּ גוּ פיּה .

דּ א ּת מר. כּ מה  בּ דכיוּ , בּ יּה 

על  רק ׁשֹורה והּברכה ה ּׁשלחן על לחם  להניח מצוה יתּבאר: ַ ַ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֻ ַ ַ ֶ ֶ ַ ִ ָ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
ה ּמקּדׁש ּבבית הּפנים לחם  ּכדגמת מלא, ָ ְ ִ ַ ֵ ְ ִ ָ ַ ֶ ֶ ַ ְ ֻ ְ ֵ ָ ַ ְ  ֻׁשלחן

מקדּ ׁש א,ׁש לחן בּ בי  דּ קיּ ימא  דּ א 
בּ יּה  לא ׁש ּת כּ חא בּ גין
ועל  מז וֹ נא , מ נּ יּה  וּ לא ּפ קא  מזוֹ נא ,

אפילּ וּ  ע"א)דּ א  קנ"ה דף רגעא(זוהר  
לא  ע"א)חדא , לק יּ ימא(קל"ו   אצטרי 

ׁש לחן איה וּ  אחרא , ׁש לחן בּ ריקניּ א.
ליּה  למיהב  אצטרי ולא  דּ ריקניּ א ,
דּ א, ועל  קדּ יׁש א . בּ אתר דּ וּ כ ּת א 
חדא רגעא  אפילּ וּ  דּ מקדּ ׁש א , ׁש לחן
דּ לא ויצטרי מזוֹ נא . בּ לא  יתיב  לא 
בּ רכּ תא דּ הא  גּ ריע, אתר יׁש ּת כּ ח 
גּ ריע, בּ אתר מ ׁש ּת כּ חא  לא  דּ לעילּ א 
 בּ רי דּ קוּ דׁש א  דּ קמיּה  ׁש לחן דּ א 
מבר דּ קא  נׁש  דּ בר  ׁש לחן ה וּ א .
הכי א וּ ף  ה וּ א ,  בּ רי לק וּ דׁש א  עליּה 
דּ הא בּ ריקניּ א , למהוי  אצטרי לא 

ריקניּ א . בּ אתר בּ רכּ תא  לית
דּ ק וּ דׁש אנהמי ׁש לחן גּ בּ י דּ על 

הוּ א אינּ וּ ן(יד )בּ רי , 

יּת ןבּ אוּ ר: ׁש לּ א אדם צרי ולכן  
ׁש לחנוֹ  גּ בּ י ׁש על מזוֹ ן
ׁש כּ ן וכל צוֹ אה, קיא  לאוֹ תוֹ 
טה וֹ ר ׁש הוּ א  ׁש כּ ן וכל  בּ מעיו,

הגּ וּ ף(ט וֹ ב ) ות ּק וּ ן  וּ בריאוּ ת לאדם
בּ וֹ  לאכל הוּ א הלחן ולכן ׁש לּ וֹ .

ׁש נּ ת בּ אר. כּ מ וֹ  בּ טהרה ,

בּ ביתבּ א וּ ר: ׁש ע וֹ מד זה ׁש לחן 
בּ וֹ  לה ּמ צא כּ די ה ּמ קדּ ׁש ,
ולכן מז וֹ ן, מּמ נּ וּ  וּ לה וֹ ציא  מזוֹ ן 
לעמד  צרי לא  אחד רגע אפלּ וּ 
ׁש לחן ה וּ א אחר  ׁש לחן  בּ ריקנוּ ת.
לוֹ  לתת צרי ולא הריקנ וּ ת,

ק בּ מקוֹ ם  ׁש לחןמקוֹ ם ולכן דוֹ ׁש . 
יׁש ב לא  אחד רגע אפלּ וּ  ה ּמ קדּ ׁש 
יּמ צא ׁש לּ א   ויצטר מזוֹ ן, בּ לי
ה בּ רכה ׁש הרי גּ ר וּ ע, בּ מקוֹ ם 
בּ מקוֹ ם נמצאת לא  ׁש לּ מעלה
הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ פני ׁש לחן זה גּ ר וּ ע.
 מבר ׁש אדם  ׁש לחן ה וּ א .  ּבּ ר ו
אף ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את עליו
בּ ריקנוּ ת, להיוֹ ת צרי לא  ּכ
ריק. בּ מקוֹ ם  ה בּ רכה  אין  ׁש הרי

גּ בּ י בּ אוּ ר: ׁש על ה לּ חמים  
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה לחן 



הסעודהכו לפני  הגוף הזוהרנקיות משניות 

אצטרי ׁש לחן נׁש  דּ בר  
בּ נקיוּ תא לאׁש ּת כּ חא
מזוֹ נא למיכל יתקרב  דּ לא  דּ גוּ פא,
ועל  דּ גרמיּה . בּ נקיוּ תא  א לּ א דּ יליּה ,

בּ   אצטרי גּ רמיּה דּ א  לפ נּ אה  נׁש , ר 
מזוֹ נא ייכ וּ ל לא  עד בּ קדמיתא,
מזוֹ נא דּ הה וּ א  דּ כיא , דּ ׁש לחנא
ק וּ דׁש א אתרעי בּ יּה  ליּה , דּ אתקין 

הוּ א על (יג)בּ רי יתקרב דּ לא  בּ גין , 
דּ איהוּ  צוֹ אה, קיא  ׁש לחן  ההוּ א 
אחרא וסטרא  אחרא  דּ סטרא  מרזא 
דּ א דּ ׁש לחן מז וֹ נא  מההוּ א יקבּ ל  לא 

כּ לוּ ם .
ואתע נּ ג,לבתר נ ׁש , בּ ר דּ אכיל 

חוּ לקא למיהב  אצטרי
איהוּ . וּ מאן סטרא . לההוּ א  דּ תמצית
דּ ידין, זוּ המא  ההוּ א אחרוֹ נים. מים
סטרא, להה וּ א  למיהב  דּ אצטרי
ו דּ אי דּ א  ועל לי ּה . דּ אצטרי ח וּ לקא 
וּ באתר  אינּ וּ ן, חוֹ בה חוֹ בה, אינּ וּ ן 
בּ ר  על  חיוּ בא ואיה וּ  ׁש ריין . דּ חוֹ בה
דּ א ועל דּ א . ח וּ לקא  ליּה  למיהב נׁש ,
דּ הא כּ לל , לברכא  אצטרי לא 

סטרא . בּ ההוּ א איהוּ  לאו בּ רכה 

צריבּ א וּ ר: אדם  ׁש ל ׁש לחנוֹ  
ה גּ וּ ף, בּ נקיּ וּ ת  לה ּמ צא
אלּ א מזוֹ נוֹ  את  לאכל יקרב ׁש לּ א
האדם צרי ולכן עצמוֹ . בּ נקיוֹ ן
ׁש יּ אכל  טרם בּ ּת חלּ ה עצמ וֹ  לפנּ וֹ ת
אוֹ תוֹ  כּ י טה וֹ ר , ׁש לחן ׁש ל מזוֹ ן 
הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה בּ וֹ  לוֹ , ׁש הכין מזוֹ ן 
על  יקרב ׁש לּ א כּ די הוּ א,  ּבּ ר ו
ׁש ה וּ א צוֹ אה, קיא ׁש לחן א וֹ תוֹ 
האחר והצּ ד  האחר, הצּ ד  מּס וֹ ד
ׁש ל  מזוֹ ן  מא וֹ תוֹ  כּ לוּ ם יקבּ ל לא

הזּ ה. הלחן

והתענּ ג,בּ א וּ ר : אדם ׁש אכל אחר 
ׁש ל  חלק לתת  צרי

וּ מהוּ  הצּ ד, לאוֹ תוֹ  מיםּת מצית  ? 
ה יּ דים. זהמת א וֹ ת ּה  אחר וֹ נים .
חלק צד  לאוֹ ת וֹ  לתת  ׁש צּ רי
ׁש הם ו דּ אי ולכן  לוֹ . ׁש צּ רי
ׁש ל  וּ במקוֹ ם  הם, חוֹ בה חוֹ בה ,
אדם על ח יּ וּ ב והוּ א  ׁש וֹ רים , חוֹ בה 
צרי לא ולכן זה. חלק  לוֹ  לתת 
ה בּ רכה אין ׁש הרי כּ לל,  לבר

הצּ ד. בּ אוֹ ת וֹ 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
äéנ õת יג. את  ëŁכ äן מי אבל מכ äן, êŁא הארץ לעם רק  ל Łכחה, ק Łים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹה åיתים

ז éרõן: õל õëŁסיפים אâרàא אז ה åיתים, àאכילת Łõדñ ה הåיתיםהאר"י àענין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
האכל אבל הארץ, àעם אêא זה אין éי זללה"ה מ õרי אõמר היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמéŁחים,
çŁéאכל: äמתקנם א õתם מעלה Łהäא אחר זכירה, õà מ õסיפים õìéדע, àְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹכäנה

הזוהר השלחן משניות  על לחם להניח כזמצוה

דּ לאוּ בגין נׁש , בּ ר  אצטרי  ּכ 
גּ בּ י דעל מזוֹ נא  יהיב
וכּ ל  צוֹ אה, קיא לההוּ א ּפ תוֹ ריּה ,
דּ כיוּ  דּ איה וּ  ׁש כּ ן וכּ ל בּ מע וֹ י, ׁש כּ ן

ותּק וּ נא(טב) וּ בריא וּ  נׁש  לבר
למיכל  איה וּ  ׁש לחן  דּ א, ועל דּ גוּ פיּה .

דּ א ּת מר. כּ מה  בּ דכיוּ , בּ יּה 

על  רק ׁשֹורה והּברכה ה ּׁשלחן על לחם  להניח מצוה יתּבאר: ַ ַ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ֻ ַ ַ ֶ ֶ ַ ִ ָ ְ ָ ְ ִ ֵ ָ ְ ִ ּבֹו
ה ּמקּדׁש ּבבית הּפנים לחם  ּכדגמת מלא, ָ ְ ִ ַ ֵ ְ ִ ָ ַ ֶ ֶ ַ ְ ֻ ְ ֵ ָ ַ ְ  ֻׁשלחן

מקדּ ׁש א,ׁש לחן בּ בי  דּ קיּ ימא  דּ א 
בּ יּה  לא ׁש ּת כּ חא בּ גין
ועל  מז וֹ נא , מ נּ יּה  וּ לא ּפ קא  מזוֹ נא ,

אפילּ וּ  ע"א)דּ א  קנ"ה דף רגעא(זוהר  
לא  ע"א)חדא , לק יּ ימא(קל"ו   אצטרי 

ׁש לחן איה וּ  אחרא , ׁש לחן בּ ריקניּ א.
ליּה  למיהב  אצטרי ולא  דּ ריקניּ א ,
דּ א, ועל  קדּ יׁש א . בּ אתר דּ וּ כ ּת א 
חדא רגעא  אפילּ וּ  דּ מקדּ ׁש א , ׁש לחן
דּ לא ויצטרי מזוֹ נא . בּ לא  יתיב  לא 
בּ רכּ תא דּ הא  גּ ריע, אתר יׁש ּת כּ ח 
גּ ריע, בּ אתר מ ׁש ּת כּ חא  לא  דּ לעילּ א 
 בּ רי דּ קוּ דׁש א  דּ קמיּה  ׁש לחן דּ א 
מבר דּ קא  נׁש  דּ בר  ׁש לחן ה וּ א .
הכי א וּ ף  ה וּ א ,  בּ רי לק וּ דׁש א  עליּה 
דּ הא בּ ריקניּ א , למהוי  אצטרי לא 

ריקניּ א . בּ אתר בּ רכּ תא  לית
דּ ק וּ דׁש אנהמי ׁש לחן גּ בּ י דּ על 

הוּ א אינּ וּ ן(יד )בּ רי , 

יּת ןבּ אוּ ר: ׁש לּ א אדם צרי ולכן  
ׁש לחנוֹ  גּ בּ י ׁש על מזוֹ ן
ׁש כּ ן וכל צוֹ אה, קיא  לאוֹ תוֹ 
טה וֹ ר ׁש הוּ א  ׁש כּ ן וכל  בּ מעיו,

הגּ וּ ף(ט וֹ ב ) ות ּק וּ ן  וּ בריאוּ ת לאדם
בּ וֹ  לאכל הוּ א הלחן ולכן ׁש לּ וֹ .

ׁש נּ ת בּ אר. כּ מ וֹ  בּ טהרה ,

בּ ביתבּ א וּ ר: ׁש ע וֹ מד זה ׁש לחן 
בּ וֹ  לה ּמ צא כּ די ה ּמ קדּ ׁש ,
ולכן מז וֹ ן, מּמ נּ וּ  וּ לה וֹ ציא  מזוֹ ן 
לעמד  צרי לא  אחד רגע אפלּ וּ 
ׁש לחן ה וּ א אחר  ׁש לחן  בּ ריקנוּ ת.
לוֹ  לתת צרי ולא הריקנ וּ ת,

ק בּ מקוֹ ם  ׁש לחןמקוֹ ם ולכן דוֹ ׁש . 
יׁש ב לא  אחד רגע אפלּ וּ  ה ּמ קדּ ׁש 
יּמ צא ׁש לּ א   ויצטר מזוֹ ן, בּ לי
ה בּ רכה ׁש הרי גּ ר וּ ע, בּ מקוֹ ם 
בּ מקוֹ ם נמצאת לא  ׁש לּ מעלה
הּק דוֹ ׁש  ׁש לּ פני ׁש לחן זה גּ ר וּ ע.
 מבר ׁש אדם  ׁש לחן ה וּ א .  ּבּ ר ו
אף ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את עליו
בּ ריקנוּ ת, להיוֹ ת צרי לא  ּכ
ריק. בּ מקוֹ ם  ה בּ רכה  אין  ׁש הרי

גּ בּ י בּ אוּ ר: ׁש על ה לּ חמים  
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה לחן 
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רזא(טו)ּת ריסר  א וֹ קימנא והא  .  והרי עשׂ ר. ׁש נים הם ה וּ א   ּבּ ר ו

ז"ל האר"י רבינו כתבי
נŁמõת יד. להעלõת  àאכילה  ה ני ה æעם  אכילה על  Łõדñה האר"י éְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָתבי

המג äלגלים: נ ŁמõתרŁעים Łי éי לקëן çתàאר מה וה äא  Łנית, סàה Łי ע õד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
א àכל  מיתתם אחר מתáל áלים רŁעים õâמםŁל Łהם àŁע çłה, חלקים רàע ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

אחת מדרגה ëŁתáלáל Łוי הìזéרים, מדרגõת ארàעה Łי éי מד àר, חי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָצ õמח 
àעת üצרי וזה õðàמח , áם מתáלáלים Łוי חçים, àבעלי Łהיא ,õדרגתëמ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמ æה
ŁלŁה לעל õת üצרי וזה àדõמם, ëŁת áל áל Łוי מדרגõת, Łני  לעלõת õנäñôְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
Łà ויתל האדמה מן יצמח  éי הõðמח, אל הõâמם מן  ע õלה àתח êה  éי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמדרגõת,
àמדרגת יעלה ואז עłב , הא õכלים ח çים ה àעלי äיאכלה üé ואחר הõðמח , üõתàְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ
האדם אברי חלק להי õת  äויחזר אדם àני וçאכל äם ישחט äם üé ואחר חי, àְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָעל 
אפŁר ולפעמים הìז éר. האדם אכילת ידי  על יתàרר Łם éי יתñן, ואז ,õְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻעצמ
והאדם õðàמח ìŁתáלáל הרי éיצד אחת, àפעם מדרגõת Łני המגäלגל çŁְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָדêג
אם וכן האדם, למדרגת עלה הõðמח  ëŁן ונמצא ההם, והע łבים הðמחים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאõכל
ולפעמים חי. הàעל  אל מõâמם עלה והרי äìëמ א õכל חי והàעל õâàמם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתáלáל
,õ כלõא והאדם õâàמם , ìŁתáלáל הרי éי והäא  àיחד, מדרגõת ŁלŁ éל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמדêג
éי  הõâמם, אכילת ענין לבאר üצרי והìה àיחד. מדרגõת Ł לה éל Łעלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹנמצא
הה äא, העפר לאכ õל נתאäה והאדם עפר, àמעט  מגל áל  איזה יהיה לפעמים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהìה
üõô עפר צר õר נפל  אם הŁëל õא העפר, האõכלים אדם àני àטבע  õìéְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָדע 
העłבים, õכלõ אà חי הàעל  זה üרâ על וכן ,õכלõא והאדם ,õà ונתערב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהôבŁיל 
אדם. Łנפ איזה מגל áל Łם éי ואפ Łר העłבים, àא õתם הìד àק עפר מעט  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻואõכל

לëזàח: õâמה  היאה Łלחן הראõŁנה àחינ õתיה, ôŁàי האכילה ענין נתàאר הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
המגäלגלים נפõŁת לתñן הäא והני ההäא, ëàŁאכל  הíיגים äלברר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלתñן
הåהיר äת, àתכלית ליåהר üצרי אõכל  Łéהäא האדם לכן ה ìזéר, ההäא  àְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָמאכל
äàהר לכן לרע, טõב  àין  יõדעין Łאינן ח çים והàעלי הàהמ õת õ מé יאכל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹואל

ז  ä תינõàר äילâלחן והגŁהŁ äכאõמרם זה, àענין דנ"ה] [àרכõת  לברכה כר õנם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
éי  äאמר áם הìזéרõת. àחינ õת Łני עłõה היה Łהëז àח  לפי וזה לëזàח , õâְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמה

הרàה. מאמרים àאêה וכõçצא  אדם Łל עõנõתיו מכïר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהŁלחן
ה Łלחן:טו. על חõêת י"ב Łדõ ק àŁàת  éברçŁהיה הêחם, àציעת ענין והìה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

éענין  הŁלחן, על לחם ééרõת י"ב  Łם  ä היçŁ üריðŁ àŁת àסעäדõת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנתàאר
Łני  ý ידיà ñôח  הõëציא üברô éאŁר ואמנם ענינם. נתàאר וŁם הïנים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלחם
ההין  Łני הם ôחõôנ õת ôŁי  éי זכרים, והו"ו הäç"ד éנגד Łהם העליõנõת, ééְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרõת
éדי  הôח õôנõת, ééרõת מהני ותרחיקם למעלה, ôגàיהם אל  ולכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָהìקב õת,
ותט àל הימני , הééר מן הïרäסה ôבצע  üé ואחר ההי "ן . Łàני והו' הי' äיעïŁçŁְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ל àŁת]. היא ה äéנה åŁאת לי נראה Łמ äאל: [אמר  לעיל , ìéזéר äתכäן àְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלח,

הזוהר שלחנומשניות  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' כטטעם

דּ א ועל דּ ּפ נים . רזא  דּ אינּ וּ ן  דּ נהמי,
מזוֹ נא דּ הא  ה ּפ נים , לחם אקרי
ּפ נים מאינּ וּ ן  דּ עלמא, וסּפ וּ קא 
דּ א, לחם , ּכ וּ בגין  קאתייא. עלּ אין
בּ רזא איה וּ  דּ כ לּ א, ּפ נימאה איהוּ 

יא וֹ ת. כּ דקא  עלּ אה,
ּפ נים,לחם דּ אי נּ וּ ן מיכלא  ה ּפ נים, 

דּ נפיק וסּפ וּ קא  מזוֹ נא 
על  וׁש ריא  אתי , מנּ ייהוּ  לעלמא,
דּ א, דּ ׁש לחן וּ בגין ּפ תוֹ רא , ההוּ א 
ּפ נים מאינּ וּ ן וס ּפ וּ קא  מז וֹ נא  מקבּ לא 
מז וֹ נין אּפ יקת ואיהי דּ לעילּ א ,
ּפ נימאין, ּפ נים  מאינּ וּ ן וסּפ וּ קין
לחם, הה וּ א  איהוּ  דּ א ּפ יקת, וּ מז וֹ נא 
וח וֹ ם מתקרב, הוה  ח וֹ ם  כּ דקאמרן,
א וּ קמוּ ה, והא  מ ּת ּמ ן, מתעדי הוה

כא)דּ כ ּת יב, א  הלּ קחוֹ (שמואל  בּ יוֹ ם  
נׁש  לבר אית דּ א ׁש לחן וּ בגין
בּ כל  דּ ילּ יּה  דּ ׁש לחן רזין לנטרא 

כּ דקאמרן . גּ וונין אי נּ וּ ן

לשמחם לחנ על ענים לארח מצוה הציא , ברת  ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻטעם
ע"א  קסח ּתרּומה ּפרׁשת  ָ ְ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר

מזוֹ נאּפ תח  בּ ברכּ ת רביא  ההוּ א  
אוֹ מר  אחד  כּ תוּ ב ואמר ,

יד) ה '(דברים לפני "ואכלּת  :
"היאוֹ מר (טז)א אחד וכתוּ ב , 

סוֹ ד  ׁש הם הלּ חמים, סוֹ ד בּ ארנ וּ 
הּפ נים, לחם  נקרא ולכן ה ּפ נים,
העוֹ לם ׁש ל וס ּפ וּ ק מז וֹ ן ׁש הרי
העליוֹ נים. הּפ נים מא וֹ תם  בּ אים
ׁש ל  ּפ נימי ה וּ א  זה לחם  ולכן

כּ רא וּ י. עליוֹ ן בּ סוֹ ד ה וּ א ה כּ ל,
ׁש ל בּ א וּ ר : מאכל - ה ּפ נים  לחם  

וסּפ וּ ק מז וֹ ן ּפ נים , אוֹ תם 
וׁש וֹ רה בּ א, מהם  לעוֹ לם , ׁש יּ וֹ צא 
ׁש לחן וּ מ וּ ם ׁש לחן. אוֹ תוֹ  על
מאוֹ תם וסּפ וּ ק מזוֹ ן  מקבּ ל  זה 
מוֹ ציאה והיא מעלה, ׁש ל ּפ נים
ּפ נים מאוֹ תם  וסּפ וּ קים מזוֹ נ וֹ ת 
ה וּ א ׁש ּמ וֹ ציאה  וה ּמ ז וֹ ן ּפ נימ יּ ים ,
חם ׁש אמרנוּ , כּ פי לחם, א וֹ תוֹ 
מוּ סר היה  וחם מתקרב, היה
ׁש כּ תוּ ב ּפ רׁש וּ ה וּ , והרי מם,
זה ׁש לחן וּ מוּ ם ה לּ קחוֹ , בּ יוֹ ם
ׁש לחנוֹ  סוֹ דוֹ ת לׁש מר לאדם יׁש 

ׁש אמרנ וּ . גּ ונים  א וֹ תם  בּ כל

בּ ברכּ תבּ א וּ ר : ילד  א וֹ תוֹ  ּפ תח 
אחד  כּ ת וּ ב ואמר , הּמ זוֹ ן

אלהי",א וֹ מר ה' לפני "ואכלּת  : 
א וֹ מר אחד כז)וכת וּ ב :(דברים  

ז"ל האר"י רבינו כתבי
אכילה :טז. על Łõ דñ ה האר"י Łבעהéתבי ä נאצל האציל äת àתח êת éי âע ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אציל äת, נקרא עôה Łה äא  מע õלם למ æה äוירד äמת וכאŁר  הõìדעים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהëלכים
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רזא(טו)ּת ריסר  א וֹ קימנא והא  .  והרי עשׂ ר. ׁש נים הם ה וּ א   ּבּ ר ו

ז"ל האר"י רבינו כתבי
נŁמõת יד. להעלõת  àאכילה  ה ני ה æעם  אכילה על  Łõדñה האר"י éְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָתבי

המג äלגלים: נ ŁמõתרŁעים Łי éי לקëן çתàאר מה וה äא  Łנית, סàה Łי ע õד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
א àכל  מיתתם אחר מתáל áלים רŁעים õâמםŁל Łהם àŁע çłה, חלקים רàע ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

אחת מדרגה ëŁתáלáל Łוי הìזéרים, מדרגõת ארàעה Łי éי מד àר, חי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָצ õמח 
àעת üצרי וזה õðàמח , áם מתáלáלים Łוי חçים, àבעלי Łהיא ,õדרגתëמ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמ æה
ŁלŁה לעל õת üצרי וזה àדõמם, ëŁת áל áל Łוי מדרגõת, Łני  לעלõת õנäñôְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
Łà ויתל האדמה מן יצמח  éי הõðמח, אל הõâמם מן  ע õלה àתח êה  éי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמדרגõת,
àמדרגת יעלה ואז עłב , הא õכלים ח çים ה àעלי äיאכלה üé ואחר הõðמח , üõתàְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ
האדם אברי חלק להי õת  äויחזר אדם àני וçאכל äם ישחט äם üé ואחר חי, àְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָעל 
אפŁר ולפעמים הìז éר. האדם אכילת ידי  על יתàרר Łם éי יתñן, ואז ,õְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻעצמ
והאדם õðàמח ìŁתáלáל הרי éיצד אחת, àפעם מדרגõת Łני המגäלגל çŁְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָדêג
אם וכן האדם, למדרגת עלה הõðמח  ëŁן ונמצא ההם, והע łבים הðמחים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאõכל
ולפעמים חי. הàעל  אל מõâמם עלה והרי äìëמ א õכל חי והàעל õâàמם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתáלáל
,õ כלõא והאדם õâàמם , ìŁתáלáל הרי éי והäא  àיחד, מדרגõת ŁלŁ éל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמדêג
éי  הõâמם, אכילת ענין לבאר üצרי והìה àיחד. מדרגõת Ł לה éל Łעלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹנמצא
הה äא, העפר לאכ õל נתאäה והאדם עפר, àמעט  מגל áל  איזה יהיה לפעמים ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהìה
üõô עפר צר õר נפל  אם הŁëל õא העפר, האõכלים אדם àני àטבע  õìéְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָדע 
העłבים, õכלõ אà חי הàעל  זה üרâ על וכן ,õכלõא והאדם ,õà ונתערב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהôבŁיל 
אדם. Łנפ איזה מגל áל Łם éי ואפ Łר העłבים, àא õתם הìד àק עפר מעט  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻואõכל

לëזàח: õâמה  היאה Łלחן הראõŁנה àחינ õתיה, ôŁàי האכילה ענין נתàאר הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
המגäלגלים נפõŁת לתñן הäא והני ההäא, ëàŁאכל  הíיגים äלברר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלתñן
הåהיר äת, àתכלית ליåהר üצרי אõכל  Łéהäא האדם לכן ה ìזéר, ההäא  àְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָמאכל
äàהר לכן לרע, טõב  àין  יõדעין Łאינן ח çים והàעלי הàהמ õת õ מé יאכל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹואל

ז  ä תינõàר äילâלחן והגŁהŁ äכאõמרם זה, àענין דנ"ה] [àרכõת  לברכה כר õנם ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
éי  äאמר áם הìזéרõת. àחינ õת Łני עłõה היה Łהëז àח  לפי וזה לëזàח , õâְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמה

הרàה. מאמרים àאêה וכõçצא  אדם Łל עõנõתיו מכïר ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהŁלחן
ה Łלחן:טו. על חõêת י"ב Łדõ ק àŁàת  éברçŁהיה הêחם, àציעת ענין והìה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

éענין  הŁלחן, על לחם ééרõת י"ב  Łם  ä היçŁ üריðŁ àŁת àסעäדõת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנתàאר
Łני  ý ידיà ñôח  הõëציא üברô éאŁר ואמנם ענינם. נתàאר וŁם הïנים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלחם
ההין  Łני הם ôחõôנ õת ôŁי  éי זכרים, והו"ו הäç"ד éנגד Łהם העליõנõת, ééְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרõת
éדי  הôח õôנõת, ééרõת מהני ותרחיקם למעלה, ôגàיהם אל  ולכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָהìקב õת,
ותט àל הימני , הééר מן הïרäסה ôבצע  üé ואחר ההי "ן . Łàני והו' הי' äיעïŁçŁְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ל àŁת]. היא ה äéנה åŁאת לי נראה Łמ äאל: [אמר  לעיל , ìéזéר äתכäן àְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלח,

הזוהר שלחנומשניות  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' כטטעם

דּ א ועל דּ ּפ נים . רזא  דּ אינּ וּ ן  דּ נהמי,
מזוֹ נא דּ הא  ה ּפ נים , לחם אקרי
ּפ נים מאינּ וּ ן  דּ עלמא, וסּפ וּ קא 
דּ א, לחם , ּכ וּ בגין  קאתייא. עלּ אין
בּ רזא איה וּ  דּ כ לּ א, ּפ נימאה איהוּ 

יא וֹ ת. כּ דקא  עלּ אה,
ּפ נים,לחם דּ אי נּ וּ ן מיכלא  ה ּפ נים, 

דּ נפיק וסּפ וּ קא  מזוֹ נא 
על  וׁש ריא  אתי , מנּ ייהוּ  לעלמא,
דּ א, דּ ׁש לחן וּ בגין ּפ תוֹ רא , ההוּ א 
ּפ נים מאינּ וּ ן וס ּפ וּ קא  מז וֹ נא  מקבּ לא 
מז וֹ נין אּפ יקת ואיהי דּ לעילּ א ,
ּפ נימאין, ּפ נים  מאינּ וּ ן וסּפ וּ קין
לחם, הה וּ א  איהוּ  דּ א ּפ יקת, וּ מז וֹ נא 
וח וֹ ם מתקרב, הוה  ח וֹ ם  כּ דקאמרן,
א וּ קמוּ ה, והא  מ ּת ּמ ן, מתעדי הוה

כא)דּ כ ּת יב, א  הלּ קחוֹ (שמואל  בּ יוֹ ם  
נׁש  לבר אית דּ א ׁש לחן וּ בגין
בּ כל  דּ ילּ יּה  דּ ׁש לחן רזין לנטרא 

כּ דקאמרן . גּ וונין אי נּ וּ ן

לשמחם לחנ על ענים לארח מצוה הציא , ברת  ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻטעם
ע"א  קסח ּתרּומה ּפרׁשת  ָ ְ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר

מזוֹ נאּפ תח  בּ ברכּ ת רביא  ההוּ א  
אוֹ מר  אחד  כּ תוּ ב ואמר ,

יד) ה '(דברים לפני "ואכלּת  :
"היאוֹ מר (טז)א אחד וכתוּ ב , 

סוֹ ד  ׁש הם הלּ חמים, סוֹ ד בּ ארנ וּ 
הּפ נים, לחם  נקרא ולכן ה ּפ נים,
העוֹ לם ׁש ל וס ּפ וּ ק מז וֹ ן ׁש הרי
העליוֹ נים. הּפ נים מא וֹ תם  בּ אים
ׁש ל  ּפ נימי ה וּ א  זה לחם  ולכן

כּ רא וּ י. עליוֹ ן בּ סוֹ ד ה וּ א ה כּ ל,
ׁש ל בּ א וּ ר : מאכל - ה ּפ נים  לחם  

וסּפ וּ ק מז וֹ ן ּפ נים , אוֹ תם 
וׁש וֹ רה בּ א, מהם  לעוֹ לם , ׁש יּ וֹ צא 
ׁש לחן וּ מ וּ ם ׁש לחן. אוֹ תוֹ  על
מאוֹ תם וסּפ וּ ק מזוֹ ן  מקבּ ל  זה 
מוֹ ציאה והיא מעלה, ׁש ל ּפ נים
ּפ נים מאוֹ תם  וסּפ וּ קים מזוֹ נ וֹ ת 
ה וּ א ׁש ּמ וֹ ציאה  וה ּמ ז וֹ ן ּפ נימ יּ ים ,
חם ׁש אמרנוּ , כּ פי לחם, א וֹ תוֹ 
מוּ סר היה  וחם מתקרב, היה
ׁש כּ תוּ ב ּפ רׁש וּ ה וּ , והרי מם,
זה ׁש לחן וּ מוּ ם ה לּ קחוֹ , בּ יוֹ ם
ׁש לחנוֹ  סוֹ דוֹ ת לׁש מר לאדם יׁש 

ׁש אמרנ וּ . גּ ונים  א וֹ תם  בּ כל

בּ ברכּ תבּ א וּ ר : ילד  א וֹ תוֹ  ּפ תח 
אחד  כּ ת וּ ב ואמר , הּמ זוֹ ן

אלהי",א וֹ מר ה' לפני "ואכלּת  : 
א וֹ מר אחד כז)וכת וּ ב :(דברים  

ז"ל האר"י רבינו כתבי
אכילה :טז. על Łõ דñ ה האר"י Łבעהéתבי ä נאצל האציל äת àתח êת éי âע ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אציל äת, נקרא עôה Łה äא  מע õלם למ æה äוירד äמת וכאŁר  הõìדעים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהëלכים



שלחנול  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' הזוהרטעם משניות 

כז) ה '(דברים לפני "ושׂ מח ּת  :
הו וֹ  י שׂ ראל כּ ד קראי הני ."הי א
ואתחזוּ ן קדּ יׁש א , בּ ארעא  ׁש ראן
בּ בי הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  ק ּמ י
 הי הּת א  מתקיּ י ּמ י . הו וֹ  מקדּ ׁש א,
ה ' לפני  למיכל יכיל מאן  מתקיּ יּמ י ,

ה'. לפני וּ למחדי

."אלהי ה ' לפני "ושׂ מח ּת 
היוּ  כּ ׁש יּ שׂ ראל  ה לּ לוּ  ה ּפ סוּ קים 
ונראוּ  הּק דוֹ ׁש ה  בּ ארץ  ׁש ר וּ יים
בּ בית ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני
עכׁש ו מתקיּ מים. היוּ  ה ּמ קדּ ׁש ,

מתקיּ מים לאכל אי יכוֹ ל  מי ? 
ה' לפני ולשׂ מח  ה ' ?לפני 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
עõלמõת אר àע õéללים äהי äבהם êéם, הìבראים וכל  העõלמõת éל äהי àהם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהìה
הíיגים מן äבררäוה äונתקנ äחזר éאŁר ולכן עçłה, יצירה àריאה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאציל õת
מה éל הäברר àתח êה אמנם אחת, äבבת אחד àפעם äהברר ולא àהם ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהëערבים
ונעłה ונתקן  הäברר àŁהם וה ëבחר àלבד, האצילäת ע õלם מחלק àהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהיה
הäברר üé ואחר הàריאה. ע õלם נע łה õנëמ áרäע והõçתר האצילäת, עõלם õנëְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמ
העçłה, עõלם ונעłה áר äע הõçתר הäברר üé ואחר יצירה, ונע łה áרäע ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָהõçתר

ח äçתויõתר àסõד ה ñלõïת, üõתà נŁאר ה äא אז להתàרר יכõל  êŁא õנëמ áר äע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הìז éרים, äêא àחינ õת  מ éל  והìה ה ñטרת. סëני י"א àסõד õìéדע אליהם, äְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנŁמה
מתàררים הם והìה אז, להתàרר äיכל êŁא הñלõïת, üõתà מהם àחינ õת äארŁְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹנ
הקדŁäה éל ויהיה לנצח , הëות êàע אז éי הŁëיח, àיאת עד  ע ôה ועד  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמאז
ôכלה. àע Łן êéה  והרŁעה סיגים, àבחינת  ,ãâלב ôאר ה ñלïה וכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמתàררת

הëעל õת: ר äם עד àזה  וכõçצא ,üמלא לדרáת  מעלים האכילה ידי  עõלםעל והìה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
õâמם למעלה מ æëה סדרן וזה ארàעה. והם äבחינ õת חלקים õà Łי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהעçłה
והôëכõת והאבנים העפר Łהäא הõâמם äאפילŁ ספק äבלי מדàר, חי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָצ õמח 
Łוי ,õתõא ה ëקçם ורäחנäçת חäçת éח  àתõכם ŁçŁ הäא מכרח  àהם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻוכõçצא 
היה לא éן  לא  Łאם לזה äראיה ,õתõא äמגâל הëקçם וõŁטר מ åל  למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעליו
הŁáמים אל מ õôŁקקת והיא äדŁאים, זרעים äלהצמיח  להבâיל  àעפר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיכלת
וכאõמרם זה, àענין לברכה זכרõנם äתינõà ר äהאריכŁ õ כמä ,ãלבעל éְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאה
õ ל Łי והõðמח  ד"ח ], [תענית  וכו' àארץ ïקידה ונאמר  àאה ïקידה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמר
ה ëגâל וכח  ה åן וכח  הõðמח  éח  õà Łי Łהרי הõâמם, על יתרה ורäחנ äçת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹחäçת
Łי ולכן מארàעôן, למעלה אדם äבני  הõðמח, על  יתרים ח çים והàעלי õìéְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָדע .
למעלה äלהעלõתם äלתñנם הìזéרõת  àחינõת ארàע éל לברר àאדם ויכלת éְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹח 
את לברר הäא יכõל éי  מלאכים. מדרגת  והיא ,õדרגתë מ למעלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעליõנה,
àס õד הם àעזרת çŁתàאר õ מé ,õ עצמ מחלקי חלק õלהחזירä ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהõâמם,
ידי  על  éי הëדרגõת. ר äם עד àזה וכ õçצא  ,üמלא למדרגת יעלה äמ åה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָהאכילה,
וסיגים ïסלת הäא äמה  ,õàŁ והëזõן  וה õæב  õ חé מבררין ההäא הâבר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאכילתם

הזוהר שלחנומשניות  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' לאטעם

כּ ד אלּ א בּ קדמיתא ה וּ א , הכי ודּ אי 
ּפ תוֹ ריּה  על  נ ׁש  בּ ר יתיב

ה ּמ וֹ ציא .(יז)למיכל  נהמא על מבר , 
מוֹ ציא, ולא  הּמ וֹ ציא , טעמא  מאי

כּ תיב מב)דּ הא  המים,(ישעיה בּ וֹ רא  
הבּ וֹ רא . כּ תיב י)ולא  עוֹ שׂ ה(ירמיה  

מאי ארץ. העוֹ שׂ ה כּ תיב ולא  ארץ,
ה ּמ וֹ ציא . הכא  טעמא 

ב   ע"א קס "ח  זוהר
מרזאא לּ א דּ אינּ וּ ן  מלּ ין כּ ל  

סתירא, עלּ אה  דּ עלמא
לאתחזאה מ ּת ּמ ן, ה' אסּת ּת רא 
איהוּ . וּ סתירא  גּ ניזא מעלמא  דּ הא 

ע "ב) קס"ח דף דּ אינּ וּ ן(זוהר מ לּ ין וכל 
יּת יר, דּ אתגּ ליא  ּת ּת אה מעלמא

דּ כתיב בה', מ)כּ תיב ה ּמ וֹ ציא(ישעיה 
צבאם ה)בּ מס ּפ ר למי(עמוס ה ּק וֹ רא 

ּת ּת אה דּ עלמא  מרזא  כּ לּ הוּ  ה יּ ם,
ואי ע "ב)איהוּ , בּ ׁש מא(רל"א אכ ּת יב 

והכא ה גּ ד וֹ ל, האל כּ גוֹ ן בה', איהוּ 
סתים בּ ארח באתגליא)דּ איהוּ  (נ"א 

כּ יון איה וּ , ּת ּת אה דּ עלמא מרזא 

הוּ א.בּ אוּ ר:  ּכ ו דּ אי א לּ א  
אדם כּ ׁש יּ ׁש ב בּ ראׁש וֹ נה

ל  ׁש לחנ וֹ  על על  מבר אכל , 
הּט עם מה  הּמ וֹ ציא . ה לּ חם 
כּ תוּ ב ׁש הרי מוֹ ציא , ולא ה ּמ וֹ ציא
ה בּ וֹ רא. כת וּ ב ולא  ה מים , בּ וֹ רא 
העוֹ שׂ ה כת וּ ב ולא  ארץ, עוֹ שׂ ה 

ה ּמ וֹ ציא כּ אן הּט עם  מה ?ארץ. 

ׁש הםבּ א וּ ר : ה דּ ברים  כּ ל אלּ א 
העליוֹ ן העוֹ לם  מ ּס וֹ ד
מם, ה ' מסּת ּת רת  ה נּ סּת ר ,
ונס ּת ר גּ נוּ ז מע וֹ לם ׁש הרי להראוֹ ת
מהעוֹ לם ׁש הם  הדּ ברים וכל  ה וּ א.
כּ תוּ ב יוֹ תר  ׁש נּ ת גּ לּ ה ה ּת חּת וֹ ן

ׁש כּ ת וּ ב מ )בּ ה ', ה ּמ וֹ ציא(ישעיה 
צבאם, ט )בּ מסּפ ר הּק רא(עמוס  

העוֹ לם מ ּס וֹ ד הם כּ לּ ם ה יּ ם. למי
ה וּ א בּ ם  נכ ּת ב ואם  ה ּת חּת וֹ ן,
וכאן הגּ דוֹ ל. האל כּ מוֹ  בּ ה ',

נסּת ר  בּ דר מּס וֹ ד (בּ גלּ וּ י )ׁש הוּ א  
כּ יון הוּ א, הּת ח ּת וֹ ן העוֹ לם

ז"ל האר"י רבינו כתבי
õìéדע. הëעים àני יציאת àסõד õà מתàרר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻוזהמא

ה íיגים: לברר  àאכילה  הראõŁן Łהיאה æעם האכילה הæעם נתàאר והìה ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ההäא: àמאכל מערבים א Łר הíיגים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹלברר

אחסר:יז. לא רõעי ה ' לדוד מזמ õר יאמר האכילה  ïס äקקדם יאמר הääåג, קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
õ תõא לõמר ט õב וגם וירàה. çŁפרה éדי ,'õוג אחסר  לא  רõעי ה' לדוד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמזמ õר
מז õנ õתיו, õל יחסר לא õמרõוהא ôבõת, ז"ן õà ŁçŁ מ ïני האכילה, קדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהëזמ õר

:Łפìה למזõן éן áם ְְֵֶֶַַָוטõב 



שלחנול  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' הזוהרטעם משניות 

כז) ה '(דברים לפני "ושׂ מח ּת  :
הו וֹ  י שׂ ראל כּ ד קראי הני ."הי א
ואתחזוּ ן קדּ יׁש א , בּ ארעא  ׁש ראן
בּ בי הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  ק ּמ י
 הי הּת א  מתקיּ י ּמ י . הו וֹ  מקדּ ׁש א,
ה ' לפני  למיכל יכיל מאן  מתקיּ יּמ י ,

ה'. לפני וּ למחדי

."אלהי ה ' לפני "ושׂ מח ּת 
היוּ  כּ ׁש יּ שׂ ראל  ה לּ לוּ  ה ּפ סוּ קים 
ונראוּ  הּק דוֹ ׁש ה  בּ ארץ  ׁש ר וּ יים
בּ בית ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני
עכׁש ו מתקיּ מים. היוּ  ה ּמ קדּ ׁש ,

מתקיּ מים לאכל אי יכוֹ ל  מי ? 
ה' לפני ולשׂ מח  ה ' ?לפני 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
עõלמõת אר àע õéללים äהי äבהם êéם, הìבראים וכל  העõלמõת éל äהי àהם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהìה
הíיגים מן äבררäוה äונתקנ äחזר éאŁר ולכן עçłה, יצירה àריאה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָאציל õת
מה éל הäברר àתח êה אמנם אחת, äבבת אחד àפעם äהברר ולא àהם ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהëערבים
ונעłה ונתקן  הäברר àŁהם וה ëבחר àלבד, האצילäת ע õלם מחלק àהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהיה
הäברר üé ואחר הàריאה. ע õלם נע łה õנëמ áרäע והõçתר האצילäת, עõלם õנëְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמ
העçłה, עõלם ונעłה áר äע הõçתר הäברר üé ואחר יצירה, ונע łה áרäע ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָהõçתר

ח äçתויõתר àסõד ה ñלõïת, üõתà נŁאר ה äא אז להתàרר יכõל  êŁא õנëמ áר äע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הìז éרים, äêא àחינ õת  מ éל  והìה ה ñטרת. סëני י"א àסõד õìéדע אליהם, äְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנŁמה
מתàררים הם והìה אז, להתàרר äיכל êŁא הñלõïת, üõתà מהם àחינ õת äארŁְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹנ
הקדŁäה éל ויהיה לנצח , הëות êàע אז éי הŁëיח, àיאת עד  ע ôה ועד  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָמאז
ôכלה. àע Łן êéה  והרŁעה סיגים, àבחינת  ,ãâלב ôאר ה ñלïה וכל ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻמתàררת

הëעל õת: ר äם עד àזה  וכõçצא ,üמלא לדרáת  מעלים האכילה ידי  עõלםעל והìה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
õâמם למעלה מ æëה סדרן וזה ארàעה. והם äבחינ õת חלקים õà Łי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהעçłה
והôëכõת והאבנים העפר Łהäא הõâמם äאפילŁ ספק äבלי מדàר, חי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָצ õמח 
Łוי ,õתõא ה ëקçם ורäחנäçת חäçת éח  àתõכם ŁçŁ הäא מכרח  àהם, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻוכõçצא 
היה לא éן  לא  Łאם לזה äראיה ,õתõא äמגâל הëקçם וõŁטר מ åל  למעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעליו
הŁáמים אל מ õôŁקקת והיא äדŁאים, זרעים äלהצמיח  להבâיל  àעפר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיכלת
וכאõמרם זה, àענין לברכה זכרõנם äתינõà ר äהאריכŁ õ כמä ,ãלבעל éְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאה
õ ל Łי והõðמח  ד"ח ], [תענית  וכו' àארץ ïקידה ונאמר  àאה ïקידה ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנאמר
ה ëגâל וכח  ה åן וכח  הõðמח  éח  õà Łי Łהרי הõâמם, על יתרה ורäחנ äçת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹחäçת
Łי ולכן מארàעôן, למעלה אדם äבני  הõðמח, על  יתרים ח çים והàעלי õìéְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָדע .
למעלה äלהעלõתם äלתñנם הìזéרõת  àחינõת ארàע éל לברר àאדם ויכלת éְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹח 
את לברר הäא יכõל éי  מלאכים. מדרגת  והיא ,õדרגתë מ למעלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעליõנה,
àס õד הם àעזרת çŁתàאר õ מé ,õ עצמ מחלקי חלק õלהחזירä ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהõâמם,
ידי  על  éי הëדרגõת. ר äם עד àזה וכ õçצא  ,üמלא למדרגת יעלה äמ åה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָהאכילה,
וסיגים ïסלת הäא äמה  ,õàŁ והëזõן  וה õæב  õ חé מבררין ההäא הâבר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאכילתם

הזוהר שלחנומשניות  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' לאטעם

כּ ד אלּ א בּ קדמיתא ה וּ א , הכי ודּ אי 
ּפ תוֹ ריּה  על  נ ׁש  בּ ר יתיב

ה ּמ וֹ ציא .(יז)למיכל  נהמא על מבר , 
מוֹ ציא, ולא  הּמ וֹ ציא , טעמא  מאי

כּ תיב מב)דּ הא  המים,(ישעיה בּ וֹ רא  
הבּ וֹ רא . כּ תיב י)ולא  עוֹ שׂ ה(ירמיה  

מאי ארץ. העוֹ שׂ ה כּ תיב ולא  ארץ,
ה ּמ וֹ ציא . הכא  טעמא 

ב   ע"א קס "ח  זוהר
מרזאא לּ א דּ אינּ וּ ן  מלּ ין כּ ל  

סתירא, עלּ אה  דּ עלמא
לאתחזאה מ ּת ּמ ן, ה' אסּת ּת רא 
איהוּ . וּ סתירא  גּ ניזא מעלמא  דּ הא 

ע "ב) קס"ח דף דּ אינּ וּ ן(זוהר מ לּ ין וכל 
יּת יר, דּ אתגּ ליא  ּת ּת אה מעלמא

דּ כתיב בה', מ)כּ תיב ה ּמ וֹ ציא(ישעיה 
צבאם ה)בּ מס ּפ ר למי(עמוס ה ּק וֹ רא 

ּת ּת אה דּ עלמא  מרזא  כּ לּ הוּ  ה יּ ם,
ואי ע "ב)איהוּ , בּ ׁש מא(רל"א אכ ּת יב 

והכא ה גּ ד וֹ ל, האל כּ גוֹ ן בה', איהוּ 
סתים בּ ארח באתגליא)דּ איהוּ  (נ"א 

כּ יון איה וּ , ּת ּת אה דּ עלמא מרזא 

הוּ א.בּ אוּ ר:  ּכ ו דּ אי א לּ א  
אדם כּ ׁש יּ ׁש ב בּ ראׁש וֹ נה

ל  ׁש לחנ וֹ  על על  מבר אכל , 
הּט עם מה  הּמ וֹ ציא . ה לּ חם 
כּ תוּ ב ׁש הרי מוֹ ציא , ולא ה ּמ וֹ ציא
ה בּ וֹ רא. כת וּ ב ולא  ה מים , בּ וֹ רא 
העוֹ שׂ ה כת וּ ב ולא  ארץ, עוֹ שׂ ה 

ה ּמ וֹ ציא כּ אן הּט עם  מה ?ארץ. 

ׁש הםבּ א וּ ר : ה דּ ברים  כּ ל אלּ א 
העליוֹ ן העוֹ לם  מ ּס וֹ ד
מם, ה ' מסּת ּת רת  ה נּ סּת ר ,
ונס ּת ר גּ נוּ ז מע וֹ לם ׁש הרי להראוֹ ת
מהעוֹ לם ׁש הם  הדּ ברים וכל  ה וּ א.
כּ תוּ ב יוֹ תר  ׁש נּ ת גּ לּ ה ה ּת חּת וֹ ן

ׁש כּ ת וּ ב מ )בּ ה ', ה ּמ וֹ ציא(ישעיה 
צבאם, ט )בּ מסּפ ר הּק רא(עמוס  

העוֹ לם מ ּס וֹ ד הם כּ לּ ם ה יּ ם. למי
ה וּ א בּ ם  נכ ּת ב ואם  ה ּת חּת וֹ ן,
וכאן הגּ דוֹ ל. האל כּ מוֹ  בּ ה ',

נסּת ר  בּ דר מּס וֹ ד (בּ גלּ וּ י )ׁש הוּ א  
כּ יון הוּ א, הּת ח ּת וֹ ן העוֹ לם

ז"ל האר"י רבינו כתבי
õìéדע. הëעים àני יציאת àסõד õà מתàרר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֻוזהמא

ה íיגים: לברר  àאכילה  הראõŁן Łהיאה æעם האכילה הæעם נתàאר והìה ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ההäא: àמאכל מערבים א Łר הíיגים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹֹלברר

אחסר:יז. לא רõעי ה ' לדוד מזמ õר יאמר האכילה  ïס äקקדם יאמר הääåג, קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
õ תõא לõמר ט õב וגם וירàה. çŁפרה éדי ,'õוג אחסר  לא  רõעי ה' לדוד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמזמ õר
מז õנ õתיו, õל יחסר לא õמרõוהא ôבõת, ז"ן õà ŁçŁ מ ïני האכילה, קדם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהëזמ õר

:Łפìה למזõן éן áם ְְֵֶֶַַָוטõב 



שלחנולב  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' הזוהרטעם משניות 

אתיא ׁש כינ ּת א נׁש , בּ ר דּ מבר
קמיּה .

ה 'וּ מה לפני ואכלּת  דּ אמר 
 הי אתכּ ליל (יח )א הכא  . 

דּ א וֹ רייתא בּ מ לּ י דּ הכי(יט)למ לּ לא , 
הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א  הוֹ איל אצטרי

דּ כ ּת יב, לקיּ ימא  מא)קמיּה , :(יחזקאל  
וּ כתיב ה'". לפני אׁש ר ה לחן "זה 

יד) ה '(דברים לפני ם  "ואכלּת  :
."אלהי

מאריּה ,ה וֹ איל קמי נׁש  בּ ר וקאים 
למיחן נמי אצטרי

לפניו. בּ אה ׁש כינה אדם, ׁש ּמ בר

לפני בּ א וּ ר: ואכלּת  אמר  וּ מה 
נכלל  כּ אן  ,אלהי ה'
,צרי  ּׁש כ תוֹ רה , בּ דברי לדבּ ר
לפניו, ה וּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  ה וֹ איל

ה כּ תוּ ב, את  מא )לקיּ ם :(יחזקאל 
ה'". לפני אׁש ר ה לחן  "זה

יד)וכתוּ ב ם(דברים  "ואכלּת  : 
."אלהי ה' לפני

לפני בּ אוּ ר: אדם  ועוֹ מד ה וֹ איל  
על  לרחם  גּ ם צרי ר בּ וֹ נ וֹ ,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
זיע"א:יח. מליז'נסק  üאלימל רàי מהרàי קטן, מה ðעטיל אכילה  נטילתäéנõת קדם ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הõëציא אכילת  ואחר לברכה, õנõזכר יõנה ä נàר Łל השב ôפêת יאמר לאכילה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹידים
להנאת אכל אני אין ã יô כינŁä הäא üריà ק äדŁא יח äד "ל Łם הõŁêן: àזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיאמר
äŁם יע éב ואל  ,õמŁ üרàית õדתõ לעב וחזק àריא äáפי çŁהיה רק  וŁל õם, חס  äáְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָפי
ידי  על ãיôכינŁä הäא üריà ק äדŁא הçח äד את Łáמי ותענäג רע והרהäר וע õן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחטא
õŁתה õא מה âבר אכל Łéהäא ויכäן הåה ". וה תçה האכילה Łל קדõŁõת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹניצõצ õת
ïנימ äçת היא áמיעה äב Łעת לעיסה Łàעת àפיו Łיáמר Łהäא Łהæעם מה, âְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָבר
האכילה ידי ועל  ההäא, àמŁקה õא ëàאכל הõרה הקדŁäה וניצõצõת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהקדŁäה
מôר יעłה êŁא מהëאכל הïנימ äçת נברר והאצטõמכא ìàים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻוהæחינה
ונ âחה מ õתרõת נע łה והïסלת מהïנימ äçת , נהנית õŁנפ ואז  לחיצõנים, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהïŁיע
לא לנקביו üצטרçŁ ŁיáרçŁé äמ çד ôŁכף õôבŁמחà אז ויקàל החיצõנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאל
להŁהõת õŁנפ את äל ñŁץ õ מח את וŁלõם חס  לט ëא õàקרà הïסלת את  ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹי Łהה

אכי  Łàעת לפניו יצçר וגם אחת. רגע  ä אפיל õà קרà והתן הõðאה  האõת õçתאת לה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
אדני: äêŁàב  הויה éמנין צ"א Łע õלה ויהרהר אäרית  àכתב ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמאכ"ל 

א':יט. Łäרâ àŁת  ליל Łäâק âרŁäי ה äéנõת ז"לŁער מõרי נ õהג היה האכילה ואחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
האמת חכמת  ע "ד מי íדים ïזמ õנים ג' ñôן ז"ל  והäא נעים, àקõל  אחד ïזמ õן ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלõמר 
לסעäדת אחד äפזמ õן  הêילה, לסעäדת אחד  ïזמ õן àŁת, Łל הäéנõת ïרטי àְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָכל 
äבראŁי  הêילה, סע äדת ïזמ õן נ íח  וזה מנחה, לסע äדת אחד äפזמõן Łְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחרית ,

עם. יבושר מתי לחן  Łלמה àן ל äריא יצחק אני נרמז, הìזéר הïזמõן Łל  ïְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹרקים

הזוהר שלחנומשניות  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' לגטעם

דּ איהוּ  כּ מה ל וֹ ן, למיתן למסכּ ני ,
למיכל. ליּה  קמיה יהיב דאכיל ומאן (ס"א 

וכו ') אצטריך קדישא דּ אכיל מלכא כּ מאן 
דּ לא ואצטרי ק דּ י ׁש א  מל כּ א  קמי
דּ הא ּפ תוֹ ריּה , על בּ לען יׁש ּת כח 
דּ א ורזא  הוי, אחרא מ ּס טרא בּ לענוּ 

ׁש ה וּ א כּ מוֹ  להם לתת העניּ ים,
לאכל, לוֹ  הּמ לנתן לפני ׁש א וֹ כל (וּ מי 

( צרי לפני הּק דוֹ ׁש , ׁש א וֹ כל כּ מי 
יּמ צא ׁש לּ א וצרי הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל
בּ לענ וּ ת ׁש הרי ׁש לחנוֹ , על בּ לען 
- זה וסוֹ ד האחר , מהצּ ד  היא

ז"ל האר"י רבינו כתבי
שבת שולח סדר  אשכנז נוסח 

שלמה   ב לוריא יצחק אני  עליה  דמריה ושמא ז"ל מהאר"י משובח  (והשי" פיוט

:כפול)

קיא: מלא חדותא למתא דמהימנ תא סעדתא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאתקינ

וע יקא   יאנ זער  ייק  חי חקל סעדתא היא א דמל א. סעדתא  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָאתקינ
:הד לסעדא   אתי ְְֲֲִֵַַַַָָָקיא.

:ייק א .חי בחקל .פתחי  למיעל .בחי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָאז ר 
:ירי על נהרא טבא. במנרא חד א . פת רא  ה א.  ל יְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָנז

:ילב מאני אזלא . טיק כה. בניה מאלא. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָימינא
:יי י יהא  . ל ניחא עביד . דיל ביסדא  .על ל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָיחק

:ינפ  ע חיור .יחד  י אנ ר . ביתי טלי .עקתי א  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָצוחי
:ינפי ברכא ימטי.  ל נהרא רי. חדא ועל ייתי. סי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחד

:ירח  ע ני ונ .זיני לאא . ני עביד .ביני ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִַַָָקריב
:יב בתלתא .תלתי י תר .י חד חיור . מתינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלמעבד

:ייק יק לא. יתער  לע א. מל א .ל בעי ריְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוע
י הלא  .מיי עיק ר .עלמי ל  ג .סתימי ימי ר:יי ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

:יבוד  מתיקי .מי ל יתע ג .עמי על ירי .יק רעוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָיהא
:ייק א .חי בחקל .פתחי  למיעל .בחי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָאז ר 

:י אר צפנא נהמא. ע לח ו דסתימא. מנר א לדר מא. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָֻאסר 
:יח להתקפא ואר סה. לארס אא. מדאני כא.  ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָָחמרא

:יחמ י על . ריע בעי .יריי ימ .תרי לה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַנע ר
:יכני  וזיני תקר. ווי לסטר. נהמי ית  תער . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָכינא

:י חר זיני וכל .מעיקי חבילי .רחיקי מסאבי .ביקי ביתיְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵַָָ
:יפרי סתימי נקטא.  דיי רי כביעתא. זיתא רפא. על ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלמבצע 

:ילחי ג נחלא.  יונג רח א . דטחני דכיא. זיתא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָמח
:יכבי טמירי .מתחזי  ליתה .גניזי מלי .רזי נימא ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵַָָָהלא

:ייק עירי הלא. האי ג לעלא. רזי כה . ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָאתעטרא



שלחנולב  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' הזוהרטעם משניות 

אתיא ׁש כינ ּת א נׁש , בּ ר דּ מבר
קמיּה .

ה 'וּ מה לפני ואכלּת  דּ אמר 
 הי אתכּ ליל (יח )א הכא  . 

דּ א וֹ רייתא בּ מ לּ י דּ הכי(יט)למ לּ לא , 
הוּ א בּ רי וקוּ דׁש א  הוֹ איל אצטרי

דּ כ ּת יב, לקיּ ימא  מא)קמיּה , :(יחזקאל  
וּ כתיב ה'". לפני אׁש ר ה לחן "זה 

יד) ה '(דברים לפני ם  "ואכלּת  :
."אלהי

מאריּה ,ה וֹ איל קמי נׁש  בּ ר וקאים 
למיחן נמי אצטרי

לפניו. בּ אה ׁש כינה אדם, ׁש ּמ בר

לפני בּ א וּ ר: ואכלּת  אמר  וּ מה 
נכלל  כּ אן  ,אלהי ה'
,צרי  ּׁש כ תוֹ רה , בּ דברי לדבּ ר
לפניו, ה וּ א   ּבּ רו וה ּק דוֹ ׁש  ה וֹ איל

ה כּ תוּ ב, את  מא )לקיּ ם :(יחזקאל 
ה'". לפני אׁש ר ה לחן  "זה

יד)וכתוּ ב ם(דברים  "ואכלּת  : 
."אלהי ה' לפני

לפני בּ אוּ ר: אדם  ועוֹ מד ה וֹ איל  
על  לרחם  גּ ם צרי ר בּ וֹ נ וֹ ,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
זיע"א:יח. מליז'נסק  üאלימל רàי מהרàי קטן, מה ðעטיל אכילה  נטילתäéנõת קדם ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הõëציא אכילת  ואחר לברכה, õנõזכר יõנה ä נàר Łל השב ôפêת יאמר לאכילה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹידים
להנאת אכל אני אין ã יô כינŁä הäא üריà ק äדŁא יח äד "ל Łם הõŁêן: àזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיאמר
äŁם יע éב ואל  ,õמŁ üרàית õדתõ לעב וחזק àריא äáפי çŁהיה רק  וŁל õם, חס  äáְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָפי
ידי  על ãיôכינŁä הäא üריà ק äדŁא הçח äד את Łáמי ותענäג רע והרהäר וע õן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחטא
õŁתה õא מה âבר אכל Łéהäא ויכäן הåה ". וה תçה האכילה Łל קדõŁõת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹניצõצ õת
ïנימ äçת היא áמיעה äב Łעת לעיסה Łàעת àפיו Łיáמר Łהäא Łהæעם מה, âְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָבר
האכילה ידי ועל  ההäא, àמŁקה õא ëàאכל הõרה הקדŁäה וניצõצõת ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהקדŁäה
מôר יעłה êŁא מהëאכל הïנימ äçת נברר והאצטõמכא ìàים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻוהæחינה
ונ âחה מ õתרõת נע łה והïסלת מהïנימ äçת , נהנית õŁנפ ואז  לחיצõנים, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלהïŁיע
לא לנקביו üצטרçŁ ŁיáרçŁé äמ çד ôŁכף õôבŁמחà אז ויקàל החיצõנים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאל
להŁהõת õŁנפ את äל ñŁץ õ מח את וŁלõם חס  לט ëא õàקרà הïסלת את  ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹי Łהה

אכי  Łàעת לפניו יצçר וגם אחת. רגע  ä אפיל õà קרà והתן הõðאה  האõת õçתאת לה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
אדני: äêŁàב  הויה éמנין צ"א Łע õלה ויהרהר אäרית  àכתב ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמאכ"ל 

א':יט. Łäרâ àŁת  ליל Łäâק âרŁäי ה äéנõת ז"לŁער מõרי נ õהג היה האכילה ואחר ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
האמת חכמת  ע "ד מי íדים ïזמ õנים ג' ñôן ז"ל  והäא נעים, àקõל  אחד ïזמ õן ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלõמר 
לסעäדת אחד äפזמ õן  הêילה, לסעäדת אחד  ïזמ õן àŁת, Łל הäéנõת ïרטי àְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָכל 
äבראŁי  הêילה, סע äדת ïזמ õן נ íח  וזה מנחה, לסע äדת אחד äפזמõן Łְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחרית ,

עם. יבושר מתי לחן  Łלמה àן ל äריא יצחק אני נרמז, הìזéר הïזמõן Łל  ïְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹרקים

הזוהר שלחנומשניות  על עניים לארח ומצוה המוציא, דברכת ה ' לגטעם

דּ איהוּ  כּ מה ל וֹ ן, למיתן למסכּ ני ,
למיכל. ליּה  קמיה יהיב דאכיל ומאן (ס"א 

וכו ') אצטריך קדישא דּ אכיל מלכא כּ מאן 
דּ לא ואצטרי ק דּ י ׁש א  מל כּ א  קמי
דּ הא ּפ תוֹ ריּה , על בּ לען יׁש ּת כח 
דּ א ורזא  הוי, אחרא מ ּס טרא בּ לענוּ 

ׁש ה וּ א כּ מוֹ  להם לתת העניּ ים,
לאכל, לוֹ  הּמ לנתן לפני ׁש א וֹ כל (וּ מי 

( צרי לפני הּק דוֹ ׁש , ׁש א וֹ כל כּ מי 
יּמ צא ׁש לּ א וצרי הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל
בּ לענ וּ ת ׁש הרי ׁש לחנוֹ , על בּ לען 
- זה וסוֹ ד האחר , מהצּ ד  היא

ז"ל האר"י רבינו כתבי
שבת שולח סדר  אשכנז נוסח 

שלמה   ב לוריא יצחק אני  עליה  דמריה ושמא ז"ל מהאר"י משובח  (והשי" פיוט

:כפול)

קיא: מלא חדותא למתא דמהימנ תא סעדתא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאתקינ

וע יקא   יאנ זער  ייק  חי חקל סעדתא היא א דמל א. סעדתא  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָאתקינ
:הד לסעדא   אתי ְְֲֲִֵַַַַָָָקיא.

:ייק א .חי בחקל .פתחי  למיעל .בחי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָאז ר 
:ירי על נהרא טבא. במנרא חד א . פת רא  ה א.  ל יְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָנז

:ילב מאני אזלא . טיק כה. בניה מאלא. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָימינא
:יי י יהא  . ל ניחא עביד . דיל ביסדא  .על ל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָיחק

:ינפ  ע חיור .יחד  י אנ ר . ביתי טלי .עקתי א  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַָצוחי
:ינפי ברכא ימטי.  ל נהרא רי. חדא ועל ייתי. סי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחד

:ירח  ע ני ונ .זיני לאא . ני עביד .ביני ְְְְֲֲִִִִִִִִִִִַַָָקריב
:יב בתלתא .תלתי י תר .י חד חיור . מתינ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלמעבד

:ייק יק לא. יתער  לע א. מל א .ל בעי ריְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוע
י הלא  .מיי עיק ר .עלמי ל  ג .סתימי ימי ר:יי ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַַַָָָ

:יבוד  מתיקי .מי ל יתע ג .עמי על ירי .יק רעוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָיהא
:ייק א .חי בחקל .פתחי  למיעל .בחי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָאז ר 

:י אר צפנא נהמא. ע לח ו דסתימא. מנר א לדר מא. ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָָֻאסר 
:יח להתקפא ואר סה. לארס אא. מדאני כא.  ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָָחמרא

:יחמ י על . ריע בעי .יריי ימ .תרי לה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַנע ר
:יכני  וזיני תקר. ווי לסטר. נהמי ית  תער . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָכינא

:י חר זיני וכל .מעיקי חבילי .רחיקי מסאבי .ביקי ביתיְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵַָָ
:יפרי סתימי נקטא.  דיי רי כביעתא. זיתא רפא. על ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלמבצע 

:ילחי ג נחלא.  יונג רח א . דטחני דכיא. זיתא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָמח
:יכבי טמירי .מתחזי  ליתה .גניזי מלי .רזי נימא ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵַָָָהלא

:ייק עירי הלא. האי ג לעלא. רזי כה . ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָאתעטרא



השכינהלד שורה  הכוס הזוהרבזמון  משניות 

כה) ארח(בראשית  נא ", "הלעיטני :
לסטרא אצטרי והכי  בּ לענוּ ,

וּ כתיב יג )אחרא , "וּ בטן(משלי : 
ואכל ּת  דּ א ועל  ּת חסר". רׁש עים
לפני ולא כּ תיב, הי א ה ' לפני

אחרא דּ לא(כ)סטרא  ואצטרי . 
וּ בצרכי בּ טלין, בּ מ לּ ין יתעּס ק

לאתעּס קא)(שפירסעוּ דה ואצטרי 
מ לּ ין כּ ד  דּ הא  דּ א וֹ רייתא , בּ מ לּ ין
יהיב ּפ תוֹ רא , על  א ּת מרוּ  דּ א וֹ רייתא 

למאריּה . ּת קּפ א נׁש  בּ ר ההוּ א 

הכינה רה  הס  ְְִִַַָָזן 
ע"ב  קסח ּתרּומה ּפרׁשת  ָ ְ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר

ּדאגֹות, ללא ּבׂשמחה להיֹות צרי הּכֹוס על הּמזּמן ּכי יבאר ָ ְ ְֹ ָ ְ ִ ְ ְ ִ ִ ָ ַ ַ ֵ ַ ְ ַ ִ ַ ְֹ ּבֹו
הּכֹוס את ּדכשנ ֹוטל הּמקטרגים , לחיצֹונים  חלק  יהיה ׁשּלא ַ ֶ ֵ ְ ְ ִ ִ ְ ְ ַ ְ ַ ִ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ְ ִ ֶֹ ֵ  ְּכדי

כה ) דּ ר (בראשית נא ", "הלעיטני :
האחר, לצּ ד צרי וכ בּ לענ וּ ת,

יג )וכתוּ ב  ר ׁש עים(משלי "וּ בטן  : 
ה' לפני ואכלּת  זה  ועל ּת חסר ".
ה צּ ד  לפני ולא כּ תוּ ב, אלהי

יתעּס קהאח  ׁש לּ א  וצרי ר. 
סעוּ דה וּ בצרכי בּ טלים  בּ דברים

בּ דברי (יפה ) להתעּס ק וצרי , 
תוֹ רה כּ ׁש דּ ברי ׁש הרי ת וֹ רה ,
אוֹ תוֹ  נוֹ תן ׁש לחן, על נאמרים 

לר בּ וֹ נ וֹ . כּ ח האדם

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ה äאכ. ואם ה äñôנים, éל את יתñן אזי חכם, ותלמיד  צ âיק  הäא Łאכל  מי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

õïגם: אזי הארץ , ועם איזהרŁע  ההäא àמאכל äנëâזçŁ ŁאפŁר éיון éי ונמצא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
Łם äנëâיז אם õŁתה àמים áם אף õא ,äłעŁ עברõת  על  מגל áלים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻנפõŁת
והñל õïת הíיגים זäלתי מגלáלת, Łנפ äŁם Łם אין אם אף õא מגל áלים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאיזה
האõכלם, הåה האדם יהיה אם הראõŁנה , הàחינה Łהיא ההäא, ëàאכל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאŁר
יתñנם אâרàא  אêא ,õŁנפà õà äיתערב êŁא  âי  êŁא וâאי חכם, ותלמיד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹצ âיק
אבל çŁתàאר. õ מé ההם, המגäלגלים נפõŁת ויתñן הïסלת, üõô מ האכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹויברר

א אêא אõתם, מתñן õאינŁ âי לא הארץ, עם õא רŁע הäא האדם דרàאאם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
את õא Łם, המגäלגלים הìפõŁת את äמקלקל õïגם מעłיו ידי Łעל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאפŁר
àחינה עõד זה  על  ונõסף עצמם. מ ðד ïגäמים הם מ ëה  יõתר ההäא, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהëאכל
üדרà äוידריכה äהäויחטיא עליו ä רàáית הם אדר àא éי éן áם אפŁר éי ŁְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָליŁית,
àני  ëéה Łל הענין סõד וזה להרפא. יäכל לא õŁלנפ רעה äיגרמ עד ט õב , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
חס  âתם äממירין וקŁה רע מארע  עליהם ôבא  ïתאõם ïתע  êŁפעמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹאדם
צד õקי  ìŁעłה áדõל  éהן âיõחנן ע äבדא äכההיא הâת, מכלל  ויõצאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוŁלõם
ìŁתערב ההäא המגäלגל  Ł נפ àחינת éפי הäא והéל  àזה, וכõçצא דכ "ט] ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ[àרכõת

לאו. õא áמäר  רŁע היה אם õëִִָָָָָָע

הזוהר השכינהמשניות  שורה  הכוס להבזמון 

לעטף  צרי הּׁשכינה ולכבֹוד מּמׁש, עליו ע ֹומד הּוא ּברּו ֲֹ ַ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ָ ֵ ָ ָ  ַהּקדֹוׁש
ּבׂשמחה. ָ ְ ִ ְ ֹראׁשֹו

איהוּ ושׂ מחּת  דּ א  ,היא ה' לפני 
כּ ד  בּ רכה , ׁש ל  בּ כ וֹ ס 
בּ רכה, ׁש ל בּ כ וֹ ס  נׁש  בּ ר בּ רי
חדוה וּ לאחזאה למחדי אצטרי
נׁש  בּ ר  דּ נטיל כּ יון  כּ לל, עציבוּ  ולא 
הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס
 אצטרי ואיהוּ  גּ בּ יּה , על קאים 
וּ לברכא בּ חדוה. רי ׁש יּה  לאעטפא 
נבר ּת לתא , בּ מ וֹ תב ה כּ וֹ ס על

מ ׁש לוֹ . ׁש אכלנוּ 
רעוּ תאוּ בטוּ בוֹ  אצטרי דּ א חיּ ינוּ , 

עּת יקא לגבּ י לעי לּ א
בּ ארח איהי  דּ א  ועל דּ עּת יקין,
מּט וּ בוֹ , ולא וּ בט וּ בוֹ , סתים.

ימינא  דּ א  זינה)וּ בט וּ בוֹ : ע לּ אה .(ד"א 
דּ אתי אחרא , דּ רגּ א  דּ א  וּ מּט וּ בוֹ :
דּ רגּ א ואיה וּ  דּ ימינא , מ ּס טרא 
ט וֹ ב דּ בההוּ א  בּ גין מ נּ יּה , לתּת א 

א ּת זן . וּ ביּה  עלמא , אתבּ ני
אקריאמאי  ואמאי ט וֹ ב אקרי  

כּ ליל  כּ ד איהוּ , טוֹ ב חסד.
לנח ּת א אתּפ ׁש ט  ולא  בּ גוּ יּה , כּ לּ א 
לתּת א . נח ּת א כּ ד חסד לתּת א .
בּ צ דּ יקי בּ ריין, בּ כל טיבוּ  ועביד
גּ ב על ואף חייׁש , ולא  וּ ברׁש יעי 
דּ כ ּת יב, מנלן  ה וּ א . חד  דּ דרגא 

כג ) ירדּ פ וּ ני",(תהלים וחסד  טוֹ ב  א" :

-בּ אוּ ר: אלהי ה ' לפני ו שׂ מחּת  
בּ רכה. ׁש ל כּ וֹ ס  ז וֹ הי
בּ רכה, ׁש ל בּ כ וֹ ס אדם  כּ ׁש ּמ בר
שׂ מחה וּ להרא וֹ ת לשׂ מח צרי
אדם ׁש נּ וֹ טל כּ יון כּ לל. עצב ולא 
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  בּ רכה , ׁש ל  כּ וֹ ס
לעטף צרי והוּ א גּ בּ וֹ , על עוֹ מד
הכּ וֹ ס על  וּ לבר בּ שׂ מחה ראׁש וֹ 

ׁש לׁש ה ׁש אכלנוּ בּ מוֹ ׁש ב  נבר : 
מלּ וֹ .

צריבּ אוּ ר : זה חיינוּ , וּ בטוּ ב וֹ  
עּת יק אל למעלה רצוֹ ן
 בּ דר היא  זה ועל העּת יקים ,
מּט וּ בוֹ . ולא  וּ בטוּ ב וֹ , נס ּת ר .

היּ מין זה  העליוֹ ן,(מינוֹ )וּ בטוּ בוֹ , 
ׁש בּ אה אחרת דּ רגּ ה  זוֹ  וּ מּט וּ בוֹ 
למ ּט ה דּ ר גּ ה  והיא היּ מין, מצּ ד
נבנה הּט וֹ ב  ׁש בּ אוֹ ת וֹ  מוּ ם  מּמ נּ וּ ,

נזּ וֹ ן. וּ בוֹ  העוֹ לם 
ולּמ הבּ א וּ ר: טוֹ ב נקרא  לּמ ה  

חסד  ה וּ אנקרא ה ּט וֹ ב ? 
ולא בּ ת וֹ כוֹ  ה כּ ל  כּ ׁש כּ וֹ לל
- חסד למּט ה . לרדת מתּפ ט
בּ כל  טוֹ ב ועוֹ שׂ ה למּט ה  כּ ׁש יּ וֹ רד
ולא וּ ברׁש עים , בּ צּ דּ יקים  ה בּ ריּ וֹ ת,
אחת ׁש דּ ר גּ ה גּ ב על  ואף חוֹ ׁש ׁש ,

לנוּ  מנּ ין ׁש כּ תוּ בהיא . סג )? :(תהלים  



השכינהלד שורה  הכוס הזוהרבזמון  משניות 

כה) ארח(בראשית  נא ", "הלעיטני :
לסטרא אצטרי והכי  בּ לענוּ ,

וּ כתיב יג )אחרא , "וּ בטן(משלי : 
ואכל ּת  דּ א ועל  ּת חסר". רׁש עים
לפני ולא כּ תיב, הי א ה ' לפני

אחרא דּ לא(כ)סטרא  ואצטרי . 
וּ בצרכי בּ טלין, בּ מ לּ ין יתעּס ק

לאתעּס קא)(שפירסעוּ דה ואצטרי 
מ לּ ין כּ ד  דּ הא  דּ א וֹ רייתא , בּ מ לּ ין
יהיב ּפ תוֹ רא , על  א ּת מרוּ  דּ א וֹ רייתא 

למאריּה . ּת קּפ א נׁש  בּ ר ההוּ א 

הכינה רה  הס  ְְִִַַָָזן 
ע"ב  קסח ּתרּומה ּפרׁשת  ָ ְ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר

ּדאגֹות, ללא ּבׂשמחה להיֹות צרי הּכֹוס על הּמזּמן ּכי יבאר ָ ְ ְֹ ָ ְ ִ ְ ְ ִ ִ ָ ַ ַ ֵ ַ ְ ַ ִ ַ ְֹ ּבֹו
הּכֹוס את ּדכשנ ֹוטל הּמקטרגים , לחיצֹונים  חלק  יהיה ׁשּלא ַ ֶ ֵ ְ ְ ִ ִ ְ ְ ַ ְ ַ ִ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ְ ִ ֶֹ ֵ  ְּכדי

כה ) דּ ר (בראשית נא ", "הלעיטני :
האחר, לצּ ד צרי וכ בּ לענ וּ ת,

יג )וכתוּ ב  ר ׁש עים(משלי "וּ בטן  : 
ה' לפני ואכלּת  זה  ועל ּת חסר ".
ה צּ ד  לפני ולא כּ תוּ ב, אלהי

יתעּס קהאח  ׁש לּ א  וצרי ר. 
סעוּ דה וּ בצרכי בּ טלים  בּ דברים

בּ דברי (יפה ) להתעּס ק וצרי , 
תוֹ רה כּ ׁש דּ ברי ׁש הרי ת וֹ רה ,
אוֹ תוֹ  נוֹ תן ׁש לחן, על נאמרים 

לר בּ וֹ נ וֹ . כּ ח האדם

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ה äאכ. ואם ה äñôנים, éל את יתñן אזי חכם, ותלמיד  צ âיק  הäא Łאכל  מי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאם

õïגם: אזי הארץ , ועם איזהרŁע  ההäא àמאכל äנëâזçŁ ŁאפŁר éיון éי ונמצא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
Łם äנëâיז אם õŁתה àמים áם אף õא ,äłעŁ עברõת  על  מגל áלים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻנפõŁת
והñל õïת הíיגים זäלתי מגלáלת, Łנפ äŁם Łם אין אם אף õא מגל áלים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאיזה
האõכלם, הåה האדם יהיה אם הראõŁנה , הàחינה Łהיא ההäא, ëàאכל ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאŁר
יתñנם אâרàא  אêא ,õŁנפà õà äיתערב êŁא  âי  êŁא וâאי חכם, ותלמיד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹצ âיק
אבל çŁתàאר. õ מé ההם, המגäלגלים נפõŁת ויתñן הïסלת, üõô מ האכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹויברר

א אêא אõתם, מתñן õאינŁ âי לא הארץ, עם õא רŁע הäא האדם דרàאאם ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
את õא Łם, המגäלגלים הìפõŁת את äמקלקל õïגם מעłיו ידי Łעל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאפŁר
àחינה עõד זה  על  ונõסף עצמם. מ ðד ïגäמים הם מ ëה  יõתר ההäא, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהëאכל
üדרà äוידריכה äהäויחטיא עליו ä רàáית הם אדר àא éי éן áם אפŁר éי ŁְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָליŁית,
àני  ëéה Łל הענין סõד וזה להרפא. יäכל לא õŁלנפ רעה äיגרמ עד ט õב , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלא
חס  âתם äממירין וקŁה רע מארע  עליהם ôבא  ïתאõם ïתע  êŁפעמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹאדם
צד õקי  ìŁעłה áדõל  éהן âיõחנן ע äבדא äכההיא הâת, מכלל  ויõצאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוŁלõם
ìŁתערב ההäא המגäלגל  Ł נפ àחינת éפי הäא והéל  àזה, וכõçצא דכ "ט] ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ[àרכõת

לאו. õא áמäר  רŁע היה אם õëִִָָָָָָע

הזוהר השכינהמשניות  שורה  הכוס להבזמון 

לעטף  צרי הּׁשכינה ולכבֹוד מּמׁש, עליו ע ֹומד הּוא ּברּו ֲֹ ַ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ָ ֵ ָ ָ  ַהּקדֹוׁש
ּבׂשמחה. ָ ְ ִ ְ ֹראׁשֹו

איהוּ ושׂ מחּת  דּ א  ,היא ה' לפני 
כּ ד  בּ רכה , ׁש ל  בּ כ וֹ ס 
בּ רכה, ׁש ל בּ כ וֹ ס  נׁש  בּ ר בּ רי
חדוה וּ לאחזאה למחדי אצטרי
נׁש  בּ ר  דּ נטיל כּ יון  כּ לל, עציבוּ  ולא 
הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס
 אצטרי ואיהוּ  גּ בּ יּה , על קאים 
וּ לברכא בּ חדוה. רי ׁש יּה  לאעטפא 
נבר ּת לתא , בּ מ וֹ תב ה כּ וֹ ס על

מ ׁש לוֹ . ׁש אכלנוּ 
רעוּ תאוּ בטוּ בוֹ  אצטרי דּ א חיּ ינוּ , 

עּת יקא לגבּ י לעי לּ א
בּ ארח איהי  דּ א  ועל דּ עּת יקין,
מּט וּ בוֹ , ולא וּ בט וּ בוֹ , סתים.

ימינא  דּ א  זינה)וּ בט וּ בוֹ : ע לּ אה .(ד"א 
דּ אתי אחרא , דּ רגּ א  דּ א  וּ מּט וּ בוֹ :
דּ רגּ א ואיה וּ  דּ ימינא , מ ּס טרא 
ט וֹ ב דּ בההוּ א  בּ גין מ נּ יּה , לתּת א 

א ּת זן . וּ ביּה  עלמא , אתבּ ני
אקריאמאי  ואמאי ט וֹ ב אקרי  

כּ ליל  כּ ד איהוּ , טוֹ ב חסד.
לנח ּת א אתּפ ׁש ט  ולא  בּ גוּ יּה , כּ לּ א 
לתּת א . נח ּת א כּ ד חסד לתּת א .
בּ צ דּ יקי בּ ריין, בּ כל טיבוּ  ועביד
גּ ב על ואף חייׁש , ולא  וּ ברׁש יעי 
דּ כ ּת יב, מנלן  ה וּ א . חד  דּ דרגא 

כג ) ירדּ פ וּ ני",(תהלים וחסד  טוֹ ב  א" :

-בּ אוּ ר: אלהי ה ' לפני ו שׂ מחּת  
בּ רכה. ׁש ל כּ וֹ ס  ז וֹ הי
בּ רכה, ׁש ל בּ כ וֹ ס אדם  כּ ׁש ּמ בר
שׂ מחה וּ להרא וֹ ת לשׂ מח צרי
אדם ׁש נּ וֹ טל כּ יון כּ לל. עצב ולא 
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  בּ רכה , ׁש ל  כּ וֹ ס
לעטף צרי והוּ א גּ בּ וֹ , על עוֹ מד
הכּ וֹ ס על  וּ לבר בּ שׂ מחה ראׁש וֹ 

ׁש לׁש ה ׁש אכלנוּ בּ מוֹ ׁש ב  נבר : 
מלּ וֹ .

צריבּ אוּ ר : זה חיינוּ , וּ בטוּ ב וֹ  
עּת יק אל למעלה רצוֹ ן
 בּ דר היא  זה ועל העּת יקים ,
מּט וּ בוֹ . ולא  וּ בטוּ ב וֹ , נס ּת ר .

היּ מין זה  העליוֹ ן,(מינוֹ )וּ בטוּ בוֹ , 
ׁש בּ אה אחרת דּ רגּ ה  זוֹ  וּ מּט וּ בוֹ 
למ ּט ה דּ ר גּ ה  והיא היּ מין, מצּ ד
נבנה הּט וֹ ב  ׁש בּ אוֹ ת וֹ  מוּ ם  מּמ נּ וּ ,

נזּ וֹ ן. וּ בוֹ  העוֹ לם 
ולּמ הבּ א וּ ר: טוֹ ב נקרא  לּמ ה  

חסד  ה וּ אנקרא ה ּט וֹ ב ? 
ולא בּ ת וֹ כוֹ  ה כּ ל  כּ ׁש כּ וֹ לל
- חסד למּט ה . לרדת מתּפ ט
בּ כל  טוֹ ב ועוֹ שׂ ה למּט ה  כּ ׁש יּ וֹ רד
ולא וּ ברׁש עים , בּ צּ דּ יקים  ה בּ ריּ וֹ ת,
אחת ׁש דּ ר גּ ה גּ ב על  ואף חוֹ ׁש ׁש ,

לנוּ  מנּ ין ׁש כּ תוּ בהיא . סג )? :(תהלים  
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לּמ ה חסד  ואי חסד, לּמ ה  ט וֹ ב  אי
ט וֹ ב אלּ א  סגיא  בּ חד דּ הא  ט וֹ ב,
אתּפ ׁש ט ולא בּ ג וּ יּה , כּ לּ א  כּ ליל 

נחית חסד ע"א)לתּת א . (ק"ט 
צ דּ יקי כּ לּ א  וזן  לתּת א , ואתּפ ט 

כּ חדא . ורׁש יעי 

חיּ ינוּ ,והכא  וּ בט וּ בוֹ  דּ אמר כּ יון 
העוֹ לם את ה זּ ן ואמר  הדר
הוּ א הדא בּ חסד, בּ ט וּ בוֹ  כּ לּ וֹ 

קלו )דכתיב, לכל (תהלים לחם  "נתן : 
הזּ ן דּ א ועל  חסדּ וֹ ". לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר
לכלּ א . וּ לרׁש יעי לצּ דיקי הכּ ל, את
לאו שׂ מאל  ימין. בּ רכּ ת אקרי דּ א 
 ּכ וּ בגין מזוֹ נא . בּ ברכּ ת  איהוּ 

לימינא . ּת ס יּ יע  לא  שׂ מאלא 

ימין דּ כיון בּ רכּ ת היין)דּ ברי ,(נ"א 
ארץ לד בּ קא  אצטרי
מּת ּמ ן, לא ּת זנא  בּ יּ מין, החיּ ים 
לכ לּ א, מזוֹ נא  וּ למיהב וּ לפרנסא 
הארץ, בּ רכּ ת ּת ניינא  דּ א  ועל
בּ רית בּ ּה  לאדכּ רא   ואצטרי
ׁש חתמּת  בּ רית על ותוֹ רה,
ׁש למדּת נוּ , ּת וֹ רת ועל  בּ בשׂ רנוּ ,
בּ רית א ּת זן  ט וֹ ב דּ מהה וּ א  לאחזאה 
ט וֹ ב . דּ האי  ּת ּק וּ נא  דּ איהוּ  ותוֹ רה,

ּפ ט וּ רוֹ תמכּ אן דּ נׁש ים  א וֹ ליפנא , 
ידי לא ּפ קא  מזוֹ נא  מ בּ רכּ ת

אם ירדּ פוּ ני". וחסד טוֹ ב א"
חסד  לּמ ה  לּמ הטוֹ ב, חסד, ואם ? 

מסּפ יק בּ אחד ׁש הרי אלּ אטוֹ ב, ? 
ולא בּ תוֹ כ וֹ , הכּ ל כּ וֹ לל טוֹ ב
יוֹ רד  חסד  למּט ה. התּפ ט
לכל  וזן  למ ּט ה  וּ מת ּפ ט 

כּ אחד. והרׁש עים  ה צּ דּ יקים
וּ בטוּ בוֹ בּ אוּ ר: ׁש אמר  כּ יון וכאן, 

את ה זּ ן ואמר, חזר חיינוּ ,
זהוּ  בּ חסד, בּ ט וּ בוֹ  כּ לּ וֹ  העוֹ לם

קלו)ׁש כּ תוּ ב  לחם(תהלים  "נתן : 
ועל  חסדּ וֹ ". לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר לכל
לצּ דּ יקים הכּ ל, את ה זּ ן זה 
בּ רכּ ת נקרא זה לכּ ל. ולר ׁש עים,

בּ ברכּ תימין אינוֹ  ה מאל . 
תסיּ ע לא  שׂ מאל ולכן ה ּמ ז וֹ ן,

ליּ מין.
ימיןבּ א וּ ר: בּ רכה,  ׁש בּ ר ׁש כּ יון 

את(היּ ין) לדבּ ק צרי , 
מם להזּ וֹ ן  בּ יּ מין , הח יּ ים  ארץ
ולכן לכּ ל , מזוֹ ן  ולתת  וּ לפרנס
וצרי הארץ, בּ רכּ ת ה נ יּ ה

ותוֹ רה בּ רית  בּ ּה  ועל להזכּ יר : 
ועל  בּ בשׂ רנוּ , ׁש חתמ ּת  בּ רית
להרא וֹ ת ׁש לּ ּמ דּת נ וּ .  ּת וֹ רת
ות וֹ רה, בּ רית  נ זּ וֹ ן טוֹ ב ׁש ּמ אוֹ תוֹ 

הזּ ה. ה ּט וֹ ב ׁש ל הּת ּק וּ ן  ׁש ה וּ א
ׁש נּ ׁש יםבּ אוּ ר: למדנוּ  מכּ אן  

ה ּמ זוֹ ן מבּ רכּ ת ּפ ט וּ רוֹ ת 

הזוהר אחרונים משניות  מים וצרך בימין , הכוס החזקת  לזטעם

וּ ברית. ּת וֹ רה  בּ הוּ  לית דּ הא  ח וֹ בה ,
הא הּמ זוֹ ן, ועל הארץ על ולחתוֹ ם 
הארץ על בּ חסד, כּ חדא  דּ דבקוּ תא 
דּ א הּמ זוֹ ן ועל החיּ ים. ארץ  איהי דּ א 
בּ דא דּ א  כּ לילוּ  הא  חסד, איהוּ 

חדא . בּ דביק וּ תא 

הוֹ דאהאתּפ ט וּ תא איה וּ  דּ ט וֹ ב 
ועל  חס"ד, דּ אקרי 
 ּכ על ,ל נוֹ דה א וֹ מר, איהוּ  דּ א 
דּ אתעבידּ וּ  ואתין נּס ין  ּכ ועל
והא ּת ימא ואי דּ ט וֹ ב. מ ּס טרא 

טז)כּ תיב בּ ימינ ,(תהלים נעימוֹ ת 
לאו דּ ימין. מּס טרא  איה וּ  הא נצח ,
על  אחזי וחד חד כּ ל א לּ א הכי,

מ נּ יּה . דּ נפיק  אתר ההוּ א

אדי  נפקאהדאה ימ הא  לאחזאה ימינא, על ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָ
ע"א  קסט ּתרּומה ּפרׁשת  ָ ְ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר

אחרֹונים מים וצר ּבימין, הּכֹוס  החזקת  טעם יבאר ִ ֲ ַ ִ ַ ֶ ְֹ ִ ִ ַ ַ ָ ְ ַ ַ ַ ַ ְֹ ּבֹו

כּ תיבואי הא בּ יּ מין , נצח  ּת ימא  
וּ כתיב  כג )נעימ וֹ ת, ב :(שמואל 

י שׂ ראל", זמרוֹ ת כ"א "וּ נעים  (בראשית  

בּ הן אין ׁש הרי חוֹ בה , ידי לצאת
הארץ על ולחּת ם  וּ ברית . ּת וֹ רה 
כּ אחד  ׁש דּ בקוּ ת  זה  ה ּמ זוֹ ן , ועל 
ארץ זוֹ הי - הארץ על בּ חסד.
חסד. זהוּ  - ה ּמ ז וֹ ן ועל  הח יּ ים .
בּ דבקוּ ת בּ זה  זה כּ ל וּ לים הרי

אחת.
הוֹ דאההתּפ טוּ ת היא  ה ּט וֹ ב 

חס"ד, ׁש נּ קראת
 ּכ על ל נוֹ דה א וֹ מר הוּ א  זה  ועל 
ׁש נּ עשׂ וּ  וא וֹ תוֹ ת נ ּס ים  ּכ ועל 
והרי  ּת אמר, ואם ה ּט וֹ ב. מצּ ד
זהוּ  נצח, בּ ימינ נעמוֹ ת  כּ תוּ ב
כּ ל  א לּ א , ּכ לא  - ה יּ מין מצּ ד
מקוֹ ם אוֹ תוֹ  על מראה ואחד אחד

מּמ נּ וּ . ׁש יּ צא

-בּ אוּ ר : בּ ימין נצח ּת אמר, ואם 
וכתוּ ב נעמוֹ ת , כּ ת וּ ב הרי

כג ) ב  זמר וֹ ת(שמואל "וּ נעים  :

ז"ל האר"י רבינו כתבי
łàמחה:כא. ה ëזõן àרéת üלבר ü בארצריìŁ ïי על  אף éי ôŁדע , ü צרי áם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לעיל ìéז éר החרàן, על õàל אל יתעðב  àח õל הäא אם הíע äדה üõתàŁ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלעיל 
,õàלà יתרה łמחה להראõת üצרי אדרàא  הëזõן àברéת אמנם הõåהר, Łàְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָם
על ýבריâ õà ל אל וçיטב ôŁçו וçאכל  àעז, על  ôר äמה àז õהר  éŁתäב õכמäְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
לעיל נת àאר האכילה ענין הìה éי הäא והæעם לבב. äבט äב  łàמחה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמזõניה
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לּמ ה חסד  ואי חסד, לּמ ה  ט וֹ ב  אי
ט וֹ ב אלּ א  סגיא  בּ חד דּ הא  ט וֹ ב,
אתּפ ׁש ט ולא בּ ג וּ יּה , כּ לּ א  כּ ליל 

נחית חסד ע"א)לתּת א . (ק"ט 
צ דּ יקי כּ לּ א  וזן  לתּת א , ואתּפ ט 

כּ חדא . ורׁש יעי 

חיּ ינוּ ,והכא  וּ בט וּ בוֹ  דּ אמר כּ יון 
העוֹ לם את ה זּ ן ואמר  הדר
הוּ א הדא בּ חסד, בּ ט וּ בוֹ  כּ לּ וֹ 

קלו )דכתיב, לכל (תהלים לחם  "נתן : 
הזּ ן דּ א ועל  חסדּ וֹ ". לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר
לכלּ א . וּ לרׁש יעי לצּ דיקי הכּ ל, את
לאו שׂ מאל  ימין. בּ רכּ ת אקרי דּ א 
 ּכ וּ בגין מזוֹ נא . בּ ברכּ ת  איהוּ 

לימינא . ּת ס יּ יע  לא  שׂ מאלא 

ימין דּ כיון בּ רכּ ת היין)דּ ברי ,(נ"א 
ארץ לד בּ קא  אצטרי
מּת ּמ ן, לא ּת זנא  בּ יּ מין, החיּ ים 
לכ לּ א, מזוֹ נא  וּ למיהב וּ לפרנסא 
הארץ, בּ רכּ ת ּת ניינא  דּ א  ועל
בּ רית בּ ּה  לאדכּ רא   ואצטרי
ׁש חתמּת  בּ רית על ותוֹ רה,
ׁש למדּת נוּ , ּת וֹ רת ועל  בּ בשׂ רנוּ ,
בּ רית א ּת זן  ט וֹ ב דּ מהה וּ א  לאחזאה 
ט וֹ ב . דּ האי  ּת ּק וּ נא  דּ איהוּ  ותוֹ רה,

ּפ ט וּ רוֹ תמכּ אן דּ נׁש ים  א וֹ ליפנא , 
ידי לא ּפ קא  מזוֹ נא  מ בּ רכּ ת

אם ירדּ פוּ ני". וחסד טוֹ ב א"
חסד  לּמ ה  לּמ הטוֹ ב, חסד, ואם ? 

מסּפ יק בּ אחד ׁש הרי אלּ אטוֹ ב, ? 
ולא בּ תוֹ כ וֹ , הכּ ל כּ וֹ לל טוֹ ב
יוֹ רד  חסד  למּט ה. התּפ ט
לכל  וזן  למ ּט ה  וּ מת ּפ ט 

כּ אחד. והרׁש עים  ה צּ דּ יקים
וּ בטוּ בוֹ בּ אוּ ר: ׁש אמר  כּ יון וכאן, 

את ה זּ ן ואמר, חזר חיינוּ ,
זהוּ  בּ חסד, בּ ט וּ בוֹ  כּ לּ וֹ  העוֹ לם

קלו)ׁש כּ תוּ ב  לחם(תהלים  "נתן : 
ועל  חסדּ וֹ ". לעוֹ לם כּ י בּ שׂ ר לכל
לצּ דּ יקים הכּ ל, את ה זּ ן זה 
בּ רכּ ת נקרא זה לכּ ל. ולר ׁש עים,

בּ ברכּ תימין אינוֹ  ה מאל . 
תסיּ ע לא  שׂ מאל ולכן ה ּמ ז וֹ ן,

ליּ מין.
ימיןבּ א וּ ר: בּ רכה,  ׁש בּ ר ׁש כּ יון 

את(היּ ין) לדבּ ק צרי , 
מם להזּ וֹ ן  בּ יּ מין , הח יּ ים  ארץ
ולכן לכּ ל , מזוֹ ן  ולתת  וּ לפרנס
וצרי הארץ, בּ רכּ ת ה נ יּ ה

ותוֹ רה בּ רית  בּ ּה  ועל להזכּ יר : 
ועל  בּ בשׂ רנוּ , ׁש חתמ ּת  בּ רית
להרא וֹ ת ׁש לּ ּמ דּת נ וּ .  ּת וֹ רת
ות וֹ רה, בּ רית  נ זּ וֹ ן טוֹ ב ׁש ּמ אוֹ תוֹ 

הזּ ה. ה ּט וֹ ב ׁש ל הּת ּק וּ ן  ׁש ה וּ א
ׁש נּ ׁש יםבּ אוּ ר: למדנוּ  מכּ אן  

ה ּמ זוֹ ן מבּ רכּ ת ּפ ט וּ רוֹ ת 

הזוהר אחרונים משניות  מים וצרך בימין , הכוס החזקת  לזטעם

וּ ברית. ּת וֹ רה  בּ הוּ  לית דּ הא  ח וֹ בה ,
הא הּמ זוֹ ן, ועל הארץ על ולחתוֹ ם 
הארץ על בּ חסד, כּ חדא  דּ דבקוּ תא 
דּ א הּמ זוֹ ן ועל החיּ ים. ארץ  איהי דּ א 
בּ דא דּ א  כּ לילוּ  הא  חסד, איהוּ 

חדא . בּ דביק וּ תא 

הוֹ דאהאתּפ ט וּ תא איה וּ  דּ ט וֹ ב 
ועל  חס"ד, דּ אקרי 
 ּכ על ,ל נוֹ דה א וֹ מר, איהוּ  דּ א 
דּ אתעבידּ וּ  ואתין נּס ין  ּכ ועל
והא ּת ימא ואי דּ ט וֹ ב. מ ּס טרא 

טז)כּ תיב בּ ימינ ,(תהלים נעימוֹ ת 
לאו דּ ימין. מּס טרא  איה וּ  הא נצח ,
על  אחזי וחד חד כּ ל א לּ א הכי,

מ נּ יּה . דּ נפיק  אתר ההוּ א

אדי  נפקאהדאה ימ הא  לאחזאה ימינא, על ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָ
ע"א  קסט ּתרּומה ּפרׁשת  ָ ְ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר

אחרֹונים מים וצר ּבימין, הּכֹוס  החזקת  טעם יבאר ִ ֲ ַ ִ ַ ֶ ְֹ ִ ִ ַ ַ ָ ְ ַ ַ ַ ַ ְֹ ּבֹו

כּ תיבואי הא בּ יּ מין , נצח  ּת ימא  
וּ כתיב  כג )נעימ וֹ ת, ב :(שמואל 

י שׂ ראל", זמרוֹ ת כ"א "וּ נעים  (בראשית  

בּ הן אין ׁש הרי חוֹ בה , ידי לצאת
הארץ על ולחּת ם  וּ ברית . ּת וֹ רה 
כּ אחד  ׁש דּ בקוּ ת  זה  ה ּמ זוֹ ן , ועל 
ארץ זוֹ הי - הארץ על בּ חסד.
חסד. זהוּ  - ה ּמ ז וֹ ן ועל  הח יּ ים .
בּ דבקוּ ת בּ זה  זה כּ ל וּ לים הרי

אחת.
הוֹ דאההתּפ טוּ ת היא  ה ּט וֹ ב 

חס"ד, ׁש נּ קראת
 ּכ על ל נוֹ דה א וֹ מר הוּ א  זה  ועל 
ׁש נּ עשׂ וּ  וא וֹ תוֹ ת נ ּס ים  ּכ ועל 
והרי  ּת אמר, ואם ה ּט וֹ ב. מצּ ד
זהוּ  נצח, בּ ימינ נעמוֹ ת  כּ תוּ ב
כּ ל  א לּ א , ּכ לא  - ה יּ מין מצּ ד
מקוֹ ם אוֹ תוֹ  על מראה ואחד אחד

מּמ נּ וּ . ׁש יּ צא

-בּ אוּ ר : בּ ימין נצח ּת אמר, ואם 
וכתוּ ב נעמוֹ ת , כּ ת וּ ב הרי

כג ) ב  זמר וֹ ת(שמואל "וּ נעים  :

ז"ל האר"י רבינו כתבי
łàמחה:כא. ה ëזõן àרéת üלבר ü בארצריìŁ ïי על  אף éי ôŁדע , ü צרי áם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לעיל ìéז éר החרàן, על õàל אל יתעðב  àח õל הäא אם הíע äדה üõתàŁ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻלעיל 
,õàלà יתרה łמחה להראõת üצרי אדרàא  הëזõן àברéת אמנם הõåהר, Łàְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָם
על ýבריâ õà ל אל וçיטב ôŁçו וçאכל  àעז, על  ôר äמה àז õהר  éŁתäב õכמäְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
לעיל נת àאר האכילה ענין הìה éי הäא והæעם לבב. äבט äב  łàמחה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמזõניה
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נצח)ע "ב) בימינך שׂ מאלא .(ד"א ודא 
ע"א) קס"ט דף שׂ מאלא(זוהר  וכל

הוֹ דאה אבל דּ ימינא . בּ רזא  אתכּ ליל
מ נּ יּה  דּ הא  לאחזאה  ימינא , על א וֹ די
דּ ט וֹ ב, ּפ ׁש יט וּ  ודא נפקא ,

הח יּ ים . בּ ארץ דּ אתּפ ט 
שׂ מאלא,מאי הכא לית טעמא  

לסטרא חוּ לקא  דּ לית בּ גין
אּת ער  ואי דּ ישׂ ראל . בּ מזוֹ נא  אחרא 
עּמ יּה , יּת ער  אחרא  סטרא  שׂ מאלא,
וחוּ לקיּה  בּ כרוּ תי ּה  זבּ ין איהוּ  והא 

אבוּ נא . ע"א)ליעקב כ"א והא(ויקרא 
לההוּ א חוּ לקיּה , ליּה  יהיבנא  אנן
בּ תראין, דּ מיין בּ זוּ המא מקטרגא
דּ ההוּ א חוּ לקיּה  הא  זוּ המא, לית ואי 

ידין . בּ יּה  דּ קריבוּ  מיכלא ,

בּ הדן .ועל  ח וּ לקא  ליּה  לית דּ א 
חוּ לקא ליּה  ולית וה וֹ איל
לן לית ח וּ לקיּה , נטל דּ הא  בּ הדן ,
יּת ער  דּ לא כּ לל . שׂ מאלא לא ּת ערא
חד  ח וּ לקין, ּת רין ויּט וֹ ל  מקטרגא
דּ הא כּ בּ כוֹ ר. לעי לּ א, וחד לתּת א ,
אבוּ נא . ליעקב בּ כרוּ תיּה  זבּ ין

נצח )ישׂ ראל",  שׂ מאל,(בּ ימינ וזה 
היּ מין. בּ ס וֹ ד נכלל  שׂ מאל וכל
היּ מין, על מוֹ דה  ה וֹ דאה, אבל
וזוֹ  יצא , מּמ נּ וּ  ׁש הרי להראוֹ ת
ׁש הת ּפ ט  הּט וֹ ב  התּפ טוּ ת 

החיּ ים. בּ ארץ
כּ אןבּ אוּ ר : אין  הּט עם מה 

לוֹ שׂ מאל  ׁש אין  מוּ ם  ? 
ׁש ל  בּ מז וֹ נם  האחר לצּ ד חלק
שׂ מאל, מתעוֹ רר ואם ישׂ ראל.
והרי  האחר , הצּ ד עּמ וֹ  יתעוֹ רר
ליעקב וחלקוֹ  בּ כוֹ רתוֹ  מכר  ה וּ א
חלקוֹ  לוֹ  נוֹ תנים  והרינ וּ  אבינוּ .
מים ׁש ל  בּ זּ המה  מקטרג  לאוֹ תוֹ 
הרי  זהמה, אין  ואם אחר וֹ נים ,
בוֹ  ׁש ּק רבוּ  מאכל  בּ אוֹ ת וֹ  חלקוֹ 

ידים.
עּמ נ וּ .בּ א וּ ר: חלק לוֹ  אין ולכן  

חלק לוֹ  ואין והוֹ איל
לנוּ  אין חלקוֹ , נטל ׁש הרי עּמ נוּ ,
ׁש לּ א כּ לל, המאל  להעיר
ׁש ני  לּט ל המקטרג יתעוֹ רר
ואחד  למ ּט ה  אחד חלקים,
מכר ׁש הרי בכוֹ ר. כּ מוֹ  למעלה,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
מכäנים äאנ מה ידי ועל הåכר, מ פע האõכלת העליõנה , àנäקבא Łְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהäא
היא ãל ממŁיכין äאנ äמ ëה äמזõן , הפע ã ל ממ Łיכין äאנ äאכילתנàְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
àעין  ה ëזõן àרéת üלבר üצרי ולכן  ,äאלינ ואכילה מזõן ונ õתנת üé אחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמח êקת
áם ואז  עין, éצרי ולא ט õבה àעין éנדיבים לפניה  להראõת יתרה łàמחה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹטõבה

הõæב: äבעין  łàמחה ä תינõ נõמז äלנ נ õתנת ְְְְִִִֵֶֶַַָָהיא

הזוהר אחרונים משניות  מים וצרך בימין , הכוס החזקת  לטטעם

ליּה  ולית לתּת א , איהוּ  ח וּ לקי ּה 
לעי לּ א, נטלי ישׂ ראל כּ ל וּ ם. לעילּ א 
לא דּ א  ועל לתּת א, נטיל  ועשׂ ו
בּ ברכּ ת כּ לל , שׂ מאלא  יתקרב

מזוֹ נא .
הח יּ יםכּ יון  ארץ האי דּ מתבּ רכא 

וּ מק בּ ל  דּ ימינא , מּס טרא 
כּ לּ א . על רחמין  בּ עינן  כּ דין  מזוֹ נא ,
ועל   עמ ישׂ ראל על א הינוּ  ה' רחם 
מההוּ א דּ הא  וגוֹ ',  עיר ירוּ ׁש לים 
נזכּ י החיּ ים, דּ ארץ וס ּפ וּ קא  מזוֹ נא 
בּ י דּ יתבּ ני מק דּ ׁש א . וּ בי אנן  בּ ּה 

רחמים . בּ אינּ וּ ן לתּת א  מק דּ ׁש א 

דּ ינא,וּ בׁש בּ ת  אׁש ּת כח  דּ לא  
כּ לל  והוֹ ד  נצח למהוי
והחליצנוּ  רצה  א וֹ מר חסדים,

ע"א)למהוי רי "ט  (ישעיה ּת רוייה וּ ,(ויחי 
דּ אנה) ועל ה נּ אמנים ", דוד "חסדי :

רצה דּ הא  וכוּ ', ויגוֹ ן צרה ּת הי אל
ו שׂ ים דּ וד, חסדי אינּ וּ ן  וּ מוֹ דים,
בּ ברכּ ת בּ צלוֹ תא, דּ קאמרן ׁש ל וֹ ם
בּ רחמיו הוּ א  בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם  עוֹ שׂ ה

עלינוּ . ׁש לוֹ ם  יעשׂ ה 
אתיה ּט וֹ ב דּ כלּ א  והּמ טיב, 

ולא דּ ימינא , מ ּס טרא 
דּ מבר מאן כּ ל וּ ם. שׂ מאלא  מסטר
בּ רכאן נטיל איהוּ  מזוֹ נא , בּ רכּ ת 
בּ כלל  ואתבּ ר מ כּ לּ ה וּ , בּ קדמיתא

- אבינוּ  ליעקב בּ כוֹ רת וֹ  חלקוֹ את 
כּ לוּ ם. למעלה  לוֹ  ואין למּט ה ,
ועשׂ ו למעלה, נוֹ טלים ישׂ ראל
יקרב לא זה ועל למ ּט ה , נוֹ טל

הּמ זוֹ ן. בּ ברכּ ת כּ לל ה מאל
ה זּ וֹ ּכ יון  החיּ ים  ארץ ׁש ּמ ת בּ רכת  

מזוֹ ן, וּ מקבּ לת ה יּ מין  מ צּ ד
הכּ ל. על רחמים  מבקׁש ים אזי
 עּמ ישׂ ראל על אלהינוּ  ה ' רחם 
ׁש הרי  וגוֹ '. עיר ירוּ ׁש לים ועל 
ארץ ׁש ל  וסּפ וּ ק מזוֹ ן מאוֹ תוֹ 
וּ בית אנחנוּ  בּ ּה  נזכּ ה  הח יּ ים 
ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  ׁש יּ בּ נה  ה ּמ קדּ ׁש ,

רחמים. בּ א וֹ תם למ ּט ה 
לאבּ אוּ ר: כּ ׁש הדּ ין  וּ בׁש בּ ת, 

והוֹ ד  נצח  להיוֹ ת נמצא 
רצה אוֹ מר  החסדים , כּ לל

ׁש ניהם, להיוֹ ת  (ישעיהוהחליצנוּ , 
ועל נה ) הנּ אמנים ", דוד "חסדי :

ׁש הרי  וכוּ ', ויגוֹ ן צרה  ּת הי אל זה 
ושׂ ים דוד, חסדי הם  וּ מוֹ דים רצה
בּ ברכּ ת בּ ּת פלּ ה  ׁש אמרנוּ  ׁש לוֹ ם 
ה וּ א בּ מרוֹ מיו  ׁש ל וֹ ם עוֹ שׂ ה 

עלינ וּ . ׁש לוֹ ם  יע שׂ ה  ברחמיו
בּ אבּ אוּ ר : ׁש הכּ ל והּמ טיב, הּט וֹ ב  

מצּ ד  ולא ה יּ מין מצּ ד
בּ רכּ ת ׁש ּמ בר מי כּ ל וּ ם. ה מאל
בּ רכוֹ ת נוֹ טל ה וּ א ה ּמ ז וֹ ן,
בּ כּ לל   וּ מתבּ ר מכּ לּ ם, בּ ראׁש וֹ נה
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נצח)ע "ב) בימינך שׂ מאלא .(ד"א ודא 
ע"א) קס"ט דף שׂ מאלא(זוהר  וכל

הוֹ דאה אבל דּ ימינא . בּ רזא  אתכּ ליל
מ נּ יּה  דּ הא  לאחזאה  ימינא , על א וֹ די
דּ ט וֹ ב, ּפ ׁש יט וּ  ודא נפקא ,

הח יּ ים . בּ ארץ דּ אתּפ ט 
שׂ מאלא,מאי הכא לית טעמא  

לסטרא חוּ לקא  דּ לית בּ גין
אּת ער  ואי דּ ישׂ ראל . בּ מזוֹ נא  אחרא 
עּמ יּה , יּת ער  אחרא  סטרא  שׂ מאלא,
וחוּ לקיּה  בּ כרוּ תי ּה  זבּ ין איהוּ  והא 

אבוּ נא . ע"א)ליעקב כ"א והא(ויקרא 
לההוּ א חוּ לקיּה , ליּה  יהיבנא  אנן
בּ תראין, דּ מיין בּ זוּ המא מקטרגא
דּ ההוּ א חוּ לקיּה  הא  זוּ המא, לית ואי 

ידין . בּ יּה  דּ קריבוּ  מיכלא ,

בּ הדן .ועל  ח וּ לקא  ליּה  לית דּ א 
חוּ לקא ליּה  ולית וה וֹ איל
לן לית ח וּ לקיּה , נטל דּ הא  בּ הדן ,
יּת ער  דּ לא כּ לל . שׂ מאלא לא ּת ערא
חד  ח וּ לקין, ּת רין ויּט וֹ ל  מקטרגא
דּ הא כּ בּ כוֹ ר. לעי לּ א, וחד לתּת א ,
אבוּ נא . ליעקב בּ כרוּ תיּה  זבּ ין

נצח )ישׂ ראל",  שׂ מאל,(בּ ימינ וזה 
היּ מין. בּ ס וֹ ד נכלל  שׂ מאל וכל
היּ מין, על מוֹ דה  ה וֹ דאה, אבל
וזוֹ  יצא , מּמ נּ וּ  ׁש הרי להראוֹ ת
ׁש הת ּפ ט  הּט וֹ ב  התּפ טוּ ת 

החיּ ים. בּ ארץ
כּ אןבּ אוּ ר : אין  הּט עם מה 

לוֹ שׂ מאל  ׁש אין  מוּ ם  ? 
ׁש ל  בּ מז וֹ נם  האחר לצּ ד חלק
שׂ מאל, מתעוֹ רר ואם ישׂ ראל.
והרי  האחר , הצּ ד עּמ וֹ  יתעוֹ רר
ליעקב וחלקוֹ  בּ כוֹ רתוֹ  מכר  ה וּ א
חלקוֹ  לוֹ  נוֹ תנים  והרינ וּ  אבינוּ .
מים ׁש ל  בּ זּ המה  מקטרג  לאוֹ תוֹ 
הרי  זהמה, אין  ואם אחר וֹ נים ,
בוֹ  ׁש ּק רבוּ  מאכל  בּ אוֹ ת וֹ  חלקוֹ 

ידים.
עּמ נ וּ .בּ א וּ ר: חלק לוֹ  אין ולכן  

חלק לוֹ  ואין והוֹ איל
לנוּ  אין חלקוֹ , נטל ׁש הרי עּמ נוּ ,
ׁש לּ א כּ לל, המאל  להעיר
ׁש ני  לּט ל המקטרג יתעוֹ רר
ואחד  למ ּט ה  אחד חלקים,
מכר ׁש הרי בכוֹ ר. כּ מוֹ  למעלה,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
מכäנים äאנ מה ידי ועל הåכר, מ פע האõכלת העליõנה , àנäקבא Łְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהäא
היא ãל ממŁיכין äאנ äמ ëה äמזõן , הפע ã ל ממ Łיכין äאנ äאכילתנàְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
àעין  ה ëזõן àרéת üלבר üצרי ולכן  ,äאלינ ואכילה מזõן ונ õתנת üé אחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמח êקת
áם ואז  עין, éצרי ולא ט õבה àעין éנדיבים לפניה  להראõת יתרה łàמחה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹטõבה

הõæב: äבעין  łàמחה ä תינõ נõמז äלנ נ õתנת ְְְְִִִֵֶֶַַָָהיא

הזוהר אחרונים משניות  מים וצרך בימין , הכוס החזקת  לטטעם

ליּה  ולית לתּת א , איהוּ  ח וּ לקי ּה 
לעי לּ א, נטלי ישׂ ראל כּ ל וּ ם. לעילּ א 
לא דּ א  ועל לתּת א, נטיל  ועשׂ ו
בּ ברכּ ת כּ לל , שׂ מאלא  יתקרב

מזוֹ נא .
הח יּ יםכּ יון  ארץ האי דּ מתבּ רכא 

וּ מק בּ ל  דּ ימינא , מּס טרא 
כּ לּ א . על רחמין  בּ עינן  כּ דין  מזוֹ נא ,
ועל   עמ ישׂ ראל על א הינוּ  ה' רחם 
מההוּ א דּ הא  וגוֹ ',  עיר ירוּ ׁש לים 
נזכּ י החיּ ים, דּ ארץ וס ּפ וּ קא  מזוֹ נא 
בּ י דּ יתבּ ני מק דּ ׁש א . וּ בי אנן  בּ ּה 

רחמים . בּ אינּ וּ ן לתּת א  מק דּ ׁש א 

דּ ינא,וּ בׁש בּ ת  אׁש ּת כח  דּ לא  
כּ לל  והוֹ ד  נצח למהוי
והחליצנוּ  רצה  א וֹ מר חסדים,

ע"א)למהוי רי "ט  (ישעיה ּת רוייה וּ ,(ויחי 
דּ אנה) ועל ה נּ אמנים ", דוד "חסדי :

רצה דּ הא  וכוּ ', ויגוֹ ן צרה ּת הי אל
ו שׂ ים דּ וד, חסדי אינּ וּ ן  וּ מוֹ דים,
בּ ברכּ ת בּ צלוֹ תא, דּ קאמרן ׁש ל וֹ ם
בּ רחמיו הוּ א  בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם  עוֹ שׂ ה

עלינוּ . ׁש לוֹ ם  יעשׂ ה 
אתיה ּט וֹ ב דּ כלּ א  והּמ טיב, 

ולא דּ ימינא , מ ּס טרא 
דּ מבר מאן כּ ל וּ ם. שׂ מאלא  מסטר
בּ רכאן נטיל איהוּ  מזוֹ נא , בּ רכּ ת 
בּ כלל  ואתבּ ר מ כּ לּ ה וּ , בּ קדמיתא

- אבינוּ  ליעקב בּ כוֹ רת וֹ  חלקוֹ את 
כּ לוּ ם. למעלה  לוֹ  ואין למּט ה ,
ועשׂ ו למעלה, נוֹ טלים ישׂ ראל
יקרב לא זה ועל למ ּט ה , נוֹ טל

הּמ זוֹ ן. בּ ברכּ ת כּ לל ה מאל
ה זּ וֹ ּכ יון  החיּ ים  ארץ ׁש ּמ ת בּ רכת  

מזוֹ ן, וּ מקבּ לת ה יּ מין  מ צּ ד
הכּ ל. על רחמים  מבקׁש ים אזי
 עּמ ישׂ ראל על אלהינוּ  ה ' רחם 
ׁש הרי  וגוֹ '. עיר ירוּ ׁש לים ועל 
ארץ ׁש ל  וסּפ וּ ק מזוֹ ן מאוֹ תוֹ 
וּ בית אנחנוּ  בּ ּה  נזכּ ה  הח יּ ים 
ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  ׁש יּ בּ נה  ה ּמ קדּ ׁש ,

רחמים. בּ א וֹ תם למ ּט ה 
לאבּ אוּ ר: כּ ׁש הדּ ין  וּ בׁש בּ ת, 

והוֹ ד  נצח  להיוֹ ת נמצא 
רצה אוֹ מר  החסדים , כּ לל

ׁש ניהם, להיוֹ ת  (ישעיהוהחליצנוּ , 
ועל נה ) הנּ אמנים ", דוד "חסדי :

ׁש הרי  וכוּ ', ויגוֹ ן צרה  ּת הי אל זה 
ושׂ ים דוד, חסדי הם  וּ מוֹ דים רצה
בּ ברכּ ת בּ ּת פלּ ה  ׁש אמרנוּ  ׁש לוֹ ם 
ה וּ א בּ מרוֹ מיו  ׁש ל וֹ ם עוֹ שׂ ה 

עלינ וּ . ׁש לוֹ ם  יע שׂ ה  ברחמיו
בּ אבּ אוּ ר : ׁש הכּ ל והּמ טיב, הּט וֹ ב  

מצּ ד  ולא ה יּ מין מצּ ד
בּ רכּ ת ׁש ּמ בר מי כּ ל וּ ם. ה מאל
בּ רכוֹ ת נוֹ טל ה וּ א ה ּמ ז וֹ ן,
בּ כּ לל   וּ מתבּ ר מכּ לּ ם, בּ ראׁש וֹ נה
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ליּה  אית דּ א  ועל מזוֹ נא , בּ רכּ ת 
ׁש ל  כּ וֹ ס דּ נטיל מאן דּ חיּ ין. ארכּ א 
כּ תיב עלי ּה , מבר וקא  בּ רכה ,

קטז) "כּ וֹ ס(תהלים רכ"ג: ע "א, א' (בראשית

י ׁש וּ עוֹ תע"א) מאן  אשׂ א". יׁש וּ עוֹ ת
מ כּ ל  מ וֹ ׁש יע  דּ איה וּ  ימינא, דּ א 

דּ כ ּת יב דּ עלמא , (נ "א מקטרגין 
ימינו ) לו  ימינוֹ ,הושיעה לוֹ  ו ּת וֹ ׁש ע

ס)וּ כתיב ימינ(תהלים "הוֹ ׁש יעה : 
וענני ".

קמ וּ אדהכי  יממא , נהיר הוה  
רבּ י אמר וּ נׁש קוּ הוּ . כּ לּ ה וּ 
דּ א, י וֹ מא  איה וּ  הל וּ לא ודּ אי יוֹ סי,
דּ יתעביד  עד מהכא, ניפ וּ ק  ולא 
הוּ א דּ א  מתא, אנׁש י  בּ כל הל וּ לא
אתרעי ה וּ א  בּ רי דּ קוּ ד ׁש א  הל וּ לא
וּ בריכוּ  לאנ ּת תיּה , לּה  נטלוּ  בּ יּה .
דּ אב וּ ה עבדוּ  בּ רכאן, בּ כ ּמ ה  לּה 
כּ ניׁש וּ  לחדוה , אחרא  בּ יתא  יתּק ן
חדותא, לההיא  מתא  אנׁש י  כּ ל 
כּ ל  עּמ ה וֹ ן  וח דּ וּ  כּ לּ ה. לּה  וקרא וּ 
בּ מלּ י עּמ ה וֹ ן  ח דּ י  ואיה וּ  יוֹ מא, ההוּ א 

דּ א וֹ רייתא .

ט עין  ה א  ר דלה בהיבר ְְְִֵַַָָָָ
ע"א  ריח וּיקהל ּפרׁשת  ֵ ְ ַ ַ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר 

יׁשּפע ּכ טֹובה, וע ּין ּבׂשמחה  ה ּמזֹון ּברּכת   ׁשּמבר ּכמֹו יבאר ַ ְ ֻ ָ ָ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ֶ ְ ַ ְֹ ּבֹו
ׁשּבזה לפי ּבׂשמחה, אּלא  ּבעצבּות  יהיה ולא ּגדֹול, ׁשפע ֶ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ֶ ְ ַ ְ ֶ ְ ִ ְֹ ָ ַ ֶ ל ֹו

ה ּׁשכינה. ּומתעטרת ָ ִ ְ ַ ֶ ֶ ַ ְ ִ ֶ ֶ ָ ְ  ִמתּברכת
הוּ אמאן בּ רי לקוּ דׁש א  דּ מבר 

לוֹ  יׁש  זה  ועל ה ּמ זוֹ ן , בּ רכּ ת  ׁש ל
ׁש ל  כּ וֹ ס ׁש נּ וֹ טל מי ח יּ ים . אר

כּ ת וּ ב עליו ,  וּ מבר (תהלים בּ רכה  
מי קטז) אא". יׁש וּ ע וֹ ת "כּ וֹ ס :

ׁש ה וּ אהיׁש וּ עוֹ ת היּ מין, זה ? 
ׁש ל  המקטרגים מ כּ ל מוֹ ׁש יע

ׁש כּ תוּ ב ימינוֹ )העוֹ לם, לּ וֹ  (ה וֹ ׁש יעה 

וכתוּ ב ימינ וֹ , לוֹ  ס )וּת וֹ ׁש ע :(תהלים  
וענני". ימינ "ה וֹ ׁש יעה 

קמוּ בּ אוּ ר : ה יּ וֹ ם, האיר   ּכ בּ ין 
רבּ י  אמר וּ נׁש קוּ הוּ . כלּ ם
ה יּ וֹ ם ה וּ א מׁש ּת ה יוֹ ם ודּ אי יוֹ סי,
ׁש יּ עשׂ ה עד מכּ אן  נצא ולא  ה זּ ה ,
מׁש ּת ה זהוּ  העיר. לכל מׁש ּת ה 
בּ וֹ . ר וֹ צה הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תּה  וּ ברכ וּ  א ׁש ּת וֹ  את לקחוּ 
יתּק ן ׁש אביה  עשׂ וּ  ברכוֹ ת . בּ כּמ ה
כּ ל  את  כּ נּ סוּ  למחה, אחר בּ ית 
שׂ מחה, לא וֹ תּה  העיר אנׁש י
כּ ל  עּמ ם  ושׂ מח וּ  כּ לּ ה, לּה  וקרא וּ 
עּמ ם שׂ מח והוּ א  היּ וֹ ם , א וֹ תוֹ 

ת וֹ רה. בּ דברי

הּק דוֹ ׁש בּ א וּ ר : את ׁש ּמ בר מי 
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שׂ ב ל בּ יּה ,מגּ וֹ  לכ וּ ונא  בּ עי עא , 
בּ חדוה רעוּ תיּה  ולא(כא)וּ לׁש וּ ואה  , 

בּ חדוה דּ יבר א לּ א עציב, יׁש ּת כּ ח 
דּ הא רע וּ תיּה  וּ לׁש וּ אה  דּ א, בּ רזא 
בּ חדוה, לאחרא  ה ׁש ּת א  יהיב איהוּ 
מבר דּ איהוּ  וּ כּמ ה טבא , בּ עינא 
ליּה  יהבין הכי טבא . וּ בעינא  בּ חדוה
לא  ּכ וּ בּ גין טבא . וּ בעינא בּ חדוה
בּ חדוה, א לּ א כּ לל, עציב יׁש ּת כּ ח 
לבּ יּה  וי ׁש וּ י דּ א וֹ רייתא , וּ במלּ ין

בּ רזא(כב)וּ רעוּ תיּה  דּ א , בּ רכה  למיהב 
 (כג)דּ אצטרי. 

לכוּ ן צרי שׂ בע,  ֹמּת ו הוּ א  ּבּ ר ו
ולא בּ שׂ מחה, רצ וֹ נוֹ  ולשׂ ים  לבּ וֹ 
ׁש יּ בר אלּ א עצוּ ב , ימצא 

רצ וֹ נוֹ  ולשׂ ים זה  בּ סוֹ ד בּ שׂ מחה
לאחר עכׁש ו נ וֹ תן  הוּ א ׁש הרי
ׁש ה וּ א וּ כמ וֹ  טוֹ בה , בּ עין בּ שׂ מחה
 ּכ טוֹ בה וּ בעין  בּ שׂ מחה  מבר
טוֹ בה. וּ בעין  בּ שׂ מחה  לוֹ  נוֹ תנים 
כּ לל, עצוּ ב  ימצא  לא   ּכ וּ מוּ ם 
ּת וֹ רה, וּ בדברי בּ שׂ מחה  א לּ א 
זוֹ  בּ רכה לתת וּ רצוֹ נ וֹ  לבּ וֹ  וישׂ ים 

.ׁש צּ רי בּ סוֹ ד
ז"ל האר"י רבינו כתבי

ק õדŁ:כב. הàת יõם מñדת הארה  üיŁ ערלהמŁà ä אצלנ נתàאר והìה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ŁŁת éל üŁנמ הàת קדת õôספת éי  הàת, יõם âרŁäי àהק âמת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהôפõêת

ה מן éי הçמים, לŁŁת  מז õן üŁ נמ äמ ם הח õל, עלימי àŁàת üŁ מìŁ פע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
üצרי ולכן  החõל, ימי ŁŁàת מהם üיŁ להמ צריכין ä אנ ההם סע äדõת Ł לŁ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹידי 
àŁת Łל  הìזéר הõôספת מן  לה Łאיר הרא õŁנים הב äע ימי ŁàלŁה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלכäן
ìéזéר הàא, הàת יõם üלצר üיŁ להמ יכäן אחרõנים ימים äב ŁלŁה  Łְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעברה,

הëז õן. àברéת האדם çŁכ äן הäéנה עñר  היא õוז Łְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָם,

äמתח êק ,Łדõק מ àת נŁמה רäח  Łנפ õôספת לקàל יכ äן  הëזõן àרéת ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ŁŁת àכל  àŁת õôספת לקàל  õ עצמ האדם çנהג מה àענין הçמים: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלŁŁת 
ולכן  הרäח, õôספת  לקàל הäא וחמי Łי Łני  àיõם éי נתàאר éבר הב äע, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָימי
רäח àחינת ס õד õבä õôרה, נקרא אנïין זעיר éי  ,äê א ימים Łàני õôàרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיעסק
õôספת מקàל àŁת קàלת àעת àŁת àערב  האדם éי äאצלנ נתàאר áם õìéְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָדע .
àŁת מ õצאי ליל סעäדת ידי על אבל מסêôקים, àŁת äבמõצאי נŁמה, רäח  Łְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנפ
ועל לע çłה, äמיצירה ליצירה äמàריאה לàריאה מאצילäת להתïט האõר ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחõזר
àי õם Łל ôŁם àאדם äמתע éבים àאדם, נŁמה רäח  Łנפ õôספת  חõזרין éן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹידי 
Łלי Łי  äבליל ורäח. Ł נפ ונ Łארים הŁìמה מס êôקת Łני וליל מהבäע , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראõŁן
לעõłת עõד üצרי üé ואחר  ,Łפìה áם מסêôקת רביעי  äבליל  הרäח. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמסêôקת 
רביעי  והם הŁìארים, ימים Łàל Łה Łל ôŁם õôספת äלקàל Ł מחד äñôְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹן

יõם. àŁכל  ה ëזõן àברéת ôŁכäן הäéנה ידי  על נעłה זה וכל  וŁי Łי , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוחמיŁי
ה éנסת:כג. לבית õë ע ü לõ הŁ ה õéבע את Łàלל üצרי ה ëזõן ליåהרàברéת üצרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ליּה  אית דּ א  ועל מזוֹ נא , בּ רכּ ת 
ׁש ל  כּ וֹ ס דּ נטיל מאן דּ חיּ ין. ארכּ א 
כּ תיב עלי ּה , מבר וקא  בּ רכה ,

קטז) "כּ וֹ ס(תהלים רכ"ג: ע "א, א' (בראשית

י ׁש וּ עוֹ תע"א) מאן  אשׂ א". יׁש וּ עוֹ ת
מ כּ ל  מ וֹ ׁש יע  דּ איה וּ  ימינא, דּ א 

דּ כ ּת יב דּ עלמא , (נ "א מקטרגין 
ימינו ) לו  ימינוֹ ,הושיעה לוֹ  ו ּת וֹ ׁש ע

ס)וּ כתיב ימינ(תהלים "הוֹ ׁש יעה : 
וענני ".

קמ וּ אדהכי  יממא , נהיר הוה  
רבּ י אמר וּ נׁש קוּ הוּ . כּ לּ ה וּ 
דּ א, י וֹ מא  איה וּ  הל וּ לא ודּ אי יוֹ סי,
דּ יתעביד  עד מהכא, ניפ וּ ק  ולא 
הוּ א דּ א  מתא, אנׁש י  בּ כל הל וּ לא
אתרעי ה וּ א  בּ רי דּ קוּ ד ׁש א  הל וּ לא
וּ בריכוּ  לאנ ּת תיּה , לּה  נטלוּ  בּ יּה .
דּ אב וּ ה עבדוּ  בּ רכאן, בּ כ ּמ ה  לּה 
כּ ניׁש וּ  לחדוה , אחרא  בּ יתא  יתּק ן
חדותא, לההיא  מתא  אנׁש י  כּ ל 
כּ ל  עּמ ה וֹ ן  וח דּ וּ  כּ לּ ה. לּה  וקרא וּ 
בּ מלּ י עּמ ה וֹ ן  ח דּ י  ואיה וּ  יוֹ מא, ההוּ א 

דּ א וֹ רייתא .

ט עין  ה א  ר דלה בהיבר ְְְִֵַַָָָָ
ע"א  ריח וּיקהל ּפרׁשת  ֵ ְ ַ ַ ַ ָ ָ ַ ז ֹוהר 

יׁשּפע ּכ טֹובה, וע ּין ּבׂשמחה  ה ּמזֹון ּברּכת   ׁשּמבר ּכמֹו יבאר ַ ְ ֻ ָ ָ ֵ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ֶ ְ ַ ְֹ ּבֹו
ׁשּבזה לפי ּבׂשמחה, אּלא  ּבעצבּות  יהיה ולא ּגדֹול, ׁשפע ֶ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ֶ ְ ַ ְ ֶ ְ ִ ְֹ ָ ַ ֶ ל ֹו

ה ּׁשכינה. ּומתעטרת ָ ִ ְ ַ ֶ ֶ ַ ְ ִ ֶ ֶ ָ ְ  ִמתּברכת
הוּ אמאן בּ רי לקוּ דׁש א  דּ מבר 

לוֹ  יׁש  זה  ועל ה ּמ זוֹ ן , בּ רכּ ת  ׁש ל
ׁש ל  כּ וֹ ס ׁש נּ וֹ טל מי ח יּ ים . אר

כּ ת וּ ב עליו ,  וּ מבר (תהלים בּ רכה  
מי קטז) אא". יׁש וּ ע וֹ ת "כּ וֹ ס :

ׁש ה וּ אהיׁש וּ עוֹ ת היּ מין, זה ? 
ׁש ל  המקטרגים מ כּ ל מוֹ ׁש יע

ׁש כּ תוּ ב ימינוֹ )העוֹ לם, לּ וֹ  (ה וֹ ׁש יעה 

וכתוּ ב ימינ וֹ , לוֹ  ס )וּת וֹ ׁש ע :(תהלים  
וענני". ימינ "ה וֹ ׁש יעה 

קמוּ בּ אוּ ר : ה יּ וֹ ם, האיר   ּכ בּ ין 
רבּ י  אמר וּ נׁש קוּ הוּ . כלּ ם
ה יּ וֹ ם ה וּ א מׁש ּת ה יוֹ ם ודּ אי יוֹ סי,
ׁש יּ עשׂ ה עד מכּ אן  נצא ולא  ה זּ ה ,
מׁש ּת ה זהוּ  העיר. לכל מׁש ּת ה 
בּ וֹ . ר וֹ צה הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש 
אוֹ תּה  וּ ברכ וּ  א ׁש ּת וֹ  את לקחוּ 
יתּק ן ׁש אביה  עשׂ וּ  ברכוֹ ת . בּ כּמ ה
כּ ל  את  כּ נּ סוּ  למחה, אחר בּ ית 
שׂ מחה, לא וֹ תּה  העיר אנׁש י
כּ ל  עּמ ם  ושׂ מח וּ  כּ לּ ה, לּה  וקרא וּ 
עּמ ם שׂ מח והוּ א  היּ וֹ ם , א וֹ תוֹ 

ת וֹ רה. בּ דברי

הּק דוֹ ׁש בּ א וּ ר : את ׁש ּמ בר מי 

הזוהר טובהמשניות  בעין הוא ברוך להקדוש מאיברך

שׂ ב ל בּ יּה ,מגּ וֹ  לכ וּ ונא  בּ עי עא , 
בּ חדוה רעוּ תיּה  ולא(כא)וּ לׁש וּ ואה  , 

בּ חדוה דּ יבר א לּ א עציב, יׁש ּת כּ ח 
דּ הא רע וּ תיּה  וּ לׁש וּ אה  דּ א, בּ רזא 
בּ חדוה, לאחרא  ה ׁש ּת א  יהיב איהוּ 
מבר דּ איהוּ  וּ כּמ ה טבא , בּ עינא 
ליּה  יהבין הכי טבא . וּ בעינא  בּ חדוה
לא  ּכ וּ בּ גין טבא . וּ בעינא בּ חדוה
בּ חדוה, א לּ א כּ לל, עציב יׁש ּת כּ ח 
לבּ יּה  וי ׁש וּ י דּ א וֹ רייתא , וּ במלּ ין

בּ רזא(כב)וּ רעוּ תיּה  דּ א , בּ רכה  למיהב 
 (כג)דּ אצטרי. 

לכוּ ן צרי שׂ בע,  ֹמּת ו הוּ א  ּבּ ר ו
ולא בּ שׂ מחה, רצ וֹ נוֹ  ולשׂ ים  לבּ וֹ 
ׁש יּ בר אלּ א עצוּ ב , ימצא 

רצ וֹ נוֹ  ולשׂ ים זה  בּ סוֹ ד בּ שׂ מחה
לאחר עכׁש ו נ וֹ תן  הוּ א ׁש הרי
ׁש ה וּ א וּ כמ וֹ  טוֹ בה , בּ עין בּ שׂ מחה
 ּכ טוֹ בה וּ בעין  בּ שׂ מחה  מבר
טוֹ בה. וּ בעין  בּ שׂ מחה  לוֹ  נוֹ תנים 
כּ לל, עצוּ ב  ימצא  לא   ּכ וּ מוּ ם 
ּת וֹ רה, וּ בדברי בּ שׂ מחה  א לּ א 
זוֹ  בּ רכה לתת וּ רצוֹ נ וֹ  לבּ וֹ  וישׂ ים 

.ׁש צּ רי בּ סוֹ ד
ז"ל האר"י רבינו כתבי

ק õדŁ:כב. הàת יõם מñדת הארה  üיŁ ערלהמŁà ä אצלנ נתàאר והìה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ŁŁת éל üŁנמ הàת קדת õôספת éי  הàת, יõם âרŁäי àהק âמת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהôפõêת

ה מן éי הçמים, לŁŁת  מז õן üŁ נמ äמ ם הח õל, עלימי àŁàת üŁ מìŁ פע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
üצרי ולכן  החõל, ימי ŁŁàת מהם üיŁ להמ צריכין ä אנ ההם סע äדõת Ł לŁ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹידי 
àŁת Łל  הìזéר הõôספת מן  לה Łאיר הרא õŁנים הב äע ימי ŁàלŁה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלכäן
ìéזéר הàא, הàת יõם üלצר üיŁ להמ יכäן אחרõנים ימים äב ŁלŁה  Łְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹעברה,

הëז õן. àברéת האדם çŁכ äן הäéנה עñר  היא õוז Łְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָם,

äמתח êק ,Łדõק מ àת נŁמה רäח  Łנפ õôספת לקàל יכ äן  הëזõן àרéת ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעל
ŁŁת àכל  àŁת õôספת לקàל  õ עצמ האדם çנהג מה àענין הçמים: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלŁŁת 
ולכן  הרäח, õôספת  לקàל הäא וחמי Łי Łני  àיõם éי נתàאר éבר הב äע, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָימי
רäח àחינת ס õד õבä õôרה, נקרא אנïין זעיר éי  ,äê א ימים Łàני õôàרה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיעסק
õôספת מקàל àŁת קàלת àעת àŁת àערב  האדם éי äאצלנ נתàאר áם õìéְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָדע .
àŁת מ õצאי ליל סעäדת ידי על אבל מסêôקים, àŁת äבמõצאי נŁמה, רäח  Łְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנפ
ועל לע çłה, äמיצירה ליצירה äמàריאה לàריאה מאצילäת להתïט האõר ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחõזר
àי õם Łל ôŁם àאדם äמתע éבים àאדם, נŁמה רäח  Łנפ õôספת  חõזרין éן ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹידי 
Łלי Łי  äבליל ורäח. Ł נפ ונ Łארים הŁìמה מס êôקת Łני וליל מהבäע , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָראõŁן
לעõłת עõד üצרי üé ואחר  ,Łפìה áם מסêôקת רביעי  äבליל  הרäח. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמסêôקת 
רביעי  והם הŁìארים, ימים Łàל Łה Łל ôŁם õôספת äלקàל Ł מחד äñôְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹן

יõם. àŁכל  ה ëזõן àברéת ôŁכäן הäéנה ידי  על נעłה זה וכל  וŁי Łי , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוחמיŁי
ה éנסת:כג. לבית õë ע ü לõ הŁ ה õéבע את Łàלל üצרי ה ëזõן ליåהרàברéת üצרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ



טובהמב  בעין הוא ברוך להקדוש הזוהריברך משניות 

ׁש לּ יטין,רזא רתיכין  אר בּ ע  הכא , 
אתזנוּ  וּ מ ׁש יריין, סטרין בּ ד'
וּ באינּ וּ ן דּ שׂ בעא , בּ רכתא  מההיא 
ואתרבּ י אתהני אּת ה,  ּדּ ברו מ לּ ין
דּ מבר וּ מאן בּ יּה . ואתע ּט ר
וּ בעינא בּ חדוה, רע וּ תא  אצטרי

כּ תיב, דּ א  ועל  כב)טבא, :(משלי 
."יבר ה וּ א  עין "ט וֹ ב

ע"ב  רי"ח שם
דּ קרא,והכא לסיפיּה  ׁש פיל 

מ לּ חמ וֹ  נתן כּ י דּ כּת יב
קרא האי הכי, ּת ימא  לא  דּ אי לדּ ל.
סיפיּה  ולאו  סיפיּה , ריׁש יּה  לאו

ט וֹ ב א לּ א  ע "ב)ריׁש יּה . רי"ח עין,(דף 
ודּ אי,  יבר הוּ א דּ א וֹ קימנא , כּ מה 
איהוּ  ולאו בּ חדוה. טבא  בּ עינא 
דּ הא בּ חדוה , לברכא  למגנא 
נתן חיד וּ  וּ מההוּ א בּ רכתא, מההיא 
 דּ אצטרי אתר  לדּ ל, מ לּ חמ וֹ 
דּ לית אתר סטרין. מכּ ל לאתזנא 
דּ אתהני אתר כּ לוּ ם. מ גּ רמיּה  ליּה 
סטרין . מכּ ל ואתכּ ליל סטרין מ כּ ל
א לּ א אתמסרוּ  לא א לּ ין מ לּ ין
ואוֹ רחין עלּ אין רזין דּ ידעין לחכּ ימין

דּ א וֹ רייתא .
ּת וּ קּפ אּת א  הוה עינא  טב בּ עז חזי , 

מר כּ בוֹ תבּ אוּ ר: אר בּ ע כּ אן, סוֹ ד 
צדדים בּ אר בּ עה ׁש וֹ לטוֹ ת 
בּ רכּ ת מא וֹ תּה  ה וּ א  נזּ וֹ ן  וּ מחנוֹ ת,
 ּבּ רו ׁש ל דּ ברים וּ בא וֹ תם  ה בע,
בּ וֹ . וּ מתעּט ר וּ מתרבּ ה  נהנה  א ּת ה,
בּ שׂ מחה רצ וֹ ן צרי  ׁש ּמ בר וּ מי

כּ ת וּ ב כּ ן  ועל טוֹ בה , (משליוּ בעין  
יבר ".כ"ב ) ה וּ א עין  "ט וֹ ב :

הּפ ס וּ ק,בּ א וּ ר: לס וֹ ף רד וכאן  
מלּ חמוֹ  נתן כּ י ׁש כּ ת וּ ב
–  ּכ ּת אמר לא ׁש אם  לדּ ל.
ואין ס וֹ פוֹ  ראׁש וֹ  אין ה זּ ה ה ּפ סוּ ק
כּ מוֹ  עין, טוֹ ב א לּ א  ראׁש וֹ . סוֹ פוֹ 
בּ עין ו דּ אי, יבר הוּ א  בּ ארנוּ ,
לחנּ ם ואינוֹ  וּ בשׂ מחה . טוֹ בה 
מאוֹ תּה  ׁש הרי בּ שׂ מחה ,  לבר
נתן שׂ מחה וּ מא וֹ ת ּה  בּ רכה
ׁש צּ רי מקוֹ ם לדּ ל, מלּ חמוֹ 
אין מק וֹ ם הצּ דדים . מכּ ל להיז וּ ן
ׁש נּ הנה מקוֹ ם  כּ לוּ ם . מעצמוֹ  לוֹ 
הצּ דדי. מכּ ל ונכלל  הצּ דדים מכּ ל
אלּ א נמסר וּ  לא ה לּ לוּ  ה דּ ברים 
עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת ׁש יּ וֹ דעים  לחכמים 

הּת וֹ רה. ודרכי
טוֹ בבּ אוּ ר: היה  בּ עז  וּ ראה, בּ וֹ א 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
לבית õà üלõהŁ õéàבע äהינâ ,Łרא עטיפת àל ôי הëזõן  àרéת לõמר êŁְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹא

וע רמ"ה מהימנא àרעיה ìéזéר  Łם.הéנסת, çן  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
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מה לעלמא . בּ יּה  הוה לא דּ מצחא
ג ')כּ תיב, בּ קצה(רות  לׁש כּ ב "ויּ בא : 

דּ כ ּת יב, רזא  ז)הערמה ", השירים  :(שיר 
מהכא ח ּט ים ". ערמת בּ טנ"
בּ רכּ ת  דּ מבר מאן כּ ל א וֹ ליפנא,
בּ רעוּ תא בּ חדוה יא וֹ ת, כּ דקא מזוֹ נא 

עלמא,(כד )דּ לבּ א מהאי סליק כּ ד , 
עלּ אין רזין גּ וֹ  ליּה , אתּת קנא  אתר
נׁש  בּ ר איה וּ  זכּ אה  ק דּ יׁש ין. בּ היכלין 
רזא וידע דּ מאריּה , ּפ ּק וּ די דּ נטיר
וּ פּק וּ דא ּפ ּק וּ דא ל דּ לית דּ ילהוֹ ן,
רזין בּ י ּה  ּת ליין דּ לא  בּ א וֹ רייתא ,
וּ בני עלּ אין, וזיוין  וּ נה וֹ רין עלּ אין,
בּ יקרא מ ׁש גּ יחין  ולא  ידעי, לא נׁש א 
חוּ לקיה וֹ ן זכּ אה  דּ מאריה וֹ ן .
דּ מ ׁש ּת דּ לי אי נּ וּ ן דּ צדּ יק יּ יא ,
דּ ין בּ עלמא  אינּ וּ ן זכּ אין בּ א וֹ רייתא 

דּ אתי . וּ בעלמא 

היתה  לא מע וֹ לם מצח ועזּ וּ ת עין,
כּ תוּ ב מה ג')?בּ וֹ . "ויּ בא (ר וּ ת  : 

הכּ תוּ ב ס וֹ ד הערמה". בּ קצה לׁש כּ ב
ז')– ה ירים  ערמת (ׁש יר בּ טנ" 

מי ׁש כּ ל למדנוּ  מכּ אן חּט ים".
כּ ראוּ י הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת  ׁש ּמ בר
כּ ׁש ּמ ס ּת לּ ק ה לּ ב, וּ ברצ וֹ ן בּ שׂ מחה
מקוֹ ם  ל וֹ  מתּק ן הזּ ה  הע וֹ לם מן
בּ היכלוֹ ת  עליוֹ נים ס וֹ דוֹ ת   ֹבּ ת ו
את  ׁש וֹ מר האי ׁש  אׁש רי קדוֹ ׁש ים.

איןמצווֹ ת  ס וֹ דן, את ויוֹ דע  אדוֹ נ וֹ  
אין בּ ּת וֹ רה וּ מצוה מצוה  ל
ואוֹ רוֹ ת  עליוֹ נים ס וֹ ד וֹ ת בּ ּה  ּת לוּ יים 
לא  אדם וּ בני עליוֹ נים, וזיוים
בּ כב וֹ ד מׁש גּ יחים ולא יוֹ דעים
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי רבּ וֹ נם.
בתורה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם
הבא. ובעולם הזה בעולם אשריהם 
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Łם. יע äין  àְֶָָָזה
àמאה ôלäיõת הם àית"א האלפ "א אõתõçת כ "ב éי  âע הìהנין: àברכõת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלכäן
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ׁש לּ יטין,רזא רתיכין  אר בּ ע  הכא , 
אתזנוּ  וּ מ ׁש יריין, סטרין בּ ד'
וּ באינּ וּ ן דּ שׂ בעא , בּ רכתא  מההיא 
ואתרבּ י אתהני אּת ה,  ּדּ ברו מ לּ ין
דּ מבר וּ מאן בּ יּה . ואתע ּט ר
וּ בעינא בּ חדוה, רע וּ תא  אצטרי

כּ תיב, דּ א  ועל  כב)טבא, :(משלי 
."יבר ה וּ א  עין "ט וֹ ב

ע"ב  רי"ח שם
דּ קרא,והכא לסיפיּה  ׁש פיל 

מ לּ חמ וֹ  נתן כּ י דּ כּת יב
קרא האי הכי, ּת ימא  לא  דּ אי לדּ ל.
סיפיּה  ולאו  סיפיּה , ריׁש יּה  לאו

ט וֹ ב א לּ א  ע "ב)ריׁש יּה . רי"ח עין,(דף 
ודּ אי,  יבר הוּ א דּ א וֹ קימנא , כּ מה 
איהוּ  ולאו בּ חדוה. טבא  בּ עינא 
דּ הא בּ חדוה , לברכא  למגנא 
נתן חיד וּ  וּ מההוּ א בּ רכתא, מההיא 
 דּ אצטרי אתר  לדּ ל, מ לּ חמ וֹ 
דּ לית אתר סטרין. מכּ ל לאתזנא 
דּ אתהני אתר כּ לוּ ם. מ גּ רמיּה  ליּה 
סטרין . מכּ ל ואתכּ ליל סטרין מ כּ ל
א לּ א אתמסרוּ  לא א לּ ין מ לּ ין
ואוֹ רחין עלּ אין רזין דּ ידעין לחכּ ימין

דּ א וֹ רייתא .
ּת וּ קּפ אּת א  הוה עינא  טב בּ עז חזי , 

מר כּ בוֹ תבּ אוּ ר: אר בּ ע כּ אן, סוֹ ד 
צדדים בּ אר בּ עה ׁש וֹ לטוֹ ת 
בּ רכּ ת מא וֹ תּה  ה וּ א  נזּ וֹ ן  וּ מחנוֹ ת,
 ּבּ רו ׁש ל דּ ברים וּ בא וֹ תם  ה בע,
בּ וֹ . וּ מתעּט ר וּ מתרבּ ה  נהנה  א ּת ה,
בּ שׂ מחה רצ וֹ ן צרי  ׁש ּמ בר וּ מי

כּ ת וּ ב כּ ן  ועל טוֹ בה , (משליוּ בעין  
יבר ".כ"ב ) ה וּ א עין  "ט וֹ ב :

הּפ ס וּ ק,בּ א וּ ר: לס וֹ ף רד וכאן  
מלּ חמוֹ  נתן כּ י ׁש כּ ת וּ ב
–  ּכ ּת אמר לא ׁש אם  לדּ ל.
ואין ס וֹ פוֹ  ראׁש וֹ  אין ה זּ ה ה ּפ סוּ ק
כּ מוֹ  עין, טוֹ ב א לּ א  ראׁש וֹ . סוֹ פוֹ 
בּ עין ו דּ אי, יבר הוּ א  בּ ארנוּ ,
לחנּ ם ואינוֹ  וּ בשׂ מחה . טוֹ בה 
מאוֹ תּה  ׁש הרי בּ שׂ מחה ,  לבר
נתן שׂ מחה וּ מא וֹ ת ּה  בּ רכה
ׁש צּ רי מקוֹ ם לדּ ל, מלּ חמוֹ 
אין מק וֹ ם הצּ דדים . מכּ ל להיז וּ ן
ׁש נּ הנה מקוֹ ם  כּ לוּ ם . מעצמוֹ  לוֹ 
הצּ דדי. מכּ ל ונכלל  הצּ דדים מכּ ל
אלּ א נמסר וּ  לא ה לּ לוּ  ה דּ ברים 
עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת ׁש יּ וֹ דעים  לחכמים 

הּת וֹ רה. ודרכי
טוֹ בבּ אוּ ר: היה  בּ עז  וּ ראה, בּ וֹ א 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
לבית õà üלõהŁ õéàבע äהינâ ,Łרא עטיפת àל ôי הëזõן  àרéת לõמר êŁְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹא

וע רמ"ה מהימנא àרעיה ìéזéר  Łם.הéנסת, çן  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

הזוהר טובהמשניות  בעין הוא ברוך להקדוש מגיברך

מה לעלמא . בּ יּה  הוה לא דּ מצחא
ג ')כּ תיב, בּ קצה(רות  לׁש כּ ב "ויּ בא : 

דּ כ ּת יב, רזא  ז)הערמה ", השירים  :(שיר 
מהכא ח ּט ים ". ערמת בּ טנ"
בּ רכּ ת  דּ מבר מאן כּ ל א וֹ ליפנא,
בּ רעוּ תא בּ חדוה יא וֹ ת, כּ דקא מזוֹ נא 

עלמא,(כד )דּ לבּ א מהאי סליק כּ ד , 
עלּ אין רזין גּ וֹ  ליּה , אתּת קנא  אתר
נׁש  בּ ר איה וּ  זכּ אה  ק דּ יׁש ין. בּ היכלין 
רזא וידע דּ מאריּה , ּפ ּק וּ די דּ נטיר
וּ פּק וּ דא ּפ ּק וּ דא ל דּ לית דּ ילהוֹ ן,
רזין בּ י ּה  ּת ליין דּ לא  בּ א וֹ רייתא ,
וּ בני עלּ אין, וזיוין  וּ נה וֹ רין עלּ אין,
בּ יקרא מ ׁש גּ יחין  ולא  ידעי, לא נׁש א 
חוּ לקיה וֹ ן זכּ אה  דּ מאריה וֹ ן .
דּ מ ׁש ּת דּ לי אי נּ וּ ן דּ צדּ יק יּ יא ,
דּ ין בּ עלמא  אינּ וּ ן זכּ אין בּ א וֹ רייתא 

דּ אתי . וּ בעלמא 

היתה  לא מע וֹ לם מצח ועזּ וּ ת עין,
כּ תוּ ב מה ג')?בּ וֹ . "ויּ בא (ר וּ ת  : 

הכּ תוּ ב ס וֹ ד הערמה". בּ קצה לׁש כּ ב
ז')– ה ירים  ערמת (ׁש יר בּ טנ" 

מי ׁש כּ ל למדנוּ  מכּ אן חּט ים".
כּ ראוּ י הּמ זוֹ ן בּ רכּ ת  ׁש ּמ בר
כּ ׁש ּמ ס ּת לּ ק ה לּ ב, וּ ברצ וֹ ן בּ שׂ מחה
מקוֹ ם  ל וֹ  מתּק ן הזּ ה  הע וֹ לם מן
בּ היכלוֹ ת  עליוֹ נים ס וֹ דוֹ ת   ֹבּ ת ו
את  ׁש וֹ מר האי ׁש  אׁש רי קדוֹ ׁש ים.

איןמצווֹ ת  ס וֹ דן, את ויוֹ דע  אדוֹ נ וֹ  
אין בּ ּת וֹ רה וּ מצוה מצוה  ל
ואוֹ רוֹ ת  עליוֹ נים ס וֹ ד וֹ ת בּ ּה  ּת לוּ יים 
לא  אדם וּ בני עליוֹ נים, וזיוים
בּ כב וֹ ד מׁש גּ יחים ולא יוֹ דעים
הצּ דּ יקים  ׁש ל חלקם אׁש רי רבּ וֹ נם.
בתורה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם
הבא. ובעולם הזה בעולם אשריהם 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
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ע çן  הéהנים , àברéת עõד הìהנין : àברכõת ôל äי Łדõñה רäח  האדם הfiגת  ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹעñר
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מאד והזהירני קדŁäה, לקàל  äמäכן  üז ונע łה õêŁ החמר àזה üéמזä ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹההäא,

Łם. יע äין  àְֶָָָזה
àמאה ôלäיõת הם àית"א האלפ "א אõתõçת כ "ב éי  âע הìהנין: àברכõת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלכäן
מהם. àרכה õאיז éלל üמבר האדם אין וכאŁר יõם. àכל  üמבר Łהאדם àְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָרכõת
æŁעה אêא ãתõא üרà ואם .ãà ôלäיה àרכה ãתõאŁ האõת ã תõא äìë מ ôְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָחסר
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ברכה של כוס  ונקרא  הגדול הכהן הראשון הוא  אבינו אברהם
חבים, הל רכה  ל כס   ימין  מתנת להית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻשצריכה
רע . לי טב זה  ה ', ית הר   מברכים  מי את  דע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָבלבד

רכה ל ס  וזהי המים. אחרית  ְְֲִִִֶֶַַָָָה א 
ע"ב  קפ"ט תּׂשא ּכי ּפרׁשת ָ ִ ִ ַ ָ ָ ַ זֹוהר

מהאבל  כּ ל  ה וּ א ,  בּ רי ק וּ דׁש א  
דמתא)דּ חמי  דלקא)(ס "א (נ"א  

ה יּ מים, אחרית בּ האי לישׂ ראל , לוֹ ן 
ה אחרית לוֹ ןוּ בהאי יעביד יּ מים 

דּ כּת יב, ונוּ קמין , ב')נ ּס ין :(ישעיה 
הר  יהיה  נכוֹ ן היּ מים  בּ אחרית "והיה 
רא ׁש  מאן ההרים". בּ רא ׁש  ה' בּ ית

סבא , אברהם דּ א  ע "ב)ההרים . (רנ"ב 
וּ בגין דּ כ לּ א . רא ׁש  רבּ א , כּ הנא 
יהיה דּ ברכה, כּ וֹ ס ראׁש , דּ איהוּ 
אברהם דּ א  ההרים , בּ רא ׁש  נכוֹ ן
כּ וֹ ס ההרים . לׁש אר קדמאה סבא,
מתּק נא למהוי  אצטרי דּ ברכה ,

בּ ימינא .
ע "ב)ונא אצטרי (קי"ב מ גּ בעוֹ ת. 

ּפ ּת וֹ רא, מן זקיף למהוי 
דּ אקרי  דאיהו )ׁש יעוּ רא זרת,(ס"א 

ודא ה וּ א , בּ רי לקוּ דׁש א  לברכא 
מאי מגּ בעוֹ ת מגּ בעוֹ ת. ונא  ה וּ א 
בּ תוּ לוֹ ת וּ בין בּ ינה , א לּ א  ה וּ א .
דּ זרת ׁש יעוּ רא  רעוֹ תיה, אחריה 

כּ ל בּ א וּ ר : הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אבל 
ראה  (ׁש הלקה )(ׁש הכּ ה )מה 

הזּ וֹ . היּ מים  בּ אחרית  - לישׂ ראל
להם יעשׂ ה ה זּ וֹ  ה יּ מים  וּ באחרית 

ׁש כּ תוּ ב וּ נקמוֹ ת, ב )נּס ים :(ישעיה 
יהיה נכוֹ ן  ה יּ מים  בּ אחרית "והיה 
זה מי ההרים ". בּ רא ׁש  ה ' בּ ית הר

ההרים הזּ קן,ראׁש  אברהם זה  ? 
הכּ ל. ׁש ל הרא ׁש  ה גּ דוֹ ל, ה כּ הן
ׁש ל  כּ וֹ ס ראׁש , ׁש הוּ א וּ מוּ ם 
ההרים, בּ רא ׁש  נכוֹ ן  יהיה בּ רכה,
לׁש אר רא ׁש וֹ ן הזּ קן, אברהם זה 
צריכה בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס  ההרים,

בּ ימין. מתּק נת להיוֹ ת
צריבּ אוּ ר : מגּ בעוֹ ת. ונ א  

ה לחן מן נא  להיוֹ ת
ׁש נּ קרא לבר (ׁש הוּ א )ׁש עוּ ר זרת  

ונא וזהוּ  ה וּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  את
מגּ בעוֹ ת זּ ה מה אלּ אמגּ בעוֹ ת . ? 

אחריה בּ ת וּ לוֹ ת  וּ בין בּ ינ ּה 
נא ה וּ א . הזּ רת  ׁש עוּ ר  רעוֹ תיה,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
äבל ôי  ח äŁכה ההיא האõת ôהיה אז  ãà נתäéן  êŁא  אêא  כתקנה ãתõא üרàְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ְִָמאירה.
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מ גּ בעוֹ ת דּ ברכה כּ וֹ ס  נשׂ א איהוּ .
להאי ליּה  דּ יהא  טבא  דּ א ועל ו דּ אי,
איהוּ . היּ מים בּ אחרית בּ וּ כרא , בּ רא 

ע"א  ק "צ זוהר
קראאמר  האי  קאמרּת , ׁש ּפ יר לי ּה  

בּ רא ׁש  ה וּ א . הכי  ודּ אי
סבא, אברהם  ימינא , דּ א  ההרים,
ונא ו דּ אי. ההרים ראׁש  דּ איהוּ 
דּ אינּ וּ ן דּ גבעוֹ ת, מ יעוּ רא  מ גּ בעוֹ ת ,

קאמרת. ו ׁש ּפ יר ב)רעוּ תי ּה . :(ישעיה 
הוּ א . מאי ה גּ וֹ ים ". כּ ל  אליו "ונהרוּ 
וּ קט נּ ים נׁש ים ואפילּ וּ  לי ּה , אמר 
גּ ב על אף ּפ ּת וֹ רא , על דּ פלח  ו ׁש ּמ ׁש 
למ ׁש מע, אצטרי אכל, לא  דּ איהוּ 

אמן. לכוס וּ למימר ברכה להריק (ס"א 
וכו ') לאדלא  אנא  נׁש , בּ ר יימא דּ לא 

והוֹ איל ע"א)אכלית, ק"צ דף (זוהר  
א ׁש מע לא  לזּמ וּ ן, אצטריפנא  דּ לא
בּ יּה . חיּ יבין הכּ ל  אמן. אימא  ולא 

הגּ וֹ ים,דּ בר כּ ל אליו ונהרוּ  אחר, 
וּ קטנים דּ נ ׁש ים  גּ ב על  אף
דּ ברכה בּ כוֹ ס הּמ צ וֹ ת, מן ּפ טוּ רין
למאן דּ ינדּ עוּ ן בּ לבד  חיּ יבין, ה כּ ל

כּ ל מב אליו  ונהרוּ  היא  ודא  רכין , 
אמר  וּ נ ׁש קי ּה , יוֹ סי רבּ י אתא  ה גּ וֹ ים .
וּ מתיקא דּ א , מ לּ ה ׁש ּפ יר כּ מה 

לחכּ א .
האיהׁש ּת א  אי לדייקא , אית 

איהוּ  היּ מים , אחרית

ועל  ודּ אי, מגּ בעוֹ ת  בּ רכה  ׁש ל  כּ וֹ ס
הזּ ה ה בּ כוֹ ר לבּ ן  ׁש יּ היה  הּט וֹ ב כּ ן

ה יּ מים.(ישׂ ראל) בּ אחרית  הוּ א 

אמר ּת ,בּ אוּ ר : יפה לוֹ , אמר  
 ּכ ודּ אי זה ׁש ּפ סוּ ק
ימין, זה - ההרים בּ רא ׁש  ה וּ א.
רא ׁש  ו דּ אי ׁש ה וּ א  הזּ קן, אברהם
מעוּ ר - מגּ בעוֹ ת  ונא ההרים.
ויפה רצוֹ נ וֹ . ׁש הם ה גּ בעוֹ ת ,
מי  הגּ וֹ ים, כּ ל אליו  ונהר וּ  אמר ּת .

נׁש יםה וּ א ואפלּ וּ  לוֹ , אמר ?
על  ׁש ע וֹ בד והּמ ׁש  וּ קט נּ ים
אוֹ כל, ׁש אינוֹ  גּ ב על אף ה לחן,

אמן. ול וֹ מר  לׁש מע להריקצרי) 

לכוֹ ס ) אדםבּ רכה יאמר  אני ׁש לּ א  : 
ולא וה וֹ איל אכלּת י, לא
א ׁש מע לא אני לז ּמ וּ ן, הצטרפּת י
בּ וֹ . ח יּ בים ה כּ ל אמן. אמר ולא 

אבּ א וּ ר : כּ ל דּ בר  אליו ונהרוּ  חר , 
ׁש נּ ׁש ים גּ ב  על אף - הגּ וֹ ים
הּמ צווֹ ת, מן ּפ ט וּ רים  וּ קט נּ ים
ח יּ בים, ה כּ ל  בּ רכה  ׁש ל בּ כוֹ ס 
מברכים, מי את  ׁש יּ דעוּ  וּ בלבד 
בּ א ה גּ וֹ ים. כּ ל אליו ונהרוּ  וזהוּ 
יפה כּ ּמ ה  אמר , וּ נׁש קוֹ . יוֹ סי ר בּ י

.לח וּ מת וֹ ק זה  דּ בר
אםבּ א וּ ר : לדיּ ק, יׁש  עכׁש ו 

היא ה זּ וֹ  היּ מים  אחרית
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ברכה של כוס  ונקרא  הגדול הכהן הראשון הוא  אבינו אברהם
חבים, הל רכה  ל כס   ימין  מתנת להית ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻשצריכה
רע . לי טב זה  ה ', ית הר   מברכים  מי את  דע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָבלבד

רכה ל ס  וזהי המים. אחרית  ְְֲִִִֶֶַַָָָה א 
ע"ב  קפ"ט תּׂשא ּכי ּפרׁשת ָ ִ ִ ַ ָ ָ ַ זֹוהר

מהאבל  כּ ל  ה וּ א ,  בּ רי ק וּ דׁש א  
דמתא)דּ חמי  דלקא)(ס "א (נ"א  

ה יּ מים, אחרית בּ האי לישׂ ראל , לוֹ ן 
ה אחרית לוֹ ןוּ בהאי יעביד יּ מים 

דּ כּת יב, ונוּ קמין , ב')נ ּס ין :(ישעיה 
הר  יהיה  נכוֹ ן היּ מים  בּ אחרית "והיה 
רא ׁש  מאן ההרים". בּ רא ׁש  ה' בּ ית

סבא , אברהם דּ א  ע "ב)ההרים . (רנ"ב 
וּ בגין דּ כ לּ א . רא ׁש  רבּ א , כּ הנא 
יהיה דּ ברכה, כּ וֹ ס ראׁש , דּ איהוּ 
אברהם דּ א  ההרים , בּ רא ׁש  נכוֹ ן
כּ וֹ ס ההרים . לׁש אר קדמאה סבא,
מתּק נא למהוי  אצטרי דּ ברכה ,

בּ ימינא .
ע "ב)ונא אצטרי (קי"ב מ גּ בעוֹ ת. 

ּפ ּת וֹ רא, מן זקיף למהוי 
דּ אקרי  דאיהו )ׁש יעוּ רא זרת,(ס"א 

ודא ה וּ א , בּ רי לקוּ דׁש א  לברכא 
מאי מגּ בעוֹ ת מגּ בעוֹ ת. ונא  ה וּ א 
בּ תוּ לוֹ ת וּ בין בּ ינה , א לּ א  ה וּ א .
דּ זרת ׁש יעוּ רא  רעוֹ תיה, אחריה 

כּ ל בּ א וּ ר : הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אבל 
ראה  (ׁש הלקה )(ׁש הכּ ה )מה 

הזּ וֹ . היּ מים  בּ אחרית  - לישׂ ראל
להם יעשׂ ה ה זּ וֹ  ה יּ מים  וּ באחרית 

ׁש כּ תוּ ב וּ נקמוֹ ת, ב )נּס ים :(ישעיה 
יהיה נכוֹ ן  ה יּ מים  בּ אחרית "והיה 
זה מי ההרים ". בּ רא ׁש  ה ' בּ ית הר

ההרים הזּ קן,ראׁש  אברהם זה  ? 
הכּ ל. ׁש ל הרא ׁש  ה גּ דוֹ ל, ה כּ הן
ׁש ל  כּ וֹ ס ראׁש , ׁש הוּ א וּ מוּ ם 
ההרים, בּ רא ׁש  נכוֹ ן  יהיה בּ רכה,
לׁש אר רא ׁש וֹ ן הזּ קן, אברהם זה 
צריכה בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס  ההרים,

בּ ימין. מתּק נת להיוֹ ת
צריבּ אוּ ר : מגּ בעוֹ ת. ונ א  

ה לחן מן נא  להיוֹ ת
ׁש נּ קרא לבר (ׁש הוּ א )ׁש עוּ ר זרת  

ונא וזהוּ  ה וּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  את
מגּ בעוֹ ת זּ ה מה אלּ אמגּ בעוֹ ת . ? 

אחריה בּ ת וּ לוֹ ת  וּ בין בּ ינ ּה 
נא ה וּ א . הזּ רת  ׁש עוּ ר  רעוֹ תיה,

ז"ל האר"י רבינו כתבי
äבל ôי  ח äŁכה ההיא האõת ôהיה אז  ãà נתäéן  êŁא  אêא  כתקנה ãתõא üרàְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ְִָמאירה.
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מ גּ בעוֹ ת דּ ברכה כּ וֹ ס  נשׂ א איהוּ .
להאי ליּה  דּ יהא  טבא  דּ א ועל ו דּ אי,
איהוּ . היּ מים בּ אחרית בּ וּ כרא , בּ רא 

ע"א  ק "צ זוהר
קראאמר  האי  קאמרּת , ׁש ּפ יר לי ּה  

בּ רא ׁש  ה וּ א . הכי  ודּ אי
סבא, אברהם  ימינא , דּ א  ההרים,
ונא ו דּ אי. ההרים ראׁש  דּ איהוּ 
דּ אינּ וּ ן דּ גבעוֹ ת, מ יעוּ רא  מ גּ בעוֹ ת ,

קאמרת. ו ׁש ּפ יר ב)רעוּ תי ּה . :(ישעיה 
הוּ א . מאי ה גּ וֹ ים ". כּ ל  אליו "ונהרוּ 
וּ קט נּ ים נׁש ים ואפילּ וּ  לי ּה , אמר 
גּ ב על אף ּפ ּת וֹ רא , על דּ פלח  ו ׁש ּמ ׁש 
למ ׁש מע, אצטרי אכל, לא  דּ איהוּ 

אמן. לכוס וּ למימר ברכה להריק (ס"א 
וכו ') לאדלא  אנא  נׁש , בּ ר יימא דּ לא 

והוֹ איל ע"א)אכלית, ק"צ דף (זוהר  
א ׁש מע לא  לזּמ וּ ן, אצטריפנא  דּ לא
בּ יּה . חיּ יבין הכּ ל  אמן. אימא  ולא 

הגּ וֹ ים,דּ בר כּ ל אליו ונהרוּ  אחר, 
וּ קטנים דּ נ ׁש ים  גּ ב על  אף
דּ ברכה בּ כוֹ ס הּמ צ וֹ ת, מן ּפ טוּ רין
למאן דּ ינדּ עוּ ן בּ לבד  חיּ יבין, ה כּ ל

כּ ל מב אליו  ונהרוּ  היא  ודא  רכין , 
אמר  וּ נ ׁש קי ּה , יוֹ סי רבּ י אתא  ה גּ וֹ ים .
וּ מתיקא דּ א , מ לּ ה ׁש ּפ יר כּ מה 

לחכּ א .
האיהׁש ּת א  אי לדייקא , אית 

איהוּ  היּ מים , אחרית

ועל  ודּ אי, מגּ בעוֹ ת  בּ רכה  ׁש ל  כּ וֹ ס
הזּ ה ה בּ כוֹ ר לבּ ן  ׁש יּ היה  הּט וֹ ב כּ ן

ה יּ מים.(ישׂ ראל) בּ אחרית  הוּ א 

אמר ּת ,בּ אוּ ר : יפה לוֹ , אמר  
 ּכ ודּ אי זה ׁש ּפ סוּ ק
ימין, זה - ההרים בּ רא ׁש  ה וּ א.
רא ׁש  ו דּ אי ׁש ה וּ א  הזּ קן, אברהם
מעוּ ר - מגּ בעוֹ ת  ונא ההרים.
ויפה רצוֹ נ וֹ . ׁש הם ה גּ בעוֹ ת ,
מי  הגּ וֹ ים, כּ ל אליו  ונהר וּ  אמר ּת .

נׁש יםה וּ א ואפלּ וּ  לוֹ , אמר ?
על  ׁש ע וֹ בד והּמ ׁש  וּ קט נּ ים
אוֹ כל, ׁש אינוֹ  גּ ב על אף ה לחן,

אמן. ול וֹ מר  לׁש מע להריקצרי) 

לכוֹ ס ) אדםבּ רכה יאמר  אני ׁש לּ א  : 
ולא וה וֹ איל אכלּת י, לא
א ׁש מע לא אני לז ּמ וּ ן, הצטרפּת י
בּ וֹ . ח יּ בים ה כּ ל אמן. אמר ולא 

אבּ א וּ ר : כּ ל דּ בר  אליו ונהרוּ  חר , 
ׁש נּ ׁש ים גּ ב  על אף - הגּ וֹ ים
הּמ צווֹ ת, מן ּפ ט וּ רים  וּ קט נּ ים
ח יּ בים, ה כּ ל  בּ רכה  ׁש ל בּ כוֹ ס 
מברכים, מי את  ׁש יּ דעוּ  וּ בלבד 
בּ א ה גּ וֹ ים. כּ ל אליו ונהרוּ  וזהוּ 
יפה כּ ּמ ה  אמר , וּ נׁש קוֹ . יוֹ סי ר בּ י

.לח וּ מת וֹ ק זה  דּ בר
אםבּ א וּ ר : לדיּ ק, יׁש  עכׁש ו 

היא ה זּ וֹ  היּ מים  אחרית
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בּ ית הר מהוּ  מ ּמ ׁש , דּ ברכה כּ וֹ ס
והיה הכי, למכ ּת ב ליּה  הוה  ה ',
בּ רא ׁש  יהיה נכוֹ ן ה יּ מים אחרית
נכ וֹ ן ה יּ מים  בּ אחרית מה וּ  ההרים.
אחרית ליּה , אמר ה '. בּ ית הר  יהיה
מריׁש יּה  כּ לּ א , אילנא  איה וּ  ה יּ מים
ורע . דּ ט וֹ ב אילנא  דּ הוּ א סיפי ּה , ועד
ה יּ מים, בּ אחרית לבררא  קרא  ואתא 
רע . בּ לא  טוֹ ב דּ א  ה', בּ ית הר ואּפ יק
חוּ לקא ּת ּמ ן דּ לית ו דּ אי ה' בּ ית הר 
הר  את בּ ריר דּ הא  אחרא , לסטרא 
אחרית דּ איה וּ  אילנא מ גּ וֹ  ה', בּ ית
דּ ברכה, כּ וֹ ס  איהוּ  ודא  ה יּ מים.

ההרים . בּ רא ׁש  נכוֹ ן דּ איה וּ 
דּ א,אמר  ארחא  זכּ אה יוֹ סי, רבּ י  

ליּה  אמר מ לּ ה . להאי דּ זכינא 
ל  אמר לּה . ׁש מעת יוֹ מאמ ּמ אן  י ּה , 

וּ ׁש מענא בּ ארחא , אזיל הוינא  חדא 
סבא , המנוּ נא  לרב ליּה  (נ "א וחמינא  

שמעון) קראלרבי להאי דּ ריׁש  דּ הוה 
ח דּ ינא דּ ׁש מענא  וכיון אחא , לרבּ י
בּ כנפא צריר  ליּה  וּ נטירנּ א בּ יּה ,
מ נּ אי יתעדי  דּ לא  דּ לבוּ ׁש אי,
מ לּ ה ודּ אי ליּה , אמר לעלמין.
דּ בוּ צינא מ נּ הירוּ  דּ א , ק דּ י ׁש א 
דּ רא, זכּ אה  אתנהיר . ק דּ י ׁש א 
בּ ג וּ יּה . ׁש ריין וסמכוֹ י, עלמא  דּ קיימי
בּ קׁש רא מ לּ ה להאי  צּ רירת אנּת  ואי 
אצרוֹ ר  אנא  .מינ יתעדי דּ לא  חדא 

הר זּ ה  מה מּמ ׁש , בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס
ה' כּ בּ ית  לכ ּת ב לוֹ  היה והיה? : 

בּ רא ׁש  יהיה נכוֹ ן  היּ מים אחרית
נכוֹ ן היּ מים בּ אחרית מהוּ  ההרים.

ה' בּ ית הר אחריתיהיה  לוֹ , אמר  ? 
מראׁש וֹ  הכּ ל, ׁש ל  העץ ה וּ א ה יּ מים 
וּ בא ורע. טוֹ ב  עץ ׁש ה וּ א סוֹ פוֹ , ועד 
ה יּ מים, בּ אחרית לברר ה ּפ סוּ ק
בּ לי  טוֹ ב זה  ה', בּ ית  הר  וה וֹ ציא 
ׁש ם ׁש אין  ודּ אי ה ' בּ ית  הר  רע.
הר נבחר ׁש הרי האחר, לצּ ד חלק
אחרית ׁש ה וּ א העץ,  ֹמ ּת ו ה' בּ ית 
בּ רכה, ׁש ל  כּ וֹ ס וזוֹ הי ה יּ מים .

ההרים. בּ ראׁש  נכוֹ ן ׁש הוּ א 
אׁש רי בּ אוּ ר: יוֹ סי, ר בּ י אמר  

לדּ בר ׁש זּ כינ וֹ  ה זּ וֹ   ה דּ ר
אוֹ תוֹ  ׁש מעּת  מ ּמ י לוֹ , אמר  ?הזּ ה. 

ה וֹ ל הייתי אחד יוֹ ם  לוֹ , אמר 
רב את  וראיתי וׁש מעּת י  בּ דּ ר

סבא  ׁש מע וֹ ן)המנוּ נא ׁש היה(לרבּ י 
אחא. לרב הזּ ה ה ּפ סוּ ק את  דּ וֹ ר ׁש 
בּ וֹ , שׂ מחּת י ׁש מעּת י, וכיון
לבוּ ׁש י  בּ כנף צרוֹ ר  אוֹ תוֹ  וׁש מר ּת י
אמר לעוֹ למים. מ ּמ נּ י יסוּ ר ׁש לּ א
נא וֹ ר זה קדוֹ ׁש  ׁש דּ בר  ודּ אי לוֹ ,
ה דּ וֹ ר א ׁש רי ה ּק דוֹ ׁש ה. מהּמ נוֹ רה 
ׁש וֹ רים ות וֹ מכיו העוֹ לם  ׁש עּמ וּ די
הדּ בר את  צוֹ רר  אּת ה ואם  בּ ת וֹ כוֹ ,
 מּמ יסוּ ר ׁש לּ א אחד בּ קׁש ר ה זּ ה 

הזוהר ברכהמשניות  של כוס נקראת  אדם  של מזאשתו

ק ׁש רין בּ ארבּ עין א וֹ  בּ תלּ תין, לּה 
לעלמין . מינּ אי יתעדי דּ לא בּ כיסאי,

חסר) .(כאן
ק וּ דׁש אעל דּ אחמי  מ לּ ה ההיא  

דּ אף בּ גין  למ ׁש ה , הוּ א   בּ רי
בּ כל  קמיּה  חבין דּ ישׂ ראל  גּ ב על
דּ יימא מאן בּ עי לא  ודרא , דּ רא
מהוֹ ׁש ע, מנלן. דּ לט וֹ רין . עלייה וּ 

א)דּ כ ּת יב, ה '(הושע דּ בּ ר ּת חלּ ת 
דּ א ועל מ לּ ה. אוּ קמ וּ ה הא בּ ה וֹ ׁש ע,

ב) ישׂ ראל (הושע  בּ ני מסּפ ר והיה 
וּ  וג וֹ '. היּ ם  לוֹ ןכּ ח וֹ ל  בּ רי דּ א  בגין 

בּ תיּ וּ בּת א, לאהדּ רא  בּ רכּ אן, בּ כ ּמ ה 
דּ בׁש מיּ א, אבוּ הוֹ ן לגבּ י לוֹ ן וּ לאתבא 
 בּ רי דּ ק וּ דׁש א  עד מּת ּמ ן, אעדּ י ולא 
ואתנקיא וּ  ח וֹ בייהוּ , על מחל ה וּ א 

קמיּה .

ה ' רת הרי זכ ואם רכה ל ס נקראת אדם ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָא
רכה ל ס  ְֲֵֶֶָָעליהם

ב  ב , זהר, ַ ֵֹ  ִּתּקּוני
דּ בּ רכהולאו בּ כ וֹ ס  ּת ּק ינוּ  למ גּ נא  

וּ ׁש טיפה, הדחה  הכי א וּ ף 
מ בּ ח וּ ץ, ׁש טיפה מ בּ פנים הדחה
דמ לּ ה ורזא  כּ ברוֹ , ּת וֹ כ וֹ  למהוי

ׁש וֹ " וקדּ  יט)"וטהרוֹ  טז וכד (ויקרא , 
מ לּ גאו דּ כיא  ל בּ א דּ איהוּ  קנקן  איהוּ 
דּ א ּת מר  חכמה , תּמ ן ׁש ריא וּ מלּ בר,

כב)בּ ּה  ח רא ׁש ית(משלי קנני "יהו "ה : 

אוֹ  בּ ׁש לׁש ים א וֹ תוֹ  אצרר  אני -
ׁש לּ א בּ כיסי קׁש רים בּ ארבּ עים

לעוֹ למים. מּמ נּ י יסוּ ר 
ׁש הראהבּ אוּ ר : דּ בר  אוֹ תוֹ  על 

למׁש ה, ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 
חטאוּ  ׁש יּ שׂ ראל גּ ב על ׁש אף מוּ ם 
מי  רצה  לא ודוֹ ר , דּ וֹ ר בּ כל לפניו 
מנּ ין הרע. לׁש וֹ ן עליהם ׁש יּ אמר 

ׁש כּ לנוּ  מה וֹ ׁש ע, א )ת וּ ב? (הושע 
בּ ארוּ  הרי בּ ה וֹ ׁש ע. ה' דּ בּ ר ּת ח לּ ת 
בּ ני  מסּפ ר היה  כּ ן  ועל הדּ בר . את
 ּכ וּ מוּ ם  וגוֹ '. היּ ם  כּ חוֹ ל ישׂ ראל
לחזר בּ רכ וֹ ת, בּ כּמ ה א וֹ תם   בּ ר
לאביהם ולהׁש יבם  בּ ת ׁש וּ בה 
הּק דוֹ ׁש  מם  זז ולא ׁש בּ מים,
חטאיהם על ׁש ּמ חל עד  הוּ א   ּבּ ר ו

לפניו. והתנּק וּ 

ׁש ל בּ אוּ ר: כּ וֹ ס  ּת ּק נ וּ  לחנּ ם  ולא 
הדחה  ּכ אף בּ רכה
מ בּ פנים הדחה וּ ׁש טיפה ,
ּת וֹ כוֹ  להיוֹ ת מבּ חוּ ץ, וּ ׁש טיפה 
"וטהרוֹ  - ה דּ בר וסוֹ ד כּ בר וֹ ,
ׁש ה וּ א הּק נקן, וכא ׁש ר וק דּ ׁש וֹ ",
ׁש וֹ רה וּ מבּ חוּ ץ, מבּ פנים  ז לב
"יהו "ה בּ ּה  ׁש נּ אמר חכמה , ׁש ם



טובהמו בעין הוא ברוך להקדוש הזוהריברך משניות 

בּ ית הר מהוּ  מ ּמ ׁש , דּ ברכה כּ וֹ ס
והיה הכי, למכ ּת ב ליּה  הוה  ה ',
בּ רא ׁש  יהיה נכוֹ ן ה יּ מים אחרית
נכ וֹ ן ה יּ מים  בּ אחרית מה וּ  ההרים.
אחרית ליּה , אמר ה '. בּ ית הר  יהיה
מריׁש יּה  כּ לּ א , אילנא  איה וּ  ה יּ מים
ורע . דּ ט וֹ ב אילנא  דּ הוּ א סיפי ּה , ועד
ה יּ מים, בּ אחרית לבררא  קרא  ואתא 
רע . בּ לא  טוֹ ב דּ א  ה', בּ ית הר ואּפ יק
חוּ לקא ּת ּמ ן דּ לית ו דּ אי ה' בּ ית הר 
הר  את בּ ריר דּ הא  אחרא , לסטרא 
אחרית דּ איה וּ  אילנא מ גּ וֹ  ה', בּ ית
דּ ברכה, כּ וֹ ס  איהוּ  ודא  ה יּ מים.

ההרים . בּ רא ׁש  נכוֹ ן דּ איה וּ 
דּ א,אמר  ארחא  זכּ אה יוֹ סי, רבּ י  

ליּה  אמר מ לּ ה . להאי דּ זכינא 
ל  אמר לּה . ׁש מעת יוֹ מאמ ּמ אן  י ּה , 

וּ ׁש מענא בּ ארחא , אזיל הוינא  חדא 
סבא , המנוּ נא  לרב ליּה  (נ "א וחמינא  

שמעון) קראלרבי להאי דּ ריׁש  דּ הוה 
ח דּ ינא דּ ׁש מענא  וכיון אחא , לרבּ י
בּ כנפא צריר  ליּה  וּ נטירנּ א בּ יּה ,
מ נּ אי יתעדי  דּ לא  דּ לבוּ ׁש אי,
מ לּ ה ודּ אי ליּה , אמר לעלמין.
דּ בוּ צינא מ נּ הירוּ  דּ א , ק דּ י ׁש א 
דּ רא, זכּ אה  אתנהיר . ק דּ י ׁש א 
בּ ג וּ יּה . ׁש ריין וסמכוֹ י, עלמא  דּ קיימי
בּ קׁש רא מ לּ ה להאי  צּ רירת אנּת  ואי 
אצרוֹ ר  אנא  .מינ יתעדי דּ לא  חדא 

הר זּ ה  מה מּמ ׁש , בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס
ה' כּ בּ ית  לכ ּת ב לוֹ  היה והיה? : 

בּ רא ׁש  יהיה נכוֹ ן  היּ מים אחרית
נכוֹ ן היּ מים בּ אחרית מהוּ  ההרים.

ה' בּ ית הר אחריתיהיה  לוֹ , אמר  ? 
מראׁש וֹ  הכּ ל, ׁש ל  העץ ה וּ א ה יּ מים 
וּ בא ורע. טוֹ ב  עץ ׁש ה וּ א סוֹ פוֹ , ועד 
ה יּ מים, בּ אחרית לברר ה ּפ סוּ ק
בּ לי  טוֹ ב זה  ה', בּ ית  הר  וה וֹ ציא 
ׁש ם ׁש אין  ודּ אי ה ' בּ ית  הר  רע.
הר נבחר ׁש הרי האחר, לצּ ד חלק
אחרית ׁש ה וּ א העץ,  ֹמ ּת ו ה' בּ ית 
בּ רכה, ׁש ל  כּ וֹ ס וזוֹ הי ה יּ מים .

ההרים. בּ ראׁש  נכוֹ ן ׁש הוּ א 
אׁש רי בּ אוּ ר: יוֹ סי, ר בּ י אמר  

לדּ בר ׁש זּ כינ וֹ  ה זּ וֹ   ה דּ ר
אוֹ תוֹ  ׁש מעּת  מ ּמ י לוֹ , אמר  ?הזּ ה. 

ה וֹ ל הייתי אחד יוֹ ם  לוֹ , אמר 
רב את  וראיתי וׁש מעּת י  בּ דּ ר

סבא  ׁש מע וֹ ן)המנוּ נא ׁש היה(לרבּ י 
אחא. לרב הזּ ה ה ּפ סוּ ק את  דּ וֹ ר ׁש 
בּ וֹ , שׂ מחּת י ׁש מעּת י, וכיון
לבוּ ׁש י  בּ כנף צרוֹ ר  אוֹ תוֹ  וׁש מר ּת י
אמר לעוֹ למים. מ ּמ נּ י יסוּ ר ׁש לּ א
נא וֹ ר זה קדוֹ ׁש  ׁש דּ בר  ודּ אי לוֹ ,
ה דּ וֹ ר א ׁש רי ה ּק דוֹ ׁש ה. מהּמ נוֹ רה 
ׁש וֹ רים ות וֹ מכיו העוֹ לם  ׁש עּמ וּ די
הדּ בר את  צוֹ רר  אּת ה ואם  בּ ת וֹ כוֹ ,
 מּמ יסוּ ר ׁש לּ א אחד בּ קׁש ר ה זּ ה 

הזוהר ברכהמשניות  של כוס נקראת  אדם  של מזאשתו

ק ׁש רין בּ ארבּ עין א וֹ  בּ תלּ תין, לּה 
לעלמין . מינּ אי יתעדי דּ לא בּ כיסאי,

חסר) .(כאן
ק וּ דׁש אעל דּ אחמי  מ לּ ה ההיא  

דּ אף בּ גין  למ ׁש ה , הוּ א   בּ רי
בּ כל  קמיּה  חבין דּ ישׂ ראל  גּ ב על
דּ יימא מאן בּ עי לא  ודרא , דּ רא
מהוֹ ׁש ע, מנלן. דּ לט וֹ רין . עלייה וּ 

א)דּ כ ּת יב, ה '(הושע דּ בּ ר ּת חלּ ת 
דּ א ועל מ לּ ה. אוּ קמ וּ ה הא בּ ה וֹ ׁש ע,

ב) ישׂ ראל (הושע  בּ ני מסּפ ר והיה 
וּ  וג וֹ '. היּ ם  לוֹ ןכּ ח וֹ ל  בּ רי דּ א  בגין 

בּ תיּ וּ בּת א, לאהדּ רא  בּ רכּ אן, בּ כ ּמ ה 
דּ בׁש מיּ א, אבוּ הוֹ ן לגבּ י לוֹ ן וּ לאתבא 
 בּ רי דּ ק וּ דׁש א  עד מּת ּמ ן, אעדּ י ולא 
ואתנקיא וּ  ח וֹ בייהוּ , על מחל ה וּ א 

קמיּה .

ה ' רת הרי זכ ואם רכה ל ס נקראת אדם ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָא
רכה ל ס  ְֲֵֶֶָָעליהם

ב  ב , זהר, ַ ֵֹ  ִּתּקּוני
דּ בּ רכהולאו בּ כ וֹ ס  ּת ּק ינוּ  למ גּ נא  

וּ ׁש טיפה, הדחה  הכי א וּ ף 
מ בּ ח וּ ץ, ׁש טיפה מ בּ פנים הדחה
דמ לּ ה ורזא  כּ ברוֹ , ּת וֹ כ וֹ  למהוי

ׁש וֹ " וקדּ  יט)"וטהרוֹ  טז וכד (ויקרא , 
מ לּ גאו דּ כיא  ל בּ א דּ איהוּ  קנקן  איהוּ 
דּ א ּת מר  חכמה , תּמ ן ׁש ריא וּ מלּ בר,

כב)בּ ּה  ח רא ׁש ית(משלי קנני "יהו "ה : 

אוֹ  בּ ׁש לׁש ים א וֹ תוֹ  אצרר  אני -
ׁש לּ א בּ כיסי קׁש רים בּ ארבּ עים

לעוֹ למים. מּמ נּ י יסוּ ר 
ׁש הראהבּ אוּ ר : דּ בר  אוֹ תוֹ  על 

למׁש ה, ה וּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 
חטאוּ  ׁש יּ שׂ ראל גּ ב על ׁש אף מוּ ם 
מי  רצה  לא ודוֹ ר , דּ וֹ ר בּ כל לפניו 
מנּ ין הרע. לׁש וֹ ן עליהם ׁש יּ אמר 

ׁש כּ לנוּ  מה וֹ ׁש ע, א )ת וּ ב? (הושע 
בּ ארוּ  הרי בּ ה וֹ ׁש ע. ה' דּ בּ ר ּת ח לּ ת 
בּ ני  מסּפ ר היה  כּ ן  ועל הדּ בר . את
 ּכ וּ מוּ ם  וגוֹ '. היּ ם  כּ חוֹ ל ישׂ ראל
לחזר בּ רכ וֹ ת, בּ כּמ ה א וֹ תם   בּ ר
לאביהם ולהׁש יבם  בּ ת ׁש וּ בה 
הּק דוֹ ׁש  מם  זז ולא ׁש בּ מים,
חטאיהם על ׁש ּמ חל עד  הוּ א   ּבּ ר ו

לפניו. והתנּק וּ 

ׁש ל בּ אוּ ר: כּ וֹ ס  ּת ּק נ וּ  לחנּ ם  ולא 
הדחה  ּכ אף בּ רכה
מ בּ פנים הדחה וּ ׁש טיפה ,
ּת וֹ כוֹ  להיוֹ ת מבּ חוּ ץ, וּ ׁש טיפה 
"וטהרוֹ  - ה דּ בר וסוֹ ד כּ בר וֹ ,
ׁש ה וּ א הּק נקן, וכא ׁש ר וק דּ ׁש וֹ ",
ׁש וֹ רה וּ מבּ חוּ ץ, מבּ פנים  ז לב
"יהו "ה בּ ּה  ׁש נּ אמר חכמה , ׁש ם



מכזיתמח פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

ואם ודּ אי, קנקן איה וּ  קנני  דּ רכּ וֹ "
בּ יּה  אּת מר דכיא , איהוּ  קנקן האי
ה נּ גע כּ ל ינּ קה  "א לאו  ואם ונ ּק ה,

כט)בּ ּה " ו  .(שם 

ית אל רכה ְְְִֵֶַָָָלהניח

ואיהוּ וקנקן א ּת תא , דּ א  נ ׁש  דּ בר 
ׁש טיפה צריכה הכי כּ וֹ ס ,
ועלּה  דּ ברכה, כוֹ ס היא אם  והדחה ,

ל)א ּת מר מד בּ רכה(יחזקאל "להניח  : 
אתקריאת לאו  ואם  ,"בּ ית אל
עליּה  דּ ילּה  ויין ה ּת רעלה, כּ וֹ ס

ו )א ּת מר לא  לא וֹ בד (משלי ׁש כר "ּת נוּ  : 
דּ ילּה  ׁש דים וכו '", נפ ׁש  למרי ויין
יין אבל מר וֹ רוֹ ת, א ׁש כּ וֹ לוֹ ת אינוּ ן 

אּת מר עלי ּה  דּ ברכה קד דּ כ וֹ ס  (תהלים 
דּ ת ּמ ןטו ) אנוֹ ׁש " לבב י שׂ ּמ ח  "ויין :

לב " מ שׂ ּמ חי  יׁש רים יהו "ה "ּפ ּק וּ די
טו ) יט דּ ילּה .(שם  א ׁש כּ וֹ לוֹ ת דּ אינוּ ן  ,

מ כּ זּ ית  ּפ ח וֹ ת  ׁש אכל  (כה)וה ּמ ׁש  
יצה ? מאי  הד  ר על הת ְִֵֶֶַַַַַַַָציעת 

א' עּמּוד  ער"ב זֹוהר  מהימנא רעיא עקב ַ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ֲ ַ ֶ ֵ ַ ָ  ָּפרׁשת
בּ וֹ צעחואר  הבּ ית בּ על ,(כו)רזא, 

דאמצעיתא, עּמ וּ דא  דּ א 

ה וּ א קנני דּ ר כּ וֹ ", רא ׁש ית  קנני
ה וּ א הזּ ה הּק נקן ואם  ו דּ אי, קנקן
לאו, ואם  ונּק ה, בּ וֹ  נאמר  ,ז

בּ ּה ". הנּ גע כּ ל ינּ קה "לא 

הא ה,בּ א וּ ר : זוֹ  אדם ׁש ל וקנקן 
צריכה  ּכ כוֹ ס, והוּ א
ׁש ל  כוֹ ס היא אם  והדחה , ׁש טיפה
"להניח  נאמר , ועליה  בּ רכה,
לאו, ואם ," בּ ית אל בּ רכה
היּ ין ועל הּת רעלה , כּ וֹ ס נקראת

נאמר וייןׁש לּ ּה  לא וֹ בד ׁש כר  "ּת נוּ  : 
הן ׁש לּ ּה  ה דים  וכ וּ '". נפ ׁש  למרי
ׁש ל  היּ ין  אבל מרוֹ רוֹ ת, א ׁש כּ וֹ ל וֹ ת

נאמר עליו  בּ רכה  ׁש ל "וייןכּ וֹ ס  : 
"ּפ ּק וּ די  ׁש ם אנ וֹ ׁש ", לבב ישׂ ּמ ח
ׁש הם לב", משׂ ּמ חי יׁש רים יהו"ה 

ׁש לּ ּה . האׁש כּ וֹ ל וֹ ת

ה בּ יתבּ אוּ ר: בּ על סוֹ ד,  ודר 
הע ּמ וּ ד  זה - בּ וֹ צע

ז"ל האר"י רבינו כתבי
חדïŁתיחה :כה. קנקן Łי ,õà Łç àמה אêא ñàנקן ôסéôל  אל אõמר ר àי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

האדם מעל õת ע ñר הäéנה בס "ד לי נראה ,õà אין Łחד äאפילŁ ויŁן יŁן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָמלא
האדם מין  éל הäáף éי ,õâלב הäáף מðד ולא ,õàŁ הנר"ן מðד הäא õתä יבŁְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹוח
ôŁאמר הäáף, הäא ñàנקן ôסéôל אל ולא בנר"ן, הäא Łההפר ורק ,õà Łְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹוה

הזוהר מכזיתמשניות  פחות שאכל מטוהשמש

ז"ל האר"י רבינו כתבי
,õ כõתàŁ הנר"ן Łהם õà Łç àמה אêא הם, Łוים éאדõניו éעבד éכהן éְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעם
Łהם áדõלים נרן י Łן מלא האêה האחר õנים õâרõת Łל Łחד קנקן Ł י הìה éְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי
הראõŁנים õâרõת Łל  äáף ר"ל יŁן Łוי éמלאכים äהיŁ הראõŁנים ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמõâרõת
:õà אין éן áם החדŁים האחרõנים õâרõת üערà Łהם קטìים נר"ן äאפילŁְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
äהיŁ הנר"ן הëה מה לדעת Łדñה רäח âאין éיון ז"ל  ה ëפרŁים äתבé ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמיהו
את לכàד äאנחנ צריכין ,ä נôא האחרõנים àŁגäפין ה ëה äמה הרא õŁנים àְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָגäפין 
לנר "ן  äזכ מ íתמא ראõŁנים õâר õת äהיŁ מאחר  נאמר éי מ íתמא ְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהראõŁנים
Łי àŁוâאי מני וע õד מעלתם, üמער מëאה אחד äנôא נמצא Łאין áְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָד õלים
ק"ב âף âסנהדרין áàמרא  éŁת äב õ כמä הåמן, קדימת מðד äעלינ יתרõן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהם
Łõנדר Łäרï בחברין, נפ ôח  למחר, אמר  מלכים, ŁלŁה ïרק עד  סçם אי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרב
מנה אתא לעוה "ב, חלק להם ואין ä תנõ מé ת"ח ä הי מלכים ŁלŁה ïְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹרק
למשרא בעית מהיכא  לן , קרית דאבוך וחבירי חבירך אמר בחלמיה ליה אתחזי
גמרית, לא המוציא למשרא דבעית מהיכא א"ל ידענא, לא א"ל המוציא,
בפרקא משמך  ליה דרישנא ולמחר  לי אגמרה א"ל לן, קרית וחבירך
י"א Łäרâ ח"א בי "ד  מהר"י הáאõן Łפרä ע"כ, וכו' בישולא דקדים מהיכא ְֵֵַָא"ל
נלקטים ודõר õâר  äבכל Ł נח Łל õארסà סט "א הŁìמõת éל  äנפל אדהר àâְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָחטא 
'äוכ éמלאכים ראõŁנים אם ארז"ל ולכן  הåה, לעõלם וביאם סט"א, מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהŁìמ õת
éŁל מ ïני האחרõנים, õâרõת על הראõŁנים לדõרõת äמעלה יתרõן להם ŁçŁְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
להן  Łי אחרת, מŁìמה יõתר הרàה זמן הñל õïת מן לצאת ñŁדמה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנŁמה
האחרת õמé üõאר זמן דמסאבא àסטרא Łקעה êŁא עליה ומעלה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיתרõן 
מנה õ ל והראה יõמים, לõקע יõם, àצõאה õŁקע õâמה õואינ לצאת, Łְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרה
קדם רב זמן הñל ïה  מן לצאת נŁמתם ñŁדמה מëה הראõŁנים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמעלת
Łäרï בישולא, דקדים היכא על  âמברכים ïàת הענין זה õל והראה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחר õנים,
יõתר הëקõם זה יכàד üלכ קדם, להתàל שקדם י õתר  õà õŁלט  שהאד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקõם
אŁר äמאכל äפרי  âגן וכל  בדצח"ם, זõהמא ôערבת ŁçŁ מ ïני äìë מ ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלבצוע 
זרäע õתõהיà õà הâבקה Ł חìה זהמת חלאת äìë מ Łרáתô Łאà ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻית àל 
äìë מ נתגרŁה נמצא להתàל ñŁדם זה àכéר ŁçŁ הëקõם זה ולכן àְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאדמה,
וא"כ הõëציא, לבציעת יõתר נבחר ü לכ הééר, שאר קדם רגעים וג' ב' ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהõåהמא
קדם הרàה זמן הסט "א מ äæמאת לצאת äדמñŁ הראõŁנים נ Łמ õת וכ"ש  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹכ"ש
äז àמעלה áד õלים Łהם וכיון והéבõד, הëעלה להם çŁאõת האחרõנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנŁמ õת
נמצא יע "ש, עכת"ד כ"כ  äחטא אם ôתêïא אל  éן ועל áדõל, éן áם יצרם üְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָלכ
למה הæעם מ äבן האחרõנים נŁמ õת על  הראõŁנים נŁמ õת מעל õת יתרõן ְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָמæעם
Łהא õà êŁâיט מ äם ä והינ יפה, ìŁאפה ëàקõם הõëציא ïרäסת לבצע  üְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצרי

הééר: מŁאר ְִִֵַָָיõתר

א: ìŁאפהאõת ëàקõם הõëציא עליו üברëŁ הïת לבצע להåהר אדם éל üְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹצרי
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ואם ודּ אי, קנקן איה וּ  קנני  דּ רכּ וֹ "
בּ יּה  אּת מר דכיא , איהוּ  קנקן האי
ה נּ גע כּ ל ינּ קה  "א לאו  ואם ונ ּק ה,

כט)בּ ּה " ו  .(שם 

ית אל רכה ְְְִֵֶַָָָלהניח

ואיהוּ וקנקן א ּת תא , דּ א  נ ׁש  דּ בר 
ׁש טיפה צריכה הכי כּ וֹ ס ,
ועלּה  דּ ברכה, כוֹ ס היא אם  והדחה ,

ל)א ּת מר מד בּ רכה(יחזקאל "להניח  : 
אתקריאת לאו  ואם  ,"בּ ית אל
עליּה  דּ ילּה  ויין ה ּת רעלה, כּ וֹ ס

ו )א ּת מר לא  לא וֹ בד (משלי ׁש כר "ּת נוּ  : 
דּ ילּה  ׁש דים וכו '", נפ ׁש  למרי ויין
יין אבל מר וֹ רוֹ ת, א ׁש כּ וֹ לוֹ ת אינוּ ן 

אּת מר עלי ּה  דּ ברכה קד דּ כ וֹ ס  (תהלים 
דּ ת ּמ ןטו ) אנוֹ ׁש " לבב י שׂ ּמ ח  "ויין :

לב " מ שׂ ּמ חי  יׁש רים יהו "ה "ּפ ּק וּ די
טו ) יט דּ ילּה .(שם  א ׁש כּ וֹ לוֹ ת דּ אינוּ ן  ,

מ כּ זּ ית  ּפ ח וֹ ת  ׁש אכל  (כה)וה ּמ ׁש  
יצה ? מאי  הד  ר על הת ְִֵֶֶַַַַַַַָציעת 

א' עּמּוד  ער"ב זֹוהר  מהימנא רעיא עקב ַ ַ ָ ְ ֵ ְ ָ ֲ ַ ֶ ֵ ַ ָ  ָּפרׁשת
בּ וֹ צעחואר  הבּ ית בּ על ,(כו)רזא, 

דאמצעיתא, עּמ וּ דא  דּ א 

ה וּ א קנני דּ ר כּ וֹ ", רא ׁש ית  קנני
ה וּ א הזּ ה הּק נקן ואם  ו דּ אי, קנקן
לאו, ואם  ונּק ה, בּ וֹ  נאמר  ,ז

בּ ּה ". הנּ גע כּ ל ינּ קה "לא 

הא ה,בּ א וּ ר : זוֹ  אדם ׁש ל וקנקן 
צריכה  ּכ כוֹ ס, והוּ א
ׁש ל  כוֹ ס היא אם  והדחה , ׁש טיפה
"להניח  נאמר , ועליה  בּ רכה,
לאו, ואם ," בּ ית אל בּ רכה
היּ ין ועל הּת רעלה , כּ וֹ ס נקראת

נאמר וייןׁש לּ ּה  לא וֹ בד ׁש כר  "ּת נוּ  : 
הן ׁש לּ ּה  ה דים  וכ וּ '". נפ ׁש  למרי
ׁש ל  היּ ין  אבל מרוֹ רוֹ ת, א ׁש כּ וֹ ל וֹ ת

נאמר עליו  בּ רכה  ׁש ל "וייןכּ וֹ ס  : 
"ּפ ּק וּ די  ׁש ם אנ וֹ ׁש ", לבב ישׂ ּמ ח
ׁש הם לב", משׂ ּמ חי יׁש רים יהו"ה 

ׁש לּ ּה . האׁש כּ וֹ ל וֹ ת

ה בּ יתבּ אוּ ר: בּ על סוֹ ד,  ודר 
הע ּמ וּ ד  זה - בּ וֹ צע

ז"ל האר"י רבינו כתבי
חדïŁתיחה :כה. קנקן Łי ,õà Łç àמה אêא ñàנקן ôסéôל  אל אõמר ר àי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

האדם מעל õת ע ñר הäéנה בס "ד לי נראה ,õà אין Łחד äאפילŁ ויŁן יŁן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָמלא
האדם מין  éל הäáף éי ,õâלב הäáף מðד ולא ,õàŁ הנר"ן מðד הäא õתä יבŁְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹוח
ôŁאמר הäáף, הäא ñàנקן ôסéôל אל ולא בנר"ן, הäא Łההפר ורק ,õà Łְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹוה

הזוהר מכזיתמשניות  פחות שאכל מטוהשמש

ז"ל האר"י רבינו כתבי
,õ כõתàŁ הנר"ן Łהם õà Łç àמה אêא הם, Łוים éאדõניו éעבד éכהן éְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעם
Łהם áדõלים נרן י Łן מלא האêה האחר õנים õâרõת Łל Łחד קנקן Ł י הìה éְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָי
הראõŁנים õâרõת Łל  äáף ר"ל יŁן Łוי éמלאכים äהיŁ הראõŁנים ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמõâרõת
:õà אין éן áם החדŁים האחרõנים õâרõת üערà Łהם קטìים נר"ן äאפילŁְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
äהיŁ הנר"ן הëה מה לדעת Łדñה רäח âאין éיון ז"ל  ה ëפרŁים äתבé ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמיהו
את לכàד äאנחנ צריכין ,ä נôא האחרõנים àŁגäפין ה ëה äמה הרא õŁנים àְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָגäפין 
לנר "ן  äזכ מ íתמא ראõŁנים õâר õת äהיŁ מאחר  נאמר éי מ íתמא ְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהראõŁנים
Łי àŁוâאי מני וע õד מעלתם, üמער מëאה אחד äנôא נמצא Łאין áְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָד õלים
ק"ב âף âסנהדרין áàמרא  éŁת äב õ כמä הåמן, קדימת מðד äעלינ יתרõן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהם
Łõנדר Łäרï בחברין, נפ ôח  למחר, אמר  מלכים, ŁלŁה ïרק עד  סçם אי  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרב
מנה אתא לעוה "ב, חלק להם ואין ä תנõ מé ת"ח ä הי מלכים ŁלŁה ïְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹרק
למשרא בעית מהיכא  לן , קרית דאבוך וחבירי חבירך אמר בחלמיה ליה אתחזי
גמרית, לא המוציא למשרא דבעית מהיכא א"ל ידענא, לא א"ל המוציא,
בפרקא משמך  ליה דרישנא ולמחר  לי אגמרה א"ל לן, קרית וחבירך
י"א Łäרâ ח"א בי "ד  מהר"י הáאõן Łפרä ע"כ, וכו' בישולא דקדים מהיכא ְֵֵַָא"ל
נלקטים ודõר õâר  äבכל Ł נח Łל õארסà סט "א הŁìמõת éל  äנפל אדהר àâְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָחטא 
'äוכ éמלאכים ראõŁנים אם ארז"ל ולכן  הåה, לעõלם וביאם סט"א, מן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהŁìמ õת
éŁל מ ïני האחרõנים, õâרõת על הראõŁנים לדõרõת äמעלה יתרõן להם ŁçŁְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
להן  Łי אחרת, מŁìמה יõתר הרàה זמן הñל õïת מן לצאת ñŁדמה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנŁמה
האחרת õמé üõאר זמן דמסאבא àסטרא Łקעה êŁא עליה ומעלה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיתרõן 
מנה õ ל והראה יõמים, לõקע יõם, àצõאה õŁקע õâמה õואינ לצאת, Łְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחרה
קדם רב זמן הñל ïה  מן לצאת נŁמתם ñŁדמה מëה הראõŁנים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמעלת
Łäרï בישולא, דקדים היכא על  âמברכים ïàת הענין זה õל והראה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחר õנים,
יõתר הëקõם זה יכàד üלכ קדם, להתàל שקדם י õתר  õà õŁלט  שהאד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקõם
אŁר äמאכל äפרי  âגן וכל  בדצח"ם, זõהמא ôערבת ŁçŁ מ ïני äìë מ ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלבצוע 
זרäע õתõהיà õà הâבקה Ł חìה זהמת חלאת äìë מ Łרáתô Łאà ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻית àל 
äìë מ נתגרŁה נמצא להתàל ñŁדם זה àכéר ŁçŁ הëקõם זה ולכן àְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאדמה,
וא"כ הõëציא, לבציעת יõתר נבחר ü לכ הééר, שאר קדם רגעים וג' ב' ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהõåהמא
קדם הרàה זמן הסט "א מ äæמאת לצאת äדמñŁ הראõŁנים נ Łמ õת וכ"ש  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹכ"ש
äז àמעלה áד õלים Łהם וכיון והéבõד, הëעלה להם çŁאõת האחרõנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנŁמ õת
נמצא יע "ש, עכת"ד כ"כ  äחטא אם ôתêïא אל  éן ועל áדõל, éן áם יצרם üְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָלכ
למה הæעם מ äבן האחרõנים נŁמ õת על  הראõŁנים נŁמ õת מעל õת יתרõן ְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָמæעם
Łהא õà êŁâיט מ äם ä והינ יפה, ìŁאפה ëàקõם הõëציא ïרäסת לבצע  üְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצרי

הééר: מŁאר ְִִֵַָָיõתר

א: ìŁאפהאõת ëàקõם הõëציא עליו üברëŁ הïת לבצע להåהר אדם éל üְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹצרי



מכזיתנ פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
יפה ìŁאפה ëàקõם לאכõל  õל אפŁר Łאי זקן ורק י õתר , Ł הא õà õŁלט ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיפה

:üהר מ ëקõם יבצע  אז קŁה Łהäא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָמחמת
: ב נטילהאõת àין  להתע íק אסäר éן ועל סעäדה, ידים לנטילת ôכף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָארז"ל

מהíעäדה, õôעâ מסיח זה הרי õà õעסקà âנמצא עסק, àאיזה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהõëציא
ä אפיל äהינâ õô עâ מסיח  הäא נמצא  õà לדקâק ü צרי אם âהäא éל  עסק ä ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואפיל
העה ëéה לדעת Łעõת הõëרה לראõת õא רע, õא טõב  הäא אם מטàע ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלראõת
נטילת àין מíע äדה õô עâ מסיח  זה הרי לדקâק üצריâ מאחר éי  àזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכõçצא 
עõד ולא הõëציא , לברéת נטילה àין ידàר êŁא יåהר וכן ואסäר, äסעäדה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹידים
ויבצע , הõëציא üיבר ה äáìב àגמר ôכף אêא  יפסיק, לא Łàתיקה äאפיל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאêא
üäê ה éדי להõëציא נ äáב àין יŁהה êŁא  לכôח êה להåהר üוצרי מ ôר, äְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻבדיעבד

:üכà להåהר éדי רב זריזäת üוצרי אëה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָכ"ב 
ג : העםאõת המõן להזהיר üוצרי אסäר, מעט üäêה äאפיל לבית מ àית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָָהליכה

äבד לחדר מחדר וכõçצא מלח õא מט ïחת להביא ק õפצים לפעמים éי  יעבדàזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
שרי:

ד: וכä',אõת  רõעי ה' לדוד מזמ õר יאמר סעäדה éל  קדם כ "י כ"מ  àספר éְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹתäב 
קודם מן רעוא יהא Łñàת יאמר  áם ,Łפìה äמזõן õ נõ מז יחסר êŁא יבות זן õàŁְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ע"כ õâדים äכרŁו äתŁ רעים äאכל עד 'äוכ לגìי àאתי ïסäק ויאמר äוכ ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹע"ק
האכילה ñŁדם ליקבה"ו נíח וגם ידים, נטילת קדם יאמר  זה âכל וâאי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻונראה
àין  רõעי ה' מזמ õר לõמר נõהגים העõלם üא נטילה, קדם  יאמר  éן áם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוהŁñàה 
אין  הפסק מäם àזה מפקïקים ŁçŁ ïי על  ואף הõëציא, לברéת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻנטילה

àידם: ְְִָָלמח õת
ה : עłראõת éנגד אצàעõת עłר àם ŁçŁ àרכה Łàעת  הïת על  ידיו ב ' ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיôן

éלאים, תזרע  לא ý דłו äבחמר, õŁàר Łתחר לא הם äêוא ïàת, הôלäיõת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹֹמצõת
עני, מעłר õא ב', äמע łר א', äמעłר äתרäמה, äבäéרים , äפאה וŁכחה  ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָולקט 
מלאכה àכל éי האפ çה עד החריŁה מן ŁçŁ מלאכ õת עłר éנגד וגם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחêה,
ôבõת ועłרה הõëציא, àברéת ôב õת עłרה Łי üלכ õìéדע, נ"ק àרäר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָנעłה

:'äוכ éל  עיני  àְְֵֵָָפס äק
ו : ה"אאõת  ãאäê מ üõתà Łי äאלé הõëציא Łל àה"א Łיáלהדä לדק âק üְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָצרי

ה' éזה ãעצמ àפני מז éירה ä אלé àק õל ויגàיהנה מעט ãà üיארי לכן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחרת,
ז"ל , äנàלר הëצõת  Łàער וכ ìזéר אחרת ה "א ãמלאà לכäן äçŁכל  éדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמõציא
ôŁי  àין זק äף הïת את יôן אז àהא üמארי õתõהיà הõëציא לתבת äְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָכáçŁיע
äבסידäר הארץ, מן ôבת äבין לחם ôבת àין רוח  לתת ויåהר קצת, äìיהàויג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו
על הי"ס מ éל להïŁיע äתכäן הïת על ýידי ב' ìôיח  éתäב ז"ל הרש"ש äנàְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָר
ýידי ב ôגàיה הõëציא äבמ êת âהõëציא, הה' Ł יáותד לחם, הìקראת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהëלכäת
üצריâ ה õëציא àברéת õלהסיר üצרי יד àית õל Łי ואם עכ"ל , àאמצע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהêחם

הזוהר מכזיתמשניות  פחות שאכל נאוהשמש

ז"ל האר"י רבינו כתבי
הïת: על  Łëמ ידיו ôŁְִֶֶַַַַָָָָהיינה

ז: לאאõת  áם éחסר, âמחזי ãôחבר עם äìôàר ìŁתחàרה מëקõם יבצע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
õ עצמ הäא  הàית äבעל יõתר, יפה מקõם õתõא ìŁאפה äואפיל סדק  àמקõם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָיבצע
üברçŁ לאõרח  כב õד  לחלק יכ õל äמיהä ,äìë מ áדõל אõרח ŁçŁ ïי על אף õàְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצע

נõהגים: וכן  הõëציא àרéת ְְֲִִִֵַַהäא
ח : יõתראõת ולא  עין , éצר ìŁראה מéזית ïח õת קט ìה ïרäסה יבצע  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלא

àŁàת אבל  ,õâלב ואכל àחõל  אמ äרים âברים ëàה éרעב ôן, ìŁראה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמàéיצה
õ יתà àני עם אכל  אם àחõל  וכן àŁת לכב õד áדõלה  לבצע שרי õâלב אכל  ä ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאפיל
åéית, ואחד אחד לכל  õàŁצע הåאת הïרäסה מן  ל ôן  éדי áדõלה לבצע  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻמôר
ôח êה יטעם הõàצע  üלפיכ הõàצע , çŁטעם עד לטעם ראין המסàין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֻואין 

ל ëסàין: יחêק üé ְְְִֵַַַַָֻואחר
ט: ŁçŁמע äאõת éדי  àנחת  רם àקõל  üיבר חובה ידי הëסàין להõציא  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻהõàצע 

ידי  להõציאם çŁכäן ויזהר אחת, ôבה  חסרõן àלôי ãêé הàרכה את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהëסàין
àכל מדקâקין חסידים Ł וי ,õתéברà ח õבה ידי  לצאת äנäéית הם וגם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָחõבה
קדם Łäפרà àפיהם äאמרçŁ חõבה ידי אחרים ãà להõציא äיברכ אŁר àְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹרכה
מנהג  והäא ,äז àברכה קõלי הõמע éל  ח õבה  ידי להõציא מכäן הריני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהàרכה 
áם יכäן, àוâאי üכà ירáיל  ואם מכäן õואינ טרäד õàל Łהאדם יזëâן  éי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיפה
Łאõמרים לאמן יכäן üברëה áŁם רם àקõל אמן לענõת נזהרים äיהי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהמסàין
äקט äפה, חט äפה àרכה üמבר הàית àעל  שראה ואõרח אמן, ח õבת ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוי õצא
הïרäסה על Łלחà õ לעצמ האõרח üיבר אז עליו מכäן õאינŁ ŁŁõחŁ õְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָא
ü מõíה àבן הענין וכן ה לõם, דרכי מ ïני הàית àעל Łיáיר êŁא éדי àְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהצנע 

üלכ üנצר אם üé çŁעłה אביו Łלחן :על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ
י: הõíד,אõת ïי על üצרי éן  éי àמלח ïעמים ג' הïת ויט àיל מלח להביא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמצוה

ממתקים והם חסדים, Łל Łה Łהם הוי"ה ïעמים ג' מס ïר הäא Łהêחם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹויכ äן
מלח , éמנין הוי"ה ïעמים ג' מס ïר éן áם Łהם àמלח  הרמ äזים áבäרõת ŁְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלŁה
äבעת ויאכל מ çד יבצע  אêא ימ ôין לא הëלח  ä הביא ולא הõëציא üרà ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹואם
"על äכתיב ל ëזàח  õâמה âהŁלחן ברהמ "ז אחר עד הלחן על הëלח äביאçŁְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻ
להניח נ õהגין Łוי הïרענõçת מן להגן  מסáל הäא וגם מלח " ôקריב ýנàקר éְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻֻל
הäא ונכõן יפה äמנהג ז"ל, האר"י äנàר Łàם וכ"כ אזõב õà ŁçŁ éלי הלחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
וע çן  יבא, Łלחן על  וצדיק לדבר סימן צ âיק  הìקרא  היסõד àסõד הäא ְְְְְִִֵַַַַָָֻדהאזוב

יע "ש: האז õב  àענין Łם äבבא äר רצ "ט  âף äהאזינ ְְְֲִִֵֵַַַָָבזוה"ק 
יא: מקõםאõת עד לפניהם יניח  אêא המסàין לפני הïרäסה יזרק êŁא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻיåהר

ב "מ , לאבל אêא çàד נõתנים âאין המס àין àיד  הïרäסה י ôן  ולא מ áעת, õדçŁְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
לפניהם יניח  א êא àידם הïרäסה יôן êŁא הñט ìים ààנים áם àזה יåהר éן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹועל

נõטלים: ְְִֵוהם



מכזיתנ פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
יפה ìŁאפה ëàקõם לאכõל  õל אפŁר Łאי זקן ורק י õתר , Ł הא õà õŁלט ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיפה

:üהר מ ëקõם יבצע  אז קŁה Łהäא ְֲִִֵֶֶַַַָָָָמחמת
: ב נטילהאõת àין  להתע íק אסäר éן ועל סעäדה, ידים לנטילת ôכף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָארז"ל

מהíעäדה, õôעâ מסיח זה הרי õà õעסקà âנמצא עסק, àאיזה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהõëציא
ä אפיל äהינâ õô עâ מסיח  הäא נמצא  õà לדקâק ü צרי אם âהäא éל  עסק ä ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָואפיל
העה ëéה לדעת Łעõת הõëרה לראõת õא רע, õא טõב  הäא אם מטàע ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלראõת
נטילת àין מíע äדה õô עâ מסיח  זה הרי לדקâק üצריâ מאחר éי  àזה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכõçצא 
עõד ולא הõëציא , לברéת נטילה àין ידàר êŁא יåהר וכן ואסäר, äסעäדה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹידים
ויבצע , הõëציא üיבר ה äáìב àגמר ôכף אêא  יפסיק, לא Łàתיקה äאפיל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאêא
üäê ה éדי להõëציא נ äáב àין יŁהה êŁא  לכôח êה להåהר üוצרי מ ôר, äְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻבדיעבד

:üכà להåהר éדי רב זריזäת üוצרי אëה, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָכ"ב 
ג : העםאõת המõן להזהיר üוצרי אסäר, מעט üäêה äאפיל לבית מ àית ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָָהליכה

äבד לחדר מחדר וכõçצא מלח õא מט ïחת להביא ק õפצים לפעמים éי  יעבדàזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
שרי:

ד: וכä',אõת  רõעי ה' לדוד מזמ õר יאמר סעäדה éל  קדם כ "י כ"מ  àספר éְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹתäב 
קודם מן רעוא יהא Łñàת יאמר  áם ,Łפìה äמזõן õ נõ מז יחסר êŁא יבות זן õàŁְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ע"כ õâדים äכרŁו äתŁ רעים äאכל עד 'äוכ לגìי àאתי ïסäק ויאמר äוכ ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹע"ק
האכילה ñŁדם ליקבה"ו נíח וגם ידים, נטילת קדם יאמר  זה âכל וâאי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻונראה
àין  רõעי ה' מזמ õר לõמר נõהגים העõלם üא נטילה, קדם  יאמר  éן áם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוהŁñàה 
אין  הפסק מäם àזה מפקïקים ŁçŁ ïי על  ואף הõëציא, לברéת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻנטילה

àידם: ְְִָָלמח õת
ה : עłראõת éנגד אצàעõת עłר àם ŁçŁ àרכה Łàעת  הïת על  ידיו ב ' ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיôן

éלאים, תזרע  לא ý דłו äבחמר, õŁàר Łתחר לא הם äêוא ïàת, הôלäיõת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹֹמצõת
עני, מעłר õא ב', äמע łר א', äמעłר äתרäמה, äבäéרים , äפאה וŁכחה  ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָולקט 
מלאכה àכל éי האפ çה עד החריŁה מן ŁçŁ מלאכ õת עłר éנגד וגם ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחêה,
ôבõת ועłרה הõëציא, àברéת ôב õת עłרה Łי üלכ õìéדע, נ"ק àרäר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָנעłה

:'äוכ éל  עיני  àְְֵֵָָפס äק
ו : ה"אאõת  ãאäê מ üõתà Łי äאלé הõëציא Łל àה"א Łיáלהדä לדק âק üְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָצרי

ה' éזה ãעצמ àפני מז éירה ä אלé àק õל ויגàיהנה מעט ãà üיארי לכן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחרת,
ז"ל , äנàלר הëצõת  Łàער וכ ìזéר אחרת ה "א ãמלאà לכäן äçŁכל  éדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹמõציא
ôŁי  àין זק äף הïת את יôן אז àהא üמארי õתõהיà הõëציא לתבת äְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָכáçŁיע
äבסידäר הארץ, מן ôבת äבין לחם ôבת àין רוח  לתת ויåהר קצת, äìיהàויג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו
על הי"ס מ éל להïŁיע äתכäן הïת על ýידי ב' ìôיח  éתäב ז"ל הרש"ש äנàְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָר
ýידי ב ôגàיה הõëציא äבמ êת âהõëציא, הה' Ł יáותד לחם, הìקראת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהëלכäת
üצריâ ה õëציא àברéת õלהסיר üצרי יד àית õל Łי ואם עכ"ל , àאמצע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהêחם

הזוהר מכזיתמשניות  פחות שאכל נאוהשמש

ז"ל האר"י רבינו כתבי
הïת: על  Łëמ ידיו ôŁְִֶֶַַַַָָָָהיינה

ז: לאאõת  áם éחסר, âמחזי ãôחבר עם äìôàר ìŁתחàרה מëקõם יבצע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
õ עצמ הäא  הàית äבעל יõתר, יפה מקõם õתõא ìŁאפה äואפיל סדק  àמקõם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָיבצע
üברçŁ לאõרח  כב õד  לחלק יכ õל äמיהä ,äìë מ áדõל אõרח ŁçŁ ïי על אף õàְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹצע

נõהגים: וכן  הõëציא àרéת ְְֲִִִֵַַהäא
ח : יõתראõת ולא  עין , éצר ìŁראה מéזית ïח õת קט ìה ïרäסה יבצע  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלא

àŁàת אבל  ,õâלב ואכל àחõל  אמ äרים âברים ëàה éרעב ôן, ìŁראה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמàéיצה
õ יתà àני עם אכל  אם àחõל  וכן àŁת לכב õד áדõלה  לבצע שרי õâלב אכל  ä ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹאפיל
åéית, ואחד אחד לכל  õàŁצע הåאת הïרäסה מן  ל ôן  éדי áדõלה לבצע  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻמôר
ôח êה יטעם הõàצע  üלפיכ הõàצע , çŁטעם עד לטעם ראין המסàין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֻואין 

ל ëסàין: יחêק üé ְְְִֵַַַַָֻואחר
ט: ŁçŁמע äאõת éדי  àנחת  רם àקõל  üיבר חובה ידי הëסàין להõציא  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻהõàצע 

ידי  להõציאם çŁכäן ויזהר אחת, ôבה  חסרõן àלôי ãêé הàרכה את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻהëסàין
àכל מדקâקין חסידים Ł וי ,õתéברà ח õבה ידי  לצאת äנäéית הם וגם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָחõבה
קדם Łäפרà àפיהם äאמרçŁ חõבה ידי אחרים ãà להõציא äיברכ אŁר àְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹרכה
מנהג  והäא ,äז àברכה קõלי הõמע éל  ח õבה  ידי להõציא מכäן הריני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהàרכה 
áם יכäן, àוâאי üכà ירáיל  ואם מכäן õואינ טרäד õàל Łהאדם יזëâן  éי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיפה
Łאõמרים לאמן יכäן üברëה áŁם רם àקõל אמן לענõת נזהרים äיהי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהמסàין
äקט äפה, חט äפה àרכה üמבר הàית àעל  שראה ואõרח אמן, ח õבת ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָוי õצא
הïרäסה על Łלחà õ לעצמ האõרח üיבר אז עליו מכäן õאינŁ ŁŁõחŁ õְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָא
ü מõíה àבן הענין וכן ה לõם, דרכי מ ïני הàית àעל Łיáיר êŁא éדי àְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהצנע 

üלכ üנצר אם üé çŁעłה אביו Łלחן :על ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻ
י: הõíד,אõת ïי על üצרי éן  éי àמלח ïעמים ג' הïת ויט àיל מלח להביא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמצוה

ממתקים והם חסדים, Łל Łה Łהם הוי"ה ïעמים ג' מס ïר הäא Łהêחם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹויכ äן
מלח , éמנין הוי"ה ïעמים ג' מס ïר éן áם Łהם àמלח  הרמ äזים áבäרõת ŁְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלŁה
äבעת ויאכל מ çד יבצע  אêא ימ ôין לא הëלח  ä הביא ולא הõëציא üרà ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹואם
"על äכתיב ל ëזàח  õâמה âהŁלחן ברהמ "ז אחר עד הלחן על הëלח äביאçŁְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻ
להניח נ õהגין Łוי הïרענõçת מן להגן  מסáל הäא וגם מלח " ôקריב ýנàקר éְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻֻל
הäא ונכõן יפה äמנהג ז"ל, האר"י äנàר Łàם וכ"כ אזõב õà ŁçŁ éלי הלחן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
וע çן  יבא, Łלחן על  וצדיק לדבר סימן צ âיק  הìקרא  היסõד àסõד הäא ְְְְְִִֵַַַַָָֻדהאזוב

יע "ש: האז õב  àענין Łם äבבא äר רצ "ט  âף äהאזינ ְְְֲִִֵֵַַַָָבזוה"ק 
יא: מקõםאõת עד לפניהם יניח  אêא המסàין לפני הïרäסה יזרק êŁא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻיåהר

ב "מ , לאבל אêא çàד נõתנים âאין המס àין àיד  הïרäסה י ôן  ולא מ áעת, õדçŁְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
לפניהם יניח  א êא àידם הïרäסה יôן êŁא הñט ìים ààנים áם àזה יåהר éן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹועל

נõטלים: ְְִֵוהם



מכזיתנב  פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
יב: עליו אõת  üרàŁ הêחם מן הæהõרים äאפיל וע õף חçה לבהמה יôן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

יåהר וכן éלל, הלחן  על  הא מן  מאכל וäŁם לחם יôן לא ולטמאים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהõëציא
זרה, עבõדה עõבד õאינŁ יŁמעאלי äואפיל ה לחן מן מאכל לעכו"ם יôן êŁְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻא
הëז àח âגמת עõמד Łהלחן  מïני  ,ãà לן  לית איבה ŁŁח Łי אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻורק

àזה: יåהר üלכ עליו מכ ïר  אדם Łל õלחנŁâְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
יג : ואחראõת המסàין, מרõב  אמן çŁכלה עד אêא לבצע  הõàצע ראי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻאין

דקדיש אמן ä ואפיל לאכילה àרכה àין יłיח  ולא מ çד יאכל  וה àציעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהàרכה 
àדברים łח  ואם לאכילה, àרכה àין יłיח  לא אפן äב äŁם çŁטעם עד יענה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
âלא ïי על אף לíע äדה הçכים àדברים łח ואם ,ü לברä לחזר üצרי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹחיצõנçים
äלכôח êה üלברä לחזר üצרי אין וכõçצא מלח äהביא Łאמר éגõן לברכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹשייכי

çŁאכל: עד יłיח  êŁא  לברכה הçכים âàברים äאפיל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיåהר 
יד: äמ éלאõת יłיח , לא àלע êŁא עõד éל õ עסõול לפיו הëאכל Łהכניס  äְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאפיל

,üלברä לחזר üצרי אין חיצ õנ çים àדברים äאפיל àŁלע  קדם łח  אם ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמקõם
מ ïרäסת åéית לאכõל  çŁגמר עד éלל  י łיח êŁא להåהר נכ õן  äְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלכôח êה

ִַהõëציא:
: טו לíעäדה,א õת הçכים âברים חשוב  זה הרי לבהמה מאכל äנô אמר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאם

מים äנô אמר ואם ,õô לבהמ מאכל ôçŁן קדם לאכõל לאדם âאסäר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמïני
éן  על àאחרõנים ועçן יä"ד  אõת קס"ז סי ' בחס "ל וכìזéר להסïôק  Łי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָלבהמה

:õà לà הàרכה çŁהרהר טõב  ְְְְִֵֶַַָָבכה"ג
: טז לאאõת והëסàäין üלברä לחזר õינâŁ חיצõנçים àדברים ה õàצע łח  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאם

הõàצע , Łל  Łנ çה לברכה לכäן צריכים ואין ואõכלים חõבתם ידי  äיצא äְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהפסיק
àזה ïלäגתא Łי הם ä טעמçŁ קדם הõàצע שטעם לאחר המס àין ä חł ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻואם

:äאכלçו àלבבם הàרכה äיהרהר ולכן ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹוסב"ל ,
יז: מצוהאõת חäàב מ äם הíעäדה  ס õף הõëציא ïרäסת Łירי לאכ õל  נõהגים Łְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָי

äñôן  àזה Łוי "ýôארŁ מä ýטנא üäרà" äכתיב àפיו הõëציא טעם çŁאר äְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָכדי
âאם ישכחנה êŁא בנפשיה ליה דקים àתנאי üא הäא, יפה äמנהג הàרית ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹלפגם
כ"ג  סימן החçים àכף ועçן נתן מגרעõת ואדרבה ליה אהני מאי אכלה ולא Łְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹכח 
חתיכת לאכ õל האדם י åהר ïנים éל  ועל  üכà ינהג לא הכחן üלכ י"ג, ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹאõת

אחרõנים: מים לנטילת Łëמ üä סמ הלחן מן מעט ïְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻת
א':כו. Łäרâ àŁת  ליל  Łäâק âרŁäי הäéנõת הêחםŁער מן ôבצע  üé ואחר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

üŁ נמ מ ם אŁר החכמה éנגד והäא ìéזéר הוי"ה Łל י' אõת éנגד Łהäא ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהימני
אôה, äì ותאכל éזית , Łעäר ôח êה äìëמ ותבצע האר, מ éל הëעêה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהëזõן
ôבðע üé ואחר הז"א, Łהוא הוי"ה Łל  י' אõת éנגד הäא  הåה Łהéזית äְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻתכäן
Łל אחרõנה י' אõת éנגד  Łהיא äתכ äן  ,ýôŁלא ותôן éביצה, Łéעäר ב' àְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָציעה
üé ואחר יאהדונהי , Łם äłויע çŁתח àרו äתכäן דז"א, àנ äקבא Łהיא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאדנ"י

הזוהר מכזיתמשניות  פחות שאכל נגוהשמש

 צרי וּ בׁש בּ ת האמצעי. קו דּ איהוּ 
ה'. ה' דּ אינּ וּ ן כּ כּ רוֹ ת, מ ני לבצוֹ ע
דּ אמצעיתא . ו ' דּ א  הבּ ית, בּ על

דּ א) וּ בגין דא דּ לא(וּ כגוונא וּ בגין 
יכיל  כרעבּת נוּ תא , לאתחזאה 

כּ בּ יצה וחד חד לכל בּ ּה  .(כז)למבצע 
נק וּ דין אינּ וּ ן וי'. י' כבּ יצה . מאי
פרוּ רי אתקרי קדּ יׁש א , דּ ׁש מא 
דּ זרע, ט ּפ ין לקבל וא לּ ין בכ זּ ית.
בּ  לוֹ ן  וזריק בּ הוֹ ן, דּ מזלזל וּ מאן
קא עניּ וּ תא ,אצטרי דּ לא  אתר
הדא ונד. נע ואזיל א בּ תריּה , רדיף

דכתיב, טו )הוּ א הוּ א(איּ וֹ ב נוֹ דד : 
תוֹ רה, א לּ א לחם  ולית א יּ ה. ללּ חם 
עליּה , דּ מרחם מאן איּ ה צוֹ וח והוּ א

יׁש כּ ח . ולא

האמצעי. קו ׁש ה וּ א  האמצעי,
מּת י  לבצע צרי וּ ב ׁש בּ ת
- ה בּ ית בּ על ה '. ה ' ׁש הן כּ כּ רוֹ ת,

האמצע. ׁש ל  ו' וּ מ וּ ם זה זוֹ . (וּ בצוּ רה 

כרעבתנוּ ת,זה ) יראה ׁש לּ א  וּ כדי 
ואחד  אחד לכל בּ ּה  לבצע יכוֹ ל

כּ בּ יצה זּ ה  מה  והןכּ בּ יצה. וי'. י' ? 
הם ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש ,ה נּ קדּ וֹ ת  

ואלּ וּ  ׁש בּ כזּ ית. ּפ רוּ רים  נקראים
ׁש ּמ זלזל  וּ מי הזּ רע. ט ּפ וֹ ת כּ נגד
,צרי ׁש לּ א  בּ מקוֹ ם וזוֹ רקן  בּ הן
נע וה וֹ ל אחריו, רוֹ דפת העניּ וּ ת 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כג )ונד. טו, "נדד (איוב  : 
אלּ א לחם ואין איּ ה ", ל לּ חם  ה וּ א

צוֹ וח  והוּ א מי ּת וֹ רה, א יּ ה : 
עליו מוֹ צא.ׁש ּמ רחם  ולא  ? 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
Łם. הŁõçבים הíעäדה àני לŁאר ותôן ôְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָבצע 

ו': ïרק ה àת Łער חçים עץ י äדïרי àסõד ,ý לעצמ éזית ôבצע  üé ואחר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָ
דיאהדונ"הי. אחר õנה י ' הäא ,ýôŁ לא àéיצה üé ואחר דהו"יה. ְְְְֲִִֵַַַַָָָָראõŁנה

י"ז: ïרק  ה àת  Łער  ח çים עץ éי ïרי י ', אõת Łהäא ימיני, הêחם מן ותבצע ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
Łהäא àציעה ותבצע àŁכ êם, הëעêה הëזõן הäא ëŁם החכמה, נגד ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהäא
ב ' àציעה ותבצע  אנïין. זעיר  Łהäא הויה Łל י' éנגד והäא ,ýל ותñח ìה éְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזית
äתח àרם, נäקבא, Łהיא אדנ"י Łל הי ' éנגד Łהיא ,ýôŁלא äותתננ àיצה, Łְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעäר

לאחרים. לתת  ôרצה  אם אחרת, àציעה ôבצע  üé ואחר יאהדונה "י . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָונעłה
ה áב äרõת:כז. את למ ôק éדי àמלח  ה êחם אחרטäàל והëלח . הàציעה  äéנõת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

אõת õçת äמלח  לחם éי äתכäן àמלח, הõëציא ïרäסת לט àל üצרי הêחם ôŁְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹבצע 
áימטרçא Łהם הויõת, Ł לŁ אל  רõמז  הêחם éי àהם הìמצא הינ äי  אבל Łְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוõת,
Łל הויõת ŁלŁ הäא äמלח  הõìדעים. àŁיס õד חסדים ŁלŁה סõד והäא ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחם,
ידי  על áבäרõת Łלה למôק äתכ äן õìéדע. הìמ ôקõת àŁיסõד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהáבäרõת

הäא מלח éל éי זה , טäàל ידי על ודין.החסדים מרירäת קצת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ



מכזיתנב  פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
יב: עליו אõת  üרàŁ הêחם מן הæהõרים äאפיל וע õף חçה לבהמה יôן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא

יåהר וכן éלל, הלחן  על  הא מן  מאכל וäŁם לחם יôן לא ולטמאים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהõëציא
זרה, עבõדה עõבד õאינŁ יŁמעאלי äואפיל ה לחן מן מאכל לעכו"ם יôן êŁְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻא
הëז àח âגמת עõמד Łהלחן  מïני  ,ãà לן  לית איבה ŁŁח Łי אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻורק

àזה: יåהר üלכ עליו מכ ïר  אדם Łל õלחנŁâְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ
יג : ואחראõת המסàין, מרõב  אמן çŁכלה עד אêא לבצע  הõàצע ראי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻאין

דקדיש אמן ä ואפיל לאכילה àרכה àין יłיח  ולא מ çד יאכל  וה àציעה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהàרכה 
àדברים łח  ואם לאכילה, àרכה àין יłיח  לא אפן äב äŁם çŁטעם עד יענה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
âלא ïי על אף לíע äדה הçכים àדברים łח ואם ,ü לברä לחזר üצרי ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹחיצõנçים
äלכôח êה üלברä לחזר üצרי אין וכõçצא מלח äהביא Łאמר éגõן לברכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹשייכי

çŁאכל: עד יłיח  êŁא  לברכה הçכים âàברים äאפיל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיåהר 
יד: äמ éלאõת יłיח , לא àלע êŁא עõד éל õ עסõול לפיו הëאכל Łהכניס  äְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹאפיל

,üלברä לחזר üצרי אין חיצ õנ çים àדברים äאפיל àŁלע  קדם łח  אם ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמקõם
מ ïרäסת åéית לאכõל  çŁגמר עד éלל  י łיח êŁא להåהר נכ õן  äְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלכôח êה

ִַהõëציא:
: טו לíעäדה,א õת הçכים âברים חשוב  זה הרי לבהמה מאכל äנô אמר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאם

מים äנô אמר ואם ,õô לבהמ מאכל ôçŁן קדם לאכõל לאדם âאסäר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמïני
éן  על àאחרõנים ועçן יä"ד  אõת קס"ז סי ' בחס "ל וכìזéר להסïôק  Łי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָלבהמה

:õà לà הàרכה çŁהרהר טõב  ְְְְִֵֶַַָָבכה"ג
: טז לאאõת והëסàäין üלברä לחזר õינâŁ חיצõנçים àדברים ה õàצע łח  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאם

הõàצע , Łל  Łנ çה לברכה לכäן צריכים ואין ואõכלים חõבתם ידי  äיצא äְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהפסיק
àזה ïלäגתא Łי הם ä טעמçŁ קדם הõàצע שטעם לאחר המס àין ä חł ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻואם

:äאכלçו àלבבם הàרכה äיהרהר ולכן ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹוסב"ל ,
יז: מצוהאõת חäàב מ äם הíעäדה  ס õף הõëציא ïרäסת Łירי לאכ õל  נõהגים Łְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָי

äñôן  àזה Łוי "ýôארŁ מä ýטנא üäרà" äכתיב àפיו הõëציא טעם çŁאר äְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָכדי
âאם ישכחנה êŁא בנפשיה ליה דקים àתנאי üא הäא, יפה äמנהג הàרית ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹלפגם
כ"ג  סימן החçים àכף ועçן נתן מגרעõת ואדרבה ליה אהני מאי אכלה ולא Łְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹכח 
חתיכת לאכ õל האדם י åהר ïנים éל  ועל  üכà ינהג לא הכחן üלכ י"ג, ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹאõת

אחרõנים: מים לנטילת Łëמ üä סמ הלחן מן מעט ïְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֻת
א':כו. Łäרâ àŁת  ליל  Łäâק âרŁäי הäéנõת הêחםŁער מן ôבצע  üé ואחר  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

üŁ נמ מ ם אŁר החכמה éנגד והäא ìéזéר הוי"ה Łל י' אõת éנגד Łהäא ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהימני
אôה, äì ותאכל éזית , Łעäר ôח êה äìëמ ותבצע האר, מ éל הëעêה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהëזõן
ôבðע üé ואחר הז"א, Łהוא הוי"ה Łל  י' אõת éנגד הäא  הåה Łהéזית äְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻתכäן
Łל אחרõנה י' אõת éנגד  Łהיא äתכ äן  ,ýôŁלא ותôן éביצה, Łéעäר ב' àְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָציעה
üé ואחר יאהדונהי , Łם äłויע çŁתח àרו äתכäן דז"א, àנ äקבא Łהיא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאדנ"י

הזוהר מכזיתמשניות  פחות שאכל נגוהשמש

 צרי וּ בׁש בּ ת האמצעי. קו דּ איהוּ 
ה'. ה' דּ אינּ וּ ן כּ כּ רוֹ ת, מ ני לבצוֹ ע
דּ אמצעיתא . ו ' דּ א  הבּ ית, בּ על

דּ א) וּ בגין דא דּ לא(וּ כגוונא וּ בגין 
יכיל  כרעבּת נוּ תא , לאתחזאה 

כּ בּ יצה וחד חד לכל בּ ּה  .(כז)למבצע 
נק וּ דין אינּ וּ ן וי'. י' כבּ יצה . מאי
פרוּ רי אתקרי קדּ יׁש א , דּ ׁש מא 
דּ זרע, ט ּפ ין לקבל וא לּ ין בכ זּ ית.
בּ  לוֹ ן  וזריק בּ הוֹ ן, דּ מזלזל וּ מאן
קא עניּ וּ תא ,אצטרי דּ לא  אתר
הדא ונד. נע ואזיל א בּ תריּה , רדיף

דכתיב, טו )הוּ א הוּ א(איּ וֹ ב נוֹ דד : 
תוֹ רה, א לּ א לחם  ולית א יּ ה. ללּ חם 
עליּה , דּ מרחם מאן איּ ה צוֹ וח והוּ א

יׁש כּ ח . ולא

האמצעי. קו ׁש ה וּ א  האמצעי,
מּת י  לבצע צרי וּ ב ׁש בּ ת
- ה בּ ית בּ על ה '. ה ' ׁש הן כּ כּ רוֹ ת,

האמצע. ׁש ל  ו' וּ מ וּ ם זה זוֹ . (וּ בצוּ רה 

כרעבתנוּ ת,זה ) יראה ׁש לּ א  וּ כדי 
ואחד  אחד לכל בּ ּה  לבצע יכוֹ ל

כּ בּ יצה זּ ה  מה  והןכּ בּ יצה. וי'. י' ? 
הם ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש ,ה נּ קדּ וֹ ת  

ואלּ וּ  ׁש בּ כזּ ית. ּפ רוּ רים  נקראים
ׁש ּמ זלזל  וּ מי הזּ רע. ט ּפ וֹ ת כּ נגד
,צרי ׁש לּ א  בּ מקוֹ ם וזוֹ רקן  בּ הן
נע וה וֹ ל אחריו, רוֹ דפת העניּ וּ ת 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  כג )ונד. טו, "נדד (איוב  : 
אלּ א לחם ואין איּ ה ", ל לּ חם  ה וּ א

צוֹ וח  והוּ א מי ּת וֹ רה, א יּ ה : 
עליו מוֹ צא.ׁש ּמ רחם  ולא  ? 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
Łם. הŁõçבים הíעäדה àני לŁאר ותôן ôְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָבצע 

ו': ïרק ה àת Łער חçים עץ י äדïרי àסõד ,ý לעצמ éזית ôבצע  üé ואחר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָ
דיאהדונ"הי. אחר õנה י ' הäא ,ýôŁ לא àéיצה üé ואחר דהו"יה. ְְְְֲִִֵַַַַָָָָראõŁנה

י"ז: ïרק  ה àת  Łער  ח çים עץ éי ïרי י ', אõת Łהäא ימיני, הêחם מן ותבצע ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
Łהäא àציעה ותבצע àŁכ êם, הëעêה הëזõן הäא ëŁם החכמה, נגד ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻהäא
ב ' àציעה ותבצע  אנïין. זעיר  Łהäא הויה Łל י' éנגד והäא ,ýל ותñח ìה éְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזית
äתח àרם, נäקבא, Łהיא אדנ"י Łל הי ' éנגד Łהיא ,ýôŁלא äותתננ àיצה, Łְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעäר

לאחרים. לתת  ôרצה  אם אחרת, àציעה ôבצע  üé ואחר יאהדונה "י . ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָונעłה
ה áב äרõת:כז. את למ ôק éדי àמלח  ה êחם אחרטäàל והëלח . הàציעה  äéנõת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

אõת õçת äמלח  לחם éי äתכäן àמלח, הõëציא ïרäסת לט àל üצרי הêחם ôŁְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹבצע 
áימטרçא Łהם הויõת, Ł לŁ אל  רõמז  הêחם éי àהם הìמצא הינ äי  אבל Łְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוõת,
Łל הויõת ŁלŁ הäא äמלח  הõìדעים. àŁיס õד חסדים ŁלŁה סõד והäא ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחם,
ידי  על áבäרõת Łלה למôק äתכ äן õìéדע. הìמ ôקõת àŁיסõד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹהáבäרõת

הäא מלח éל éי זה , טäàל ידי על ודין.החסדים מרירäת קצת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ



מכזיתנד פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

א' עּמּוד  רמ"ד ז ֹוהר  ּבלק ַ ַ ָ ָ ַ ָ  ָּפרׁשת

כ"ח)האיפה ""ועשׂ ירית ,(בּ ּמ דבּ ר  

עשׂ ירית א לּ א  אמאי.
דּ איהי י שׂ ראל. כּ נסת לקבל האיפה,

ואצטריכאעׁש ירא דּ דרגּ ין, ה 
ואיהי דּ רוֹ עין, ּת רין בּ ין לאתייהבא
וּ בגין נהמא . ואיהי נהמא , סלת
נהמא על אתּפ קד לא נהמא , דּ איהי 
חּט ה, דּ איהי מינין, דּ חמ ׁש ת
ממנא וכוּ ', וׁש יפ וֹ ן וּ שׂ עוֹ רה ,
עלייה וּ , ממנא  ׁש וּ י ולא  דּ עלמא.
בּ לחוֹ דוֹ י . הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  א לּ א

ב' ע ּמּוד רמ"ד ּדף ַ ַ ַ זֹוהר

בּ נהמא,ובגין דּ מזלזל מאן דּ א , 
עניּ וּ תא בּ ארעא , ליּה  וזריק
אתּפ קד  ממנא  וחד א בּ תריּה . רדיף
א בּ תריּה , רדיף ואיהוּ  דּ א, על
מן יּפ וּ ק  ולא  עניּ וּ תא , לי ּה  למיהב
ועליּה  לבּ ריין.  דּ יצטרי עד עלמא ,

טו )כּ תיב, ללּ חם(איוב  הוּ א "נדד : 
וג לּ י מּט לטל, ויה הוּ א , נ וֹ דד א יּ ה".
הוּ א . איּ ה  ללּ חם  לאתר, מאתר 

ע "ב)ולית רמ"ד דף דּ י ׁש גח(זוהר מאן 
מאן א יּ ה. דכתיב  הוּ א  הדא עליּה ,
יׁש כּ ח . דּ לא בּ גין עלי ּה , דּ ירחם 
מאן  מהימנא רעיא אמר קדמאה (ובחבורא

.דמזלזלא)

האיפה "בּ אוּ ר : (במדבר"ועשׂ ירית 
מדּ וּ עכח ) ע שׂ ירית, א לּ א ? 

ׁש היא ישׂ ראל, כּ נסת  כּ נגד האיפה ,
וּ צריכה ׁש בּ ּמ דרגוֹ ת, העשׂ ירית 
והיא זר וֹ עוֹ ת , ׁש ּת י בּ ין  להנּ תן
וּ מוּ ם לחם . והיא ה לּ חם , סלת 
לחם על הפקד לא לחם , ׁש היא 
חּט ה, ׁש הם  ה ּמ ינים, חמׁש ת ׁש ל
ׁש ל  ממנּ ה וכוּ ', וׁש יפוֹ ן  וּ שׂ עוֹ רה ,
עליהם, ממנּ ה  שׂ ם ולא  העוֹ לם.

לבדּ וֹ . הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  א לּ א

ׁש ּמ זלזל בּ אוּ ר: מי זה וּ מ וּ ם 
בּ ארץ, א וֹ תוֹ  וזוֹ רק בּ לחם
אחד  וּ ממנּ ה אחריו . רוֹ דפת ענ יּ וּ ת
אחריו ר וֹ דף והוּ א זה , על הפקד
מן יוֹ צא ולא  עניּ וּ ת, לוֹ  לתת 
לבּ ריּ וֹ ת. ׁש יּ צטר עד העוֹ לם

כּ ת וּ ב, טו)ועליו ה וּ א(איוב  "נדד : 
ויל הוּ א, נדד איּ ה ". ללּ חם
למקוֹ ם, מּמ ק וֹ ם וגוֹ לה  מּט לטל,
ׁש יּ ׁש גּ יח  מי ואין הוּ א. איּ ה ללּ חם
ׁש יּ רחם מי א יּ ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עליו.

יּמ צא. ׁש לּ א מוּ ם עליו,

הזוהר בפירורים משניות  לזלזל נהאסור 

בפירורים לזלזל אסור 
רמ "ד  דף  פנחס פרשת מהימנא רעיא

רעיאוּ בחבּ וּ רא אמר קדמאה 
דּ מזלזל  מאן מהימנא ,
בּ אתר  לוֹ ן  וזריק  דּ נהמא , בּ פר וּ רין
מאן ׁש כּ ן כּ ל  האי  .א צּ טרי דּ לא
דּ אינּ וּ ן דּ מ וֹ חא, בּ פירוּ רין  דּ מזלזל
בּ ארעא, לוֹ ן דּ זריק  דּ זרע, ט ּפ ין 

בּ הוֹ ן ו )דּ א ּת מר הׁש חית(בראשית  כּ י 
א וֹ  הארץ. על  דּ רכּ וֹ  את בּ שׂ ר כּ ל 
נכר, אל בּ בת א וֹ  בּ נדּ ה , לוֹ ן דּ זריק 
וכּ ל  ׁש כּ ן  ו כּ ל בּ זוֹ נה. אוֹ  בּ ׁש פחה  א וֹ 
דּ נהמא בּ פיר וּ רין דּ מזלזל מאן ׁש כּ ן
ותגי אתוון, ק וֹ צּ י דּ אינּ וּ ן  דּ א וֹ רייתא ,
כּ ל  עלייהוּ  דּ אּת מר אתוון,

חלף . בּ תגא  ה ּמ ׁש ּת ּמ ׁש 

אינם לאנים ולא  יהדי, לכל הרה ס דת  למסר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹצרי

ְִָֻמה נים

רזיןכּ ל  דּ מסר מאן ׁש כּ ן 
ק בּ לה, וסתרי דּ א וֹ רייתא ,
סתרי א וֹ  בּ רא ׁש ית, מעשׂ ה  וסתרי
לאנׁש ים מפר ׁש , דּ ׁש מא  אתוון
עלייהוּ  דּ ׁש ליט  הגוּ נים , אינּ וּ ן דּ לאו 
עלּה , דּ אּת מר זוֹ נה , א ׁש ה  הרע, יצּ ר

ו ) כּ כּ (משלי עד  זוֹ נה א ה  בּ עד ר כּ י 
אתוון כ"ב א לּ א לחם  ולית לחם .
אפילּ וּ  א לּ א  כּ כּ ר, ולית דּ א וֹ רייתא.

אחת. מהימנא)הלכה רעיא (ועוד 

אמרבּ אוּ ר : ה ּק דמוֹ ן, וּ בחבּ וּ ר 
ּמ י  וּ מה  הנּ אמן, הר וֹ עה 
הלּ חם ׁש ל בּ ּפ רוּ רים  ׁש ּמ זלזל
 ּכ צרי ׁש לּ א בּ מק וֹ ם א וֹ תם  וז וֹ רק
ׁש ל  בּ ּפ ר וּ רים ׁש ּמ זלזל  מי ׁש כּ ן כּ ל -
ׁש זּ וֹ רק ה זּ רע, טּפ וֹ ת  ׁש הם  ה ּמ ח,

בּ הם  ׁש נּ אמר  בּ ארץ, (בראשיתא וֹ תם 
על ו) דּ רכּ וֹ  את  בּ שׂ ר  כּ ל הׁש חית  כּ י

אוֹ  בּ נ דּ ה, א וֹ תם  ׁש זּ וֹ רק א וֹ  הארץ.
בּ ׁש פחה א וֹ  נכר, אל אוֹ בּ בת 

מי  ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן  וכל בּ ז וֹ נה .
ׁש ל  ה לּ חם  ׁש ל בּ פר וּ רים ׁש ּמ זלזל
ותגי  הא וֹ ת יּ וֹ ת קוֹ צי ׁש הם ה ּת וֹ רה,
כּ ל  עליהם , ׁש נּ אמר האוֹ ת יּ וֹ ת ,

יחלף. - בּ כתר הּמ ׁש ּת ּמ ׁש 

ס וֹ דוֹ ת ּב א וּ ר : ׁש ּמ וֹ סר מי  ׁש כּ ן וכל 
קבּ לה, וסתרי  הּת וֹ רה,
סתרי אוֹ  ברא ׁש ית, מעשׂ ה וס וֹ ד וֹ ת
המפרׁש  הם  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת
ׁש וֹ לט  הגוּ נים, ׁש אינם  לאנׁש ים
זוֹ נה, אה הרע , יצר עליהם

עליה  ו)ׁש נּ אמר אה (משלי  בעד כּ י 
א לּ א  לחם  ואין לחם. כּ כּ ר עד  זוֹ נה
א לּ א  כּ כּ ר ואין  הּת וֹ רה. א וֹ תיּ וֹ ת כ"ב

אחת הלכה  מהימנא )אפ לּ וּ  רעיא  .(ועוד 



מכזיתנד פחות שאכל הזוהרוהשמש משניות 

א' עּמּוד  רמ"ד ז ֹוהר  ּבלק ַ ַ ָ ָ ַ ָ  ָּפרׁשת

כ"ח)האיפה ""ועשׂ ירית ,(בּ ּמ דבּ ר  

עשׂ ירית א לּ א  אמאי.
דּ איהי י שׂ ראל. כּ נסת לקבל האיפה,

ואצטריכאעׁש ירא דּ דרגּ ין, ה 
ואיהי דּ רוֹ עין, ּת רין בּ ין לאתייהבא
וּ בגין נהמא . ואיהי נהמא , סלת
נהמא על אתּפ קד לא נהמא , דּ איהי 
חּט ה, דּ איהי מינין, דּ חמ ׁש ת
ממנא וכוּ ', וׁש יפ וֹ ן וּ שׂ עוֹ רה ,
עלייה וּ , ממנא  ׁש וּ י ולא  דּ עלמא.
בּ לחוֹ דוֹ י . הוּ א   בּ רי קוּ דׁש א  א לּ א

ב' ע ּמּוד רמ"ד ּדף ַ ַ ַ זֹוהר

בּ נהמא,ובגין דּ מזלזל מאן דּ א , 
עניּ וּ תא בּ ארעא , ליּה  וזריק
אתּפ קד  ממנא  וחד א בּ תריּה . רדיף
א בּ תריּה , רדיף ואיהוּ  דּ א, על
מן יּפ וּ ק  ולא  עניּ וּ תא , לי ּה  למיהב
ועליּה  לבּ ריין.  דּ יצטרי עד עלמא ,

טו )כּ תיב, ללּ חם(איוב  הוּ א "נדד : 
וג לּ י מּט לטל, ויה הוּ א , נ וֹ דד א יּ ה".
הוּ א . איּ ה  ללּ חם  לאתר, מאתר 

ע "ב)ולית רמ"ד דף דּ י ׁש גח(זוהר מאן 
מאן א יּ ה. דכתיב  הוּ א  הדא עליּה ,
יׁש כּ ח . דּ לא בּ גין עלי ּה , דּ ירחם 
מאן  מהימנא רעיא אמר קדמאה (ובחבורא

.דמזלזלא)

האיפה "בּ אוּ ר : (במדבר"ועשׂ ירית 
מדּ וּ עכח ) ע שׂ ירית, א לּ א ? 

ׁש היא ישׂ ראל, כּ נסת  כּ נגד האיפה ,
וּ צריכה ׁש בּ ּמ דרגוֹ ת, העשׂ ירית 
והיא זר וֹ עוֹ ת , ׁש ּת י בּ ין  להנּ תן
וּ מוּ ם לחם . והיא ה לּ חם , סלת 
לחם על הפקד לא לחם , ׁש היא 
חּט ה, ׁש הם  ה ּמ ינים, חמׁש ת ׁש ל
ׁש ל  ממנּ ה וכוּ ', וׁש יפוֹ ן  וּ שׂ עוֹ רה ,
עליהם, ממנּ ה  שׂ ם ולא  העוֹ לם.

לבדּ וֹ . הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  א לּ א

ׁש ּמ זלזל בּ אוּ ר: מי זה וּ מ וּ ם 
בּ ארץ, א וֹ תוֹ  וזוֹ רק בּ לחם
אחד  וּ ממנּ ה אחריו . רוֹ דפת ענ יּ וּ ת
אחריו ר וֹ דף והוּ א זה , על הפקד
מן יוֹ צא ולא  עניּ וּ ת, לוֹ  לתת 
לבּ ריּ וֹ ת. ׁש יּ צטר עד העוֹ לם

כּ ת וּ ב, טו)ועליו ה וּ א(איוב  "נדד : 
ויל הוּ א, נדד איּ ה ". ללּ חם
למקוֹ ם, מּמ ק וֹ ם וגוֹ לה  מּט לטל,
ׁש יּ ׁש גּ יח  מי ואין הוּ א. איּ ה ללּ חם
ׁש יּ רחם מי א יּ ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עליו.

יּמ צא. ׁש לּ א מוּ ם עליו,

הזוהר בפירורים משניות  לזלזל נהאסור 

בפירורים לזלזל אסור 
רמ "ד  דף  פנחס פרשת מהימנא רעיא

רעיאוּ בחבּ וּ רא אמר קדמאה 
דּ מזלזל  מאן מהימנא ,
בּ אתר  לוֹ ן  וזריק  דּ נהמא , בּ פר וּ רין
מאן ׁש כּ ן כּ ל  האי  .א צּ טרי דּ לא
דּ אינּ וּ ן דּ מ וֹ חא, בּ פירוּ רין  דּ מזלזל
בּ ארעא, לוֹ ן דּ זריק  דּ זרע, ט ּפ ין 

בּ הוֹ ן ו )דּ א ּת מר הׁש חית(בראשית  כּ י 
א וֹ  הארץ. על  דּ רכּ וֹ  את בּ שׂ ר כּ ל 
נכר, אל בּ בת א וֹ  בּ נדּ ה , לוֹ ן דּ זריק 
וכּ ל  ׁש כּ ן  ו כּ ל בּ זוֹ נה. אוֹ  בּ ׁש פחה  א וֹ 
דּ נהמא בּ פיר וּ רין דּ מזלזל מאן ׁש כּ ן
ותגי אתוון, ק וֹ צּ י דּ אינּ וּ ן  דּ א וֹ רייתא ,
כּ ל  עלייהוּ  דּ אּת מר אתוון,

חלף . בּ תגא  ה ּמ ׁש ּת ּמ ׁש 

אינם לאנים ולא  יהדי, לכל הרה ס דת  למסר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹצרי

ְִָֻמה נים

רזיןכּ ל  דּ מסר מאן ׁש כּ ן 
ק בּ לה, וסתרי דּ א וֹ רייתא ,
סתרי א וֹ  בּ רא ׁש ית, מעשׂ ה  וסתרי
לאנׁש ים מפר ׁש , דּ ׁש מא  אתוון
עלייהוּ  דּ ׁש ליט  הגוּ נים , אינּ וּ ן דּ לאו 
עלּה , דּ אּת מר זוֹ נה , א ׁש ה  הרע, יצּ ר

ו ) כּ כּ (משלי עד  זוֹ נה א ה  בּ עד ר כּ י 
אתוון כ"ב א לּ א לחם  ולית לחם .
אפילּ וּ  א לּ א  כּ כּ ר, ולית דּ א וֹ רייתא.

אחת. מהימנא)הלכה רעיא (ועוד 

אמרבּ אוּ ר : ה ּק דמוֹ ן, וּ בחבּ וּ ר 
ּמ י  וּ מה  הנּ אמן, הר וֹ עה 
הלּ חם ׁש ל בּ ּפ רוּ רים  ׁש ּמ זלזל
 ּכ צרי ׁש לּ א בּ מק וֹ ם א וֹ תם  וז וֹ רק
ׁש ל  בּ ּפ ר וּ רים ׁש ּמ זלזל  מי ׁש כּ ן כּ ל -
ׁש זּ וֹ רק ה זּ רע, טּפ וֹ ת  ׁש הם  ה ּמ ח,

בּ הם  ׁש נּ אמר  בּ ארץ, (בראשיתא וֹ תם 
על ו) דּ רכּ וֹ  את  בּ שׂ ר  כּ ל הׁש חית  כּ י

אוֹ  בּ נ דּ ה, א וֹ תם  ׁש זּ וֹ רק א וֹ  הארץ.
בּ ׁש פחה א וֹ  נכר, אל אוֹ בּ בת 

מי  ׁש כּ ן וכל ׁש כּ ן  וכל בּ ז וֹ נה .
ׁש ל  ה לּ חם  ׁש ל בּ פר וּ רים ׁש ּמ זלזל
ותגי  הא וֹ ת יּ וֹ ת קוֹ צי ׁש הם ה ּת וֹ רה,
כּ ל  עליהם , ׁש נּ אמר האוֹ ת יּ וֹ ת ,

יחלף. - בּ כתר הּמ ׁש ּת ּמ ׁש 

ס וֹ דוֹ ת ּב א וּ ר : ׁש ּמ וֹ סר מי  ׁש כּ ן וכל 
קבּ לה, וסתרי  הּת וֹ רה,
סתרי אוֹ  ברא ׁש ית, מעשׂ ה וס וֹ ד וֹ ת
המפרׁש  הם  ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת
ׁש וֹ לט  הגוּ נים, ׁש אינם  לאנׁש ים
זוֹ נה, אה הרע , יצר עליהם

עליה  ו)ׁש נּ אמר אה (משלי  בעד כּ י 
א לּ א  לחם  ואין לחם. כּ כּ ר עד  זוֹ נה
א לּ א  כּ כּ ר ואין  הּת וֹ רה. א וֹ תיּ וֹ ת כ"ב

אחת הלכה  מהימנא )אפ לּ וּ  רעיא  .(ועוד 



כביצהנו עד כזית הזוהרעד משניות 

יצה עד ית  ִֵַַַַַָעד 

רזאוּ בחבּ וּ רא  גּ לּ י  לא  קדמאה, 
א לּ א ּפ רוּ רין, בּ א לּ ין
בּ ה וֹ ן יהיב ולא  ּפ ׁש ט , בּ ארח
מארי א וֹ קמ וּ ה  אבל ׁש יעוּ רא .
כּ זּ ית דּ פירוּ רין  דּ ׁש יעוּ רא מתניתין,
כּ בּ י צּ ה . אי נּ וּ ן אי ׁש כּ ן כּ ל לפח וֹ ת,
עד  עלייה וּ , דּ ק דּ ק וּ  מתניתין דּ מארי

עלייהוּ . לברכא  כּ בּ יצּ ה עד כּ זּ ית

והכביצה הכזית סוד 

ּפ ר וּ רין,וארח ט ' ה וּ א  א "ח רזא , 
מן ּת לת סטר, לכל ׁש ׁש 
איהוּ  רביעית עשׂ ר. ּת רין ד',
עשׂ ר. בּ י ּה  לא ׁש למא  ׁש לימוּ ,
מאי יד וֹ ד. דּ אי נּ וּ ן ד', וּ לא ׁש למא 
ה"א . וא "ו ה"א  יוֹ "ד  אינּ וּ ן: עשׂ ר.
ׁש יעוּ רא אחד , מן  ד' דּ את ק וֹ צּ א 

דּ יליּה כּ זּ ית ׁש יעוּ רא יד וֹ ד, מן י ' . 
כּ בּ י צּ ה .

דּ אדם,איהי דּ מרכּ בּת א  ׁש לימ וּ  ד ', 
דּ אדם . אנּפ ין דּ ארבּ ע  וּ ׁש לימוּ 

דּ א , ו )וּ בגין ּפ ניו(במדבר ידוֹ ד י שׂ א  
מתניתין, מארי  וא וֹ קמ וּ ה  .אלי

י)והכתיב י א(דברים א  א ׁש ר  
הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר אלּ א  פנים.

להם  אמרּת י יא)וא  ואכל ּת (דברים  
עד  עליהם, דּ ק דּ קוּ  והם ושבעּת ,

גלּ הבּ א וּ ר: לא  ה ּק דמ וֹ ן וּ בחבּ וּ ר  
אלּ א ּפ רוּ רים בּ א וֹ תם סוֹ ד
ׁש עוּ ר. בּ הם נתן ולא ּפ ׁש ט,  בּ דר
ה ּמ ׁש נה, בּ עלי בּ ארוּ ה וּ  אבל
לפח וֹ ת, כּ זּ ית ּפ רוּ רים  ׁש ל ׁש עוּ ר 
ׁש בּ עלי  כּ בּ יצה. הם אם  ׁש כּ ן כּ ל
כּ זּ ית עד  עליהם , דּ קדּ קוּ  ה ּמ ׁש נה

עליהם.  לבר כּ בּ יצה  עד

ה וּ אבּ א וּ ר : - א"ח  סוֹ ד,  ודר 
ׁש לׁש ה ּפ רוּ רים, ּת ׁש עה 
- אר בּ עה  מן ׁש לׁש ה  כּ וּ וּ ן, לכל
ה למ וּ ת, היא ד' עשׂ ר. ׁש נים 
וּ להׁש לים עשׂ רה . בּ ּה  להׁש לים 
מהם י-ה-ו-ה . ׁש הם  ארבּ עה ,

ה"א.ע שׂ רה וא"ו ה"א יוֹ "ד א לּ וּ  ? 
ׁש עוּ רּה  מאחד, ד' אוֹ ת  ׁש ל קוֹ ץ
ׁש עוּ רּה  מהוי"ה , י' בּ כזּ ית.

כּ בּ יצה.
ה ּמ רכּ בהבּ אוּ ר: ׁש למוּ ת  ד', היא 

ׁש ל  וּ ׁש למוּ ת  אדם  ׁש ל
זה וּ מוּ ם אדם. ׁש ל ּפ נים  ארבּ ע

ו) אלי.(במדבר ּפ ניו י-ה -ו -ה יא
והרי  הּמ ׁש נה , בּ עלי וּ באר וּ הוּ 

י )כּ תוּ ב יא(דברים  לא אׁש ר  
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  אלּ א  פנים.

להם אמר ּת י ולא  יא )ה וּ א, (שם  

הזוהר הנאמן משניות  הרועה  נזקם 

כּ בּ י צּ ה עד א וֹ  א(כח )כּ זּ ית ואי , 
דּ מתניתין ורבּ נן  ּפ נים . להם א א 
על  דּ לה וֹ ן , ּת למ וּ דא  כּ ל ואמ וֹ ראין ,

ליּה . סדּ רוּ  דּ א וֹ רייתא רזין

להם אמר י ולא  ה א , ר דה יא)אמר ו בע?(שם   ואכל ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
נים?! להם  א א לא  ואי יצה, עד   א ית  עד עליהם,  קק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהם 

ה אמן הרעה ֱֶֶַָָָקם

ידוֹ יקם וסליק מהימנא , רעיא 
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  ק ּמ י
ק וּ דׁש א הכי, ואמר וּ ׁש כינּת יּה ,
למיהב ,דּ יל רעוא  יהא הוּ א בּ רי
, ּלגב לתּק נא ׁש לימתא , מזוֹ נא  לוֹ ן 
עלמא ע לּ אה  מטר וֹ ניתא  וּ לגבּ י 

עלּה , דּ א ּת מר כב)דּ אתי , כּ י(תהלים 
וּ לגבּ י בּ גּ וֹ ים . וּ מוֹ ׁש ל ה ּמ לוּ כה  לה'
בּ ּה  דּ א ּת מר ּת ניינא, מטר וֹ ניתא 

ּת ניינא , א)זמנא לה '(עובדיה והיתה  
ּפ תוֹ רא לתּק נא  ה ּמ לוּ כה .
וּ מ כּ ל  עדּ וּ נין , מכל ׁש לימתא ,

מאכלין .

ושׂ בעּת  והםואכלּת  דּ קדּ קוּ ? 
כּ בּ יצה, עד א וֹ  כּ זּ ית  עד עליהם,

ּפ נים להם  אא לא  ואי?! 
כּ ל  והאמוֹ ראים, הּמ ׁש נה  וחכמי
ה ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת על ׁש לּ הם ה ּת למוּ ד

אוֹ ת וֹ . סדּ ר וּ 

והריםבּ א וּ ר: הנּ אמן, הרוֹ עה קם 
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ידיו 

אמר  וכ וּ ׁש כינת וֹ , קדׁש אה וּ א  : 
לתת  ּׁש ל רצוֹ ן יהי ה וּ א , בּ רי
ואצל   אצל לת ּק ן ׁש לם , מזוֹ ן  לנוּ 
הבּ א, עוֹ לם  העליוֹ נה, ה ּמ לכּ ה

עליו כב )ׁש נּ אמר לה'(תהלים  כּ י 
וּ לגבּ י  בּ גּ וֹ ים . וּ מוֹ ׁש ל ה ּמ לוּ כה 
ּפ עם בּ ּה  ׁש נּ אמר ה ניּ ה ה ּמ לכּ ה

א )ׁש ניּ ה , לה'(עובדיה  והיתה 
מכּ ל  ׁש לם ׁש לחן לתּק ן  ה ּמ לוּ כה .

מאכלים. וּ מכּ ל מעדנּ ים 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
àיצה :כח. מ íכת ה"ס לäñטי éי ספר âע  éביצה. הäא  ôבŁילין  ערäב  Łעäר ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ôôאה, ה ' àנ äקבא היא äכביצה מ âה. נ õתנת והיא âין , היא  àנ äקבא  מ âה éְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָל
üצרי המן את לכõçŁציא הåית, õ מé Łם לעלõת éי עיêאה, בה' הäא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוכåית
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כביצהנו עד כזית הזוהרעד משניות 

יצה עד ית  ִֵַַַַַָעד 

רזאוּ בחבּ וּ רא  גּ לּ י  לא  קדמאה, 
א לּ א ּפ רוּ רין, בּ א לּ ין
בּ ה וֹ ן יהיב ולא  ּפ ׁש ט , בּ ארח
מארי א וֹ קמ וּ ה  אבל ׁש יעוּ רא .
כּ זּ ית דּ פירוּ רין  דּ ׁש יעוּ רא מתניתין,
כּ בּ י צּ ה . אי נּ וּ ן אי ׁש כּ ן כּ ל לפח וֹ ת,
עד  עלייה וּ , דּ ק דּ ק וּ  מתניתין דּ מארי

עלייהוּ . לברכא  כּ בּ יצּ ה עד כּ זּ ית

והכביצה הכזית סוד 

ּפ ר וּ רין,וארח ט ' ה וּ א  א "ח רזא , 
מן ּת לת סטר, לכל ׁש ׁש 
איהוּ  רביעית עשׂ ר. ּת רין ד',
עשׂ ר. בּ י ּה  לא ׁש למא  ׁש לימוּ ,
מאי יד וֹ ד. דּ אי נּ וּ ן ד', וּ לא ׁש למא 
ה"א . וא "ו ה"א  יוֹ "ד  אינּ וּ ן: עשׂ ר.
ׁש יעוּ רא אחד , מן  ד' דּ את ק וֹ צּ א 

דּ יליּה כּ זּ ית ׁש יעוּ רא יד וֹ ד, מן י ' . 
כּ בּ י צּ ה .

דּ אדם,איהי דּ מרכּ בּת א  ׁש לימ וּ  ד ', 
דּ אדם . אנּפ ין דּ ארבּ ע  וּ ׁש לימוּ 

דּ א , ו )וּ בגין ּפ ניו(במדבר ידוֹ ד י שׂ א  
מתניתין, מארי  וא וֹ קמ וּ ה  .אלי

י)והכתיב י א(דברים א  א ׁש ר  
הוּ א,  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר אלּ א  פנים.

להם  אמרּת י יא)וא  ואכל ּת (דברים  
עד  עליהם, דּ ק דּ קוּ  והם ושבעּת ,

גלּ הבּ א וּ ר: לא  ה ּק דמ וֹ ן וּ בחבּ וּ ר  
אלּ א ּפ רוּ רים בּ א וֹ תם סוֹ ד
ׁש עוּ ר. בּ הם נתן ולא ּפ ׁש ט,  בּ דר
ה ּמ ׁש נה, בּ עלי בּ ארוּ ה וּ  אבל
לפח וֹ ת, כּ זּ ית ּפ רוּ רים  ׁש ל ׁש עוּ ר 
ׁש בּ עלי  כּ בּ יצה. הם אם  ׁש כּ ן כּ ל
כּ זּ ית עד  עליהם , דּ קדּ קוּ  ה ּמ ׁש נה

עליהם.  לבר כּ בּ יצה  עד

ה וּ אבּ א וּ ר : - א"ח  סוֹ ד,  ודר 
ׁש לׁש ה ּפ רוּ רים, ּת ׁש עה 
- אר בּ עה  מן ׁש לׁש ה  כּ וּ וּ ן, לכל
ה למ וּ ת, היא ד' עשׂ ר. ׁש נים 
וּ להׁש לים עשׂ רה . בּ ּה  להׁש לים 
מהם י-ה-ו-ה . ׁש הם  ארבּ עה ,

ה"א.ע שׂ רה וא"ו ה"א יוֹ "ד א לּ וּ  ? 
ׁש עוּ רּה  מאחד, ד' אוֹ ת  ׁש ל קוֹ ץ
ׁש עוּ רּה  מהוי"ה , י' בּ כזּ ית.

כּ בּ יצה.
ה ּמ רכּ בהבּ אוּ ר: ׁש למוּ ת  ד', היא 

ׁש ל  וּ ׁש למוּ ת  אדם  ׁש ל
זה וּ מוּ ם אדם. ׁש ל ּפ נים  ארבּ ע

ו) אלי.(במדבר ּפ ניו י-ה -ו -ה יא
והרי  הּמ ׁש נה , בּ עלי וּ באר וּ הוּ 

י )כּ תוּ ב יא(דברים  לא אׁש ר  
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  אמר  אלּ א  פנים.

להם אמר ּת י ולא  יא )ה וּ א, (שם  

הזוהר הנאמן משניות  הרועה  נזקם 

כּ בּ י צּ ה עד א וֹ  א(כח )כּ זּ ית ואי , 
דּ מתניתין ורבּ נן  ּפ נים . להם א א 
על  דּ לה וֹ ן , ּת למ וּ דא  כּ ל ואמ וֹ ראין ,

ליּה . סדּ רוּ  דּ א וֹ רייתא רזין

להם אמר י ולא  ה א , ר דה יא)אמר ו בע?(שם   ואכל ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
נים?! להם  א א לא  ואי יצה, עד   א ית  עד עליהם,  קק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהם 

ה אמן הרעה ֱֶֶַָָָקם

ידוֹ יקם וסליק מהימנא , רעיא 
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א  ק ּמ י
ק וּ דׁש א הכי, ואמר וּ ׁש כינּת יּה ,
למיהב ,דּ יל רעוא  יהא הוּ א בּ רי
, ּלגב לתּק נא ׁש לימתא , מזוֹ נא  לוֹ ן 
עלמא ע לּ אה  מטר וֹ ניתא  וּ לגבּ י 

עלּה , דּ א ּת מר כב)דּ אתי , כּ י(תהלים 
וּ לגבּ י בּ גּ וֹ ים . וּ מוֹ ׁש ל ה ּמ לוּ כה  לה'
בּ ּה  דּ א ּת מר ּת ניינא, מטר וֹ ניתא 

ּת ניינא , א)זמנא לה '(עובדיה והיתה  
ּפ תוֹ רא לתּק נא  ה ּמ לוּ כה .
וּ מ כּ ל  עדּ וּ נין , מכל ׁש לימתא ,

מאכלין .

ושׂ בעּת  והםואכלּת  דּ קדּ קוּ ? 
כּ בּ יצה, עד א וֹ  כּ זּ ית  עד עליהם,

ּפ נים להם  אא לא  ואי?! 
כּ ל  והאמוֹ ראים, הּמ ׁש נה  וחכמי
ה ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת על ׁש לּ הם ה ּת למוּ ד

אוֹ ת וֹ . סדּ ר וּ 

והריםבּ א וּ ר: הנּ אמן, הרוֹ עה קם 
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  לפני ידיו 

אמר  וכ וּ ׁש כינת וֹ , קדׁש אה וּ א  : 
לתת  ּׁש ל רצוֹ ן יהי ה וּ א , בּ רי
ואצל   אצל לת ּק ן ׁש לם , מזוֹ ן  לנוּ 
הבּ א, עוֹ לם  העליוֹ נה, ה ּמ לכּ ה

עליו כב )ׁש נּ אמר לה'(תהלים  כּ י 
וּ לגבּ י  בּ גּ וֹ ים . וּ מוֹ ׁש ל ה ּמ לוּ כה 
ּפ עם בּ ּה  ׁש נּ אמר ה ניּ ה ה ּמ לכּ ה

א )ׁש ניּ ה , לה'(עובדיה  והיתה 
מכּ ל  ׁש לם ׁש לחן לתּק ן  ה ּמ לוּ כה .

מאכלים. וּ מכּ ל מעדנּ ים 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
àיצה :כח. מ íכת ה"ס לäñטי éי ספר âע  éביצה. הäא  ôבŁילין  ערäב  Łעäר ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ôôאה, ה ' àנ äקבא היא äכביצה מ âה. נ õתנת והיא âין , היא  àנ äקבא  מ âה éְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָל
üצרי המן את לכõçŁציא הåית, õ מé Łם לעלõת éי עיêאה, בה' הäא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוכåית
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הדת את גלה לפני מתח ן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָאני

מאריואנא  לכל , עמ מז ּמ ן  
מקרא, וּ למארי מתניתין,
למארי ׁש כּ ן ו כּ ל ּת למ וּ ד, וּ למארי
, דּ יל כּ לּ ה  ,דּ יל ּת וֹ רה סתרי 
עלּ אה ,דּ יל קדיׁש א  מטר וֹ ניתא 
כּ ל  דּ עלּ ת בּ ר ׁש וּ ת וכ לּ א  ותּת אה ,
על  מל האדוֹ נים , כּ ל אדוֹ ן עלּ אין,
דּ איהוּ  ותּת א , דּ עילּ א  ה ּמ לכים כּ ל 
וּ נק וּ דה את ולית ּת ניינא , בּ לא  יחיד
גּ וונין ׁש נּ וּ י  ולא  בּ הדיּה , דּ מ ׁש ּת ּת ף
כּ ל  מארי דּ איהוּ  דּ אינׁש א .
וּ ׁש מהן דּ הוויות, דּ רזין מפתחאן,

רזין וכל דּ חכמתא,וכ נּ וּ יין , גּ ניזין 
, דּ יל ליקרא  כּ לּ הוּ  לוֹ ן דּ תפּת ח 
מתחנּ ן אנא  עלּ וֹ ת. כּ ל על  עלּ ת
, דּ יל ליקרא  לוֹ ן  דּ תפּת ח , קדמ
וא ּמ י מאבי איה וּ  דּ יל דּ יקרא 
ואם ישׂ ראל , דּ כל  ואב דּ ׁש מ יּ א ,

בּ ּה  דּ אּת מר א)דּ לה וֹ ן , ואל (משלי 
לית  ועּמ , אּמ ּת וֹ רת ּת ט וֹ ׁש 

בּ עלמא . דּ אם  ׁש וּ ּת פוּ 

הא העלם ל עלינים ְְִֶֶַָָָסד ת

מאריקם ואמר  ּת ניינא , זמנא  
ורוּ חין נׁש מתין מתניתין,
כּ וּ לה וּ , כּ ען אתערוּ  דּ לכוֹ ן, ונפ ׁש ין
ו דּ אי דּ איהי מ נּ כוֹ ן, ׁש ינתא  ואעבּ ר וּ 

בּ עלי בּ אוּ ר: לכל  עּמ מזּמ ן  ואני 
הּמ קרא, וּ לבעלי ה ּמ ׁש נה,
ׁש כּ ן וכל הּת למוּ ד, וּ לבעלי
כּ לּ ה , ּׁש ל הּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת לבעלי
, ּׁש ל קדוֹ ׁש ה מלכּ ה , ּׁש ל
בּ ר ׁש וּ ת והכּ ל ותחּת וֹ נה, עליוֹ נה
כּ ל  אדוֹ ן עליוֹ נים , כּ ל עליוֹ ן ׁש ל
ה ּמ לכים כּ ל על  מל האדוֹ נים ,
בּ לי  יחיד ׁש ה וּ א  וּ מ ּט ה , מעלה  ׁש ל
ׁש ּמ ׁש ּת ּת פת וּ נקדּ ה א וֹ ת  ואין ׁש ני,
אנ ׁש ים. ׁש ל  גּ ונים ׁש נּ וּ י ולא  עּמ וֹ ,
ׁש ל  ה ּמ פּת חוֹ ת כּ ל בּ על ׁש הוּ א
וכנּ וּ יים, ו ׁש מוֹ ת ההויוֹ ת , סוֹ ד וֹ ת
החכמה, ׁש ל ה גּ נוּ זים  סוֹ דוֹ ת  וכל
,לכבוֹ ד כּ לּ ם אוֹ תם  ׁש ּת פ ּת ח
מתחנּ ן אני הע לּ וֹ ת. כּ ל על עליוֹ ן 
,לכבוֹ ד א וֹ תם ׁש ּת פּת ח לפני
וא ּמ י  מאבי ה וּ א  ׁש כּ בוֹ ד
ישׂ ראל  כּ ל ׁש ל ואב  ׁש בּ מים,

בּ ּה  ׁש נּ אמר ׁש לּ הם, א )ואם  (משלי  
אין  ועּמ , א ּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל

בּ עוֹ לם. אם  ׁש ל ׁש ּת ף

בּ עלי בּ אוּ ר : ואמר , ׁש ני זמן קם  
ור וּ חוֹ ת נ ׁש מוֹ ת  הּמ ׁש נה ,
כּ עת התעוֹ ררוּ  ׁש לּ כם, וּ נפׁש וֹ ת 
ׁש היא מכּ ם, ׁש נה והעביר וּ  כּ לּ כם

הזוהר קודש משניות  שבת של הלחמים  בשני הקדושים הנוראים נטהסודות

עלמא . דּ האי  ּפ ׁש ט  ארח מ ׁש נה ,
בּ רזין א לּ א בּ כ וּ , אתערנא לא דּ אנא 
בּ ה וֹ ן דּ א ּת וּ ן  דּ אתי, דּ עלמא  עלּ אין

קכא) ייׁש ן .(תהלים וא  ינוּ ם א  הנּ ה 

הת ל  כרת י החם , י נגד הן ה ' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָי

מאריּפ תח א וֹ קמ וּ ה  הא  ואמר, 
בּ וֹ צּ ע ה בּ ית בּ על  מתניתין,
 צּ רי אוֹ קמ וּ ה, ועוֹ ד .מבר וארח 
ההין וּ תרין הּמ וֹ צּ יא . מן בּ ה' לדקדּ ק
ׁש ּת י הלּ חם. ׁש ּת י לקבל אינּ וּ ן ,
לכל  כּ בּ יצּ ה  איהי י', דּ ׁש בּ ת. כּ כּ רוֹ ת
הבּ ית בּ על איה וּ  וּ מאן וחד. חד 

ו '. דּ א  דּ בוֹ צּ ע.

 דק ת  ל החמים ני  הדים הראים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהדת 

נחיתאדּ הכי, קא  דּ סבין סבא הא  
רעיא ואמר, לג בּ י ּה ,
איהוּ  לחם דּ הא  . ּב חזוֹ ר מהימנא 
כּ מה דּ יליּה , כּ כּ רוֹ ת ׁש ּת י  ו ',
איהוּ  ו ' ו דּ אי ה'. ה' אינּ וּ ן דּ אמרת
לאה לקבל ה ' ה' יעקב. לקבל

חד. לכל כּ בּ יצּ ה י', ורחל.

? דק ת לכבד  ה חם את הצע  האדם סד   מהְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

בּ כּמ האמר והא  סבא, סבא  ליּה , 
איהוּ  דּ יעקב אוּ קמ וּ ה, אתרין
דּ דרגיּה  א וֹ רח , ויוֹ סף הבית, בּ על

מ ׁש נ עוֹ לםודּ אי ׁש ל ּפ ׁש ט  דּ ר ה, 
אלּ א בּ כם עוֹ ררּת י לא  ׁש אני ה זּ ה .
העוֹ לם ׁש ל עליוֹ נים בּ סוֹ דוֹ ת

בּ הם ׁש א ּת ם  קכא )הבּ א , (תהלים  
ייׁש ן. ולא ינוּ ם לא  הנּ ה 

בּ ארוּ הוּ בּ אוּ ר: הרי ואמר, ּפ תח  
ה בּ ית בּ על הּמ ׁש נה , בּ עלי
ועוֹ ד  . מבר ואוֹ רח בּ וֹ צע
מן בּ ה' לדקדּ ק צרי בּ ארוּ הוּ ,
ׁש ּת י  כּ נגד הן  ה' וּ ׁש ּת י ה ּמ וֹ ציא.
ה בּ ת. ׁש ל ככּ רוֹ ת  ׁש ּת י ה לּ חם .
אחד  כּ ל ׁש ל כּ בּ יצה  היא  י' א וֹ ת
ׁש בּ וֹ צע הבּ ית בּ על וּ מיה וּ  ?ואחד. 

ו '. אוֹ ת  ז וֹ 

הזּ קניםבּ אוּ ר: זקן  הנּ ה  ּכ בּ ין  
ואמר, אצלוֹ  יוֹ רד  היה
לחם ׁש הרי , ּב חזר נאמן, ר וֹ עה 
ׁש לּ וֹ , ככּ רוֹ ת  ׁש ּת י ו', א וֹ ת  ה וּ א
ה '. ה' אוֹ ת יּ וֹ ת  הן ׁש אמר ּת  כּ מוֹ 
ה' יעקב, כּ נגד היא  ו ' א וֹ ת  ודּ אי
כּ בּ יצה י' ורחל. לאה  כּ נגד  ה '

אחד. לכל 

והרי בּ א וּ ר: זקן, זקן לוֹ , אמר 
בּ אר וּ ה וּ , מקוֹ מ וֹ ת בּ כּמ ה 
ויוֹ סף הבּ ית , בּ על  הוּ א ׁש יּ עקב



הסודותנח את שתגלה לפניך מתחנן הזוהראני משניות 

הדת את גלה לפני מתח ן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָאני

מאריואנא  לכל , עמ מז ּמ ן  
מקרא, וּ למארי מתניתין,
למארי ׁש כּ ן ו כּ ל ּת למ וּ ד, וּ למארי
, דּ יל כּ לּ ה  ,דּ יל ּת וֹ רה סתרי 
עלּ אה ,דּ יל קדיׁש א  מטר וֹ ניתא 
כּ ל  דּ עלּ ת בּ ר ׁש וּ ת וכ לּ א  ותּת אה ,
על  מל האדוֹ נים , כּ ל אדוֹ ן עלּ אין,
דּ איהוּ  ותּת א , דּ עילּ א  ה ּמ לכים כּ ל 
וּ נק וּ דה את ולית ּת ניינא , בּ לא  יחיד
גּ וונין ׁש נּ וּ י  ולא  בּ הדיּה , דּ מ ׁש ּת ּת ף
כּ ל  מארי דּ איהוּ  דּ אינׁש א .
וּ ׁש מהן דּ הוויות, דּ רזין מפתחאן,

רזין וכל דּ חכמתא,וכ נּ וּ יין , גּ ניזין 
, דּ יל ליקרא  כּ לּ הוּ  לוֹ ן דּ תפּת ח 
מתחנּ ן אנא  עלּ וֹ ת. כּ ל על  עלּ ת
, דּ יל ליקרא  לוֹ ן  דּ תפּת ח , קדמ
וא ּמ י מאבי איה וּ  דּ יל דּ יקרא 
ואם ישׂ ראל , דּ כל  ואב דּ ׁש מ יּ א ,

בּ ּה  דּ אּת מר א)דּ לה וֹ ן , ואל (משלי 
לית  ועּמ , אּמ ּת וֹ רת ּת ט וֹ ׁש 

בּ עלמא . דּ אם  ׁש וּ ּת פוּ 

הא העלם ל עלינים ְְִֶֶַָָָסד ת

מאריקם ואמר  ּת ניינא , זמנא  
ורוּ חין נׁש מתין מתניתין,
כּ וּ לה וּ , כּ ען אתערוּ  דּ לכוֹ ן, ונפ ׁש ין
ו דּ אי דּ איהי מ נּ כוֹ ן, ׁש ינתא  ואעבּ ר וּ 

בּ עלי בּ אוּ ר: לכל  עּמ מזּמ ן  ואני 
הּמ קרא, וּ לבעלי ה ּמ ׁש נה,
ׁש כּ ן וכל הּת למוּ ד, וּ לבעלי
כּ לּ ה , ּׁש ל הּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת לבעלי
, ּׁש ל קדוֹ ׁש ה מלכּ ה , ּׁש ל
בּ ר ׁש וּ ת והכּ ל ותחּת וֹ נה, עליוֹ נה
כּ ל  אדוֹ ן עליוֹ נים , כּ ל עליוֹ ן ׁש ל
ה ּמ לכים כּ ל על  מל האדוֹ נים ,
בּ לי  יחיד ׁש ה וּ א  וּ מ ּט ה , מעלה  ׁש ל
ׁש ּמ ׁש ּת ּת פת וּ נקדּ ה א וֹ ת  ואין ׁש ני,
אנ ׁש ים. ׁש ל  גּ ונים ׁש נּ וּ י ולא  עּמ וֹ ,
ׁש ל  ה ּמ פּת חוֹ ת כּ ל בּ על ׁש הוּ א
וכנּ וּ יים, ו ׁש מוֹ ת ההויוֹ ת , סוֹ ד וֹ ת
החכמה, ׁש ל ה גּ נוּ זים  סוֹ דוֹ ת  וכל
,לכבוֹ ד כּ לּ ם אוֹ תם  ׁש ּת פ ּת ח
מתחנּ ן אני הע לּ וֹ ת. כּ ל על עליוֹ ן 
,לכבוֹ ד א וֹ תם ׁש ּת פּת ח לפני
וא ּמ י  מאבי ה וּ א  ׁש כּ בוֹ ד
ישׂ ראל  כּ ל ׁש ל ואב  ׁש בּ מים,

בּ ּה  ׁש נּ אמר ׁש לּ הם, א )ואם  (משלי  
אין  ועּמ , א ּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל

בּ עוֹ לם. אם  ׁש ל ׁש ּת ף

בּ עלי בּ אוּ ר : ואמר , ׁש ני זמן קם  
ור וּ חוֹ ת נ ׁש מוֹ ת  הּמ ׁש נה ,
כּ עת התעוֹ ררוּ  ׁש לּ כם, וּ נפׁש וֹ ת 
ׁש היא מכּ ם, ׁש נה והעביר וּ  כּ לּ כם

הזוהר קודש משניות  שבת של הלחמים  בשני הקדושים הנוראים נטהסודות

עלמא . דּ האי  ּפ ׁש ט  ארח מ ׁש נה ,
בּ רזין א לּ א בּ כ וּ , אתערנא לא דּ אנא 
בּ ה וֹ ן דּ א ּת וּ ן  דּ אתי, דּ עלמא  עלּ אין

קכא) ייׁש ן .(תהלים וא  ינוּ ם א  הנּ ה 

הת ל  כרת י החם , י נגד הן ה ' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָי

מאריּפ תח א וֹ קמ וּ ה  הא  ואמר, 
בּ וֹ צּ ע ה בּ ית בּ על  מתניתין,
 צּ רי אוֹ קמ וּ ה, ועוֹ ד .מבר וארח 
ההין וּ תרין הּמ וֹ צּ יא . מן בּ ה' לדקדּ ק
ׁש ּת י הלּ חם. ׁש ּת י לקבל אינּ וּ ן ,
לכל  כּ בּ יצּ ה  איהי י', דּ ׁש בּ ת. כּ כּ רוֹ ת
הבּ ית בּ על איה וּ  וּ מאן וחד. חד 

ו '. דּ א  דּ בוֹ צּ ע.

 דק ת  ל החמים ני  הדים הראים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָהדת 

נחיתאדּ הכי, קא  דּ סבין סבא הא  
רעיא ואמר, לג בּ י ּה ,
איהוּ  לחם דּ הא  . ּב חזוֹ ר מהימנא 
כּ מה דּ יליּה , כּ כּ רוֹ ת ׁש ּת י  ו ',
איהוּ  ו ' ו דּ אי ה'. ה' אינּ וּ ן דּ אמרת
לאה לקבל ה ' ה' יעקב. לקבל

חד. לכל כּ בּ יצּ ה י', ורחל.

? דק ת לכבד  ה חם את הצע  האדם סד   מהְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

בּ כּמ האמר והא  סבא, סבא  ליּה , 
איהוּ  דּ יעקב אוּ קמ וּ ה, אתרין
דּ דרגיּה  א וֹ רח , ויוֹ סף הבית, בּ על

מ ׁש נ עוֹ לםודּ אי ׁש ל ּפ ׁש ט  דּ ר ה, 
אלּ א בּ כם עוֹ ררּת י לא  ׁש אני ה זּ ה .
העוֹ לם ׁש ל עליוֹ נים בּ סוֹ דוֹ ת

בּ הם ׁש א ּת ם  קכא )הבּ א , (תהלים  
ייׁש ן. ולא ינוּ ם לא  הנּ ה 

בּ ארוּ הוּ בּ אוּ ר: הרי ואמר, ּפ תח  
ה בּ ית בּ על הּמ ׁש נה , בּ עלי
ועוֹ ד  . מבר ואוֹ רח בּ וֹ צע
מן בּ ה' לדקדּ ק צרי בּ ארוּ הוּ ,
ׁש ּת י  כּ נגד הן  ה' וּ ׁש ּת י ה ּמ וֹ ציא.
ה בּ ת. ׁש ל ככּ רוֹ ת  ׁש ּת י ה לּ חם .
אחד  כּ ל ׁש ל כּ בּ יצה  היא  י' א וֹ ת
ׁש בּ וֹ צע הבּ ית בּ על וּ מיה וּ  ?ואחד. 

ו '. אוֹ ת  ז וֹ 

הזּ קניםבּ אוּ ר: זקן  הנּ ה  ּכ בּ ין  
ואמר, אצלוֹ  יוֹ רד  היה
לחם ׁש הרי , ּב חזר נאמן, ר וֹ עה 
ׁש לּ וֹ , ככּ רוֹ ת  ׁש ּת י ו', א וֹ ת  ה וּ א
ה '. ה' אוֹ ת יּ וֹ ת  הן ׁש אמר ּת  כּ מוֹ 
ה' יעקב, כּ נגד היא  ו ' א וֹ ת  ודּ אי
כּ בּ יצה י' ורחל. לאה  כּ נגד  ה '

אחד. לכל 

והרי בּ א וּ ר: זקן, זקן לוֹ , אמר 
בּ אר וּ ה וּ , מקוֹ מ וֹ ת בּ כּמ ה 
ויוֹ סף הבּ ית , בּ על  הוּ א ׁש יּ עקב



קודש ס שבת של הלחמים  בשני הקדושים הנוראים הזוהרהסודות משניות 

בּ רכאן ח"י כּ ליל עלמין, חי יס וֹ ד
עליּה , א וֹ קמוּ ה דּ א  וּ בגין דּ צּ לוֹ תא ,

י) אמר (משלי צּ דּ יק . לרא ׁש  בּ רכוֹ ת
רזא כּ ל ק ׁש וֹ ט. וכלּ א  הוּ א, הכי ליּה 
וּ מה אמרית, דּ אנא  מה בּ אתריּה ,
דּ פליג  ההוּ א  אבל אמרת. דּ א ּת 

הוּ א . מאן נהמא 

ם אנין לזעיר מר בה נעה ה צע האדם ,ל ואמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָענה

דה ַָמ "ה 

בּ דיוּ קניּה ,אמר אנ ּת  סבא  ליּה , 
ה "א, וא"ו  ה"א  יוֹ "ד  ודא
דּ אנּפ ין עלּ אה, דּ מרכּ ב ּת א אדם  ודא 
לחם, ו ' דּ א , וּ בגין  י-ה-ו-ה . דּ יליּה 
דּ א וּ קמ וּ ה וׁש יעוּ רא  ה'. ה' דּ אינּ וּ ן
בּ אן כּ זּ ית  א ּת מר הא וכ בּ יצּ ה, כּ זּ ית
רבּ נן א וּ קמוּ ה דּ הא  מ ׁש ערין, ׁש מא 
א וּ ף חבילוֹ ת, מ צּ וֹ ת ע וֹ שׂ ין  דּ אין
בּ את ׁש יעוּ רין ּת רין יהבינן לא הכי,
ּת רי אלּ א  וכבּ יצּ ה. כּ זּ ית למהוי י',
עלּ אה, י' אית אינּ וּ ן , בּ יתוֹ ת אלפא 
י' ע לּ אה . ידוֹ ד, מן י ' זעירא , י' ואית
חד  ּת רין, וא לּ ין זעירא . אדני, מן
דּ א בּ רזא  בּ כבּ יצּ ה, וחד בּ כ זּ ית,
ליּה . ונ ׁש יק  סבא  אתא  יאהדוֹ נהי.

ה ד ה הרה  סד ת את  המד  האדם  ְְֵֵֶַַַַָָָָָא רי

ּפ תחאדּ הכי קדיׁש א , בּ וּ צּ ינא  קם  

חי  יסוֹ ד  ׁש ּמ דרגתוֹ  א וֹ רח,
בּ רכוֹ ת ח"י כּ וֹ לל העוֹ למים,
עליו, אמר וּ  זה  וּ מוּ ם ה ּת פלּ ה,

י ) אמר(משלי צדּ יק. לרא ׁש  בּ רכוֹ ת 
סוֹ ד  כּ ל אמת. וה כּ ל  ה וּ א ,  ּכ לוֹ ,
וּ מה אמרּת י אני מה בּ מקוֹ מוֹ ,
ׁש בּ וֹ צע זה  אבל אמר ּת . אּת ה

מיהוּ  הלּ חם ?את 

בּ דמ וּ תוֹ ,ּב א וּ ר: א ּת ה זקן, ל וֹ , אמר 
וא"ו ה"א יוֹ "ד ׁש ם וזה
הּמ רכּ בה  ׁש ל אדם וזה  ה"א,
י-ה-ו -ה. ׁש לּ וֹ  ׁש הּפ נים העליוֹ נה
ה'. ה' ׁש הן לחם, - ו ' זה  וּ מוּ ם
הרי וכבּ יצה, כּ זּ ית ׁש ּק בעוּ  וׁש ע וּ ר
מ ׁש ערים, ׁש ם בּ איזה  כּ זּ ית נתבּ אר 
ע וֹ שׂ ים  ׁש אין חכמים בּ ארוּ  ׁש הרי
נוֹ תנים  לא  כּ אן אף  חבילוֹ ת , מצווֹ ת
כּ זּ ית  להי וֹ ת י', בּ אוֹ ת ׁש ע וּ רים ׁש ני
בּ ית וֹ ת  אלפא ׁש ּת י אלּ א וכ בּ יצה.
י' קטנּ ה. י' ויׁש  עליוֹ נה, י' יׁש  הן,
- אדני מן  י' עלי וֹ נה. - י-ה-ו-ה מן
בּ כזּ ית  אחת הּת ים, ואלּ וּ  קטנּ ה.

ה לּ וּ בואח  זה בּ ס וֹ ד בּ כבּ יצה , ת 
ל וֹ . ונׁש ק ה זּ קן  בּ א יאהדונהי.

הּמ נוֹ רהבּ אוּ ר: קם   ּכ בּ ין  

הזוהר קודש משניות  שבת של הלחמים בשני הקדושים  הנוראים סאהסודות

מתח בּ רין כּ ען ודּ אי ל)ואמר, (משלי  
חבריּ יא חדוּ  בּ נוֹ , ם וּ מה  מ וֹ  מה
למיכל  דּ זכי מאן ה וּ א  זכּ אה ואמרוּ ,

בּ יּה  דּ א ּת מר נהמא , ט)מהאי (משלי 
נפׁש א, וז כּ אה בּ לחמי . לחמוּ  לכוּ 

בּ ּה  כב)דּ אּת מר אביה(ויקרא מלּ חם 
כב)ּת אכל. יאכל (ויקרא  א  זר וכל 

א ּת מר, בּ יּה  ה וּ א  בּ רי דקוּ דׁש א  בּ וֹ .
ב) לכלּ נוּ .(מלאכי אחד אב הא 

בּ א וֹ רייתא, דּ אתעסקת ונפ ׁש א 
ּת אכל  אביה  .(כט)מ לּ חם  

בתשובה שחוזר ע"י וזה

מ לּ חםוּ מאן דּ אכלת לּה  גּ רים 
דּ תבת בּ גין אביה.

ע"א)בּ תיּ וּ בתא רמ"ה ואתאחדת(דף 
ואתחדת) הוּ א(נ"א הדא  כּ נעוּ ריה.

כב)דכתיב, בּ ית(ויקרא אל וׁש בה 
כּ ג וֹ ן כּ נעוּ ריה, לג )אביה  ויׁש וּ ב(איוב 

כּ עת ודּ אי ואמר, ּפ תח ה ּק דוֹ ׁש ה,
ל)מתחבּ רים  וּ מה(משלי  מוֹ  מה  

ואמר וּ , החברים שׂ מחוּ  בּ נ וֹ . ם
מהלּ חם לאכל ׁש זּ וֹ כה מי א ׁש ריו

בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ט )ה זּ ה  לכוּ (משלי  
הנּ פ ׁש  ואׁש רי בלחמי, לחמ וּ 

בּ ּה  כב )ׁש נּ אמר  אביה(ויקרא מ לּ חם 
בּ וֹ .(שם )ּת אכל. יאכל לא זר  וכל 

נאמר, בּ וֹ  ה וּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש 
ב ) לכלּ נ וּ .(מלאכי אחד אב הלא 

מ לּ חם - בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקת  וה נּ פׁש 
ּת אכל. אביה 

ׁש אוֹ כלתבּ אוּ ר : לּה  גרם וּ מי 
אביה מוּ םמלּ חם ? 

ונאחזת בּ תׁש וּ בה ׁש חזרה
ׁש כּ תוּ ב(ומתחדשת ) זהוּ  כּ נעוּ ריה.
כב ) אביה(ויקרא בּ ית  אל וׁש בה 

כּ מוֹ  לג )כּ נעוּ ריה, יׁש וּ ב(איוב [ו] 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
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אäíרין, מיני מ éל המים מן  äהäירחיק äêא äéנõת ידי ועל ìŁבאר הäéנõת  çŁְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָכäן

àהם: ü להארי עת אין נõראים âברים הõéתב אני àעצמי לי נתאëת זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָודבר



קודש ס שבת של הלחמים  בשני הקדושים הנוראים הזוהרהסודות משניות 

בּ רכאן ח"י כּ ליל עלמין, חי יס וֹ ד
עליּה , א וֹ קמוּ ה דּ א  וּ בגין דּ צּ לוֹ תא ,

י) אמר (משלי צּ דּ יק . לרא ׁש  בּ רכוֹ ת
רזא כּ ל ק ׁש וֹ ט. וכלּ א  הוּ א, הכי ליּה 
וּ מה אמרית, דּ אנא  מה בּ אתריּה ,
דּ פליג  ההוּ א  אבל אמרת. דּ א ּת 

הוּ א . מאן נהמא 

ם אנין לזעיר מר בה נעה ה צע האדם ,ל ואמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָענה

דה ַָמ "ה 

בּ דיוּ קניּה ,אמר אנ ּת  סבא  ליּה , 
ה "א, וא"ו  ה"א  יוֹ "ד  ודא
דּ אנּפ ין עלּ אה, דּ מרכּ ב ּת א אדם  ודא 
לחם, ו ' דּ א , וּ בגין  י-ה-ו-ה . דּ יליּה 
דּ א וּ קמ וּ ה וׁש יעוּ רא  ה'. ה' דּ אינּ וּ ן
בּ אן כּ זּ ית  א ּת מר הא וכ בּ יצּ ה, כּ זּ ית
רבּ נן א וּ קמוּ ה דּ הא  מ ׁש ערין, ׁש מא 
א וּ ף חבילוֹ ת, מ צּ וֹ ת ע וֹ שׂ ין  דּ אין
בּ את ׁש יעוּ רין ּת רין יהבינן לא הכי,
ּת רי אלּ א  וכבּ יצּ ה. כּ זּ ית למהוי י',
עלּ אה, י' אית אינּ וּ ן , בּ יתוֹ ת אלפא 
י' ע לּ אה . ידוֹ ד, מן י ' זעירא , י' ואית
חד  ּת רין, וא לּ ין זעירא . אדני, מן
דּ א בּ רזא  בּ כבּ יצּ ה, וחד בּ כ זּ ית,
ליּה . ונ ׁש יק  סבא  אתא  יאהדוֹ נהי.

ה ד ה הרה  סד ת את  המד  האדם  ְְֵֵֶַַַַָָָָָא רי

ּפ תחאדּ הכי קדיׁש א , בּ וּ צּ ינא  קם  

חי  יסוֹ ד  ׁש ּמ דרגתוֹ  א וֹ רח,
בּ רכוֹ ת ח"י כּ וֹ לל העוֹ למים,
עליו, אמר וּ  זה  וּ מוּ ם ה ּת פלּ ה,

י ) אמר(משלי צדּ יק. לרא ׁש  בּ רכוֹ ת 
סוֹ ד  כּ ל אמת. וה כּ ל  ה וּ א ,  ּכ לוֹ ,
וּ מה אמרּת י אני מה בּ מקוֹ מוֹ ,
ׁש בּ וֹ צע זה  אבל אמר ּת . אּת ה

מיהוּ  הלּ חם ?את 

בּ דמ וּ תוֹ ,ּב א וּ ר: א ּת ה זקן, ל וֹ , אמר 
וא"ו ה"א יוֹ "ד ׁש ם וזה
הּמ רכּ בה  ׁש ל אדם וזה  ה"א,
י-ה-ו -ה. ׁש לּ וֹ  ׁש הּפ נים העליוֹ נה
ה'. ה' ׁש הן לחם, - ו ' זה  וּ מוּ ם
הרי וכבּ יצה, כּ זּ ית ׁש ּק בעוּ  וׁש ע וּ ר
מ ׁש ערים, ׁש ם בּ איזה  כּ זּ ית נתבּ אר 
ע וֹ שׂ ים  ׁש אין חכמים בּ ארוּ  ׁש הרי
נוֹ תנים  לא  כּ אן אף  חבילוֹ ת , מצווֹ ת
כּ זּ ית  להי וֹ ת י', בּ אוֹ ת ׁש ע וּ רים ׁש ני
בּ ית וֹ ת  אלפא ׁש ּת י אלּ א וכ בּ יצה.
י' קטנּ ה. י' ויׁש  עליוֹ נה, י' יׁש  הן,
- אדני מן  י' עלי וֹ נה. - י-ה-ו-ה מן
בּ כזּ ית  אחת הּת ים, ואלּ וּ  קטנּ ה.

ה לּ וּ בואח  זה בּ ס וֹ ד בּ כבּ יצה , ת 
ל וֹ . ונׁש ק ה זּ קן  בּ א יאהדונהי.

הּמ נוֹ רהבּ אוּ ר: קם   ּכ בּ ין  

הזוהר קודש משניות  שבת של הלחמים בשני הקדושים  הנוראים סאהסודות

מתח בּ רין כּ ען ודּ אי ל)ואמר, (משלי  
חבריּ יא חדוּ  בּ נוֹ , ם וּ מה  מ וֹ  מה
למיכל  דּ זכי מאן ה וּ א  זכּ אה ואמרוּ ,

בּ יּה  דּ א ּת מר נהמא , ט)מהאי (משלי 
נפׁש א, וז כּ אה בּ לחמי . לחמוּ  לכוּ 

בּ ּה  כב)דּ אּת מר אביה(ויקרא מלּ חם 
כב)ּת אכל. יאכל (ויקרא  א  זר וכל 

א ּת מר, בּ יּה  ה וּ א  בּ רי דקוּ דׁש א  בּ וֹ .
ב) לכלּ נוּ .(מלאכי אחד אב הא 

בּ א וֹ רייתא, דּ אתעסקת ונפ ׁש א 
ּת אכל  אביה  .(כט)מ לּ חם  

בתשובה שחוזר ע"י וזה

מ לּ חםוּ מאן דּ אכלת לּה  גּ רים 
דּ תבת בּ גין אביה.

ע"א)בּ תיּ וּ בתא רמ"ה ואתאחדת(דף 
ואתחדת) הוּ א(נ"א הדא  כּ נעוּ ריה.

כב)דכתיב, בּ ית(ויקרא אל וׁש בה 
כּ ג וֹ ן כּ נעוּ ריה, לג )אביה  ויׁש וּ ב(איוב 

כּ עת ודּ אי ואמר, ּפ תח ה ּק דוֹ ׁש ה,
ל)מתחבּ רים  וּ מה(משלי  מוֹ  מה  

ואמר וּ , החברים שׂ מחוּ  בּ נ וֹ . ם
מהלּ חם לאכל ׁש זּ וֹ כה מי א ׁש ריו

בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ט )ה זּ ה  לכוּ (משלי  
הנּ פ ׁש  ואׁש רי בלחמי, לחמ וּ 

בּ ּה  כב )ׁש נּ אמר  אביה(ויקרא מ לּ חם 
בּ וֹ .(שם )ּת אכל. יאכל לא זר  וכל 

נאמר, בּ וֹ  ה וּ א   ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש 
ב ) לכלּ נ וּ .(מלאכי אחד אב הלא 

מ לּ חם - בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקת  וה נּ פׁש 
ּת אכל. אביה 

ׁש אוֹ כלתבּ אוּ ר : לּה  גרם וּ מי 
אביה מוּ םמלּ חם ? 

ונאחזת בּ תׁש וּ בה ׁש חזרה
ׁש כּ תוּ ב(ומתחדשת ) זהוּ  כּ נעוּ ריה.
כב ) אביה(ויקרא בּ ית  אל וׁש בה 

כּ מוֹ  לג )כּ נעוּ ריה, יׁש וּ ב(איוב [ו] 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
אäíרים:כט. מיני מ éל מה מים äהäירחיק האכילה äéנõת ëŁכ äן ידי עõדעל  ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אין  לברכה זכרõנם ä תינõàר äאמר מה õìדע  מה הäא הלא אחר, ענין Ł ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹי
ע äבדא àההäא צâיקים, Łל  àהמ ôן ידי על ñôלה מביא הäא üäרà Łõדñְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה
àמאכלõת Łי והìה éŁן. éל לא עצמן צâיקים יאיר àן  ïנחס ר' Łל  õרõ חמâְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
חלב õמé אäíר ôערבת  õכõבתä מאכל  האדם לפני יזëâן אם éגõן מקרים, ëéְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה 
וכלאי  טבל éגõן קץ, לאין אäíרין מיני Łאר õא ,õכõלת זבäב נפל õ א âם, õְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָא
äŁם ãà יהיה êŁא àהם ŁïŁלפ õמאכלà ôמיד הìזהר האדם והìה כו', ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהéרם
ôל äי  הâבר וע ñר ,õיד על  ñôלה ôבא  êŁא המים מן õ תõא מס çעין  ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאäíר,
אäíרין, מיני מ éל המים מן  äהäירחיק äêא äéנõת ידי ועל ìŁבאר הäéנõת  çŁְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָכäן

àהם: ü להארי עת אין נõראים âברים הõéתב אני àעצמי לי נתאëת זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָודבר



הזוהרגלגול סב  משניות 

דּ אילנא כּ גוונא  עלוּ מיו . לימי
בּ ׁש רׁש וֹ י . ואתח דּ ׁש  לי ּה , דּ קצּ יצּ וּ 
בּ לא דּ מית דּ מאן  רזא , איהוּ  והאי

זרע .

ְִלל

ייתיועוֹ ד דּ לבתר אחרא , רזא  אית 
ויתחדּ ׁש  בּ גלגּ וּ לא ,
וּ גרוּ ׁש ה, אלמנה והיינוּ  כּ מלּ ק דּ מין .
דּ א וּ בגין דּ עדן , מגנּת א דּ אתּת רכת

כּ גוֹ ן גּ רוּ ׁש ה, ג )אתקריאת (בראשית 
לּה . גּ רים וּ מאן האדם. את ויגר ׁש 
בּ נין . בּ א  דּ מית לּה , אין דּ זרע בּ גין
כּ נעוּ ריה, אביה בּ ית  אל ו ׁש בה 
בּ ן נער בּ הה וּ א  עלמא  בּ האי דּ תבת

אביהוהיינוּ יבם , בּ ית אל וׁש בה  
מ לּ חם לזרע דּ זכּ ת וּ לבתר  כּ נעוּ ריה.
בּ וֹ  יאכל  לא  זר וכל ּת אכל. אביה 

כה)וגוֹ '. ה ּמ ת(דברים א ׁש ת תהיה א 
זר. לאיׁש  הח וּ צּ ה,

ו אי  ְִֵַַה ל

ו ׁש ּמ אי,אמר הלל מהימנא , רעיא  
דּ רחמי, מּס טרא  חד  דּ אתוּ ן ,
חסד  דּ אינּ וּ ן דּ דינא , מּס טרא  וחד
ויצּ חק . דּ אברהם  דּ רגּ ין וּ גב וּ רה,
הכא, אתכּ נׁש וּ  מ גּ זעייהוּ , ואּת וּ ן
ליּה  דּ הו וֹ  ּת למידים וּ תמנין א ּת וּ ן 
בּ ית ּת למידי הכי  וא וֹ ף להלּ ל.

ׁש ּק צצוּ  האילן כּ מוֹ  עלוּ מיו. לימי
וזהוּ  בּ ׁש רׁש יו . וּ מתחדּ ׁש  א וֹ תוֹ 

זרע. בּ לי ׁש ּמ ת מי ׁש ל סוֹ ד

אחר,בּ א וּ ר: סוֹ ד  יׁש  ועוֹ ד 
בּ גל גּ וּ ל  יבוֹ א  ׁש לּ ב ּס וֹ ף
וזהוּ  קדמוֹ ן. כּ מזּ מן ויתחדּ ׁש 
מ גּ ן ׁש הת גּ רׁש ה וּ גר וּ ׁש ה, אלמנה 
גּ רוּ ׁש ה, נקראת  זה  וּ מוּ ם  עדן,

ג )כּ מוֹ  האדם.(בראשית את  ויגר ׁש  
לּה  גּ רם איןוּ מה  ׁש זּ רע מ וּ ם ? 

אל  ו ׁש בה בנים. בּ לא ׁש ּמ ת  לּה ,
ׁש בה כּ נע וּ ריה , אביה  בּ ית 
היּ בם, בּ ן  נער  בּ א וֹ תוֹ  ה זּ ה  בּ עוֹ לם
אביה בּ ית אל וׁש בה  וזהוּ 
- לזרע ׁש זּ כתה וּ לבּס וֹ ף  כּ נעוּ ריה .
לא זר  וכל ּת אכל. אביה מלּ חם 

וגוֹ '. בּ וֹ  כה )יאכל תהיה(דברים  לא  
זר. לאיׁש  - הח וּ צה הּמ ת  אׁש ת

ה לּ ל בּ אוּ ר: ה נּ אמן , הרוֹ עה אמר  
מצּ ד  אחד ׁש אּת ם וׁש ּמ אי,

ׁש הםהרחמים הדּ ין , מ צּ ד  ואחד 
ׁש ל  מדרגוֹ ת וּ גבוּ רה, חסד
מהגּ זע וא ּת ם  ויצחק . אברהם
א ּת ם לכאן האספוּ  ׁש לּ הם ,
לוֹ  ׁש היוּ  ּת למידים  וּ ׁש מוֹ נים

הזוהר כזיתמשניות  ולזה  כביצה , לזה נותן סגלפעמים

דּ מל כּ א . לסעוּ דתא  ׁש ּמ אי,

ית ולזה יצה, לזה  נ תן  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָפעמים

וחבריּ יאהא א ּת וּ ן א וֹ קמ ּת וּ ן, 
דּ ה וֹ רא וֹ ת, מארי דּ עּמ כוֹ ן,
רׁש אי הבּ וֹ צּ ע אין  דּ א וֹ קמּת וּ ן,
מארי אמן ׁש יענ וּ  עד למיכל,
סעוּ דתא מארי ולית סעוּ דתא ,
הבּ וֹ צּ ע . ׁש יאכל עד למיכל, ראין 
וּ בצּ ע הבּ ית , בּ על בּ צּ ע כּ ד ו דּ אי
לכ לּ הוּ  לאו סעוּ דתא, מארי לאינּ וּ ן
א וֹ רח דּ לאו  חדא , ׁש עוּ רא  מ ׁש ער 
בּ ׁש וה, לבצּ וֹ ע בּ וֹ צּ עין, א לּ ין
וּ לדא כּ ביצּ ה, לדא  יהיב דּ לזמנין

כּ זית.

יאהדונהי  ב  וכיצה, כ ית אחד  ע רים ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמחרים

בּ צּ יעא,וכד האי  על אמן עוֹ נין  
ה בּ ית, בּ על דּ ייכוּ ל  קדם
כּ חדא, ׁש יעוּ רין ּת רין מחבּ רין 
דּ א אמן, יאהדוֹ נהי, וכ בּ יצּ ה , בּ כ זּ ית
על  אלּ א  האכילה , על איהוּ  לאו
ׁש יעוּ רין דּ אינּ וּ ן לבתר ה בּ צּ יעה ,
הבּ ית. בּ על ייכוּ ל  בּ אמן, מ צּ טרפין

ה)והיינוּ  השירים עם(שיר  מוֹ רי אריתי 
דּ ב ׁש י, עם  יערי אכלּת י  בּ שׂ מי
וׁש כרוּ  ׁש תוּ  רעים אכלוּ  וּ לבתר 
סעוּ דתא . מארי רעים, אכלוּ  דּ וֹ דים .

בּ ית ּת למידי  ּכ ואף להלּ ל,
.ה ּמ ל לסעוּ דת  ׁש ּמ אי,

א ּת םבּ אוּ ר: בּ אר ּת ם , הרי 
ׁש עּמ כם, והחברים 
אין ׁש בּ ארּת ם הוֹ ראוֹ ת, בּ עלי
ׁש יּ ענוּ  עד לאכל ר אי ה בּ וֹ צע
בּ עלי  ואין ה ּס עוּ דה, בּ עלי אמן 
עד  לאכל ראים ה ּס עוּ דה
בּ וֹ צע כּ אׁש ר  ודּ אי הבּ וֹ צע. ׁש יּ אכל
בּ עלי  לא וֹ תם וּ בוֹ צע ה בּ ית , בּ על
ׁש עוּ ר מׁש ער  לכ לּ ם  לא ה ּס עוּ דה,
הבּ וֹ צעים א לּ וּ   דּ ר ׁש אין אחד,
לזה נוֹ תן ׁש לּ פעמים  בּ ׁש וה, לבצע

כּ זּ ית. ולזה  כּ בּ יצה ,

על בּ א וּ ר : אמן עוֹ נים  וכאׁש ר  
ׁש יּ אכל  קדם זוֹ , בּ ציעה 
ׁש עוּ רים ׁש ני מחבּ רים הבּ ית , בּ על
ׁש לּ וּ ב וכ בּ יצה, בּ כזּ ית  כּ אחד
על  אינוֹ  זה  אמן  - יאהדונהי
הבּ ציעה. על א לּ א האכילה,
מצטרפים הע וּ רים  ׁש א לּ וּ  לאחר 

וזהוּ  ה בּ ית. בּ על יאכל (שירבּ אמן, 
ה ) בּ שׂ מי השירים  עם מוֹ רי אריתי

 ּכ ואחר  דּ ב ׁש י. עם  יערי אכלּת י
ד וֹ דים. וׁש כרוּ  ׁש ת וּ  רעים  אכל וּ  -



הזוהרגלגול סב  משניות 

דּ אילנא כּ גוונא  עלוּ מיו . לימי
בּ ׁש רׁש וֹ י . ואתח דּ ׁש  לי ּה , דּ קצּ יצּ וּ 
בּ לא דּ מית דּ מאן  רזא , איהוּ  והאי

זרע .

ְִלל

ייתיועוֹ ד דּ לבתר אחרא , רזא  אית 
ויתחדּ ׁש  בּ גלגּ וּ לא ,
וּ גרוּ ׁש ה, אלמנה והיינוּ  כּ מלּ ק דּ מין .
דּ א וּ בגין דּ עדן , מגנּת א דּ אתּת רכת

כּ גוֹ ן גּ רוּ ׁש ה, ג )אתקריאת (בראשית 
לּה . גּ רים וּ מאן האדם. את ויגר ׁש 
בּ נין . בּ א  דּ מית לּה , אין דּ זרע בּ גין
כּ נעוּ ריה, אביה בּ ית  אל ו ׁש בה 
בּ ן נער בּ הה וּ א  עלמא  בּ האי דּ תבת

אביהוהיינוּ יבם , בּ ית אל וׁש בה  
מ לּ חם לזרע דּ זכּ ת וּ לבתר  כּ נעוּ ריה.
בּ וֹ  יאכל  לא  זר וכל ּת אכל. אביה 

כה)וגוֹ '. ה ּמ ת(דברים א ׁש ת תהיה א 
זר. לאיׁש  הח וּ צּ ה,

ו אי  ְִֵַַה ל

ו ׁש ּמ אי,אמר הלל מהימנא , רעיא  
דּ רחמי, מּס טרא  חד  דּ אתוּ ן ,
חסד  דּ אינּ וּ ן דּ דינא , מּס טרא  וחד
ויצּ חק . דּ אברהם  דּ רגּ ין וּ גב וּ רה,
הכא, אתכּ נׁש וּ  מ גּ זעייהוּ , ואּת וּ ן
ליּה  דּ הו וֹ  ּת למידים וּ תמנין א ּת וּ ן 
בּ ית ּת למידי הכי  וא וֹ ף להלּ ל.

ׁש ּק צצוּ  האילן כּ מוֹ  עלוּ מיו. לימי
וזהוּ  בּ ׁש רׁש יו . וּ מתחדּ ׁש  א וֹ תוֹ 

זרע. בּ לי ׁש ּמ ת מי ׁש ל סוֹ ד

אחר,בּ א וּ ר: סוֹ ד  יׁש  ועוֹ ד 
בּ גל גּ וּ ל  יבוֹ א  ׁש לּ ב ּס וֹ ף
וזהוּ  קדמוֹ ן. כּ מזּ מן ויתחדּ ׁש 
מ גּ ן ׁש הת גּ רׁש ה וּ גר וּ ׁש ה, אלמנה 
גּ רוּ ׁש ה, נקראת  זה  וּ מוּ ם  עדן,

ג )כּ מוֹ  האדם.(בראשית את  ויגר ׁש  
לּה  גּ רם איןוּ מה  ׁש זּ רע מ וּ ם ? 

אל  ו ׁש בה בנים. בּ לא ׁש ּמ ת  לּה ,
ׁש בה כּ נע וּ ריה , אביה  בּ ית 
היּ בם, בּ ן  נער  בּ א וֹ תוֹ  ה זּ ה  בּ עוֹ לם
אביה בּ ית אל וׁש בה  וזהוּ 
- לזרע ׁש זּ כתה וּ לבּס וֹ ף  כּ נעוּ ריה .
לא זר  וכל ּת אכל. אביה מלּ חם 

וגוֹ '. בּ וֹ  כה )יאכל תהיה(דברים  לא  
זר. לאיׁש  - הח וּ צה הּמ ת  אׁש ת

ה לּ ל בּ אוּ ר: ה נּ אמן , הרוֹ עה אמר  
מצּ ד  אחד ׁש אּת ם וׁש ּמ אי,

ׁש הםהרחמים הדּ ין , מ צּ ד  ואחד 
ׁש ל  מדרגוֹ ת וּ גבוּ רה, חסד
מהגּ זע וא ּת ם  ויצחק . אברהם
א ּת ם לכאן האספוּ  ׁש לּ הם ,
לוֹ  ׁש היוּ  ּת למידים  וּ ׁש מוֹ נים

הזוהר כזיתמשניות  ולזה  כביצה , לזה נותן סגלפעמים

דּ מל כּ א . לסעוּ דתא  ׁש ּמ אי,

ית ולזה יצה, לזה  נ תן  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָפעמים

וחבריּ יאהא א ּת וּ ן א וֹ קמ ּת וּ ן, 
דּ ה וֹ רא וֹ ת, מארי דּ עּמ כוֹ ן,
רׁש אי הבּ וֹ צּ ע אין  דּ א וֹ קמּת וּ ן,
מארי אמן ׁש יענ וּ  עד למיכל,
סעוּ דתא מארי ולית סעוּ דתא ,
הבּ וֹ צּ ע . ׁש יאכל עד למיכל, ראין 
וּ בצּ ע הבּ ית , בּ על בּ צּ ע כּ ד ו דּ אי
לכ לּ הוּ  לאו סעוּ דתא, מארי לאינּ וּ ן
א וֹ רח דּ לאו  חדא , ׁש עוּ רא  מ ׁש ער 
בּ ׁש וה, לבצּ וֹ ע בּ וֹ צּ עין, א לּ ין
וּ לדא כּ ביצּ ה, לדא  יהיב דּ לזמנין

כּ זית.

יאהדונהי  ב  וכיצה, כ ית אחד  ע רים ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמחרים

בּ צּ יעא,וכד האי  על אמן עוֹ נין  
ה בּ ית, בּ על דּ ייכוּ ל  קדם
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דּ ב ׁש י, עם  יערי אכלּת י  בּ שׂ מי
וׁש כרוּ  ׁש תוּ  רעים אכלוּ  וּ לבתר 
סעוּ דתא . מארי רעים, אכלוּ  דּ וֹ דים .

בּ ית ּת למידי  ּכ ואף להלּ ל,
.ה ּמ ל לסעוּ דת  ׁש ּמ אי,

א ּת םבּ אוּ ר: בּ אר ּת ם , הרי 
ׁש עּמ כם, והחברים 
אין ׁש בּ ארּת ם הוֹ ראוֹ ת, בּ עלי
ׁש יּ ענוּ  עד לאכל ר אי ה בּ וֹ צע
בּ עלי  ואין ה ּס עוּ דה, בּ עלי אמן 
עד  לאכל ראים ה ּס עוּ דה
בּ וֹ צע כּ אׁש ר  ודּ אי הבּ וֹ צע. ׁש יּ אכל
בּ עלי  לא וֹ תם וּ בוֹ צע ה בּ ית , בּ על
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כּ זּ ית. ולזה  כּ בּ יצה ,

על בּ א וּ ר : אמן עוֹ נים  וכאׁש ר  
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וזהוּ  ה בּ ית. בּ על יאכל (שירבּ אמן, 
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 ּכ ואחר  דּ ב ׁש י. עם  יערי אכלּת י
ד וֹ דים. וׁש כרוּ  ׁש ת וּ  רעים  אכל וּ  -
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ע"א) האקע "ט מ צּ ה . ׁש ל י' חמץ. ׁש ל
אנּפ י ד' ידוֹ "ד. מן י' לקבל מ '. אינּ וּ ן 
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ּת ּק וּ נא איהוּ  האי נׁש ר. אנ ּפ י ד'
י' דּ אי נּ וּ ן דּ מלכּ א , דּ פתוֹ רא  קדמאה
לאנהגא נׁש  בּ ר דּ צּ רי דּ ברים 

דּ ׁש בּ ת. בּ פתוֹ רא 
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דּ אכיל חד , כּ מאן ּפ תוֹ רא לתּק נא  
דכתיב ה וּ א  הדא מלכּ א . קּמ י
יד וֹ "ד. לפני אׁש ר הלחן זה 

ידים נטילת ׁש עוּ רא(ל)ּת ניינא , עד , 
קׁש רין,דּ ג  חמ ׁש  דּ אינּ וּ ן  רבּ נן, זרוּ  

ׁש ל  מדרגוֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד למעלה,
ׁש ל  מדרגוֹ ת וׁש ׁש  העליוֹ ן ה כּ ּס א
בּ הסּת ר, ׁש ׁש  ה ּת חּת וֹ ן. ה כּ ּס א

בּ גלּ וּ י. כט )ו ׁש ׁש  ה נּ סּת רת(דברים  
לנוּ  וה נּ גלת אלהינוּ  לי-ה -ו-ה

עוֹ לם. עד וּ לבנינוּ 

אר בּ עיםבּ אוּ ר: הם תוֹ דה  ולחמי 
רקיקין, ע שׂ רה  חלּ וֹ ת .
חמץ, ׁש ל עשׂ רה רבוּ כין, עשׂ רה
הם הרי מצּ ה . ׁש ל עשׂ רה
יהו"ה, מן י' אוֹ ת  כּ נגד  ארבּ עים .
ּפ ני  ד' יהו"ה , מן י' אדם. ּפ ני ד'
ׁש וֹ ר. ּפ ני ד' יהו "ה , מן י' אריה .
זהוּ  נׁש ר . ּפ ני ד ' יהו"ה , מן י'
,ה ּמ ל ׁש לחן  ׁש ל  רא ׁש וֹ ן ּת ּק וּ ן
אדם ׁש צּ רי דברים  עשׂ רה  ׁש הם 

ה בּ ת. בּ ׁש לחן  להנהיג
כּ מי בּ אוּ ר: ׁש לחן לת ּק ן - אחד 

זהוּ  . ה ּמ ל לפני ׁש אוֹ כל 
לפני  א ׁש ר ה לחן  זה ׁש כּ תוּ ב
עד  ידים נטילת - ׁש ני יהו"ה .
ׁש הם חכמים , ׁש גּ זרוּ  ׁש עוּ ר 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
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דכתיב ה וּ א  הדא מלכּ א . קּמ י
יד וֹ "ד. לפני אׁש ר הלחן זה 

ידים נטילת ׁש עוּ רא(ל)ּת ניינא , עד , 
קׁש רין,דּ ג  חמ ׁש  דּ אינּ וּ ן  רבּ נן, זרוּ  

ׁש ל  מדרגוֹ ת ׁש ׁש  כּ נגד למעלה,
ׁש ל  מדרגוֹ ת וׁש ׁש  העליוֹ ן ה כּ ּס א
בּ הסּת ר, ׁש ׁש  ה ּת חּת וֹ ן. ה כּ ּס א

בּ גלּ וּ י. כט )ו ׁש ׁש  ה נּ סּת רת(דברים  
לנוּ  וה נּ גלת אלהינוּ  לי-ה -ו-ה

עוֹ לם. עד וּ לבנינוּ 

אר בּ עיםבּ אוּ ר: הם תוֹ דה  ולחמי 
רקיקין, ע שׂ רה  חלּ וֹ ת .
חמץ, ׁש ל עשׂ רה רבוּ כין, עשׂ רה
הם הרי מצּ ה . ׁש ל עשׂ רה
יהו"ה, מן י' אוֹ ת  כּ נגד  ארבּ עים .
ּפ ני  ד' יהו"ה , מן י' אדם. ּפ ני ד'
ׁש וֹ ר. ּפ ני ד' יהו "ה , מן י' אריה .
זהוּ  נׁש ר . ּפ ני ד ' יהו"ה , מן י'
,ה ּמ ל ׁש לחן  ׁש ל  רא ׁש וֹ ן ּת ּק וּ ן
אדם ׁש צּ רי דברים  עשׂ רה  ׁש הם 

ה בּ ת. בּ ׁש לחן  להנהיג
כּ מי בּ אוּ ר: ׁש לחן לת ּק ן - אחד 

זהוּ  . ה ּמ ל לפני ׁש אוֹ כל 
לפני  א ׁש ר ה לחן  זה ׁש כּ תוּ ב
עד  ידים נטילת - ׁש ני יהו"ה .
ׁש הם חכמים , ׁש גּ זרוּ  ׁש עוּ ר 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
ה ñלõïת :ל. Łתלגרõ אחזìה הñל õïת מ ם Łלגר היא ä נתינäé ידים àנטילת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

אõתם ורõחצין  עליהם, החסד מימי õŁפכים äאנ äבתח êה  הìז éר. לæעם àְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהם
ואחר הרחיצה. àחינת  היא õוז àהם הìאחזת הñלïה Łהיא הåהמה ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻלהעביר
הñל õïת äיחזר êŁא  éדי הרחיצה, אחר למעלה והגàהתן ידים נטילת היא  üéְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

éברא õŁנה. àהם ְְְִִֵֶַָָָלהתאחז



אצבעותסו הזוהרעשר משניות 

ּפ רקין י"ד י"ד (לא)דּ בהוֹ ן הכי ואוֹ ף . 
ואינּ וּ ן שׂ מאלא. דּ יד אינּ וּ ן, ּפ רקין
ידוֹ "ד, כּ "ח לקבלייה וּ  ּפ רקין. כּ "ח 
קדמאה דּ קרא  אתוון כּ "ח  דּ אינּ וּ ן
בּ ה וֹ ן, דּ אּת מר דּ ברא ׁש ית. דּ עוֹ בדא

יד) כּ ח(במדבר נא  יגדּ ל ועּת ה
.(לב)ידוֹ ד  

אצע ת ְֶֶֶָער 

אמירןוע שׂ ר לעשׂ ר רמיזי  א צּ בּ ען , 
וּ בגין דּ ברא ׁש ית. דּ עוֹ בדא 

עשׂ ר אר בּ עה ׁש בּ הם  קׁש רים חמ ה
ּפ רקים עשׂ ר  ארבּ עה   ּכ ואף ּפ רקים.
ׁש מוֹ נה והם  שׂ מאל. יד ׁש ל הם
כּ "ח נאמר כּ נג דּ ם ּפ רקים. ועשׂ רים
ועשׂ רים ׁש מ וֹ נה ׁש הם  יהו"ה,
מעשׂ ה ׁש ל  ראׁש וֹ ן ּפ סוּ ק ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת

בּ הם  ׁש נּ אמר יד )בראׁש ית, (במדבר 
י-ה-ו-ה. כּ ח נא יג דּ ל ועּת ה 

רוֹ מז וֹ תבּ אוּ ר : אצבּ עוֹ ת ועשׂ ר  
ׁש ל  מאמר וֹ ת לעשׂ רה 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
àיתה:לא. אח õריהם הåרõעõתוכל קŁר להכניס ôכäן ýידי ôגàיה éאŁר והìה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

קובדו"ש הìקראים והם הäáף לאח õרי  éמנהגם äבõלטין יõצאין  äיהי ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹלפנים
וçצא פ' [àזõהר ìéז éר ז] א' [מלכים àיתה אח õריהם וכל àסõד לעז àְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלõŁן 

וע "ש. הפח õת àני àס õד ע "א] ְְְֵַָדקנ"ד

ידים:לב. זõנטילת ïעמים Łני ýימינ יד על  מים üïŁות ý ידי ôרחõץ àתחêה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אŁר א õתõçת  כ"ח  והם  כ"ח , áימטרçא והäא éפäלה, יד הäא éי äתכäן ,õז ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר 
ýיד ôרח õץ üé ואחר ימין. יד àחסד אŁר âיäדין, דע"ב דהוי "ה  הäêëי àְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָמ äêי
יד היא áם éי äתכäן רצäפים , אחרים ïעמים Łני מים עליהם äתערה łְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמאלית,
ס"ג, âמיל äי דהוי"ה הäêëי מäêי Łל אõתõçת כ"ח  áימטרçא Łהäא éְְְִִִִִִֶֶַַָָָפäלה
רמה יד סõד àיחד, לכ õללם äתכäן õזà õז ýידי Łני ŁôפŁף üé ואחר àŁְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָגב äרה.
הäêëי  âמילäי אõתõçת כ"ח  áימטרçא Łהיא éפäלה יד  היא וגם àְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאמצעיתא,
Łהם äêא éח õת Ł לŁ ידי על éי  äתכ äן àתפארת. אŁר âאלפי"ן, דמ"ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹדהוי"ה
מן  הñל õïת  מתáרŁים הìזéרõת, ההויõ"ת ŁלŁת Łל הëלäיים מ äêיי ŁְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלŁה
החסד éי החסדים, מימי Łהם הëים ידי על  זה éל  הìזéרים, הçדים ŁְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלŁה
ונŁלים õìéדע . והáבäרה הâין מ ðד  אêא  אחיזתם אין éי הñלõïת, Łגרëה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהäא
מן  הñל õïת äקêôסìŁ ואחר עצמן, הëים äéנת לבאר ונחזר הçדים הגàהת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹענין
העçłה את àהם להעלõת äתכäן ,ýניï éנגד למעלה ýידי ôגàיה אז ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהçדים
הçדים הג àהת äéנה היא  õוז ìéז éר, מם ãêŁ האכילה Łפע לק àל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלçצירה 
àענין  הäéנõת Łàער äארנàŁ àכäנה ידים נטילת àרéת üברô ואז ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָלמעלה,

Łâחרית. ידים ְְֲִִִַַַָנטילת

הזוהר תורהמשניות  דברי השלחן  על סזלהיות

מאן מתניתין, מארי א וֹ קמ וּ ה  דּ א 
מן נעקר ידים , בּ נטילת דּ מזלזל
רזא בּ ה וֹ ן דּ אית בּ גין  אמאי. העוֹ לם.
דּ בה וֹ ן אתוון , וכ "ח אמירן, דּ עשׂ ר

עלמא . אתבּ רי 

תרה ברי  ה לחן על ְְְִִֵַַָָֻלהית

דּ ברירביעאה, ּפ תוֹ ריּה  על  למהוי 
בּ יּה  יתקיּ ים  דּ לא ּת וֹ רה ,
דּ א ּת מר  הארץ, דּ עּמ י כּ גוונא 

כח)עלייה וּ  ׁש לחנוֹ ת(ישעיה  כּ ל כּ י 
בּ סתרי אבל צּ וֹ אה . קיא  מלאוּ 
להעׁש יר  הרוֹ צּ ה א וֹ קמ וּ ה , ּת וֹ רה 
ׁש לחן הרי  לצּ פוֹ ן, ׁש לחן יּת ן יצּ ּפ ין ,
לקרא בּ עי דּ ין, דּ איהוּ  לשׂ מאלא ,
א וֹ רייתא, דּ איהוּ  ימינא , בּ יּה 
רחמי, דּ איה וּ  מחסד, דּ אתיהיבת

ה'. ימין

ימיו  יארי הדקה  ְְֲִִַַַָָָָגלל

מאריחמיאה , א וֹ קמ וּ ה  
 דּ צּ רי מתניתין,
עניּ ים . בּ גין ּפ תוֹ ריּה , על  להארי
 יארי דּ צּ דקה בּ גין דּ מלּ ה , ורזא
כּ גוונא יתקצּ רוּ ן. דּ לא יוֹ מ וֹ י,
י וֹ מין, אריכ וּ ת איה וּ  דּ א וֹ רייתא
וּ בעלמא דּ ין בּ עלמא עלמין, בּ תרין 
צּ דקה, הכי א וּ ף  לנ ׁש מתא. דּ אתי
בּ תרין לגוּ פא, יוֹ מין אריכוּ ת איהי 

בּ ארוּ  זה  וּ מוּ ם בראׁש ית. מעשׂ ה
ׁש ּמ זלזל  מי ה ּמ ׁש נה, בּ עלי
העוֹ לם. מן נעקר  ידים, בּ נטילת 

ׁש ל מדּ וּ ע ס וֹ ד בּ הם ׁש יּ ׁש  מוּ ם ? 
וע שׂ רים וּ ׁש מוֹ נה  מאמר וֹ ת  עשׂ רה

ה נברא  ׁש בּ הם  עוֹ לם.א וֹ תיּ וֹ ת 

ה לחןבּ א וּ ר : על  להיוֹ ת  - רביעי 
יתקיּ ם ׁש לּ א  תוֹ רה , דּ ברי
ׁש נּ אמר הארץ עּמ י כּ דגמת  בּ וֹ 

כח )עליהם ׁש לחנ וֹ ת(ישעיה כּ ל כּ י 
בּ ס וֹ דוֹ ת אבל צאה. קיא  מלאוּ 
להעׁש יר הר וֹ צה  ּפ רׁש וּ ה וּ , ה ּת וֹ רה
הרי  לצּ פוֹ ן . ׁש לחן יּת ן יצּפ ין, -
צרי דּ ין , ׁש ה וּ א לשׂ מאל, ׁש לחן
הּת וֹ רה, ׁש הוּ א ה יּ מין, בּ וֹ  לקׁש ר 
רחמים, ׁש הוּ א מחסד, ׁש נּ ּת נה 

ה '. ימין 

בּ עלי בּ אוּ ר: ּפ רׁש וּ ה וּ  - חמיׁש י 
להארי ׁש צּ רי ה ּמ ׁש נה,
וסוֹ ד  עניּ ים. בּ גלל ה לחן על
יארי הצּ דקה בּ גלל  - ה דּ בר
ה ּת וֹ רה כּ מוֹ  יתקצּ ר וּ . ׁש לּ א ימיו,
בּ ׁש ני  ימים אריכוּ ת ׁש היא 
וּ בעוֹ לם ה זּ ה  בּ עוֹ לם  עוֹ למוֹ ת ,
ה צּ דקה  ּכ אף - לנּ ׁש מוֹ ת  ה בּ א
בּ ׁש ני  לגּ וּ ף  ימים  אריכ וּ ת היא



אצבעותסו הזוהרעשר משניות 

ּפ רקין י"ד י"ד (לא)דּ בהוֹ ן הכי ואוֹ ף . 
ואינּ וּ ן שׂ מאלא. דּ יד אינּ וּ ן, ּפ רקין
ידוֹ "ד, כּ "ח לקבלייה וּ  ּפ רקין. כּ "ח 
קדמאה דּ קרא  אתוון כּ "ח  דּ אינּ וּ ן
בּ ה וֹ ן, דּ אּת מר דּ ברא ׁש ית. דּ עוֹ בדא

יד) כּ ח(במדבר נא  יגדּ ל ועּת ה
.(לב)ידוֹ ד  

אצע ת ְֶֶֶָער 

אמירןוע שׂ ר לעשׂ ר רמיזי  א צּ בּ ען , 
וּ בגין דּ ברא ׁש ית. דּ עוֹ בדא 

עשׂ ר אר בּ עה ׁש בּ הם  קׁש רים חמ ה
ּפ רקים עשׂ ר  ארבּ עה   ּכ ואף ּפ רקים.
ׁש מוֹ נה והם  שׂ מאל. יד ׁש ל הם
כּ "ח נאמר כּ נג דּ ם ּפ רקים. ועשׂ רים
ועשׂ רים ׁש מ וֹ נה ׁש הם  יהו"ה,
מעשׂ ה ׁש ל  ראׁש וֹ ן ּפ סוּ ק ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת

בּ הם  ׁש נּ אמר יד )בראׁש ית, (במדבר 
י-ה-ו-ה. כּ ח נא יג דּ ל ועּת ה 

רוֹ מז וֹ תבּ אוּ ר : אצבּ עוֹ ת ועשׂ ר  
ׁש ל  מאמר וֹ ת לעשׂ רה 

ז"ל האר"י רבינו כתבי
àיתה:לא. אח õריהם הåרõעõתוכל קŁר להכניס ôכäן ýידי ôגàיה éאŁר והìה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

קובדו"ש הìקראים והם הäáף לאח õרי  éמנהגם äבõלטין יõצאין  äיהי ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹלפנים
וçצא פ' [àזõהר ìéז éר ז] א' [מלכים àיתה אח õריהם וכל àסõד לעז àְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלõŁן 

וע "ש. הפח õת àני àס õד ע "א] ְְְֵַָדקנ"ד

ידים:לב. זõנטילת ïעמים Łני ýימינ יד על  מים üïŁות ý ידי ôרחõץ àתחêה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אŁר א õתõçת  כ"ח  והם  כ"ח , áימטרçא והäא éפäלה, יד הäא éי äתכäן ,õז ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאחר 
ýיד ôרח õץ üé ואחר ימין. יד àחסד אŁר âיäדין, דע"ב דהוי "ה  הäêëי àְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָמ äêי
יד היא áם éי äתכäן רצäפים , אחרים ïעמים Łני מים עליהם äתערה łְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמאלית,
ס"ג, âמיל äי דהוי"ה הäêëי מäêי Łל אõתõçת כ"ח  áימטרçא Łהäא éְְְִִִִִִֶֶַַָָָפäלה
רמה יד סõד àיחד, לכ õללם äתכäן õזà õז ýידי Łני ŁôפŁף üé ואחר àŁְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָגב äרה.
הäêëי  âמילäי אõתõçת כ"ח  áימטרçא Łהיא éפäלה יד  היא וגם àְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאמצעיתא,
Łהם äêא éח õת Ł לŁ ידי על éי  äתכ äן àתפארת. אŁר âאלפי"ן, דמ"ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹדהוי"ה
מן  הñל õïת  מתáרŁים הìזéרõת, ההויõ"ת ŁלŁת Łל הëלäיים מ äêיי ŁְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹלŁה
החסד éי החסדים, מימי Łהם הëים ידי על  זה éל  הìזéרים, הçדים ŁְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלŁה
ונŁלים õìéדע . והáבäרה הâין מ ðד  אêא  אחיזתם אין éי הñלõïת, Łגרëה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהäא
מן  הñל õïת äקêôסìŁ ואחר עצמן, הëים äéנת לבאר ונחזר הçדים הגàהת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹענין
העçłה את àהם להעלõת äתכäן ,ýניï éנגד למעלה ýידי ôגàיה אז ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהçדים
הçדים הג àהת äéנה היא  õוז ìéז éר, מם ãêŁ האכילה Łפע לק àל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלçצירה 
àענין  הäéנõת Łàער äארנàŁ àכäנה ידים נטילת àרéת üברô ואז ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָלמעלה,

Łâחרית. ידים ְְֲִִִַַַָנטילת

הזוהר תורהמשניות  דברי השלחן  על סזלהיות

מאן מתניתין, מארי א וֹ קמ וּ ה  דּ א 
מן נעקר ידים , בּ נטילת דּ מזלזל
רזא בּ ה וֹ ן דּ אית בּ גין  אמאי. העוֹ לם.
דּ בה וֹ ן אתוון , וכ "ח אמירן, דּ עשׂ ר

עלמא . אתבּ רי 

תרה ברי  ה לחן על ְְְִִֵַַָָֻלהית

דּ ברירביעאה, ּפ תוֹ ריּה  על  למהוי 
בּ יּה  יתקיּ ים  דּ לא ּת וֹ רה ,
דּ א ּת מר  הארץ, דּ עּמ י כּ גוונא 

כח)עלייה וּ  ׁש לחנוֹ ת(ישעיה  כּ ל כּ י 
בּ סתרי אבל צּ וֹ אה . קיא  מלאוּ 
להעׁש יר  הרוֹ צּ ה א וֹ קמ וּ ה , ּת וֹ רה 
ׁש לחן הרי  לצּ פוֹ ן, ׁש לחן יּת ן יצּ ּפ ין ,
לקרא בּ עי דּ ין, דּ איהוּ  לשׂ מאלא ,
א וֹ רייתא, דּ איהוּ  ימינא , בּ יּה 
רחמי, דּ איה וּ  מחסד, דּ אתיהיבת

ה'. ימין

ימיו  יארי הדקה  ְְֲִִַַַָָָָגלל

מאריחמיאה , א וֹ קמ וּ ה  
 דּ צּ רי מתניתין,
עניּ ים . בּ גין ּפ תוֹ ריּה , על  להארי
 יארי דּ צּ דקה בּ גין דּ מלּ ה , ורזא
כּ גוונא יתקצּ רוּ ן. דּ לא יוֹ מ וֹ י,
י וֹ מין, אריכ וּ ת איה וּ  דּ א וֹ רייתא
וּ בעלמא דּ ין בּ עלמא עלמין, בּ תרין 
צּ דקה, הכי א וּ ף  לנ ׁש מתא. דּ אתי
בּ תרין לגוּ פא, יוֹ מין אריכוּ ת איהי 

בּ ארוּ  זה  וּ מוּ ם בראׁש ית. מעשׂ ה
ׁש ּמ זלזל  מי ה ּמ ׁש נה, בּ עלי
העוֹ לם. מן נעקר  ידים, בּ נטילת 

ׁש ל מדּ וּ ע ס וֹ ד בּ הם ׁש יּ ׁש  מוּ ם ? 
וע שׂ רים וּ ׁש מוֹ נה  מאמר וֹ ת  עשׂ רה

ה נברא  ׁש בּ הם  עוֹ לם.א וֹ תיּ וֹ ת 

ה לחןבּ א וּ ר : על  להיוֹ ת  - רביעי 
יתקיּ ם ׁש לּ א  תוֹ רה , דּ ברי
ׁש נּ אמר הארץ עּמ י כּ דגמת  בּ וֹ 

כח )עליהם ׁש לחנ וֹ ת(ישעיה כּ ל כּ י 
בּ ס וֹ דוֹ ת אבל צאה. קיא  מלאוּ 
להעׁש יר הר וֹ צה  ּפ רׁש וּ ה וּ , ה ּת וֹ רה
הרי  לצּ פוֹ ן . ׁש לחן יּת ן יצּפ ין, -
צרי דּ ין , ׁש ה וּ א לשׂ מאל, ׁש לחן
הּת וֹ רה, ׁש הוּ א ה יּ מין, בּ וֹ  לקׁש ר 
רחמים, ׁש הוּ א מחסד, ׁש נּ ּת נה 

ה '. ימין 

בּ עלי בּ אוּ ר: ּפ רׁש וּ ה וּ  - חמיׁש י 
להארי ׁש צּ רי ה ּמ ׁש נה,
וסוֹ ד  עניּ ים. בּ גלל ה לחן על
יארי הצּ דקה בּ גלל  - ה דּ בר
ה ּת וֹ רה כּ מוֹ  יתקצּ ר וּ . ׁש לּ א ימיו,
בּ ׁש ני  ימים אריכוּ ת ׁש היא 
וּ בעוֹ לם ה זּ ה  בּ עוֹ לם  עוֹ למוֹ ת ,
ה צּ דקה  ּכ אף - לנּ ׁש מוֹ ת  ה בּ א
בּ ׁש ני  לגּ וּ ף  ימים  אריכ וּ ת היא



אחרונים סח הזוהרמים משניות 

דכתיב, ה וּ א  הדא  ל)עלמין, (דברים 
הוּ א כּ י .ימי וא וֹ ר  חיּ י ה וּ א  כּ י
בּ עוֹ לם ימי ואוֹ ר הזּ ה  בּ עוֹ לם ח יּ י

לגוּ פא  דּ אתי דּ עלמא  רמ"והבּ א . (דף 
דּ לבתר ע"א) הּמ תים , לתחיּ ית

דּ עלמא וּ כגוונא  ימוּ ת. לא  דּ ייק וּ ם 
דּ ין עלמא  הכי קיּ ים, יהא  דּ אתי

ק יּ ים . יהא 

ל ה ל  לחנ על בלען גררן יהא  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻא 

וּ בלעןׁש ּת יתאה , גּ רגּ רן יהא  ׁש א  
דּ מלכּ א, ּפ תוֹ ריּה  על 

דּ אמר דּ עשׂ ו כה)כּ גוונא  (בראשית 
בּ ארח אלּ א  הלעטה, ארח הלעיטני,
מ לּ ין דּ א ּפ יק מאן הכי, א וּ ף  טחינה .
בּ עי מ ּפ וּ מ וֹ י, דּ א וֹ רייתא  אוֹ  דּ צּ לוֹ תין
ולא ׁש למים, בּ הטחנה לוֹ ן לא ּפ קא
א לּ א ע וֹ ד, ו א חסרים. בּ הלעטה 
קנה יקדים דּ ׁש מא  סכּ נה בּ גין

לוׁש ט .

אחרנים ֲִִַַמים

אחרוֹ נים .ׁש ביעאה, מים 
מים וא וֹ קמ וּ ה ,
חוֹ בה . ואחרוֹ נים מ צּ וה. רא ׁש וֹ נים
רא ׁש וֹ נים מים  רׁש וּ ת. ואמ צּ עיּ ים 
דּ לא בּ גין א צּ בּ ען, לסלּ קא   צּ רי

את ויטּמ א וּ  מ ׁש קין  ה יּ דים .יהדר וּ ן 
דּ אחר וֹ נים דּ אמרי , מרבּ נן ואית

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ל)עוֹ למוֹ ת. כּ י (דברים  
ה וּ א כּ י .ימי ואר חיּ י ה וּ א
- ימי ואר ה זּ ה . בּ עוֹ לם - חיּ י
לגּ וּ ף הבּ א ׁש עוֹ לם  ה בּ א. בּ עוֹ לם
ׁש יּ קוּ ם ׁש אחר ה ּמ תים, לתחיּ ת 
ה בּ א ׁש העוֹ לם  וּ כמוֹ  ימוּ ת . לא
יהיה ה זּ ה  הע וֹ לם  ּכ עוֹ מד, יהיה

עוֹ מד.

גר גּ רןבּ א וּ ר: יהא  ׁש לּ א - ׁש י 
ׁש ל  ׁש לחנ וֹ  על וּ בלען

ׁש אמר  עשׂ ו כּ מוֹ  , בראשיתה ּמ ל) 
אלּ אכה ) הלעטה, דּ ר הלעיטני,

ׁש ּמ וֹ ציא מי  ּכ אף טחינה. דּ ר
מּפ יו, ּת וֹ רה  אוֹ  ּת פלּ ה  ׁש ל  דבּ וּ רים
טחינה בּ דר אוֹ תם  להוֹ ציא  צרי
- בּ הלעטה  ולא  ׁש למים , -
בּ גלל  א לּ א עוֹ ד , ולא  חסרים.

לוׁש ט. קנה  יקדּ ים ׁש ּמ א סכּ נה 

אחר וֹ נים.בּ אוּ ר: מים - ׁש ביעי 
רא ׁש וֹ נים מים  וּ פרׁש וּ הוּ ,
חוֹ בה, ואחר וֹ נים  מצוה ,
רא ׁש וֹ נים מים רׁש וּ ת. ואמצעיּ ים

האצבּ עוֹ ת להגבּ יּה  כּ די צרי 
את ויט ּמ א וּ  מׁש קים  יחזר וּ  ׁש לּ א
ׁש אמר וּ , מהחכמים  ויׁש  ה יּ דים .

הזוהר וכו'משניות  מצוה ראשונים סטמים 

ּת סּמ א ׁש א  סדוֹ מית, מלח  מ וּ ם
לוֹ ן א ּפ קין הכי ואי העינים . את
דּ אמרוּ  אלּ ין  מילין, וסתרי מחוֹ בא .
ארעא ארח ולאו  חוֹ בה, עלייה וּ 

מ לּ ין, גּ א וֹ נים מאלין לסתרא (ס"א  
עלייהו ) עלייה וּ ,דאמרי דּ אתקרי אלּ א 

יז) יוֹ רוּ .(דברים  א ׁש ר ה ּת וֹ רה  ּפ י על

 כה העם  ְֵֶַָָָָא רי

ג'וא עלייה וּ  דּ אמרוּ  א לּ א  עוֹ ד, 
דּ כתיב, הוּ א הדא  קדוּ וֹ ת,

יא) והייתם(ויקרא והתקדּ ׁש ּת ם
מים א לּ וּ  והתקדּ ׁש ּת ם  קד וֹ ׁש ים.
מים אלּ וּ  קדוֹ ׁש ים והייתם  רא ׁש וֹ נים.
ערב . ׁש מן זה  קדוֹ ׁש , כּ י אחרוֹ נים.
בּ ין ואמצּ עיּ ים , בּ רכה. זוֹ  ה', אני
דּ א, וּ בגין לבׁש ר. גּ בינה 
כּ י קדוֹ ׁש ים והייתם  והתק דּ ׁש ּת ם
עּמ א, ז כּ אין ה'. אני  קד וֹ ׁש 

לגבּ יּה . לוֹ ן  יׁש וּ י  דּ מאריה וֹ ן 

'וכ מצוה  רא נים ְְִִִִַָמים

בּ ׁש עתא וּ ף והתקדּ ׁש ּת ם, הכי
רא ׁש וֹ נים מים ּת ׁש מי ׁש .
אחר וֹ נים מ צּ וה . נׁש , בּ ר דּ זרע
קא ואמצּ עיּ ים  ח וֹ בא . דּ נוּ ק בּ א ,
הוּ א הדא ּת ק ּפ יאני. וכ גּ בינה רמיז,

י)דּ כתיב, ּת ּת יכני(איוב כחלב ה א 
דּ קא איהוּ  והאי ּת ק ּפ יאני. וכגּ בינה 

סדוֹ מית, מלח מוּ ם  ׁש אחר וֹ נים 
 ּכ אפלּ וּ  העינים . את יסּמ א  ׁש לּ א
וסוֹ תרים מחוֹ בה . אוֹ תם ה וֹ ציא
עליהם ׁש אמרוּ  א לּ וּ  את ה דּ ברים 
דּ ברי  לסּת ר  ארץ דּ ר ואין  חוֹ בה ,

עליהם )ה גּ אוֹ נים, שאמרו אלּ א(מאלו 
עליהם , יז)ׁש נּ אמר  ּפ י (דברים  על 

. ּיוֹ ר ו אׁש ר  הּת וֹ רה

ׁש אמרוּ בּ א וּ ר: א לּ א  עוֹ ד, ולא 
זהוּ  קדוֹ ת. ׁש לׁש  עליהם

יא )ׁש כּ תוּ ב  והתקדשתם(ויקרא 
אלו - והתקדשתם קדשים . והייתם 
- קדשים  והייתם  ראשונים . מים
זה - קדוש כי אחרונים. מים  אלו 
ברכה. זו  - ה' אני ערב. שמן
לבשר, גבינה  בין ואמצעיים,
והייתם והתקדשתם זה ומשום 
אׁש רי  ה '. אני קדוֹ ׁש  כּ י קדׁש ים
אצלוֹ . אוֹ תם ישׂ ים  ׁש אדוֹ נם העם 

-בּ א וּ ר: והתקדּ ׁש ּת ם   ּכ אף 
מים ּת ׁש מיׁש . בּ ׁש עת
מצוה. - אדם ׁש זּ וֹ רע ראׁש וֹ נים
חוֹ בה. - הנּ קבה ׁש ל אחר וֹ נים ,
וכגּ בינה רוֹ מז, הרי - ואמצעיּ ים

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  י )ּת קּפ יאני. (איוב  
וכגּ בינה ּת ּת יכני כחלב הלא 



אחרונים סח הזוהרמים משניות 

דכתיב, ה וּ א  הדא  ל)עלמין, (דברים 
הוּ א כּ י .ימי וא וֹ ר  חיּ י ה וּ א  כּ י
בּ עוֹ לם ימי ואוֹ ר הזּ ה  בּ עוֹ לם ח יּ י

לגוּ פא  דּ אתי דּ עלמא  רמ"והבּ א . (דף 
דּ לבתר ע"א) הּמ תים , לתחיּ ית

דּ עלמא וּ כגוונא  ימוּ ת. לא  דּ ייק וּ ם 
דּ ין עלמא  הכי קיּ ים, יהא  דּ אתי

ק יּ ים . יהא 

ל ה ל  לחנ על בלען גררן יהא  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻא 

וּ בלעןׁש ּת יתאה , גּ רגּ רן יהא  ׁש א  
דּ מלכּ א, ּפ תוֹ ריּה  על 

דּ אמר דּ עשׂ ו כה)כּ גוונא  (בראשית 
בּ ארח אלּ א  הלעטה, ארח הלעיטני,
מ לּ ין דּ א ּפ יק מאן הכי, א וּ ף  טחינה .
בּ עי מ ּפ וּ מ וֹ י, דּ א וֹ רייתא  אוֹ  דּ צּ לוֹ תין
ולא ׁש למים, בּ הטחנה לוֹ ן לא ּפ קא
א לּ א ע וֹ ד, ו א חסרים. בּ הלעטה 
קנה יקדים דּ ׁש מא  סכּ נה בּ גין

לוׁש ט .

אחרנים ֲִִַַמים

אחרוֹ נים .ׁש ביעאה, מים 
מים וא וֹ קמ וּ ה ,
חוֹ בה . ואחרוֹ נים מ צּ וה. רא ׁש וֹ נים
רא ׁש וֹ נים מים  רׁש וּ ת. ואמ צּ עיּ ים 
דּ לא בּ גין א צּ בּ ען, לסלּ קא   צּ רי

את ויטּמ א וּ  מ ׁש קין  ה יּ דים .יהדר וּ ן 
דּ אחר וֹ נים דּ אמרי , מרבּ נן ואית

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ל)עוֹ למוֹ ת. כּ י (דברים  
ה וּ א כּ י .ימי ואר חיּ י ה וּ א
- ימי ואר ה זּ ה . בּ עוֹ לם - חיּ י
לגּ וּ ף הבּ א ׁש עוֹ לם  ה בּ א. בּ עוֹ לם
ׁש יּ קוּ ם ׁש אחר ה ּמ תים, לתחיּ ת 
ה בּ א ׁש העוֹ לם  וּ כמוֹ  ימוּ ת . לא
יהיה ה זּ ה  הע וֹ לם  ּכ עוֹ מד, יהיה

עוֹ מד.

גר גּ רןבּ א וּ ר: יהא  ׁש לּ א - ׁש י 
ׁש ל  ׁש לחנ וֹ  על וּ בלען

ׁש אמר  עשׂ ו כּ מוֹ  , בראשיתה ּמ ל) 
אלּ אכה ) הלעטה, דּ ר הלעיטני,

ׁש ּמ וֹ ציא מי  ּכ אף טחינה. דּ ר
מּפ יו, ּת וֹ רה  אוֹ  ּת פלּ ה  ׁש ל  דבּ וּ רים
טחינה בּ דר אוֹ תם  להוֹ ציא  צרי
- בּ הלעטה  ולא  ׁש למים , -
בּ גלל  א לּ א עוֹ ד , ולא  חסרים.

לוׁש ט. קנה  יקדּ ים ׁש ּמ א סכּ נה 

אחר וֹ נים.בּ אוּ ר: מים - ׁש ביעי 
רא ׁש וֹ נים מים  וּ פרׁש וּ הוּ ,
חוֹ בה, ואחר וֹ נים  מצוה ,
רא ׁש וֹ נים מים רׁש וּ ת. ואמצעיּ ים

האצבּ עוֹ ת להגבּ יּה  כּ די צרי 
את ויט ּמ א וּ  מׁש קים  יחזר וּ  ׁש לּ א
ׁש אמר וּ , מהחכמים  ויׁש  ה יּ דים .

הזוהר וכו'משניות  מצוה ראשונים סטמים 

ּת סּמ א ׁש א  סדוֹ מית, מלח  מ וּ ם
לוֹ ן א ּפ קין הכי ואי העינים . את
דּ אמרוּ  אלּ ין  מילין, וסתרי מחוֹ בא .
ארעא ארח ולאו  חוֹ בה, עלייה וּ 

מ לּ ין, גּ א וֹ נים מאלין לסתרא (ס"א  
עלייהו ) עלייה וּ ,דאמרי דּ אתקרי אלּ א 

יז) יוֹ רוּ .(דברים  א ׁש ר ה ּת וֹ רה  ּפ י על

 כה העם  ְֵֶַָָָָא רי

ג'וא עלייה וּ  דּ אמרוּ  א לּ א  עוֹ ד, 
דּ כתיב, הוּ א הדא  קדוּ וֹ ת,

יא) והייתם(ויקרא והתקדּ ׁש ּת ם
מים א לּ וּ  והתקדּ ׁש ּת ם  קד וֹ ׁש ים.
מים אלּ וּ  קדוֹ ׁש ים והייתם  רא ׁש וֹ נים.
ערב . ׁש מן זה  קדוֹ ׁש , כּ י אחרוֹ נים.
בּ ין ואמצּ עיּ ים , בּ רכה. זוֹ  ה', אני
דּ א, וּ בגין לבׁש ר. גּ בינה 
כּ י קדוֹ ׁש ים והייתם  והתק דּ ׁש ּת ם
עּמ א, ז כּ אין ה'. אני  קד וֹ ׁש 

לגבּ יּה . לוֹ ן  יׁש וּ י  דּ מאריה וֹ ן 

'וכ מצוה  רא נים ְְִִִִַָמים

בּ ׁש עתא וּ ף והתקדּ ׁש ּת ם, הכי
רא ׁש וֹ נים מים ּת ׁש מי ׁש .
אחר וֹ נים מ צּ וה . נׁש , בּ ר דּ זרע
קא ואמצּ עיּ ים  ח וֹ בא . דּ נוּ ק בּ א ,
הוּ א הדא ּת ק ּפ יאני. וכ גּ בינה רמיז,

י)דּ כתיב, ּת ּת יכני(איוב כחלב ה א 
דּ קא איהוּ  והאי ּת ק ּפ יאני. וכגּ בינה 

סדוֹ מית, מלח מוּ ם  ׁש אחר וֹ נים 
 ּכ אפלּ וּ  העינים . את יסּמ א  ׁש לּ א
וסוֹ תרים מחוֹ בה . אוֹ תם ה וֹ ציא
עליהם ׁש אמרוּ  א לּ וּ  את ה דּ ברים 
דּ ברי  לסּת ר  ארץ דּ ר ואין  חוֹ בה ,

עליהם )ה גּ אוֹ נים, שאמרו אלּ א(מאלו 
עליהם , יז)ׁש נּ אמר  ּפ י (דברים  על 

. ּיוֹ ר ו אׁש ר  הּת וֹ רה

ׁש אמרוּ בּ א וּ ר: א לּ א  עוֹ ד, ולא 
זהוּ  קדוֹ ת. ׁש לׁש  עליהם

יא )ׁש כּ תוּ ב  והתקדשתם(ויקרא 
אלו - והתקדשתם קדשים . והייתם 
- קדשים  והייתם  ראשונים . מים
זה - קדוש כי אחרונים. מים  אלו 
ברכה. זו  - ה' אני ערב. שמן
לבשר, גבינה  בין ואמצעיים,
והייתם והתקדשתם זה ומשום 
אׁש רי  ה '. אני קדוֹ ׁש  כּ י קדׁש ים
אצלוֹ . אוֹ תם ישׂ ים  ׁש אדוֹ נם העם 

-בּ א וּ ר: והתקדּ ׁש ּת ם   ּכ אף 
מים ּת ׁש מיׁש . בּ ׁש עת
מצוה. - אדם ׁש זּ וֹ רע ראׁש וֹ נים
חוֹ בה. - הנּ קבה ׁש ל אחר וֹ נים ,
וכגּ בינה רוֹ מז, הרי - ואמצעיּ ים

ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  י )ּת קּפ יאני. (איוב  
וכגּ בינה ּת ּת יכני כחלב הלא 
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דּ א ּת מר  לב ׁש ר, גּ בינה  בּ ין רמיז,
י)בּ י ּה  ּת לבּ יׁש ני .(איוב וּ בשׂ ר עוֹ ר 

ס צרי ְִִָָֹל לה 

כּ וֹ ס .ּת מינאה, צּ רי לׁש ׁש ה 
איהי בּ ינה אמאי.
מעילּ א ספיראן, מעשׂ ר ּת ליתאה
לא מ ׁש ה ּפ ח וּ ת דּ א  וּ בגין לתּת א .

כּ וֹ ס. כּ וֹ ס,(ד"א)צּ רי צּ רי לׁש ׁש ה 
ו א יׁש לּ ׁש וּ .  ל קדוּ ה  רמיז קא
נח ּת א לא  דּ א וֹ רייתא  א לּ א  עוֹ ד,
ישׂ ראלים . לויּ ם , כּ הנים , מג', ּפ חוּ ת 
בּ ירח וּ כתוּ בים. נביאים , ּת וֹ רה ,
בּ ינה, ודא  ּת ליתאי. בּ יוֹ ם  ּת ליתאי,
מ ׁש מרוֹ ת ׁש ׁש  א ּת מר, וּ בגינּה  יד"וּ .
רביעית, ה ' מלכוּ ת  הלּ ילה. הו"י
הוי מ ׁש מרוֹ ת ארבּ עה א ּת מר עלּה 
לקבל  ענפין דּ תלת וש' ה לּ ילה .
ענפין, דּ ארבּ ע ו  מ ׁש מרוֹ ת. ּת לת

מ ׁש מרוֹ ת. ארבּ עה  לקבל

הג רביעית רכה, ל ְְִִֶַָָֹס

בּ רכה,ּת ׁש יעאה , ׁש ל כּ וֹ ס  
לוֹ ג, רביעית
רביעאה ה', לקבל דּ יליּה , ו ׁש יע וּ רא 
בּ עשׂ רה עשׂ יראה, ידוֹ "ד. דּ ׁש ם 
וּ ׁש כינּת א לא הינוּ .  נבר א וֹ מר
ועשׂ ירית. רביעית, איהי ּת ּת אה,

בּ ין הרמז  ׁש בּ א וזהוּ  ּת קּפ יאני.
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  לבשׂ ר, י )גּ בינה (איוב 

ּת לבּ יׁש ני. וּ בשׂ ר עוֹ ר 

צריבּ אוּ ר: ל ׁש לׁש ה  - ׁש מיני 
מדּ וּ ע היאכּ וֹ ס. בּ ינה  ? 

מ ּמ עלה ספיר וֹ ת , מעשׂ ר  ה ליׁש ית 
מ לׁש ה ּפ חוֹ ת זה וּ מוּ ם למּט ה .

כּ וֹ ס צרי צרי(ד"א )לא לׁש ל ׁש ה  . 
ל קדה  - ברמז  וּ בא  כּ וֹ ס.
ׁש ה ּת וֹ רה א לּ א עוֹ ד, ולא יׁש לּ ׁש וּ .
כּ הנים, - מל ׁש ה  ּפ ח וֹ ת יוֹ רדת לא
נביאים, ּת וֹ רה, ישׂ ראלים. לויּ ם ,
בּ יּ וֹ ם הליׁש י, בּ חדׁש  וּ כת וּ בים .
וּ בגללּה  יה"וּ . בּ ינה, וז וֹ  ה ליׁש י.
הו"י  מׁש מרוֹ ת ׁש ל ׁש  נאמר,

רביעית,ה לּ י  ה ' א וֹ ת מלכוּ ת, לה . 
הוי  מ ׁש מר וֹ ת אר בּ ע נאמר , עליה 
ענפים ׁש לׁש ה  ׁש ל ש' וא וֹ ת  ה לּ ילה .
ׁש ל  ואוֹ ת מׁש מר וֹ ת . ׁש ל ׁש  כּ נגד
מׁש מרוֹ ת. אר בּ ע כּ נגד ּפ נים אר בּ ע

בּ רכה,בּ א וּ ר: ׁש ל כּ וֹ ס - ּת ׁש יעי 
ׁש לּ וֹ  וׁש עוּ ר  ה לּ ג. רביעית 
ׁש ם ׁש ל רביעית  ה', אוֹ ת  לעּמ ת
א וֹ מר בּ עשׂ רה - עשׂ ירי יהו"ה .
ּת חּת וֹ נה וּ ׁש כינה  לאלהינוּ . נבר
רביעית ועשׂ ירית . רביעית היא

הזוהר טוב משניות  לא דבר יאמר שלא הדבור לשמור עאצריך

לע שׂ ר  עשׂ ירית ידוֹ ד . לׁש ם  רביעית
ה"א . וא"ו  ה "א יוֹ "ד דּ אינּ וּ ן ספירין.
גּ רמיּה , לנטרא  נׁש  בּ ר צּ רי וכּמ ה
דּ לא בּ אתר אלּ ין מ לּ ין לזרוֹ ק דּ לא
כּ ל  נהמא . דּ זריק  מאן כּ מוֹ  .א צּ טרי
דּ א וֹ רייתא, נהמא  דּ זריק מאן ׁש כּ ן
ׁש כינּת א . דּ איהי מ ּפ תוֹ ריּה , לבר

בּ ּה , מא)דּ אּת מר הלחן(יחזקאל זה  
ה'. לפני  מהימנא)אׁש ר רעיא .(ע"כ 

ע"א  רמו זוהר
טב  לא  בר  יאמר  א  הר ל מ ר ְִִִֶַַָָָֹֹֹצרי

אינּ וּ ןוּ בחבּ וּ רא ּת לת קדמאה, 
בּ יׁש  דּ גרמין 
וחד  עלמא , בּ האי ּת רין לגרמייהוּ .
מאן אינּ וּ ן: וא לּ ין אחרא, בּ עלמא 
ממנא חד  דּ תנינן גּ רמי ּה , דּ לייט 
וּ בׁש עתא נׁש , דּ בּ ר  ק ּמ י ּה  אתּפ קד
האי נׁש , בּ ר הה וּ א  גּ רמיּה  דּ לייט 
דּ ממנן אחרנין  וׁש בעין ממנא ,
ואמרי מ לּ ה, ההיא  נטלין ּת ח וֹ תיּה ,
לּה , ודיינין לעי לּ א , לּה  וסלקי  אמן,
דּ עביד  עד אבּ תרי ּה , רדיף ואיהוּ 

מלּ ה . הה וּ א  ליּה  וא ׁש לים  ליּה ,

דּ אמרמאן מ ּמ ׁש ה , רב  שמותל) 
מ ּס פרלב) נא  מחני אין ואם 

על  ואף ,לצ וֹ ר ואמר כּ תבּת , א ׁש ר
עביד  הוּ א  בּ רי דקוּ דׁש א  גּ ב

לעשׂ ר עשׂ ירית  י-ה-ו-ה . לׁש ם
ה"א. וא"ו ה "א  יוֹ "ד ׁש הן ספיר וֹ ת ,
עצמוֹ  לׁש מר  אדם צרי וכּמ ה
בּ מקוֹ ם אלּ וּ  דּ ברים לזרק  ׁש לּ א
לחם. ׁש זּ וֹ רק מי כּ מוֹ  צרי ׁש לּ א
ה ּת וֹ רה ׁש ל לחם ׁש זּ וֹ רק מי ׁש כּ ן כּ ל
ה כינה, ׁש היא מלחנ וֹ , הח וּ צה

בּ ּה  מא )ׁש נּ אמר  ה לחן(יחזקאל זה  
ה '. לפני מהימנא )א ׁש ר  רעיא .(ע "כ 

ׁש לׁש הבּ א וּ ר: הּק דמוֹ ן , וּ בחבּ וּ ר  
רעה ׁש גּ וֹ רמים  הם 
הזּ ה, בּ עוֹ לם  ׁש נים - לעצמם

הם ואלּ וּ  אחר . בּ עוֹ לם  מי ואחד : 
ממנּ ה ׁש לּ מדנ וּ , עצמ וֹ , ׁש ּמ קלּ ל
וּ בׁש עה האדם , לפני מפקד אחד
ממנּ ה האדם , אוֹ תוֹ  עצמוֹ  ׁש ּמ קלּ ל
ׁש ּמ מנּ ים אחרים ו ׁש בעים זה ,
דּ בּ וּ ר אוֹ ת וֹ  נוֹ טלים  ּת ח ּת יו,
אוֹ תּה  וּ מעלים אמן, וא וֹ מרים 
רוֹ דף וה וּ א אוֹ ת ּה , ודנים למעלה
וּ מ ׁש לּ ם אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ שׂ ה  עד אחריו

דּ בּ וּ ר. א וֹ תוֹ  ל וֹ 
מּמ ׁש ה,בּ א וּ ר: גּ דוֹ ל לנ וּ  מי 

לב )ׁש אמר  ואם(שמות 
כּ תב ּת , אׁש ר   מּס פר נא מחני אין
ׁש הּק דוֹ ׁש  גּ ב על ואף ,לצר ואמר



כוס ע צריך הזוהרלשלשה משניות 

דּ א ּת מר  לב ׁש ר, גּ בינה  בּ ין רמיז,
י)בּ י ּה  ּת לבּ יׁש ני .(איוב וּ בשׂ ר עוֹ ר 

ס צרי ְִִָָֹל לה 

כּ וֹ ס .ּת מינאה, צּ רי לׁש ׁש ה 
איהי בּ ינה אמאי.
מעילּ א ספיראן, מעשׂ ר ּת ליתאה
לא מ ׁש ה ּפ ח וּ ת דּ א  וּ בגין לתּת א .

כּ וֹ ס. כּ וֹ ס,(ד"א)צּ רי צּ רי לׁש ׁש ה 
ו א יׁש לּ ׁש וּ .  ל קדוּ ה  רמיז קא
נח ּת א לא  דּ א וֹ רייתא  א לּ א  עוֹ ד,
ישׂ ראלים . לויּ ם , כּ הנים , מג', ּפ חוּ ת 
בּ ירח וּ כתוּ בים. נביאים , ּת וֹ רה ,
בּ ינה, ודא  ּת ליתאי. בּ יוֹ ם  ּת ליתאי,
מ ׁש מרוֹ ת ׁש ׁש  א ּת מר, וּ בגינּה  יד"וּ .
רביעית, ה ' מלכוּ ת  הלּ ילה. הו"י
הוי מ ׁש מרוֹ ת ארבּ עה א ּת מר עלּה 
לקבל  ענפין דּ תלת וש' ה לּ ילה .
ענפין, דּ ארבּ ע ו  מ ׁש מרוֹ ת. ּת לת

מ ׁש מרוֹ ת. ארבּ עה  לקבל

הג רביעית רכה, ל ְְִִֶַָָֹס

בּ רכה,ּת ׁש יעאה , ׁש ל כּ וֹ ס  
לוֹ ג, רביעית
רביעאה ה', לקבל דּ יליּה , ו ׁש יע וּ רא 
בּ עשׂ רה עשׂ יראה, ידוֹ "ד. דּ ׁש ם 
וּ ׁש כינּת א לא הינוּ .  נבר א וֹ מר
ועשׂ ירית. רביעית, איהי ּת ּת אה,

בּ ין הרמז  ׁש בּ א וזהוּ  ּת קּפ יאני.
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  לבשׂ ר, י )גּ בינה (איוב 

ּת לבּ יׁש ני. וּ בשׂ ר עוֹ ר 

צריבּ אוּ ר: ל ׁש לׁש ה  - ׁש מיני 
מדּ וּ ע היאכּ וֹ ס. בּ ינה  ? 

מ ּמ עלה ספיר וֹ ת , מעשׂ ר  ה ליׁש ית 
מ לׁש ה ּפ חוֹ ת זה וּ מוּ ם למּט ה .

כּ וֹ ס צרי צרי(ד"א )לא לׁש ל ׁש ה  . 
ל קדה  - ברמז  וּ בא  כּ וֹ ס.
ׁש ה ּת וֹ רה א לּ א עוֹ ד, ולא יׁש לּ ׁש וּ .
כּ הנים, - מל ׁש ה  ּפ ח וֹ ת יוֹ רדת לא
נביאים, ּת וֹ רה, ישׂ ראלים. לויּ ם ,
בּ יּ וֹ ם הליׁש י, בּ חדׁש  וּ כת וּ בים .
וּ בגללּה  יה"וּ . בּ ינה, וז וֹ  ה ליׁש י.
הו"י  מׁש מרוֹ ת ׁש ל ׁש  נאמר,

רביעית,ה לּ י  ה ' א וֹ ת מלכוּ ת, לה . 
הוי  מ ׁש מר וֹ ת אר בּ ע נאמר , עליה 
ענפים ׁש לׁש ה  ׁש ל ש' וא וֹ ת  ה לּ ילה .
ׁש ל  ואוֹ ת מׁש מר וֹ ת . ׁש ל ׁש  כּ נגד
מׁש מרוֹ ת. אר בּ ע כּ נגד ּפ נים אר בּ ע

בּ רכה,בּ א וּ ר: ׁש ל כּ וֹ ס - ּת ׁש יעי 
ׁש לּ וֹ  וׁש עוּ ר  ה לּ ג. רביעית 
ׁש ם ׁש ל רביעית  ה', אוֹ ת  לעּמ ת
א וֹ מר בּ עשׂ רה - עשׂ ירי יהו"ה .
ּת חּת וֹ נה וּ ׁש כינה  לאלהינוּ . נבר
רביעית ועשׂ ירית . רביעית היא

הזוהר טוב משניות  לא דבר יאמר שלא הדבור לשמור עאצריך

לע שׂ ר  עשׂ ירית ידוֹ ד . לׁש ם  רביעית
ה"א . וא"ו  ה "א יוֹ "ד דּ אינּ וּ ן ספירין.
גּ רמיּה , לנטרא  נׁש  בּ ר צּ רי וכּמ ה
דּ לא בּ אתר אלּ ין מ לּ ין לזרוֹ ק דּ לא
כּ ל  נהמא . דּ זריק  מאן כּ מוֹ  .א צּ טרי
דּ א וֹ רייתא, נהמא  דּ זריק מאן ׁש כּ ן
ׁש כינּת א . דּ איהי מ ּפ תוֹ ריּה , לבר

בּ ּה , מא)דּ אּת מר הלחן(יחזקאל זה  
ה'. לפני  מהימנא)אׁש ר רעיא .(ע"כ 

ע"א  רמו זוהר
טב  לא  בר  יאמר  א  הר ל מ ר ְִִִֶַַָָָֹֹֹצרי

אינּ וּ ןוּ בחבּ וּ רא ּת לת קדמאה, 
בּ יׁש  דּ גרמין 
וחד  עלמא , בּ האי ּת רין לגרמייהוּ .
מאן אינּ וּ ן: וא לּ ין אחרא, בּ עלמא 
ממנא חד  דּ תנינן גּ רמי ּה , דּ לייט 
וּ בׁש עתא נׁש , דּ בּ ר  ק ּמ י ּה  אתּפ קד
האי נׁש , בּ ר הה וּ א  גּ רמיּה  דּ לייט 
דּ ממנן אחרנין  וׁש בעין ממנא ,
ואמרי מ לּ ה, ההיא  נטלין ּת ח וֹ תיּה ,
לּה , ודיינין לעי לּ א , לּה  וסלקי  אמן,
דּ עביד  עד אבּ תרי ּה , רדיף ואיהוּ 

מלּ ה . הה וּ א  ליּה  וא ׁש לים  ליּה ,

דּ אמרמאן מ ּמ ׁש ה , רב  שמותל) 
מ ּס פרלב) נא  מחני אין ואם 

על  ואף ,לצ וֹ ר ואמר כּ תבּת , א ׁש ר
עביד  הוּ א  בּ רי דקוּ דׁש א  גּ ב

לעשׂ ר עשׂ ירית  י-ה-ו-ה . לׁש ם
ה"א. וא"ו ה "א  יוֹ "ד ׁש הן ספיר וֹ ת ,
עצמוֹ  לׁש מר  אדם צרי וכּמ ה
בּ מקוֹ ם אלּ וּ  דּ ברים לזרק  ׁש לּ א
לחם. ׁש זּ וֹ רק מי כּ מוֹ  צרי ׁש לּ א
ה ּת וֹ רה ׁש ל לחם ׁש זּ וֹ רק מי ׁש כּ ן כּ ל
ה כינה, ׁש היא מלחנ וֹ , הח וּ צה

בּ ּה  מא )ׁש נּ אמר  ה לחן(יחזקאל זה  
ה '. לפני מהימנא )א ׁש ר  רעיא .(ע "כ 

ׁש לׁש הבּ א וּ ר: הּק דמוֹ ן , וּ בחבּ וּ ר  
רעה ׁש גּ וֹ רמים  הם 
הזּ ה, בּ עוֹ לם  ׁש נים - לעצמם

הם ואלּ וּ  אחר . בּ עוֹ לם  מי ואחד : 
ממנּ ה ׁש לּ מדנ וּ , עצמ וֹ , ׁש ּמ קלּ ל
וּ בׁש עה האדם , לפני מפקד אחד
ממנּ ה האדם , אוֹ תוֹ  עצמוֹ  ׁש ּמ קלּ ל
ׁש ּמ מנּ ים אחרים ו ׁש בעים זה ,
דּ בּ וּ ר אוֹ ת וֹ  נוֹ טלים  ּת ח ּת יו,
אוֹ תּה  וּ מעלים אמן, וא וֹ מרים 
רוֹ דף וה וּ א אוֹ ת ּה , ודנים למעלה
וּ מ ׁש לּ ם אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ שׂ ה  עד אחריו

דּ בּ וּ ר. א וֹ תוֹ  ל וֹ 
מּמ ׁש ה,בּ א וּ ר: גּ דוֹ ל לנ וּ  מי 

לב )ׁש אמר  ואם(שמות 
כּ תב ּת , אׁש ר   מּס פר נא מחני אין
ׁש הּק דוֹ ׁש  גּ ב על ואף ,לצר ואמר



הקרקעעב  על פרורים  או  לחם לזרק  שלא להזהר הזוהרצריך משניות 

אׁש ּת זיב לא דּ א  כּ ל עם רעוּ תיּה ,
אדכּ ר  דּ לא  אּת מר והא  מעוֹ נׁש א ,
ואתמחי ּת צוּ ה, וא ּת ה בּ פר ׁש ת
רב לן מאן א וֹ קמוּ ה. והא  מ ּת ּמ ן.

דּ אמר מלכּ א , לט)מדּ וד  (תהלים 
דּ רכ א ׁש מרה מחט וֹ אאמרּת י י 

בּ עוֹ ד  מחסוֹ ם לפי  א ׁש מרה בלׁש וֹ ני
לנגדּ י . רׁש ע בּ עוֹ ד מאי  לנגדּ י, רׁש ע 
דּ א, על דּ אתּפ קד ממנא ההוּ א 
ליּה  לאבא ׁש א  מלּ ה  ההיא  ונטיל

נׁש . לבּ ר

ע"ב  רמ "ו דף  זוהר
ה רקע על ררים  א לחם  לזרק א לה הר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצרי

ּפ ירוּ ריןוחד א וֹ  נהמא , דּ זריק מאן 
עביד  וקא  בּ ארעא , דּ נהמא 
ּת רי הני דּ אּת מר. כּ מה זלזוּ לא , בּ יּה 
עלמא, בּ הה וּ א  וחד עלמא . בּ האי 
ׁש בּ ת, בּ מ וֹ צאי ׁש רגא  דּ א וֹ קיד מאן
לקדוּ א י שׂ ראל מט וּ  לא  עד
ׁש בּ ּת א, מחלּ ל דּ קא  בּ גין דּ סדרא ,
עד  לא ּת וֹ קדא, דּ גיהנּ ם לנוּ רא  וגרים 

מטא  ע "ב)לא רמ"ו  דף זמניּה .(זוֹ הר 
לאינּ וּ ןחד בּ גיהנּ ם , אית דּ וּ כתא  

מחל  כּ יוןדּ קא  ׁש בּ ּת א. לי 
מטא לא  עד ׁש רגא  א וֹ קיד דּ איהוּ 
בּ גיהנּ ם אית ממנא  חד זמניּה ,
בּ קדמיתא ואוֹ קיד ׁש בּ ת, בּ מ וֹ צאי
דּ וּ כתא האי ואמר דּ וּ כתא , להה וּ א 

זה כּ ל עם רצוֹ נוֹ , עשׂ ה  ה וּ א   ּבּ ר ו
נתבּ אר והרי מענׁש , נצּ וֹ ל  לא
ּת צוּ ה, ואּת ה בּ פר ׁש ת נזכּ ר  ׁש לּ א
מי  ּפ ר ׁש וּ הוּ . והרי מם. ונמחה 
ׁש אמר הּמ ל מדּ וד גּ דוֹ ל לנוּ 

לט ) דרכי (תהלים  א ׁש מרה  אמרּת י
לפי  א ׁש מרה בל ׁש וֹ ני מחט וֹ א
מהוּ  לנגדּ י. ר ׁש ע  בּ עוֹ ד מחסוֹ ם 

לנגדּ י  ר ׁש ע הה וּ אבּ ע וֹ ד הממ נּ ה ? 
ה דּ בּ וּ ר ולוֹ קח זה, על  ה ּמ פקד 

לאדם. לוֹ  לקלקל ההוּ א

אוֹ בּ א וּ ר: לחם ׁש זּ וֹ רק מי ואחד 
בּ ּק רּק ע לחם ׁש ל ּפ רוּ רים 
ׁש נּ ת בּ אר. כּ מוֹ  זלזוּ ל, בּ וֹ  וע וֹ שׂ ה
ואחד  הזּ ה. בּ עוֹ לם ה נים א לּ וּ 
נר ׁש ּמ דליק מי - ההוּ א בּ עוֹ לם
מגּ יעים טרם  ׁש בּ ת  בּ מוֹ צאי
מוּ ם דסדרא , לקדא  ישׂ ראל
ׁש ל  לא ׁש  וגוֹ רם  ׁש בּ ת , ׁש ּמ חלּ ל
זמ נּ וֹ . הגּ יע טרם  לדלק הגּ יהנּ ם

בּ גּ יה נּ םבּ א וּ ר: יׁש  אחד  מק וֹ ם 
ׁש בּ ת. ׁש ּמ חלּ לים לאוֹ תם
הגּ יע טרם נר הדליק ׁש הוּ א כּ יון 
בּ גּ יה נּ ם אחד ממנּ ה יׁש  זמנּ וֹ ,
בּ רא ׁש וֹ נה וּ מבעיר ׁש בּ ת , בּ מוֹ צאי

וא וֹ מר מקוֹ ם מקוֹ םלאוֹ תוֹ  זה  : 

הזוהר הקרקעמשניות  על פרורים  או  לחם לזרק  שלא להזהר עגצריך

מס יּ יעי דּ גיהנּ ם, ח יּ יבין וכל דּ פלניא .
ההוּ א דּ וּ כתא. ההוּ א  לא וֹ קדא 

ואמר, קארי כב)ממנא  הנּ ה(ישעיה : 
 ועט גּ בר טלטלה מטלטל ה '

אמרי, דּ גיהנּ ם  חיּ יבין (ישעיה עטה . 
ׁש ּמ הכב) ידים רחבת ארץ אל כּ ד וּ ר

לוֹ ן גּ רים  דּ איה וּ  בּ גין  וגוֹ '. תמ וּ ת
זמנייהוּ . מטא  לא  עד לא ּת וֹ קדא,
בּ יׁש  דּ גרמי ּת לתא, לן  הא

דּ א ּת מר. כּ מה  לגרמייהוּ ,

הגּ יה נּ ם חיּ בי וכל ּפ לוֹ ני. ׁש ל
מקוֹ ם. א וֹ תוֹ  את להבעיר  מסיּ עים 

וא וֹ מר ק וֹ רא  ממנּ ה (ישעיה:אוֹ תוֹ  
גּ ברכב ) טלטלה  מטלטל ה' הנּ ה

הגּ יה נּ ם ח יּ בי עטה .  ועט
ארץ(שם ):אוֹ מרים אל כּ דּ וּ ר  

וגוֹ '. תמוּ ת ׁש ּמ ה  ידים  רחבת
לה רף להם  גּ רם ׁש ה וּ א מוּ ם 
ׁש לׁש ה לנוּ  הרי זמנּ ם . הגּ יע טרם 
כּ מוֹ  לעצמם, רע ׁש גּ וֹ רמים

ׁש נּ ת בּ אר.
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אׁש ּת זיב לא דּ א  כּ ל עם רעוּ תיּה ,
אדכּ ר  דּ לא  אּת מר והא  מעוֹ נׁש א ,
ואתמחי ּת צוּ ה, וא ּת ה בּ פר ׁש ת
רב לן מאן א וֹ קמוּ ה. והא  מ ּת ּמ ן.

דּ אמר מלכּ א , לט)מדּ וד  (תהלים 
דּ רכ א ׁש מרה מחט וֹ אאמרּת י י 

בּ עוֹ ד  מחסוֹ ם לפי  א ׁש מרה בלׁש וֹ ני
לנגדּ י . רׁש ע בּ עוֹ ד מאי  לנגדּ י, רׁש ע 
דּ א, על דּ אתּפ קד ממנא ההוּ א 
ליּה  לאבא ׁש א  מלּ ה  ההיא  ונטיל

נׁש . לבּ ר

ע"ב  רמ "ו דף  זוהר
ה רקע על ררים  א לחם  לזרק א לה הר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹצרי

ּפ ירוּ ריןוחד א וֹ  נהמא , דּ זריק מאן 
עביד  וקא  בּ ארעא , דּ נהמא 
ּת רי הני דּ אּת מר. כּ מה זלזוּ לא , בּ יּה 
עלמא, בּ הה וּ א  וחד עלמא . בּ האי 
ׁש בּ ת, בּ מ וֹ צאי ׁש רגא  דּ א וֹ קיד מאן
לקדוּ א י שׂ ראל מט וּ  לא  עד
ׁש בּ ּת א, מחלּ ל דּ קא  בּ גין דּ סדרא ,
עד  לא ּת וֹ קדא, דּ גיהנּ ם לנוּ רא  וגרים 

מטא  ע "ב)לא רמ"ו  דף זמניּה .(זוֹ הר 
לאינּ וּ ןחד בּ גיהנּ ם , אית דּ וּ כתא  

מחל  כּ יוןדּ קא  ׁש בּ ּת א. לי 
מטא לא  עד ׁש רגא  א וֹ קיד דּ איהוּ 
בּ גיהנּ ם אית ממנא  חד זמניּה ,
בּ קדמיתא ואוֹ קיד ׁש בּ ת, בּ מ וֹ צאי
דּ וּ כתא האי ואמר דּ וּ כתא , להה וּ א 

זה כּ ל עם רצוֹ נוֹ , עשׂ ה  ה וּ א   ּבּ ר ו
נתבּ אר והרי מענׁש , נצּ וֹ ל  לא
ּת צוּ ה, ואּת ה בּ פר ׁש ת נזכּ ר  ׁש לּ א
מי  ּפ ר ׁש וּ הוּ . והרי מם. ונמחה 
ׁש אמר הּמ ל מדּ וד גּ דוֹ ל לנוּ 

לט ) דרכי (תהלים  א ׁש מרה  אמרּת י
לפי  א ׁש מרה בל ׁש וֹ ני מחט וֹ א
מהוּ  לנגדּ י. ר ׁש ע  בּ עוֹ ד מחסוֹ ם 

לנגדּ י  ר ׁש ע הה וּ אבּ ע וֹ ד הממ נּ ה ? 
ה דּ בּ וּ ר ולוֹ קח זה, על  ה ּמ פקד 

לאדם. לוֹ  לקלקל ההוּ א

אוֹ בּ א וּ ר: לחם ׁש זּ וֹ רק מי ואחד 
בּ ּק רּק ע לחם ׁש ל ּפ רוּ רים 
ׁש נּ ת בּ אר. כּ מוֹ  זלזוּ ל, בּ וֹ  וע וֹ שׂ ה
ואחד  הזּ ה. בּ עוֹ לם ה נים א לּ וּ 
נר ׁש ּמ דליק מי - ההוּ א בּ עוֹ לם
מגּ יעים טרם  ׁש בּ ת  בּ מוֹ צאי
מוּ ם דסדרא , לקדא  ישׂ ראל
ׁש ל  לא ׁש  וגוֹ רם  ׁש בּ ת , ׁש ּמ חלּ ל
זמ נּ וֹ . הגּ יע טרם  לדלק הגּ יהנּ ם

בּ גּ יה נּ םבּ א וּ ר: יׁש  אחד  מק וֹ ם 
ׁש בּ ת. ׁש ּמ חלּ לים לאוֹ תם
הגּ יע טרם נר הדליק ׁש הוּ א כּ יון 
בּ גּ יה נּ ם אחד ממנּ ה יׁש  זמנּ וֹ ,
בּ רא ׁש וֹ נה וּ מבעיר ׁש בּ ת , בּ מוֹ צאי

וא וֹ מר מקוֹ ם מקוֹ םלאוֹ תוֹ  זה  : 

הזוהר הקרקעמשניות  על פרורים  או  לחם לזרק  שלא להזהר עגצריך

מס יּ יעי דּ גיהנּ ם, ח יּ יבין וכל דּ פלניא .
ההוּ א דּ וּ כתא. ההוּ א  לא וֹ קדא 

ואמר, קארי כב)ממנא  הנּ ה(ישעיה : 
 ועט גּ בר טלטלה מטלטל ה '

אמרי, דּ גיהנּ ם  חיּ יבין (ישעיה עטה . 
ׁש ּמ הכב) ידים רחבת ארץ אל כּ ד וּ ר

לוֹ ן גּ רים  דּ איה וּ  בּ גין  וגוֹ '. תמ וּ ת
זמנייהוּ . מטא  לא  עד לא ּת וֹ קדא,
בּ יׁש  דּ גרמי ּת לתא, לן  הא

דּ א ּת מר. כּ מה  לגרמייהוּ ,

הגּ יה נּ ם חיּ בי וכל ּפ לוֹ ני. ׁש ל
מקוֹ ם. א וֹ תוֹ  את להבעיר  מסיּ עים 

וא וֹ מר ק וֹ רא  ממנּ ה (ישעיה:אוֹ תוֹ  
גּ ברכב ) טלטלה  מטלטל ה' הנּ ה

הגּ יה נּ ם ח יּ בי עטה .  ועט
ארץ(שם ):אוֹ מרים אל כּ דּ וּ ר  

וגוֹ '. תמוּ ת ׁש ּמ ה  ידים  רחבת
לה רף להם  גּ רם ׁש ה וּ א מוּ ם 
ׁש לׁש ה לנוּ  הרי זמנּ ם . הגּ יע טרם 
כּ מוֹ  לעצמם, רע ׁש גּ וֹ רמים

ׁש נּ ת בּ אר.
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הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות

ופרנסה ושלום בית של:

מאיר נהוראי בן אליס
הילה בת אליס

רוני בן יפה
אליס בת עליה

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס 
אסתר בת אליס

אלי אליהו בן אליס
אמיל בן מטילדה
מרדכי בן אליס



לעילוי נשמת
עליה סננס בת סעדה ז"ל

סעדה בת אסתר ז"ל
מאמא אסתר בת חוה ז"ל

לונה בת סעדה ז"ל
סמי בן סעדה ז"ל

אסתר אקוקה בת סעדה ז"ל
רבקה בת רוחמה ז"ל
רוחמה בת חוה ז"ל
מאמא סוליקה ז"ל

מאמא שבזי ז"ל
איישה כהנת בת חוה ז"ל

מרדכי בן אליה ז"ל
משה בן סעדה ז"ל

אברהם בן סעדה ז"ל
חנניה בן רבקה ז"ל

שמעון בן אסתר ז"ל
מרדכי בן אסתר ז"ל
עמרם בן אסתר ז"ל
אליהו בן חוה ז"ל

ממן אליהו בן חוה ז"ל
מכלוף בן חמו בן חוה ז"ל

יצחק הלוי בן חוה ז"ל
אברהם סננס בן רחל ז"ל




