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לילה חצות 
לךבזוהר שלח קנז.)פרשת בּ א(דף :

רוּ ח כּ ׁש מתעוֹ ררת וּ ראה,
י שׂ ראל  כּ נסת מתק בּ לת אז צפוֹ ן,

כאחד )בּ שׂ מאל , בּ זּ ר וֹ ע (ומתחברים ו ׁש וֹ רה 
בּ א בּ מקוֹ מּה . הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  

עדן , ׁש בּ גן  הצּ דּ יקים עם להׁש ּת ע ׁש ע
בּ ּת וֹ רה  לעסק ׁש ּמ תעוֹ רר מי  כּ ל  ואז 

אּת ּה  יחד  מׁש ּת ּת ף ׁש עה מוּ םבּ אוֹ תּה  , 
מׁש בּ חים(יושבת)ׁש היא א וּ כלוּ סיה וכל 

ׁש נּ מצאים אלּ וּ  וכל העליוֹ ן, לּמ ל
אתה) כּ לּ ם(שהשתתפו התוֹ רה, בּ תׁש בּ חוֹ ת

ונקראים ההיכל בּ בני  כּ תוּ בים
בּ יּ וֹ ם. רׁש וּ מים  ואלּ ה בּ ׁש מוֹ תם,

הדורות כל את ראה  רבנו משה 
המשיח  דור  עד

לךבזוהר שלח קנז.)פרשת בּ א(דף :
המׁש , היה מׁש ה וּ ראה,
הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר לארץ. להכּ נס ורצה
המׁש , אוֹ ר כּ ׁש בּ א מׁש ה, הוּ א,  ּבּ רו
ׁש אּת ה כּ עת  בתוֹ כוֹ . הלּ בנה נכללת

וּ לבנה ׁש מׁש  כאחד  יקוּ מוּ  אי ?ׁש מׁש , 
בּ ׁש עה אלּ א מאירה אינּה  הלּ בנה
אינ כּ עת אבל המׁש , ׁש ּמ תכּ נּ סת
ל ׁש לח  מּמ נּ ה, לדעת  ּת רצה אם יכ וֹ ל.
וּ ראה, בּ א לדעת. כּ די ,לעצמ אנׁש ים,
ׁש א ידע  א ׁש הוּ א ּת אמר אם מׁש ה,
אלּ א , ּכ א - זה בּ זמן לארץ יכּ נס

ׁש א עד  מּמ נּ ה  לדעת ורצה ידע ,
הלּ ל וּ . המר גּ לים את וׁש לח יסּת לּ ק,
ׁש לח א כּ רא וּ י, דבר  הׁש יבוּ  ׁש א כּ יון
ה וּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק ד וֹ ׁש  עד אחרת, ּפ עם

ׁש כּ תוּ ב לוֹ , לב )הראה אל (דברים עלה 
הארץ. את וּ ראה ה זּ ה העברים הר 

לד )וכתוּ ב  הארץ.(שם כּ ל את ה' ויּ ראהוּ  
ׁש עתידים אלּ וּ  כּ ל א לּ א בּ לבדּ וֹ , זה וא
הראה כּ לּ ם ודוֹ ר, דּ וֹ ר  בּ כל  לעמד

החברים. וּ פרׁש וּ ה ונתבּ אר , למׁש ה.

ללחיו  נאמ ְְֱִֶָָֹציר
בּ ׁש ביל.א  אנׁש ים, ל ׁש לח וּ ראה, ֹ

ּפ תח, יהוּ דה כה)ר בּ י  כּ צנּ ת(משלי  
נאמ ציר קציר  בּ יוֹ ם ל ׁש לחיו ׁש לג ן 

בּ יוֹ ם ׁש לג כּ צ נּ ת י ׁש יב. אדניו ונפׁש 
הנּ פ ׁש . ואת הגּ וּ ף את ׁש ּמ הנּ ה קציר ,
וּ פנחס  כּ לב אלּ וּ  שלחיו, נאמן  ציר
ונפׁש  ליהוֹ ׁש ע . נאמנים ׁש ליחים ׁש היוּ 
לדוּ ר ׁש כינה ׁש החזיר וּ  יׁש יב, אדניו
מהם. הסּת לּ קה וא בּ ישׂ ראל, בּ הם
לד וֹ ר וֹ ת בכיּ ה גּ רמוּ  מׁש ה ׁש לח ואלּ ו
מיּ שׂ ראל  להסּת לּ ק וגרמוּ  אחר וֹ נים,
לסלּ ק  וגרמוּ  וּ רבבוֹ ת , אלפים כּ ּמ ה
אוֹ תם י שׂ ראל . מ בּ ין מהארץ ׁש כינה

יׁש יב. אדניו ונפׁש  יהוֹ ׁש ע, ׁש לח 

האד את ע ה אלהי צלְֱִֶֶֶָָָָָֹ
לךבזוהר שלח קנז.)פרשת וּ מי (דף :

העלה האדם  בּ ני  ר וּ ח יוֹ דע

היּ רדת ה בּ המה ור וּ ח  למעלה היא
לארץ. למּט ה בּ אוֹ תם היא י וֹ דע  מי  

הּמ ל בּ כבוֹ ד י וֹ דעים ׁש א טּפ ׁש ים 
בּ ּת וֹ רה  מסּת כּ לים וא רוּ חהעליוֹ ן  , 

למקוֹ ם למעלה, היא העלה האדם בּ ני 
קד וֹ ׁש , למקוֹ ם נכבּ ד, למקוֹ ם עלי וֹ ן,
הּמ ל מא וֹ ר  עלי וֹ ן, מאוֹ ר להזּ וֹ ן
החיּ ים, בּ צרוֹ ר  צרוּ ר  להי וֹ ת הּק דוֹ ׁש ,
עוֹ לה הּק דוֹ ׁש   הּמ ל לפני ונמצא
למעלה. היא העלה וזוֹ הי  תמימה,
למּט ה היא היּ רדת הבּ המה ור וּ ח 
כּ ל  ׁש היה מקוֹ ם  לאוֹ תוֹ  וא לארץ,

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ט )אדם, בּ צלם(בראשית 
וכתוּ ב האדם, את ע שׂ ה (משליאהים 

אוֹ מריםכ ) אי אדם. נׁש מת ה' נר 
האמוּ נה, מבּ ני  ׁש אינם טּפ ׁש ים אוֹ תם

לכּ ל אחד ג )ור וּ ח רוּ חם(קהלת ּת ּפ ח ?! 
כּ תוּ ב  לה)עליהם כּ מץ (תהלים יהיוּ  

אלּ ה דּ וֹ חה. ה' וּ מלא ר וּ ח לפני 
דּ רג וֹ ת לאוֹ תן בגּ יהנּ ם יארוּ 
דוֹ רוֹ ת. לדוֹ רי יעלוּ  וא ּת חּת וֹ נוֹ ת,

כּ תוּ ב  קד )עליהם מן (שם חּט אים י ּת ּמ וּ  
נפׁש י  בּ רכי  אינם עוֹ ד  וּ ר ׁש עים הארץ

הללוּ י ּה . ה' את

א רה , ל מי  ְְִִִֵֶַַָָל
ל הע קרנת ל ְְְִַָָָָמקריב

לך בזוהר שלח  קנט:)פרשת כּ ּמ ה:(דף
להסּת כּ ל  אדם לבני  להם יׁש 
יׁש  כּ ּמ ה הוּ א.  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת

יהלומים על שולחן שבת



מי  ׁש כּ ל תוֹ רה. בּ דברי להסּת כּ ל  להם
כּ ל  מקריב כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני העוֹ לם קרבּ נוֹ ת
 ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  אלּ א עוֹ ד, ו א הוּ א.
וּ מתּק נים חטאיו, כּ ל על  לוֹ  מכּפ ר הוּ א

הבּ א. לע וֹ לם כסאוֹ ת כּ ּמ ה לוֹ 

עםר י יחד בּ דּ ר הוֹ ל היה יהוּ דה ִַ
דּ בר אמר, אוֹ תוֹ , ׁש אל אבּ א. ר בּ י 
ׁש יּ דע  כּ יון לׁש אל ; רוֹ צה אני אחד
האדם ׁש עתיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מדּ וּ ע  מיתה, עליו ולגזר  לפניו לחטא

אלּפ יםבּ ראוֹ  היתה הּת וֹ רה ׁש הרי ? 
וכתוּ ב  הע וֹ לם, נברא ׁש א עד ׁש נים

בּ ּת וֹ רה, יט )בּ ּה  ימ וּ ת(במדבר כּ י  אדם  
כז)בּ אהל. ו יּ מת.(שם ימוּ ת. כּ י אי ׁש  

הּק דוֹ ׁש  רצה מה ויּ מת. ּפ ל וֹ ני ויחי 
ׁש אפלּ וּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם לאדם הוּ א  ּבּ רו
ימוּ ת, ולילה יוֹ מם בּ ּת וֹ רה י ׁש ּת דּ ל אם
הכּ ל  ימוּ ת, בּ ּת וֹ רה יׁש ּת דּ ל א ואם
אוֹ תוֹ  לפריׁש וּ ת ּפ רט אחד , בּ דר

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ט )עוֹ לם, כּ ּט וֹ ב (קהלת 
כּ חוֹ טא.

ר י ה א  דר ד ר יהיה  ְְְִֶֶָֹולא 
ה יח  מל בא עד ,כתְִֶֶֶַַַָָ

רבּ וֹ נאמר וּ גזרוֹ ת ר בּ וֹ נ דּ רכי  לוֹ , ַָ
בּ הם לטרח  ּל יּ ׁש מה  מה  ? 

וּ מה ׁש אל , - וּ להסּת כּ ל  לדעת ר ׁש וּ ת ל
כּ תוּ ב - לדעת רׁש וּ ת ל ה)אין (שם 

, בּ שׂ ר את לחטיא  ּפ י את ּת ּת ן אל
וּ סתריו  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש דּ רכי 
אין  וגנוּ ז נסּת ר ׁש הוּ א עליוֹ נים, גּ נוּ זים 
הרי  , ּכ אם לוֹ , אמר  לׁש אל. לנוּ 
היא ׁש הרי וּ גנוּ זה, נסּת רת כּ לּ ּה  הּת וֹ רה
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ תעּס ק וּ מי עליוֹ ן , קדוֹ ׁש  ׁש ם
 ּכ ואם  הּק דוֹ ׁש , בּ ׁש מוֹ  התעּס ק כּ אלּ וּ 

ל  וּ להסּת כּ ל .אין ל ׁש אל נוּ  

וּ גלוּ יה,אמר נסּת רת הּת וֹ רה כּ ל לוֹ , ַָ
וגלוּ י , נסּת ר הּק ד וֹ ׁש  וּ ׁש מוֹ 

כט )וכתוּ ב  אהינוּ (דברים לה' הנּ ס ּת רת 
ׁש יּ ׁש  לנוּ , הנּ גת וּ לבנינוּ . לנוּ  והנּ גת
בּ הם וּ להסּת כּ ל וּ לע יּ ן ל ׁש אל רׁש וּ ת לנוּ 
לה' הנּ סּת רת אבל בּ הם . ולדעת
ׁש ּמ י  נראים, ולוֹ  הם, ׁש לּ וֹ  אהינוּ ,
הנּ סּת רת, בּ דעּת וֹ  וּ להתדּ בּ ק לדעת יכ וֹ ל

לׁש אל  ׁש כּ ן ?וכל  

העוֹ לםא לבני  ר ׁש וּ ת אין  וּ ראה, ֹ
וּ לפרׁש ם, נסּת רים דּ ברים לוֹ מר
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  הּק דוֹ ׁש ה לּמ נוֹ רה ּפ רט 
על  הסכּ ים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי 
למעלה ר ׁש וּ ם ׁש דּ וֹ רוֹ  וּ מוּ ם ידוֹ .
בּ גלוּ י  נאמרים דּ ברים זה ועל וּ למּט ה,
ׁש ה וּ א כּ דוֹ ר  דוֹ ר יהיה  וא ידוֹ , על
הּמ ׁש יח. מל ׁש יּ בא עד בּ תוֹ כ וֹ , ׁש רוּ י

בעבדתי, לה בדרכי , ְְְְֲִִִַַַָָלכ
ביט לעלמת מכניסכ ְְְֲִִִֵֶַַָוהריני 

לךבזוהר  שלח קנט:)פרשת בּ א:(דף
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  וּ ראה,

ואוֹ מר : בּ ּת וֹ רה בדרכי,מׁש בּ ח לכוּ  
מכניסכם  והריני בעבוֹ דתי , הׁש ּת דּ לוּ 
עלי וֹ נים. לעוֹ למוֹ ת  ט וֹ בים, לע וֹ למוֹ ת
מאמינים  א י וֹ דעים, ׁש א אדם  בּ ני 

מסּת כּ לים  בּ ר וּ וא הּק ד וֹ ׁש  א וֹ מר , 
אוֹ תוֹ  טוֹ ב, עוֹ לם אוֹ תוֹ  ּת רגּ לוּ  לכ וּ  הוּ א:
אוֹ מרים: הם כּ ּס וּ פים. ׁש ל  עלי וֹ ן עוֹ לם

זה כּ ל ולדעת אוֹ תוֹ  לרגּ ל נוּ כל מהאי ? 
בּת וֹ רהכּ תוּ ב  הׁש ּת דּ ל וּ  בּ נּ גב. זה עלוּ  ? 

לפניכם, עוֹ מדת  היא ׁש הרי  ותראוּ 
הארץ  את וּ ראיתם אוֹ תוֹ . תדעוּ  וּ מּמ נּ ה
עוֹ לם, אוֹ תוֹ  מ ּמ נּ ה ּת ראוּ  וגוֹ '. היא מה

ׁש א חלק  ׁש ל יר ה מכניסכםׁש הרי ני  
אוֹ תם - עליה היּ ׁש ב  העם ואת בּ ּה .
ׁש וּ ר וֹ ת ׁש עוֹ מדים עדן, ׁש בּ גן צדּ יקים
עלי וֹ נוֹ ת. בּ דרגוֹ ת  עליוֹ ן בּ כבוֹ ד ׁש וּ רוֹ ת

בעבדתי ל ְְֲִִַַָה
ברה  קְְְִַַָוהתח

לך בזוהר שלח קס.)פרשת החזק :(דף
זכוּ  אם ּת רא וּ  בּ ּה  הרפה. הוּ א
יצרם על  כּ ׁש הת גּ בּ ר וּ  זה  לכל 
כּ ׁש התחזּ קוּ  אוֹ  א. אם וּ ׁש ברוּ הוּ ,
אם אוֹ  ולילה. י וֹ מם בּ ּה  לעסק  בּת וֹ רה
זה. לכל וזכוּ  מּמ נּ ה, ידיהם  הרפ וּ 
אלּ וּ  רבּ ים אם רב, אם הוּ א  המעט
בּת וֹ רה והתחזּ קוּ  בעבוֹ דתי ׁש הׁש ּת דּ לוּ 

א. אם זה, לכל ׁש זּ כ וּ  מוּ ם

שניה סעודה

רל הי ְְְִִֶָרפאת
.תילעצמ ְְְִֶַו י 

לך בזוהר שלח קס:)פרשת אבל ,:(דף
י ''ד ) ּת מרד וּ .(במדבר  אל בּ ה' א

ׁש הּת וֹ רה בּת וֹ רה , תמרדוּ  ׁש א  צרי
וזהב. כסף כּ לי וא עׁש ר צריכה א
ׁש הרי  הארץ, עם את ּת יראוּ  אל  ואּת ם
ימצא בּ ּת וֹ רה, י ׁש ּת דּ ל אם ׁש ב וּ ר , גּ וּ ף

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ כּ ל. ג )רפוּ אה (משלי  
.לעצמוֹ תי וׁש ּק וּ י לׁש ר ּת הי  רפאוּ ת

ד )וכת וּ ב וכל (שם מר ּפ א. בּ שׂ רוֹ  וּ לכל 
ואוֹ מרים: מכריזים מקטרגים אוֹ תם

הּמ ל עבד לפלוֹ ני מקוֹ ם ...ּפ נּ וּ  ! 
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם חלק אׁש רי 
בּ ר וּ ך  בּ ּק ד וֹ ׁש  מתקרים ׁש הרי לׁש מּה ,
זהוּ  ורעים . אחים ונקראים מּמ ׁש , הוּ א

קכב )ׁש כּ ת וּ ב ורעי (תהלים אחי למען  
. ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה

 ח ה הרע?  ל ל  א ִֶַָָָָָָֻמי

לך בזוהר  שלח קסא.)פרשת רבּ י :(דף
אל  אמר, היוּ ׁש מע וֹ ן מלא 

בּ סימן לארץ  ישׂ ראל (באמנות)נכנסים 
עוֹ מד  העוֹ לם היה א הרע, לׁש וֹ ן
לׁש וֹ ן  ׁש ל אּמ ן מי  אחד. רגע  אפלּ וּ 

מבּ אהרע  - ה דּ בר וסוֹ ד  הנּ חׁש . ? 
אמר זהמה . בּ ּה  הּט יל  חוּ ה על הנּ חׁש 
הּק דוֹ ׁש  מוֹ חל הכּ ל ועל  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י
מוּ ם הרע, לל ׁש וֹ ן ּפ רט הוּ א,  ּבּ רו

יב )ׁש כּ תוּ ב  ללׁש ננוּ (תהלים אמר וּ  אׁש ר  
בּ א לנוּ . אד וֹ ן מי  אּת נוּ  שׂ פתינוּ  נגבּ יר 
גּ זר הרע; לׁש וֹ ן אוֹ תוֹ  ע שׂ ה כּ ּמ ה וּ ראה
וּ מתוּ  לארץ, יכּ נס וּ  ׁש א אבוֹ תינוּ  על
לדוֹ רי  בכ יּ ה ונגזרה  ׁש אמר וּ , אלּ ה

הכל )דוֹ ר וֹ ת. על הרע  לשון שהוציא  כאן שכן (כל

הארץ  על ׁש ה וֹ ציאוּ  כּ יון כּ ביכוֹ ל
זה בּ גלל  עליו. ה וֹ ציאוּ  כּ אלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה,

זה, על הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  (כלומר קנּ א 
לשמו) להמד קנא כּ לּ ם ישׂ ראל ועמד וּ 

מׁש ה. תפ לּ ת אלמלא  מהעוֹ לם

י ראל  ריהְְִֵֵֶַָא

אחאוע ה רבּ י ה'. כּ ח נא יגדּ ל ְַָ
אׁש ריהם אמרוּ , יוֹ סי  ור בּ י 
כ וֹ כבים עוֹ בדי מעּמ ים ישׂ ראל
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, ׁש ל וּ מזּ לוֹ ת
בהם והת כּ נּ ה בהם רוֹ צה הוּ א
א הע וֹ לם ׁש הרי בּ הם, והתּפ אר 
ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  ישׂ ראל בּ ׁש ביל אלּ א נברא
בּ אחד  ׁש אחד מוּ ם בּת וֹ רה,
הזּ ה בּ עוֹ לם למּט ה וישׂ ראל התקרוּ ,

ׁש אר כּ ל ׁש ל וק יּ וּ ם קיּ וּ מוֹ , הם
אימתי  רצוֹ ן העּמ ים. ׁש עוֹ שׂ ים בּ זמן  ? 

ר בּ וֹ נם.

ה' בעבודת התבוננות
לך בזוהר שלח קסב .)פרשת מי :(דף

על  תוֹ רה דּ ברי  ׁש ּפ וֹ סק
מהעוֹ לם חיּ יו י ּפ סק וּ  בּ טלים, דּ ברים
מי  ע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  עוֹ מד ודינוֹ  הזּ ה,

- יתקצּ ר אמןׁש ּק צּ ר ׁש ּק צּ ר  ו א מי  
מחיּ י יתקצּ ר מנוּ חה,  ֹּת ו בּ וֹ   מארי

הזּ ה  מי העוֹ לם - יתאר ׁש ּק צּ ר  מי  . 
אל "ף  לחטף צרי אחד, ׁש אוֹ מר 
בּ א וֹ ת יע כּ ב ו א קריאתּה , וּ לקצּ ר 
יתארכוּ  כּ ן, ׁש עשׂ ה מי כּ לל. הזּ את

חיּ יו.

איר ִֵֶא ר
ל הע א רת מל ִֵָָָי תר 

לך בזוהר שלח קסג.)פרשת ואין (דף :
ׁש הרי  מׁש ה, את ׁש יּ ראה מי
לפניו, ּפ ר וּ שׂ  ּפ ניו ׁש על מסוה אוֹ תוֹ 
עוֹ מד  אהרן  סביב וֹ . כבוֹ ד ענני  וׁש בעה
וּ פר גּ וֹ ד  מּמ ׁש ה. ׁש לּ מּט ה  הּפ ר גּ וֹ ד  ֹּת ו
ראׁש י  וכל  בּ תוֹ כם. פוֹ סק וא  ּפ וֹ סק ,
הזּ ה, הּפ ר גּ וֹ ד  לפרכת מחוּ ץ היׁש יבוֹ ת
וּ כפי  עננים. לאוֹ תם  מחוּ ץ  האר וכל
 ּכ ׁש ּמ אירה, ה ּת וֹ רה אוֹ ר  חדּ וּ ׁש י 
קלוּ ׁש ים ונהיים עננים. אוֹ תם מאירים
אוֹ תוֹ  ׁש נּ ראה  עד האוֹ ר, בּ דּק יקוּ ת
אוֹ ר רוֹ אים מסוה אוֹ תוֹ   ֹוּ מּת ו מסוה,
והם הע וֹ לם, אוֹ רוֹ ת מ כּ ל יוֹ תר ׁש ּמ איר
מי  ואין כּ לל, נראים א  ּפ ניו מׁש ה. ּפ ני 
ׁש יּ וֹ צא אוֹ ר לא וֹ ת וֹ  ּפ רט  א וֹ תם, ׁש יּ ראה
אוֹ תם כּ ל אחר מסוה אוֹ תוֹ   ֹמּת ו

העננים.

ציצית, ב  אד  ִִֵֶֶָָ
הרע  עי יק לה יכל ְְִִַַָָָֹלא 

לך בזוהר  שלח קסג:)פרשת  :(דף
ציצית, ׁש לּ וֹ בׁש  אדם בּ ן
בּ ארבּ ע  ּת ''ם, ּת מים. יוֹ ם  בּ כל נעשׂ ה
בּ אוֹ תוֹ  י''ם, כּ ראוּ י. מת ּק נוֹ ת כּ נפים
דּ רג וֹ ת ׁש בעים ׁש ל הדּ ג ׁש ל ּת כלת
זה בּ אדם כּ ׁש ּמ סּת כּ ל  הרע צד  היּ ם,
ואז  הרע, בּ עין להזּ יקוֹ  יכוֹ ל א
מּמ ׁש  א היו ה' עם י''ם ּת ם הוּ א
וה וּ א למעלה, הוּ א אחד, בּ תּק וּ ן

למּט ה.

רית מר מי  ְְִִֵֵֶַא רי
לךבזוהר  שלח קסד:)פרשת :(דף

בּ רית, ׁש וֹ מר  מי קדוֹ ׁש , חסיד אי
להתחלה. והוּ א אחריו, אוֹ תוֹ  שׂ ם

לאחוֹ ר ׁש וֹ מר  מי  ּת אמר , הרי ?ואם 
מהכּ ל  ועליוֹ נה גדוֹ לה ׁש מירה

ה וּ א וּ מי עליוֹ ן ׁש וֹ מר וֹ . צדּ יק ? 
וצדק, צדּ יק בּ ין נכנס ר בּ ה. בּ אהבה
אׁש רי  הצּ דדים. מכּ ל ׁש מוּ ר  ונמצא
י שׂ ראל  כּ ן ועל  זוֹ . בּ רית ׁש וֹ מר  מי
א וֹ ת ׁש וֹ מרים הזּ כרים  כּ ל נראים
מיהוּ  הּק ד וֹ ׁש .  ה ּמ ל לפני זוֹ  בּ רית
בּ אמצע  ׁש הוּ א לבן להזּ יק ׁש יּ כ וֹ ל
וה וּ א מכּ אן, וא ּמ וֹ  מכּ אן, אביו

ה'.בּ יניהם אחרי כּ ׁש ה וּ א  וזה ? 

,קד רית  מר מי  ְִִֵֶֶָֹל
עליו ורה כינה  ְְְִִֶֶַָָָָמזגת

לך בזוהר שלח  קסה:)פרשת :(דף
קדׁש  בּ רית ׁש מרוּ  אוֹ תם 
הּמ ל בּ ני הי וּ  הם בוֹ , חטאוּ  וא
אוֹ תם וזוֹ כר  בּ הם מׁש ּת בּ ח יוֹ ם  ׁש בּ כל 
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ההוּ א , זכ וּ ר כּ ן ועל ּת מיד.
הּמ ל אוֹ תם  ׁש זּ וֹ כר קדוֹ ׁש ה, בּ רית
הּמ ל לפני ׁש בח ׁש אין י וֹ ם, בּ כל 

זוֹ ....(אלא)העליוֹ ן בּ רית  ׁש וֹ מר  כּ מי  
נח.  ּהתהל האהים את  כּ תוּ ב זה ועל

ע ּמ וֹ  ללכת יכוֹ ל  מי  מי וכי כּ ל אלּ א ? 
ׁש כינה בּ וֹ  מזדּ וּ גת קדׁש , בּ רית ׁש וֹ מר

, ּכ וּ מוּ ם עליו. יח)ו ׁש וֹ רה (דברים 
ּת מים .היא ה' עם ּת היה  ּת מים
בּ זוּ וּ ג .היא ה' עם  ּכ ואחר ּת היה,
ה' עם זוֹ , בּ רית ׁש וֹ מר  ׁש כּ יון אחד.

מּמ נּ וּ . נפרד וא להיוֹ ת,

עצמ  קטי מי  ְְְִִֵֶַַַארי
ה ה ל עֶַָָ

לך בזוהר שלח  קסח :)פרשת בּ א(דף :
הּק דוֹ ׁש  הגדּ יל  ׁש א וּ ראה
הקטין  א ל ּמ קטין. אלּ א הוּ א  ּבּ רו
ׁש ּמ קטין  מי  אׁש רי  ׁש התגּ דּ ל . למי  אלּ א
גּ דוֹ ל  הוּ א כּ ּמ ה הזּ ה, בּ ע וֹ לם עצמוֹ 

העוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  בּ ע לּ וּ י

לפניו א מר מי ְְִֵֵֶַָָארי
הרה על ִַַָח

לךבזוהר שלח קעד.)פרשת :(דף
י שׂ ראל  כּ ׁש ּמ קדּ ׁש ים ׁש בּ ת, ערב כּ ל

מכריז  כּ רוֹ ז למּט ה, היּ וֹ ם את
התכּ נּ סוּ  הע וֹ לם: צדדי לארבּ עה

קדוֹ ׁש וֹ ת כסא וֹ תמרכּ בוֹ ת התקינוּ  ! 
מא וֹ ת(קדושים) בּ ׁש ׁש  חדוה ראה מי

רקיעים כּ ּמ הותׁש עים  ממנּ ים , כּ ּמ ה ? 
למק וֹ מוֹ תיהם. מת כּ נּ סים ׁש לּ יטים
מקדּ ׁש ים למּט ה  ׁש יּ שׂ ראל כּ יון

הוא) ברוך עץ (להקדוש  מתעוֹ רר אז ,
ׁש לּ וֹ  העלים בּ אוֹ תם וּ מּק יׁש  החיּ ים,
הבּ א, ע וֹ לם  ֹמּת ו אחת נׁש יבוּ ת ר וּ ח
מתנענעים, האילן ענפי ואוֹ תם
ה בּ א.... העוֹ לם ׁש ל ריחוֹ ת ועוֹ לים
על  ׁש רוּ  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ׁש עוֹ לוֹ ת  כּ יון
בּ דמ וּ ת וע וֹ מד וֹ ת עוֹ לוֹ ת ישׂ ראל,
 ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני 
חדּ וּ ׁש  איזה כּ לּ ם: את ׁש וֹ אל הוּ א

בּ ּת וֹ רה עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  לכם ?היה 
על  חדּ וּ ׁש  לפניו ׁש אוֹ מר  מי  אׁש רי 
הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה חדוה כּ ּמ ה הּת וֹ רה.
ׁש לּ וֹ  ּפ מליה מכנּ ס ה וּ א .  ּבּ רו
ׁש אוֹ מרת ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש  ׁש מעוּ  ואוֹ מר :
מעמידים וכ לּ ם זה. ּפ לוֹ ני  נׁש מת
הם יׁש יבוֹ ת. בּ ׁש ּת י דבר אוֹ תוֹ 
למעלה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  למּט ה,

דבר. לאוֹ תוֹ  חוֹ תם

ה א  ר ד ה ֲֶַַָָע ה
ל ע  יונ ְִִָָאת ת

לךבזוהר שלח קעו.)פרשת ׁש נה(דף :
כּ תוּ ב ייסא , ז)ר בּ י כּ ימי (מיכה 

נפלאוֹ ת. אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת
לכ ּת ב,?כּ ימי  לוֹ  צרי היה כּ יּ וֹ ם ! 

התעכּ בוּ  וא יצאוּ , אחד בּ זמן !ׁש הרי  
עליוֹ נים ימים אוֹ תם כּ מוֹ  אלּ א
 ּכ ישׂ ראל, כּ נסת בהם ׁש התבּ רכה
את להוֹ ציא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד 

כּ תוּ ב ואז מהגּ ל וּ ת, יב )ישׂ ראל (ישעיה 
קראוּ  לה' הוֹ דוּ  ההוּ א בּ יּ וֹ ם ואמר ּת ם
מוּ דעת ע שׂ ה גאוּ ת כּ י  ה' זּמ ר וּ  וגוֹ ',

זּ את מוּ דעת זּ ה מה הארץ . בּ כל ?זּ את 
בּ עּט וּ ף  זּ את נוֹ דעה ׁש עכ ׁש ו מוּ ם
בּ כ ּמ ה זּ את ּת וּ דע  זמן בּ אוֹ תוֹ  מצוה.

הּק  ׁש יּ עשׂ ה ׁש לּ ּה  בּ ר וּ מנהגים דוֹ ׁש  
כּ תוּ ב  אז בּ עוֹ לם, ונּס ים אוֹ תוֹ ת הוּ א

יד ) אחד (זכריה ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם
ואמן. אמן  לעוֹ לם  ה'  ּבּ רו אחד. וּ ׁש מוֹ 

ואמן. אמן לעוֹ לם ה'  ימ



מי  ׁש כּ ל תוֹ רה. בּ דברי להסּת כּ ל  להם
כּ ל  מקריב כּ אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
 ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  לפני העוֹ לם קרבּ נוֹ ת
 ּבּ ר ו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  אלּ א עוֹ ד, ו א הוּ א.
וּ מתּק נים חטאיו, כּ ל על  לוֹ  מכּפ ר הוּ א

הבּ א. לע וֹ לם כסאוֹ ת כּ ּמ ה לוֹ 

עםר י יחד בּ דּ ר הוֹ ל היה יהוּ דה ִַ
דּ בר אמר, אוֹ תוֹ , ׁש אל אבּ א. ר בּ י 
ׁש יּ דע  כּ יון לׁש אל ; רוֹ צה אני אחד
האדם ׁש עתיד הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
מדּ וּ ע  מיתה, עליו ולגזר  לפניו לחטא

אלּפ יםבּ ראוֹ  היתה הּת וֹ רה ׁש הרי ? 
וכתוּ ב  הע וֹ לם, נברא ׁש א עד ׁש נים

בּ ּת וֹ רה, יט )בּ ּה  ימ וּ ת(במדבר כּ י  אדם  
כז)בּ אהל. ו יּ מת.(שם ימוּ ת. כּ י אי ׁש  

הּק דוֹ ׁש  רצה מה ויּ מת. ּפ ל וֹ ני ויחי 
ׁש אפלּ וּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם לאדם הוּ א  ּבּ רו
ימוּ ת, ולילה יוֹ מם בּ ּת וֹ רה י ׁש ּת דּ ל אם
הכּ ל  ימוּ ת, בּ ּת וֹ רה יׁש ּת דּ ל א ואם
אוֹ תוֹ  לפריׁש וּ ת ּפ רט אחד , בּ דר

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ט )עוֹ לם, כּ ּט וֹ ב (קהלת 
כּ חוֹ טא.

ר י ה א  דר ד ר יהיה  ְְְִֶֶָֹולא 
ה יח  מל בא עד ,כתְִֶֶֶַַַָָ

רבּ וֹ נאמר וּ גזרוֹ ת ר בּ וֹ נ דּ רכי  לוֹ , ַָ
בּ הם לטרח  ּל יּ ׁש מה  מה  ? 

וּ מה ׁש אל , - וּ להסּת כּ ל  לדעת ר ׁש וּ ת ל
כּ תוּ ב - לדעת רׁש וּ ת ל ה)אין (שם 

, בּ שׂ ר את לחטיא  ּפ י את ּת ּת ן אל
וּ סתריו  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש דּ רכי 
אין  וגנוּ ז נסּת ר ׁש הוּ א עליוֹ נים, גּ נוּ זים 
הרי  , ּכ אם לוֹ , אמר  לׁש אל. לנוּ 
היא ׁש הרי וּ גנוּ זה, נסּת רת כּ לּ ּה  הּת וֹ רה
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ תעּס ק וּ מי עליוֹ ן , קדוֹ ׁש  ׁש ם
 ּכ ואם  הּק דוֹ ׁש , בּ ׁש מוֹ  התעּס ק כּ אלּ וּ 

ל  וּ להסּת כּ ל .אין ל ׁש אל נוּ  

וּ גלוּ יה,אמר נסּת רת הּת וֹ רה כּ ל לוֹ , ַָ
וגלוּ י , נסּת ר הּק ד וֹ ׁש  וּ ׁש מוֹ 

כט )וכתוּ ב  אהינוּ (דברים לה' הנּ ס ּת רת 
ׁש יּ ׁש  לנוּ , הנּ גת וּ לבנינוּ . לנוּ  והנּ גת
בּ הם וּ להסּת כּ ל וּ לע יּ ן ל ׁש אל רׁש וּ ת לנוּ 
לה' הנּ סּת רת אבל בּ הם . ולדעת
ׁש ּמ י  נראים, ולוֹ  הם, ׁש לּ וֹ  אהינוּ ,
הנּ סּת רת, בּ דעּת וֹ  וּ להתדּ בּ ק לדעת יכ וֹ ל

לׁש אל  ׁש כּ ן ?וכל  

העוֹ לםא לבני  ר ׁש וּ ת אין  וּ ראה, ֹ
וּ לפרׁש ם, נסּת רים דּ ברים לוֹ מר
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  הּק דוֹ ׁש ה לּמ נוֹ רה ּפ רט 
על  הסכּ ים הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי 
למעלה ר ׁש וּ ם ׁש דּ וֹ רוֹ  וּ מוּ ם ידוֹ .
בּ גלוּ י  נאמרים דּ ברים זה ועל וּ למּט ה,
ׁש ה וּ א כּ דוֹ ר  דוֹ ר יהיה  וא ידוֹ , על
הּמ ׁש יח. מל ׁש יּ בא עד בּ תוֹ כ וֹ , ׁש רוּ י

בעבדתי, לה בדרכי , ְְְְֲִִִַַַָָלכ
ביט לעלמת מכניסכ ְְְֲִִִֵֶַַָוהריני 

לךבזוהר  שלח קנט:)פרשת בּ א:(דף
ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  וּ ראה,

ואוֹ מר : בּ ּת וֹ רה בדרכי,מׁש בּ ח לכוּ  
מכניסכם  והריני בעבוֹ דתי , הׁש ּת דּ לוּ 
עלי וֹ נים. לעוֹ למוֹ ת  ט וֹ בים, לע וֹ למוֹ ת
מאמינים  א י וֹ דעים, ׁש א אדם  בּ ני 

מסּת כּ לים  בּ ר וּ וא הּק ד וֹ ׁש  א וֹ מר , 
אוֹ תוֹ  טוֹ ב, עוֹ לם אוֹ תוֹ  ּת רגּ לוּ  לכ וּ  הוּ א:
אוֹ מרים: הם כּ ּס וּ פים. ׁש ל  עלי וֹ ן עוֹ לם

זה כּ ל ולדעת אוֹ תוֹ  לרגּ ל נוּ כל מהאי ? 
בּת וֹ רהכּ תוּ ב  הׁש ּת דּ ל וּ  בּ נּ גב. זה עלוּ  ? 

לפניכם, עוֹ מדת  היא ׁש הרי  ותראוּ 
הארץ  את וּ ראיתם אוֹ תוֹ . תדעוּ  וּ מּמ נּ ה
עוֹ לם, אוֹ תוֹ  מ ּמ נּ ה ּת ראוּ  וגוֹ '. היא מה

ׁש א חלק  ׁש ל יר ה מכניסכםׁש הרי ני  
אוֹ תם - עליה היּ ׁש ב  העם ואת בּ ּה .
ׁש וּ ר וֹ ת ׁש עוֹ מדים עדן, ׁש בּ גן צדּ יקים
עלי וֹ נוֹ ת. בּ דרגוֹ ת  עליוֹ ן בּ כבוֹ ד ׁש וּ רוֹ ת

בעבדתי ל ְְֲִִַַָה
ברה  קְְְִַַָוהתח

לך בזוהר שלח קס.)פרשת החזק :(דף
זכוּ  אם ּת רא וּ  בּ ּה  הרפה. הוּ א
יצרם על  כּ ׁש הת גּ בּ ר וּ  זה  לכל 
כּ ׁש התחזּ קוּ  אוֹ  א. אם וּ ׁש ברוּ הוּ ,
אם אוֹ  ולילה. י וֹ מם בּ ּה  לעסק  בּת וֹ רה
זה. לכל וזכוּ  מּמ נּ ה, ידיהם  הרפ וּ 
אלּ וּ  רבּ ים אם רב, אם הוּ א  המעט
בּת וֹ רה והתחזּ קוּ  בעבוֹ דתי ׁש הׁש ּת דּ לוּ 

א. אם זה, לכל ׁש זּ כ וּ  מוּ ם

שניה סעודה

רל הי ְְְִִֶָרפאת
.תילעצמ ְְְִֶַו י 

לך בזוהר שלח קס:)פרשת אבל ,:(דף
י ''ד ) ּת מרד וּ .(במדבר  אל בּ ה' א

ׁש הּת וֹ רה בּת וֹ רה , תמרדוּ  ׁש א  צרי
וזהב. כסף כּ לי וא עׁש ר צריכה א
ׁש הרי  הארץ, עם את ּת יראוּ  אל  ואּת ם
ימצא בּ ּת וֹ רה, י ׁש ּת דּ ל אם ׁש ב וּ ר , גּ וּ ף

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ כּ ל. ג )רפוּ אה (משלי  
.לעצמוֹ תי וׁש ּק וּ י לׁש ר ּת הי  רפאוּ ת

ד )וכת וּ ב וכל (שם מר ּפ א. בּ שׂ רוֹ  וּ לכל 
ואוֹ מרים: מכריזים מקטרגים אוֹ תם

הּמ ל עבד לפלוֹ ני מקוֹ ם ...ּפ נּ וּ  ! 
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם חלק אׁש רי 
בּ ר וּ ך  בּ ּק ד וֹ ׁש  מתקרים ׁש הרי לׁש מּה ,
זהוּ  ורעים . אחים ונקראים מּמ ׁש , הוּ א

קכב )ׁש כּ ת וּ ב ורעי (תהלים אחי למען  
. ּב ׁש לוֹ ם נּ א אדבּ רה

 ח ה הרע?  ל ל  א ִֶַָָָָָָֻמי

לך בזוהר  שלח קסא.)פרשת רבּ י :(דף
אל  אמר, היוּ ׁש מע וֹ ן מלא 

בּ סימן לארץ  ישׂ ראל (באמנות)נכנסים 
עוֹ מד  העוֹ לם היה א הרע, לׁש וֹ ן
לׁש וֹ ן  ׁש ל אּמ ן מי  אחד. רגע  אפלּ וּ 

מבּ אהרע  - ה דּ בר וסוֹ ד  הנּ חׁש . ? 
אמר זהמה . בּ ּה  הּט יל  חוּ ה על הנּ חׁש 
הּק דוֹ ׁש  מוֹ חל הכּ ל ועל  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י
מוּ ם הרע, לל ׁש וֹ ן ּפ רט הוּ א,  ּבּ רו

יב )ׁש כּ תוּ ב  ללׁש ננוּ (תהלים אמר וּ  אׁש ר  
בּ א לנוּ . אד וֹ ן מי  אּת נוּ  שׂ פתינוּ  נגבּ יר 
גּ זר הרע; לׁש וֹ ן אוֹ תוֹ  ע שׂ ה כּ ּמ ה וּ ראה
וּ מתוּ  לארץ, יכּ נס וּ  ׁש א אבוֹ תינוּ  על
לדוֹ רי  בכ יּ ה ונגזרה  ׁש אמר וּ , אלּ ה

הכל )דוֹ ר וֹ ת. על הרע  לשון שהוציא  כאן שכן (כל

הארץ  על ׁש ה וֹ ציאוּ  כּ יון כּ ביכוֹ ל
זה בּ גלל  עליו. ה וֹ ציאוּ  כּ אלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה,

זה, על הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  (כלומר קנּ א 
לשמו) להמד קנא כּ לּ ם ישׂ ראל ועמד וּ 

מׁש ה. תפ לּ ת אלמלא  מהעוֹ לם

י ראל  ריהְְִֵֵֶַָא

אחאוע ה רבּ י ה'. כּ ח נא יגדּ ל ְַָ
אׁש ריהם אמרוּ , יוֹ סי  ור בּ י 
כ וֹ כבים עוֹ בדי מעּמ ים ישׂ ראל
 ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  העוֹ לם, ׁש ל וּ מזּ לוֹ ת
בהם והת כּ נּ ה בהם רוֹ צה הוּ א
א הע וֹ לם ׁש הרי בּ הם, והתּפ אר 
ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  ישׂ ראל בּ ׁש ביל אלּ א נברא
בּ אחד  ׁש אחד מוּ ם בּת וֹ רה,
הזּ ה בּ עוֹ לם למּט ה וישׂ ראל התקרוּ ,

ׁש אר כּ ל ׁש ל וק יּ וּ ם קיּ וּ מוֹ , הם
אימתי  רצוֹ ן העּמ ים. ׁש עוֹ שׂ ים בּ זמן  ? 

ר בּ וֹ נם.

ה' בעבודת התבוננות
לך בזוהר שלח קסב .)פרשת מי :(דף

על  תוֹ רה דּ ברי  ׁש ּפ וֹ סק
מהעוֹ לם חיּ יו י ּפ סק וּ  בּ טלים, דּ ברים
מי  ע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  עוֹ מד ודינוֹ  הזּ ה,

- יתקצּ ר אמןׁש ּק צּ ר ׁש ּק צּ ר  ו א מי  
מחיּ י יתקצּ ר מנוּ חה,  ֹּת ו בּ וֹ   מארי

הזּ ה  מי העוֹ לם - יתאר ׁש ּק צּ ר  מי  . 
אל "ף  לחטף צרי אחד, ׁש אוֹ מר 
בּ א וֹ ת יע כּ ב ו א קריאתּה , וּ לקצּ ר 
יתארכוּ  כּ ן, ׁש עשׂ ה מי כּ לל. הזּ את

חיּ יו.

איר ִֵֶא ר
ל הע א רת מל ִֵָָָי תר 

לך בזוהר שלח קסג.)פרשת ואין (דף :
ׁש הרי  מׁש ה, את ׁש יּ ראה מי
לפניו, ּפ ר וּ שׂ  ּפ ניו ׁש על מסוה אוֹ תוֹ 
עוֹ מד  אהרן  סביב וֹ . כבוֹ ד ענני  וׁש בעה
וּ פר גּ וֹ ד  מּמ ׁש ה. ׁש לּ מּט ה  הּפ ר גּ וֹ ד  ֹּת ו
ראׁש י  וכל  בּ תוֹ כם. פוֹ סק וא  ּפ וֹ סק ,
הזּ ה, הּפ ר גּ וֹ ד  לפרכת מחוּ ץ היׁש יבוֹ ת
וּ כפי  עננים. לאוֹ תם  מחוּ ץ  האר וכל
 ּכ ׁש ּמ אירה, ה ּת וֹ רה אוֹ ר  חדּ וּ ׁש י 
קלוּ ׁש ים ונהיים עננים. אוֹ תם מאירים
אוֹ תוֹ  ׁש נּ ראה  עד האוֹ ר, בּ דּק יקוּ ת
אוֹ ר רוֹ אים מסוה אוֹ תוֹ   ֹוּ מּת ו מסוה,
והם הע וֹ לם, אוֹ רוֹ ת מ כּ ל יוֹ תר ׁש ּמ איר
מי  ואין כּ לל, נראים א  ּפ ניו מׁש ה. ּפ ני 
ׁש יּ וֹ צא אוֹ ר לא וֹ ת וֹ  ּפ רט  א וֹ תם, ׁש יּ ראה
אוֹ תם כּ ל אחר מסוה אוֹ תוֹ   ֹמּת ו

העננים.

ציצית, ב  אד  ִִֵֶֶָָ
הרע  עי יק לה יכל ְְִִַַָָָֹלא 

לך בזוהר  שלח קסג:)פרשת  :(דף
ציצית, ׁש לּ וֹ בׁש  אדם בּ ן
בּ ארבּ ע  ּת ''ם, ּת מים. יוֹ ם  בּ כל נעשׂ ה
בּ אוֹ תוֹ  י''ם, כּ ראוּ י. מת ּק נוֹ ת כּ נפים
דּ רג וֹ ת ׁש בעים ׁש ל הדּ ג ׁש ל ּת כלת
זה בּ אדם כּ ׁש ּמ סּת כּ ל  הרע צד  היּ ם,
ואז  הרע, בּ עין להזּ יקוֹ  יכוֹ ל א
מּמ ׁש  א היו ה' עם י''ם ּת ם הוּ א
וה וּ א למעלה, הוּ א אחד, בּ תּק וּ ן

למּט ה.

רית מר מי  ְְִִֵֵֶַא רי
לךבזוהר  שלח קסד:)פרשת :(דף

בּ רית, ׁש וֹ מר  מי קדוֹ ׁש , חסיד אי
להתחלה. והוּ א אחריו, אוֹ תוֹ  שׂ ם

לאחוֹ ר ׁש וֹ מר  מי  ּת אמר , הרי ?ואם 
מהכּ ל  ועליוֹ נה גדוֹ לה ׁש מירה

ה וּ א וּ מי עליוֹ ן ׁש וֹ מר וֹ . צדּ יק ? 
וצדק, צדּ יק בּ ין נכנס ר בּ ה. בּ אהבה
אׁש רי  הצּ דדים. מכּ ל ׁש מוּ ר  ונמצא
י שׂ ראל  כּ ן ועל  זוֹ . בּ רית ׁש וֹ מר  מי
א וֹ ת ׁש וֹ מרים הזּ כרים  כּ ל נראים
מיהוּ  הּק ד וֹ ׁש .  ה ּמ ל לפני זוֹ  בּ רית
בּ אמצע  ׁש הוּ א לבן להזּ יק ׁש יּ כ וֹ ל
וה וּ א מכּ אן, וא ּמ וֹ  מכּ אן, אביו

ה'.בּ יניהם אחרי כּ ׁש ה וּ א  וזה ? 

,קד רית  מר מי  ְִִֵֶֶָֹל
עליו ורה כינה  ְְְִִֶֶַָָָָמזגת

לך בזוהר שלח  קסה:)פרשת :(דף
קדׁש  בּ רית ׁש מרוּ  אוֹ תם 
הּמ ל בּ ני הי וּ  הם בוֹ , חטאוּ  וא
אוֹ תם וזוֹ כר  בּ הם מׁש ּת בּ ח יוֹ ם  ׁש בּ כל 
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ההוּ א , זכ וּ ר כּ ן ועל ּת מיד.
הּמ ל אוֹ תם  ׁש זּ וֹ כר קדוֹ ׁש ה, בּ רית
הּמ ל לפני ׁש בח ׁש אין י וֹ ם, בּ כל 

זוֹ ....(אלא)העליוֹ ן בּ רית  ׁש וֹ מר  כּ מי  
נח.  ּהתהל האהים את  כּ תוּ ב זה ועל

ע ּמ וֹ  ללכת יכוֹ ל  מי  מי וכי כּ ל אלּ א ? 
ׁש כינה בּ וֹ  מזדּ וּ גת קדׁש , בּ רית ׁש וֹ מר

, ּכ וּ מוּ ם עליו. יח)ו ׁש וֹ רה (דברים 
ּת מים .היא ה' עם ּת היה  ּת מים
בּ זוּ וּ ג .היא ה' עם  ּכ ואחר ּת היה,
ה' עם זוֹ , בּ רית ׁש וֹ מר  ׁש כּ יון אחד.

מּמ נּ וּ . נפרד וא להיוֹ ת,

עצמ  קטי מי  ְְְִִֵֶַַַארי
ה ה ל עֶַָָ

לך בזוהר שלח  קסח :)פרשת בּ א(דף :
הּק דוֹ ׁש  הגדּ יל  ׁש א וּ ראה
הקטין  א ל ּמ קטין. אלּ א הוּ א  ּבּ רו
ׁש ּמ קטין  מי  אׁש רי  ׁש התגּ דּ ל . למי  אלּ א
גּ דוֹ ל  הוּ א כּ ּמ ה הזּ ה, בּ ע וֹ לם עצמוֹ 

העוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  בּ ע לּ וּ י

לפניו א מר מי ְְִֵֵֶַָָארי
הרה על ִַַָח

לךבזוהר שלח קעד.)פרשת :(דף
י שׂ ראל  כּ ׁש ּמ קדּ ׁש ים ׁש בּ ת, ערב כּ ל

מכריז  כּ רוֹ ז למּט ה, היּ וֹ ם את
התכּ נּ סוּ  הע וֹ לם: צדדי לארבּ עה

קדוֹ ׁש וֹ ת כסא וֹ תמרכּ בוֹ ת התקינוּ  ! 
מא וֹ ת(קדושים) בּ ׁש ׁש  חדוה ראה מי

רקיעים כּ ּמ הותׁש עים  ממנּ ים , כּ ּמ ה ? 
למק וֹ מוֹ תיהם. מת כּ נּ סים ׁש לּ יטים
מקדּ ׁש ים למּט ה  ׁש יּ שׂ ראל כּ יון

הוא) ברוך עץ (להקדוש  מתעוֹ רר אז ,
ׁש לּ וֹ  העלים בּ אוֹ תם וּ מּק יׁש  החיּ ים,
הבּ א, ע וֹ לם  ֹמּת ו אחת נׁש יבוּ ת ר וּ ח
מתנענעים, האילן ענפי ואוֹ תם
ה בּ א.... העוֹ לם ׁש ל ריחוֹ ת ועוֹ לים
על  ׁש רוּ  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל ׁש עוֹ לוֹ ת  כּ יון
בּ דמ וּ ת וע וֹ מד וֹ ת עוֹ לוֹ ת ישׂ ראל,
 ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל לפני 
חדּ וּ ׁש  איזה כּ לּ ם: את ׁש וֹ אל הוּ א

בּ ּת וֹ רה עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  לכם ?היה 
על  חדּ וּ ׁש  לפניו ׁש אוֹ מר  מי  אׁש רי 
הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה חדוה כּ ּמ ה הּת וֹ רה.
ׁש לּ וֹ  ּפ מליה מכנּ ס ה וּ א .  ּבּ רו
ׁש אוֹ מרת ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש  ׁש מעוּ  ואוֹ מר :
מעמידים וכ לּ ם זה. ּפ לוֹ ני  נׁש מת
הם יׁש יבוֹ ת. בּ ׁש ּת י דבר אוֹ תוֹ 
למעלה הוּ א  ּבּ ר ו והּק ד וֹ ׁש  למּט ה,

דבר. לאוֹ תוֹ  חוֹ תם

ה א  ר ד ה ֲֶַַָָע ה
ל ע  יונ ְִִָָאת ת

לךבזוהר שלח קעו.)פרשת ׁש נה(דף :
כּ תוּ ב ייסא , ז)ר בּ י כּ ימי (מיכה 

נפלאוֹ ת. אראנּ וּ  מצרים מארץ צאת
לכ ּת ב,?כּ ימי  לוֹ  צרי היה כּ יּ וֹ ם ! 

התעכּ בוּ  וא יצאוּ , אחד בּ זמן !ׁש הרי  
עליוֹ נים ימים אוֹ תם כּ מוֹ  אלּ א
 ּכ ישׂ ראל, כּ נסת בהם ׁש התבּ רכה
את להוֹ ציא הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד 

כּ תוּ ב ואז מהגּ ל וּ ת, יב )ישׂ ראל (ישעיה 
קראוּ  לה' הוֹ דוּ  ההוּ א בּ יּ וֹ ם ואמר ּת ם
מוּ דעת ע שׂ ה גאוּ ת כּ י  ה' זּמ ר וּ  וגוֹ ',

זּ את מוּ דעת זּ ה מה הארץ . בּ כל ?זּ את 
בּ עּט וּ ף  זּ את נוֹ דעה ׁש עכ ׁש ו מוּ ם
בּ כ ּמ ה זּ את ּת וּ דע  זמן בּ אוֹ תוֹ  מצוה.

הּק  ׁש יּ עשׂ ה ׁש לּ ּה  בּ ר וּ מנהגים דוֹ ׁש  
כּ תוּ ב  אז בּ עוֹ לם, ונּס ים אוֹ תוֹ ת הוּ א

יד ) אחד (זכריה ה' יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם
ואמן. אמן  לעוֹ לם  ה'  ּבּ רו אחד. וּ ׁש מוֹ 

ואמן. אמן לעוֹ לם ה'  ימ



השבת זוהר מספר  - הנגלה זוהר
שלישית  סעודה

מכד  ה ' ְְִָלקד
הזוהר בהקדמת ה)ספר אמר(דף :

זה ,  וכ אבּ א, (ישעיהר בּ י  
מכבּ ד .נח) ה' לקדוֹ ׁש  ענג  לבּ ת וקראת

לח וּ ד . ה' וּ קדוֹ ׁש  לחוּ ד ׁש בּ ת הזכּ יר 
ה' קדוֹ ׁש  זה מי , ּכ אם ל וֹ , אמראמר ? 

וׁש וֹ רה מלמעלה ׁש יּ וֹ רדת הּק ד ה לוֹ ,

ׁש נּ מׁש כת הּק דה אם  לוֹ , אמר  עליו.
ׁש בּ ת נראה מכ בּ ד, נקראת מלמעלה

וכבּ ד ּת וֹ . וכתוּ ב מכבּ ד, אינוֹ 

החנה ות העלינה  ְְְֶַַַַָָָָָת

לוֹ אמר  הנּ ח אבּ א, לרבּ י אלעזר  ר בּ י ַָ
חכמה ׁש ל ׁש דּ בר הזּ ה, לאיׁש 

ל וֹ , אמרוּ  בּ וֹ . יוֹ דעים ׁש איננּ וּ  בּ וֹ  יׁש 
ואמר, ּפ תח אּת ה. יט )אמר את(ויקרא 

ׁש בּ ת ּת ח וּ ם לרבּ וֹ ת - את ׁש בּ תתי,
וּ מוּ ם צד , לכל א ּמ וֹ ת אלּפ ים ׁש הוּ א

זוֹ ] [נ"א - ׁש בּ תתי  את . ר בּ ה  ּׁש בּ ת כ 
ׁש ּת ים  ׁש הן  הּת חּת וֹ נה, ו ׁש בּ ת העלי וֹ נה

יחד. ונסּת ר וֹ ת יחד כּ לוּ לוֹ ת

ש' ב. -ת 'ו ב'בתחלק הזוהר ספר סיפורי 

ינא ה  ר ד ה ל ִֶַָָ
נחבזוהר חיּ יא(ס"ב .)פרשת רבּ י :

ה וֹ לכים היוּ  יהוּ דה ורבּ י
וּ מצאוּ  גּ ד וֹ לים, להרים והגּ יעוּ  ,בּ דּ ר
ׁש היוּ  אדם בּ ני עצמוֹ ת ההרים בּ ין 
ׁש ׁש  וּ פסע וּ  ה ּמ בּ וּ ל, בּ ני מאוֹ תם 
ּת מהוּ . אחת. בּ עצם ּפ סיעוֹ ת מאוֹ ת
ׁש הם חברינוּ  אמרוּ  מה הינוּ  אמר וּ ,
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  מדּ ין ּפ וֹ חדים היוּ  א

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  כא)הוּ א, ויּ אמר וּ (איוב  
א דּ רכי ודעת מּמ נּ וּ  סוּ ר לאל

עשׂ וּ  מה סוֹ תמיםחפצנוּ . הי וּ  ? 
וּ מים הּת הוֹ ם, מעינוֹ ת את בּ רגליהם
לעמד  יכל וּ  וא יוֹ צאים רתוּ חים
ונ וֹ פלים נ ׁש מטים ׁש הי וּ  עד  בּ הם,

וּ מתים. בּ ארץ

ילה  איהח ְְִִַַַַָֻחמרת 

בראשיתבזוהר רבּ י (נז:)פרשת  :
אחד  יוֹ ם   הוֹ ל היה  ׁש מעוֹ ן
ׁש היוּ  אדם בּ ני ראה טבריה. בּ ׁש ערי
חרס. בּ כדּ י  הּק ׁש ת בּ קׁש ר קוֹ ׁש רים

את להר גּ יז בּ גלוּ י זה חטא וּ מה אמר ,
היּ םר בּ וֹ נם  ֹלתו ונזרקוּ  בהם עינוֹ  נתן  ? 

ׁש נּ עשׂ ה חטא כּ ל  ראה, בּ א  וּ מתוּ .
מהארץ  ה כינה את דּ וֹ חה בּ גלוּ י ,
היוּ  אלּ ה העוֹ לם. מן דּ יּ וּ רּה  את וּ מסלּ ק
חטאיהם ועוֹ שׂ ים זקוּ ף בּ ראׁש  הוֹ לכים
עד  מהעוֹ לם, הכינה את ודח וּ  בּ גלוּ י ,
אוֹ תם דּ חה הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש 
כּ תוּ ב  זה ועל  מּמ נּ וּ . אוֹ תם והעביר 

כה) הגוֹ (משלי  וגוֹ ',  מל לפני  רׁש ע הגוֹ 
וגוֹ '. מכּ סף  סיגים

ש' ג. כהלכתה למדת 'ו ב'בתחלק בישראל  השבת

השבת קדושת  המחלל עונש
והפוסקי זוה "ק , , ומדרשי מש"ס,

ׁש מא. חּמ י רבּ י הוה כּ ד יוֹ חאי בּ ן עוֹ ן 
הוה בּ ׁש וּ ב ּת א סגין מׁש ּת עיא לאּמ יּה 

היּ וֹ ם ׁש וּ בּת א א ּמ א לּה  (ירושלמיאמר 

ג') ט "ו, דף  ואב..שבת  חמירא ׁש בּ ת
בּ ּה  לזלזולי ל "ו.)אתי נׁש יםג..(ביצה 

צ וֹ את ׁש ּמ כבּ סוֹ ת בּ עוֹ ן ילד וֹ ת מתוֹ ת
בּ ׁש בּ ת  ל"ב )בּ ניהם מקבּ לין ד ..(שבת  

ׁש יּ חזר וּ  כּ די  ישׂ ראל מּפ וֹ ׁש עי קרבּ נוֹ ת

יין,  והמנּס הּמ וּ מר , ח וּ ץמן בּ תׁש וּ בה
אלמא בּ פרהסיא , ׁש בּ ת והמח לּ ל
נינהוּ  הדדי כּ י וׁש בּ ת זרה עבוֹ דה

ס"ט:) .(עירובין

ש' ד. בשבת -שנן ת 'ו ב'בתחלק תורה תלמוד והפוסקים מצות זוה "ק , ומדרשים, ֹמש "ס,

למשהא. הוא ברוך הקדוש עשה אמר
לפניהם  ותדרוש גדולות קהלות  לך 

שבת  הלכות ברבים לפניהם  כדי ודרוש 
להקהיל  הבאים דורות ממך שילמדו
בבתי  ולכנוס ושבת  שבת  בכל  קהלות

דברי  לישראל  ולהורות ללמד  מדרשות
שמי  שיהא כדי  והיתר , איסור  תורה

בני , בין מתקלם משה הגדול אמר
הזה  כסדר  עושים אתם אף לישראל
המלכתם  כאלו עליכם מעלה  הקב"ה

בעולמו  בילקוט .אותו מובא אבכיר (מדרש

ויקהל ) פ' יעקב,ב..שמעוני  עפר  מנה מי
מועד ושל שבת  של בגדים לבוש  אדם 
לזקן  לשמוע בעפר ומתאבק ונכנס 

תורה  דברי בלק).ולשמוע פרשת .(ילקוט


