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אור זוהר הנגלה
דף היומי זוהר בלשון הקדוש פרשת השבוע ולימי השבוע

 אור זוהר הנגלה היומי המחולק לפרשת השבוע
פרשת כי תצא

זוהר לפרשת השבוע בלשון הקודש
מחולקים  שהם  השבוע  פרשת  על  זוהר,  מאמרי  מלוקטים  זה  בספר 
לימי השבוע  והם בבחינת יהלומים המאירים את נפש היהודי, כי אור 
הזוהר מאיר ומרומם הנשמה למקום עליון ונעלם מאד, ועל ידי זה יזכה 

לנחלה בלי מצרים בעולם הזה ובעולם הבא. תשמעו ותחי נפשכם.

 ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
 בעיה"ק בת ים תובב"א

 הספר הזה יוצא לאור ה' אלול תש"פ לפ"ק
בהשגחת מסובב כל הסיבות כמו החודש שיצא לפני 450 שנה.
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י - יב(, פנחס זה אליהו הנביא זכור לטוב שמסר נפשו להצלת עם ישראל, ועל ידי 

זה זכה להיות אליהו הנביא זכור לטוב, בגלל המסירות נפש שלו, ויקח רומח בידו 
)כפירוש הנועם אלימלך( להצלת עם ישראל, וכל עם ישראל שיש לנו היום זה רק בזכותו. 
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ספר 
הפסוקים  זוהר 

תצא כי  פרשת

' א יום

הäàçם  ִַסõד 

ט ),(כ "ח.)בראשיתזוהר  כה  ה(דבריְְִָונ
וחלצה  קניה לעיני  אליו  ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָיבמ
ואמרה וענתה פניו  וירקה  רגל מעל  ְְְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָנעל
ית את  יבנה לא  א ר לאי יע ה  ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹכה 

נרמזאחיו א ה לע. את  אלהי ה ' בו : ְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
בנה, א יו , ב אמר ,  ה ְִֵֶֶַָָָָֹס ד

תב   זה יבנה. לא  כה )ב  ר(דברי א ְֲִֶֶֶֶָֹ
ד ה לגי אבל  אחיו. ית את יבנה  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלא
א א .אלהי ה ' בו  נאמר  ה א  רֱֱִִֶֶַַַָָֹ
נה תב   זה אליו. ת א  ני ְִִֵֵֶֶָָָָוא א 
ואא, א א  י "ה ,  ה א  ו' ה '.  לי ְְִִֶֶַַָָָיר
ה לע . את  אלהי ה' בו נאמר  ֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליה
העד זה    האד מ לקח  ֲִֶֶַַָָָָָא ר
ת א הביא    האד אל  ויבאה  ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהאמצעי.
. העלמה  מה ', קח  ה לע  ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל

נאמר ב)ועליה  ה '(זכריה   נא  אהיה  ואני  ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֻ
ית ינה זה  הר ולכ סביב .  א ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָח מת
יהיה ה א , ר  ד ה ידי  על   ק ְְְִִֵֶַַַָָָה

נאמר  ועליו ד ר ת, לד רי    ב)ק ד ל(חגי ְְֱֵֶַַָָָָ
. הרא מ  האחר ה ה  ה ית  ב ד  ְְֲִִִִֶֶַַַַָָיהיה 
ידי על  וזה    אד ידי  על  נבנה    הראְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ולכ ה א . ר  דקכז )ה  ה '(תהלי א ְִֵַָָָ
נאמר  וכ . ב ניו  עמל וא  בית  יבנה  ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מ ה לע , את אלהי ה '  בו ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹמה 

כו )אמר  הנית.(שמות  ה לצלע  ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָ
 מ ,לב חסד  ל  מד ו אי ִִֶֶֶֶַַַַָָָצלע 
ר  ח ה ר  וסר לבנה . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹנקראת 
. ניה ונכלל  ה ב רה מ ד אד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָה א 

זמ תא(ב לרא י(שיר חת  מאל ְְְְִַַַֹֹ
ח קני . ְְִִִֵַוימינ

'ב יום

הבל על  קין  Łל  õ קנאת היה  ְִִֶֶַַַָָָָמה

דברי (נ"ד.)בראשית זוהר כז ), ִי(כב
הערה צעקה   מצא ְֲֲֶַַַָָָָָָבדה

ל מיע  ואי גהמארה  הביא  והבל : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
א  העלי ה ד לר ת  מכר ת ְְְִֶֶַַַָָֹה א 
ה ' וע ולכ קדוש ], [מצד  הד ה  ְְִִֵַַַַָָֻמד
מנחת ואל   קי ואל  מנחת ואל הבל  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָאל
ד ה [אותו ]  ת א ק ל לא  עה . ִֵַָָָָֹֹלא

ניו. לו מאד  לקי וחר  ולכ ה א . רְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
ל  ני ת א פניו,  להתק לא  ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹהרי 
ויהי ת ב  ולכ הבל. את וק ל  ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצ
מ האה , ז דה  דה.  תהיְְִִֶֶַַָָָָָ

כב)אמר   דברי) וקי . מצא דה  י ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
הבל,  ע לדה  היתרה ה קבה  על  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָק א 

ללדת.  סו ֶֶֶֶַָָֹתב 

אŁר łדה  éריח ìŁאמר õ מé õŁרõת, õà וה ñדõת ה àרכõת éŁל łדה Ł ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻי
õà Łרäיים  äקרבõת והרג  וכêי õן  וטמאה חרàן éŁל  łדה Łוי ה', õרכàְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ

שרה זוהר חיי ע"ב)פרשת  אחר,(קכ "ב  בר  ,ֵַָָ
מ ה ', יראת א ה   ז   ְְִִֶֶַָמל

לא )אמר היא(משלי  ה ' יראת א ה  ְֱִִִֶֶַַָ
מ זרה , א ה  ז  נעבד  ל דה  ְְְֱִִֶֶַָָָָָָתתה ל .

ז )אמר  ש) מ זרה . מאה  מר ל ְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
ל דה  י דה .  וי דה  ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
אמר  מ רת ,  וה דת ְְְְֱֶֶַַַָֻה רכת
ל דה  וי ה ', רכ א ר דה  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָריח 
ייר קרבת  והרג  יוכ וטמאה  ְְְְְְְִִֶֶָָָָֻֻחר
נעבד ה א לפעמי ה ה  לוה ,ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָ

ת ב , ה ל )ל דה  ש) ל חת ֶֶַַַַָָָ
'וג  ימל י  עבד חת 'וג אר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָרגזה 
הה לוה .בר  תיר י  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָופחה 
מתח ר טהר עד   ונח ר א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמת ה 
רא ל  העיר   מ ְְִִֶַַָָָֹלמעלה .
 מ ההא ה דה  פרד  מ , ְִִִֶֶֶַַָָֹחד
 ה דה  רת  ולא ד ה  ל ְֶֶֶַַַַָָֹה
נעבד כה א  ה ה .  ל ה מ ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָרכ ת

תב אז , ה כב)ל דה  דה(דברי ב י ִֶֶַַַָָָָ
תאר.מ מ ב דה , י .'וג  צא ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

'ג יום

ויצא זוהר קנ "ח)פרשת י(דר אמר :ִַַָ
ת ב  ב)חזק ה , בתר(שיר הרי ,על ְִִֵֶַָָָָ

ח)וכתב  הרי(ש  ה מי  .מי ב הרי  על  ְְִִֵֵֵַָָָָ
לאה ל  ני ה ת   א ?מי ְִִֵֵֵֶֶַָָָב
ע ר, ני וה , אחרי ה לליְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ל ל אחד  ל   מ ה, ְִִֵֶֶָָָָוה

  לק ,עליה ולאה  , חבר(קיג תהלי)א ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָ
לא ת ב    ועל  .י הלל מחה  ני ְְְִֵֵַַַָָָָֹה
ה א   מ ,ני ה על  הא ִִִֵֶַַַָָתח 
ח   ועל  הגלה , ולא  הס ר  ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהע
,ל ח   ני ה ואת  הא את  ְְִִֵֶֶַַַַָָָח 
התה ולא  סר ל הע ה א  ְְְִִִֶֶַָָָָֹמ
ת ב  הינ , ל ח  ני ה ואת ְְְִִֶֶַַַָָָָלל .
למקצה ' וג ני רא  לימי נא אל  ְְְְְִִִִִֵַָָי 
 א וכל  . מיה קצה  ועד  מי ְְְִִֵֵַַַַָָָָה
למה  אמ . מי ב הרי  ְְְִִִִֵַָָָָָנקראי
י רד  מ תב  בתר, הרי  ְְִִִֵֵֶֶָָָָָנקרא
ל  ההרי , י רא לארעה ְְְִִֶֶַָָָָָָוהיה 

ֵַה רד .

ויחיזוהר ע"ב)פרשת דברי(רי"ח ז ), (כב

ני ה ואת  הא את  ח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָח 
ימי והארכ ל ייטב למע ל אמרח  , ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

תב  חזק ה , ב)ר י וכת ב(שיר בתר, הרי על ְְִִִֵֶַַָָָָָ
ח)  ש)? מי ב הרי  ה מי .מיב הרי  ְְִִִֵֵֵַָָָָעל 

ה  ללי לאה  ל   ני ה ת  ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא
 מ ה, וה ער,  ני וה ,ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָאחרי
 לק ,עליה ולאה  ,חבר ל ל  אחד  ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָל

קיג)  תהלי)  ועל . י הלל מחה   ני ה  ְְְִֵֵֵַַַָָָא
 מ ,ני ה על  הא ת ח  לא  ִִִֵַַַָָָֹת ב 
  ועל ה גלה , ולא  הס ר  להע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹה א 

ה את ח  ל,ח  ח  ני ה ואת  א ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
התה ולא  סר ל הע ה א  ְְְִִִֶֶַָָָָֹמ
י ת ב   הינ ,ל ח   ניה ואת  ְְְִִִֶֶַַַָָָָלל .
למקצה 'וג ני רא לימי נא  ְְְְְִִִִֵַָָאל 
נקראי א וכל .מי ה קצה  ועד  מי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָה
בתר, הרי נקרא למה  א מ . מיב ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהרי 
,ירא לארעה  והיה  ירד  מ ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָתב 

ה רד . ל  ִֵֶֶַָההרי
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ספר 
הפסוקים  זוהר 

תצא כי  פרשת

' א יום

הäàçם  ִַסõד 

ט ),(כ "ח.)בראשיתזוהר  כה  ה(דבריְְִָונ
וחלצה  קניה לעיני  אליו  ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָיבמ
ואמרה וענתה פניו  וירקה  רגל מעל  ְְְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָנעל
ית את  יבנה לא  א ר לאי יע ה  ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹכה 

נרמזאחיו א ה לע. את  אלהי ה ' בו : ְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
בנה, א יו , ב אמר ,  ה ְִֵֶֶַָָָָֹס ד

תב   זה יבנה. לא  כה )ב  ר(דברי א ְֲִֶֶֶֶָֹ
ד ה לגי אבל  אחיו. ית את יבנה  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלא
א א .אלהי ה ' בו  נאמר  ה א  רֱֱִִֶֶַַַָָֹ
נה תב   זה אליו. ת א  ני ְִִֵֵֶֶָָָָוא א 
ואא, א א  י "ה ,  ה א  ו' ה '.  לי ְְִִֶֶַַָָָיר
ה לע . את  אלהי ה' בו נאמר  ֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹעליה
העד זה    האד מ לקח  ֲִֶֶַַָָָָָא ר
ת א הביא    האד אל  ויבאה  ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהאמצעי.
. העלמה  מה ', קח  ה לע  ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל

נאמר ב)ועליה  ה '(זכריה   נא  אהיה  ואני  ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֻ
ית ינה זה  הר ולכ סביב .  א ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָח מת
יהיה ה א , ר  ד ה ידי  על   ק ְְְִִֵֶַַַָָָה

נאמר  ועליו ד ר ת, לד רי    ב)ק ד ל(חגי ְְֱֵֶַַָָָָ
. הרא מ  האחר ה ה  ה ית  ב ד  ְְֲִִִִֶֶַַַַָָיהיה 
ידי על  וזה    אד ידי  על  נבנה    הראְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ולכ ה א . ר  דקכז )ה  ה '(תהלי א ְִֵַָָָ
נאמר  וכ . ב ניו  עמל וא  בית  יבנה  ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מ ה לע , את אלהי ה '  בו ְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹמה 

כו )אמר  הנית.(שמות  ה לצלע  ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָ
 מ ,לב חסד  ל  מד ו אי ִִֶֶֶֶַַַַָָָצלע 
ר  ח ה ר  וסר לבנה . ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹנקראת 
. ניה ונכלל  ה ב רה מ ד אד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָה א 

זמ תא(ב לרא י(שיר חת  מאל ְְְְִַַַֹֹ
ח קני . ְְִִִֵַוימינ

'ב יום

הבל על  קין  Łל  õ קנאת היה  ְִִֶֶַַַָָָָמה

דברי (נ"ד.)בראשית זוהר כז ), ִי(כב
הערה צעקה   מצא ְֲֲֶַַַָָָָָָבדה

ל מיע  ואי גהמארה  הביא  והבל : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
א  העלי ה ד לר ת  מכר ת ְְְִֶֶַַַָָֹה א 
ה ' וע ולכ קדוש ], [מצד  הד ה  ְְִִֵַַַַָָֻמד
מנחת ואל   קי ואל  מנחת ואל הבל  ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָאל
ד ה [אותו ]  ת א ק ל לא  עה . ִֵַָָָָֹֹלא

ניו. לו מאד  לקי וחר  ולכ ה א . רְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
ל  ני ת א פניו,  להתק לא  ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹהרי 
ויהי ת ב  ולכ הבל. את וק ל  ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצ
מ האה , ז דה  דה.  תהיְְִִֶֶַַָָָָָ

כב)אמר   דברי) וקי . מצא דה  י ְְֱִִֶֶֶַַַָָָ
הבל,  ע לדה  היתרה ה קבה  על  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָק א 

ללדת.  סו ֶֶֶֶַָָֹתב 

אŁר łדה  éריח ìŁאמר õ מé õŁרõת, õà וה ñדõת ה àרכõת éŁל łדה Ł ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻי
õà Łרäיים  äקרבõת והרג  וכêי õן  וטמאה חרàן éŁל  łדה Łוי ה', õרכàְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ

שרה זוהר חיי ע"ב)פרשת  אחר,(קכ "ב  בר  ,ֵַָָ
מ ה ', יראת א ה   ז   ְְִִֶֶַָמל

לא )אמר היא(משלי  ה ' יראת א ה  ְֱִִִֶֶַַָ
מ זרה , א ה  ז  נעבד  ל דה  ְְְֱִִֶֶַָָָָָָתתה ל .

ז )אמר  ש) מ זרה . מאה  מר ל ְְֱִִִֵֶֶַָָָָ
ל דה  י דה .  וי דה  ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
אמר  מ רת ,  וה דת ְְְְֱֶֶַַַָֻה רכת
ל דה  וי ה ', רכ א ר דה  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָריח 
ייר קרבת  והרג  יוכ וטמאה  ְְְְְְְִִֶֶָָָָֻֻחר
נעבד ה א לפעמי ה ה  לוה ,ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָ

ת ב , ה ל )ל דה  ש) ל חת ֶֶַַַַָָָ
'וג  ימל י  עבד חת 'וג אר ְְְְִִֶֶֶֶַַָָרגזה 
הה לוה .בר  תיר י  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָופחה 
מתח ר טהר עד   ונח ר א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמת ה 
רא ל  העיר   מ ְְִִֶַַָָָֹלמעלה .
 מ ההא ה דה  פרד  מ , ְִִִֶֶֶַַָָֹחד
 ה דה  רת  ולא ד ה  ל ְֶֶֶַַַַָָֹה
נעבד כה א  ה ה .  ל ה מ ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָרכ ת

תב אז , ה כב)ל דה  דה(דברי ב י ִֶֶַַַָָָָ
תאר.מ מ ב דה , י .'וג  צא ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

'ג יום

ויצא זוהר קנ "ח)פרשת י(דר אמר :ִַַָ
ת ב  ב)חזק ה , בתר(שיר הרי ,על ְִִֵֶַָָָָ

ח)וכתב  הרי(ש  ה מי  .מי ב הרי  על  ְְִִֵֵֵַָָָָ
לאה ל  ני ה ת   א ?מי ְִִֵֵֵֶֶַָָָב
ע ר, ני וה , אחרי ה לליְְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ל ל אחד  ל   מ ה, ְִִֵֶֶָָָָוה

  לק ,עליה ולאה  , חבר(קיג תהלי)א ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַָ
לא ת ב    ועל  .י הלל מחה  ני ְְְִֵֵַַַָָָָֹה
ה א   מ ,ני ה על  הא ִִִֵֶַַַָָתח 
ח   ועל  הגלה , ולא  הס ר  ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהע
,ל ח   ני ה ואת  הא את  ְְִִֵֶֶַַַַָָָח 
התה ולא  סר ל הע ה א  ְְְִִִֶֶַָָָָֹמ
ת ב  הינ , ל ח  ני ה ואת ְְְִִֶֶַַַָָָָלל .
למקצה ' וג ני רא  לימי נא אל  ְְְְְִִִִִֵַָָי 
 א וכל  . מיה קצה  ועד  מי ְְְִִֵֵַַַַָָָָה
למה  אמ . מי ב הרי  ְְְִִִִֵַָָָָָנקראי
י רד  מ תב  בתר, הרי  ְְִִִֵֵֶֶָָָָָנקרא
ל  ההרי , י רא לארעה ְְְִִֶֶַָָָָָָוהיה 

ֵַה רד .

ויחיזוהר ע"ב)פרשת דברי(רי"ח ז ), (כב

ני ה ואת  הא את  ח ְְִֵֵֶֶַַַַַָָח 
ימי והארכ ל ייטב למע ל אמרח  , ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָ

תב  חזק ה , ב)ר י וכת ב(שיר בתר, הרי על ְְִִִֵֶַַָָָָָ
ח)  ש)? מי ב הרי  ה מי .מיב הרי  ְְִִִֵֵֵַָָָָעל 

ה  ללי לאה  ל   ני ה ת  ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָא
 מ ה, וה ער,  ני וה ,ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָאחרי
 לק ,עליה ולאה  ,חבר ל ל  אחד  ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָל

קיג)  תהלי)  ועל . י הלל מחה   ני ה  ְְְִֵֵֵַַַָָָא
 מ ,ני ה על  הא ת ח  לא  ִִִֵַַַָָָֹת ב 
  ועל ה גלה , ולא  הס ר  להע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹה א 

ה את ח  ל,ח  ח  ני ה ואת  א ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
התה ולא  סר ל הע ה א  ְְְִִִֶֶַָָָָֹמ
י ת ב   הינ ,ל ח   ניה ואת  ְְְִִִֶֶַַַָָָָלל .
למקצה 'וג ני רא לימי נא  ְְְְְִִִִֵַָָאל 
נקראי א וכל .מי ה קצה  ועד  מי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָה
בתר, הרי נקרא למה  א מ . מיב ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהרי 
,ירא לארעה  והיה  ירד  מ ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָתב 

ה רד . ל  ִֵֶֶַָההרי
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'ד יום

הæעם  מה ה' àלי éתäב נער בת äלה . נערה יהיה éְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָי

בראשית זוהר רי(נ"א :)פרשת  חזר ,ְִַָ
, מע ר י אמר .והחברי  מעְְְֲִִִִֵַַַָ
ח ד ה א  החכמה  סד אמרנ ְְִֶֶַַַָָָזה
ל אחר נה  ה "א     ד ֲִֵֶֶַַָָָה
חר כלת א ר ה א  ד ה  ְֵֵֶַַָָֹה
א איר . לב א ר  ה א  יה "ו, ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹאחז
ד ', ה כלת ר  הא לפעמי ְְְִִֵֵֶַָָראה ,
 קי נד א  זמ א א  ה '. ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹולפעמי
א ר להאחז  ת א להדליק  למה  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָיראל
ת א  ררי ע ולפעמי ד', הא ב ְְְְִִִֶַָָָה
ה '. נקרא  אז  ,ב ה הא ר  ע ְְְִִִֵַַָָָָָלהתח ר

תב  ?לנ יכב)מ נערה(ש יהיה  י ְֲִִִִֶֶַַָָָ
? ע ה מה ה ', לי תב  נער  ְְֲִַַַַָָָָבתלה .
 מק בכל זכר , התח רה  א ְְְְִִֶַָָָָָֹמ
נמצאת לא  ה "א  נקבה , זכר  נמצאי ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹֹא 
 זמ ל היא  הרי ד'. ונאר  ,מ ְְְְֲִִִֵֶַָָָָוע לה 
נקראת איר  ב ה א ר  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָתח רת
היא אחד. מתח ר הל  אז  הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹה ',
  קינד ויראל  ,ב ה אר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָנדקת 
, תא להדליק ח יה מדי וע ְְְְְִִֶַַָָ[למטה]
 הע ,רה סד   וזה אחד. ה ל  ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹואז

הה ה כלת  לאר תא מע רר  ְְֵֵֶֶֶֶַַָע לה 
, ב ה א ר מתח ר כ דלק, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהדליק .
ל ר מ אחד . יח ד לק  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָוה ר
א כל ולהית לה מיד  ה ה  ה כלת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהא ר
נמצא רצ ח יו.  דק  מה  ְְְְִִֶֶַַָָָָָל 

תב  אז  אחד, ח ר לק  יח)ונר א  מלכי) ְְִֵֵֶָָָ
ואז .'וג העלה  את ואכל  ה ' א ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹול 
וק ר אחד ח ר לק  נר  ת א ְְִֵֵֶֶֶֶָָנ דע 
וה א לב א ר  נדק  כלת אר ְְְְִֵֶֶָָָָאחד.
ועל ת  חלבי ח יו  אכל  ְְֲִֵֶַָָָאחד.
ועולות והוא  [נ "א : א כל  לא  ה  ְֵֶֶֶַָֹמע 
ה א זמ א א ח יו, אוכל ] לא  ְְִֶֶַַָָשהרי 
א ר מתח ר נק ר וה ל  [דולק] ְְְִִֵֶַַָָֹע לה
והל ,  למי הע ל ה א ואז  ,ב ְְְִַַָָָָָָֹֻה
לה מיד   ואחר  אחד . יח ד  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָנקר 
 קימת זה, כלת  א ר  ְְְְִִֵֶֶַַָח יו
חדות א ה  וי ראל .  לו הני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹח יו
תפה . וא ה  ה ב,  רצ וא ה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה יר ,
אחד הא ר ת קי ונד .עליה לק  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָונר
ני עלי  רכימת הע למת, מאיריְְְְִִִִִֶָָָ

. ני ְְִַותח

'ה יום

 ואז עליõן, àאõר ונכללת עõלה  ה' אז מאיר, והàקר הêילה Łהסêôק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
õמõ מק חר ְְִַַַָי âעôה

שלח זוהר סעפ "ה(קנ "ו :)פרשת  "כל ,
וס ד הא תת,  נחקק  ְְְִֶָָיאעוצ"ה ,
ת ב ס ק ללחמה , תצא  כי  ְְִִֵֵֶֶַָָָָזה

כב) ב .(דברית נער בת לה . נערה  יהיה  ְְֲֲִִֶַַָָָָי 
ה ' אז מאיר, וה קר  ה ילה  הס ק ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר
יעה  ואז  , עלי א ר  ונכללת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָע לה

דע ,מ מק מק מ(שודאי)חר  חר  ְְֶַַַַַָ
מה ראה , א  .כת ונכלל  ה "א , ְְְְִֵֵֶֶָֹֹל 
ל אמר  . לאר לה נס  ורצה  ,מ ה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה 
א ר א  מ ה , ה א ,  ר  ד ְֶֶַָָָֹה
אה עת .כ בת ה בנה  נכללת ,מ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה
לבנה ? מ כאחד מ יק אי , מְְֵֶֶֶֶֶָָָָ

עה א א  מאירה  אינ ְְְִֵֶַָָָָָָָה בנה 
יכל .  אינ עת אבל  ,מ ה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָתסת
,יאנ  ל לח  מה , לדעת  רצה  ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָא
א מה , ראה , א  לדעת. די ,ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹלעצמ
לאר י נס  א  ידע  לא  ה א ִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאמר 
לדעת ורצה ידע , א א , לא   זה  זמְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ
את ולח  יס ק , א  עד  ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמה 

דברה  יב ה א   יו . ל ה לי מר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ד ה עד אחרת,  ע לח  לא ֶֶֶַַַַַַָָָָֹרא י,

תב  ,ל הראה  ה א   ר(לב עלה(דברי ְֲֵֶֶָָָ
.האר את ראה  ה ה  העברי הר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָאל

לד )וכתב  ולא(ש . האר ל  את ה'  ראהו ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
לעמד  עתידי  א ל  א א  , לב ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
ונת אר, למ ה . הראה  ודר , ר ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֻכל 
ל לח , מ ה  הר יו . החברי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻפרה
מה וכי  .ע   הי ? לה אמר ְֲִֵֶֶַַָָָָמה 

א א  ידע ? א  אמר  וא (לפנינואמר ? ְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
(כא אבל  דבר, יאמר  י א מה: אמר ִֵֶַָָָֹ

איזה .  ל א נס אני ידע י הרי ,ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָע
 ג אא  היה , לא  ו . י הח ע זה  ?ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹע
אני זה , ע   י  א אמר , .אר ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעד
לה נס . אני א כל לא לא , וא .ל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹא נס 

üמחני והיה  ?õז æהרה מה .õ עצמ את äלטהר מחטאיו להמר אדם üְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָצרי
äê א  Łõקד üמחני אêא להי õת! ü צרי היה קד Łõים ?Łõקד åה מה .Łõְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָקד

àהם  ונתקן מתחàר Łהäáף הäáף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאיברי

נח זוהר כג(עו.)פרשת דברי ִי(טו ),
מחנ קרב  מתה אלהי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹיהוה
 מחני והיה   לפני  איבי ולתת  יל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלה
וב בר  ערות   ב יראה ולא   ְְְְְִֶֶַָָָָֹקד

: מאחרילכי ה הי ח יא ורי  יסי רי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
נפח  ח יא , לרי יסי  רי  ל אמר . רְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ואמר, יסי  רי  תח  בר . ונאמר ְְִֵַַַַַָָָָָֹרה

כג) דברי)מחנ קרב   מתה אלהי ה ' ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹי
מחני והיה  לפני איבי ולתת  יל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלה
ו ב בר  ערות  ב יראה  ולא  ְְְְְִֶֶַָָָָֹקד
היה  מה ? מתה אלהי ה ' י  .ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמאחרי

אמר מ אא  להית ! ג)צרי (בראשית ְְֱִִֶֶֶַָָ
אכל  איל  וזה . ה לרח   ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמתה
נקבה .   מתה . הרא  אד ְְִִִֵֵֶַָָָָמ
יראל לפני  הל  וזה זכר.   ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמה

תב  ד ר,  לכיה  הי(יג וה '(שמות ְְְִִֶֶַַָָָ
ל ה וה א  .'וג  מ י  לפניה  לפניהל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹ

תב ,ר  ל ה  פה )האד  תהלי) ְֵֶֶֶֶַָָָָ
וזה עמיו.  לדר  וי  יה לפניו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָצדק
זכה . ה א  עה  האד לפני   ל הְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

לה יל , לפני  איבי ולתת יל לה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹול ה ?
צרי ולכ אחר .  ילט ולא  ר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאד
. עצמ את לטהר מחטאיו לה מר  ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאד

ת ב ? ז הרה  כג)מה  דברי)מחני והיה  ְֲֳֶֶַַָָָָָ
צרי היה   י קד ?קד ה  מה  .ְִִֶַָָָָָקד
איברי א   קד  מחני אא  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָלהית!
 ולכ . ה ונתק מתח ר   ה   ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָה
ערות  ב יראה  ולא  .קד  מחני ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹוהיה 
[ערוה ] בר זה  בר? ערות ה  מה  ְְֶֶֶַַַָָָָבר .
ה א  ר דה דבר  הא ה  ֲֶֶֶַָָָָָערי ת,
ולא אמר יו מה ל . י תר   ְֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאס 
רעי א א  בר ? לה ערות,  ב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָיראה
את אימט  עלי ל ה  ל ְְֲִִֶֶַַָָָהע
ערות  וזה ,יה מ צא  ר ד  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָעצמ
לה ה א   מ ל ה ?  וכל  ְִֵֶָָָָָָבר .
ו ב  מד  , ע ה  א ה   וא .ְְְִִֶֶַָָָָָלפני
. מאחרי ויב  ע יל א  .ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמאחרי
נתע ק ,ר לפניו לכי ה  הרינ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָואנ
על מתע רת ה רה  הרי תרה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָדברי 

. מ זזה  לא  וה כינה אד ל ְְִִֶֶַָָָָָֹֹרא
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'ד יום

הæעם  מה ה' àלי éתäב נער בת äלה . נערה יהיה éְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָי

בראשית זוהר רי(נ"א :)פרשת  חזר ,ְִַָ
, מע ר י אמר .והחברי  מעְְְֲִִִִֵַַַָ
ח ד ה א  החכמה  סד אמרנ ְְִֶֶַַַָָָזה
ל אחר נה  ה "א     ד ֲִֵֶֶַַָָָה
חר כלת א ר ה א  ד ה  ְֵֵֶַַָָֹה
א איר . לב א ר  ה א  יה "ו, ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹאחז
ד ', ה כלת ר  הא לפעמי ְְְִִֵֵֶַָָראה ,
 קי נד א  זמ א א  ה '. ְְְְִִִִִֶֶַָָָֹולפעמי
א ר להאחז  ת א להדליק  למה  ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָיראל
ת א  ררי ע ולפעמי ד', הא ב ְְְְִִִֶַָָָה
ה '. נקרא  אז  ,ב ה הא ר  ע ְְְִִִֵַַָָָָָלהתח ר

תב  ?לנ יכב)מ נערה(ש יהיה  י ְֲִִִִֶֶַַָָָ
? ע ה מה ה ', לי תב  נער  ְְֲִַַַַָָָָבתלה .
 מק בכל זכר , התח רה  א ְְְְִִֶַָָָָָֹמ
נמצאת לא  ה "א  נקבה , זכר  נמצאי ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹֹא 
 זמ ל היא  הרי ד'. ונאר  ,מ ְְְְֲִִִֵֶַָָָָוע לה 
נקראת איר  ב ה א ר  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָתח רת
היא אחד. מתח ר הל  אז  הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹה ',
  קינד ויראל  ,ב ה אר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָנדקת 
, תא להדליק ח יה מדי וע ְְְְְִִֶַַָָ[למטה]
 הע ,רה סד   וזה אחד. ה ל  ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹואז

הה ה כלת  לאר תא מע רר  ְְֵֵֶֶֶֶַַָע לה 
, ב ה א ר מתח ר כ דלק, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהדליק .
ל ר מ אחד . יח ד לק  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָוה ר
א כל ולהית לה מיד  ה ה  ה כלת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָהא ר
נמצא רצ ח יו.  דק  מה  ְְְְִִֶֶַַָָָָָל 

תב  אז  אחד, ח ר לק  יח)ונר א  מלכי) ְְִֵֵֶָָָ
ואז .'וג העלה  את ואכל  ה ' א ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹול 
וק ר אחד ח ר לק  נר  ת א ְְִֵֵֶֶֶֶָָנ דע 
וה א לב א ר  נדק  כלת אר ְְְְִֵֶֶָָָָאחד.
ועל ת  חלבי ח יו  אכל  ְְֲִֵֶַָָָאחד.
ועולות והוא  [נ "א : א כל  לא  ה  ְֵֶֶֶַָֹמע 
ה א זמ א א ח יו, אוכל ] לא  ְְִֶֶַַָָשהרי 
א ר מתח ר נק ר וה ל  [דולק] ְְְִִֵֶַַָָֹע לה
והל ,  למי הע ל ה א ואז  ,ב ְְְִַַָָָָָָֹֻה
לה מיד   ואחר  אחד . יח ד  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָנקר 
 קימת זה, כלת  א ר  ְְְְִִֵֶֶַַָח יו
חדות א ה  וי ראל .  לו הני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹח יו
תפה . וא ה  ה ב,  רצ וא ה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה יר ,
אחד הא ר ת קי ונד .עליה לק  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָונר
ני עלי  רכימת הע למת, מאיריְְְְִִִִִֶָָָ

. ני ְְִַותח

'ה יום

 ואז עליõן, àאõר ונכללת עõלה  ה' אז מאיר, והàקר הêילה Łהסêôק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
õמõ מק חר ְְִַַַָי âעôה

שלח זוהר סעפ "ה(קנ "ו :)פרשת  "כל ,
וס ד הא תת,  נחקק  ְְְִֶָָיאעוצ"ה ,
ת ב ס ק ללחמה , תצא  כי  ְְִִֵֵֶֶַָָָָזה

כב) ב .(דברית נער בת לה . נערה  יהיה  ְְֲֲִִֶַַָָָָי 
ה ' אז מאיר, וה קר  ה ילה  הס ק ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר
יעה  ואז  , עלי א ר  ונכללת ְְְְְְִִֶֶֶַָָָע לה

דע ,מ מק מק מ(שודאי)חר  חר  ְְֶַַַַַָ
מה ראה , א  .כת ונכלל  ה "א , ְְְְִֵֵֶֶָֹֹל 
ל אמר  . לאר לה נס  ורצה  ,מ ה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה 
א ר א  מ ה , ה א ,  ר  ד ְֶֶַָָָֹה
אה עת .כ בת ה בנה  נכללת ,מ ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה
לבנה ? מ כאחד מ יק אי , מְְֵֶֶֶֶֶָָָָ

עה א א  מאירה  אינ ְְְִֵֶַָָָָָָָה בנה 
יכל .  אינ עת אבל  ,מ ה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָתסת
,יאנ  ל לח  מה , לדעת  רצה  ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָא
א מה , ראה , א  לדעת. די ,ְְְְְִֵֵֶַַַָֹֹלעצמ
לאר י נס  א  ידע  לא  ה א ִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹאמר 
לדעת ורצה ידע , א א , לא   זה  זמְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ
את ולח  יס ק , א  עד  ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹמה 

דברה  יב ה א   יו . ל ה לי מר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ד ה עד אחרת,  ע לח  לא ֶֶֶַַַַַַָָָָֹרא י,

תב  ,ל הראה  ה א   ר(לב עלה(דברי ְֲֵֶֶָָָ
.האר את ראה  ה ה  העברי הר ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָאל

לד )וכתב  ולא(ש . האר ל  את ה'  ראהו ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
לעמד  עתידי  א ל  א א  , לב ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
ונת אר, למ ה . הראה  ודר , ר ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֻכל 
ל לח , מ ה  הר יו . החברי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻפרה
מה וכי  .ע   הי ? לה אמר ְֲִֵֶֶַַָָָָמה 

א א  ידע ? א  אמר  וא (לפנינואמר ? ְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
(כא אבל  דבר, יאמר  י א מה: אמר ִֵֶַָָָֹ

איזה .  ל א נס אני ידע י הרי ,ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָע
 ג אא  היה , לא  ו . י הח ע זה  ?ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹע
אני זה , ע   י  א אמר , .אר ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעד
לה נס . אני א כל לא לא , וא .ל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹא נס 

üמחני והיה  ?õז æהרה מה .õ עצמ את äלטהר מחטאיו להמר אדם üְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָצרי
äê א  Łõקד üמחני אêא להי õת! ü צרי היה קד Łõים ?Łõקד åה מה .Łõְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָקד

àהם  ונתקן מתחàר Łהäáף הäáף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאיברי

נח זוהר כג(עו.)פרשת דברי ִי(טו ),
מחנ קרב  מתה אלהי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹיהוה
 מחני והיה   לפני  איבי ולתת  יל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלה
וב בר  ערות   ב יראה ולא   ְְְְְִֶֶַָָָָֹקד

: מאחרילכי ה הי ח יא ורי  יסי רי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
נפח  ח יא , לרי יסי  רי  ל אמר . רְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ואמר, יסי  רי  תח  בר . ונאמר ְְִֵַַַַַָָָָָֹרה

כג) דברי)מחנ קרב   מתה אלהי ה ' ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַֹי
מחני והיה  לפני איבי ולתת  יל ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלה
ו ב בר  ערות  ב יראה  ולא  ְְְְְִֶֶַָָָָֹקד
היה  מה ? מתה אלהי ה ' י  .ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמאחרי

אמר מ אא  להית ! ג)צרי (בראשית ְְֱִִֶֶֶַָָ
אכל  איל  וזה . ה לרח   ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמתה
נקבה .   מתה . הרא  אד ְְִִִֵֵֶַָָָָמ
יראל לפני  הל  וזה זכר.   ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמה

תב  ד ר,  לכיה  הי(יג וה '(שמות ְְְִִֶֶַַָָָ
ל ה וה א  .'וג  מ י  לפניה  לפניהל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹ

תב ,ר  ל ה  פה )האד  תהלי) ְֵֶֶֶֶַָָָָ
וזה עמיו.  לדר  וי  יה לפניו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָצדק
זכה . ה א  עה  האד לפני   ל הְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

לה יל , לפני  איבי ולתת יל לה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹול ה ?
צרי ולכ אחר .  ילט ולא  ר  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאד
. עצמ את לטהר מחטאיו לה מר  ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאד

ת ב ? ז הרה  כג)מה  דברי)מחני והיה  ְֲֳֶֶַַָָָָָ
צרי היה   י קד ?קד ה  מה  .ְִִֶַָָָָָקד
איברי א   קד  מחני אא  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָלהית!
 ולכ . ה ונתק מתח ר   ה   ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָה
ערות  ב יראה  ולא  .קד  מחני ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹוהיה 
[ערוה ] בר זה  בר? ערות ה  מה  ְְֶֶֶַַַָָָָבר .
ה א  ר דה דבר  הא ה  ֲֶֶֶַָָָָָערי ת,
ולא אמר יו מה ל . י תר   ְֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאס 
רעי א א  בר ? לה ערות,  ב ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָיראה
את אימט  עלי ל ה  ל ְְֲִִֶֶַַָָָהע
ערות  וזה ,יה מ צא  ר ד  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָעצמ
לה ה א   מ ל ה ?  וכל  ְִֵֶָָָָָָבר .
ו ב  מד  , ע ה  א ה   וא .ְְְִִֶֶַָָָָָלפני
. מאחרי ויב  ע יל א  .ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹמאחרי
נתע ק ,ר לפניו לכי ה  הרינ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָואנ
על מתע רת ה רה  הרי תרה , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָדברי 

. מ זזה  לא  וה כינה אד ל ְְִִֶֶַָָָָָֹֹרא
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ְִַָהכינה 

מות זוהר  אחרי  מע  (ע"ה.)פרשת רי ,ְִִַ
כג)תח , דברי)מתה  אלהי ה' י  ְֱִִֵֶַַָֹ

  אלהי ה' י  .' וג  יללה מחנ ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹקרב 
יראל ע מצאת ה כינה  ז  וכל  , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

דדי ה מל מיד   עליה להג ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָל ת,
הע אר  אתמ ל   מידי א  די  י ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ל נאיה לייכ לא  , מדנ ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹיראל.
ראל עד  לה לה יק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָיראל
דלי מ פני ה כינה  ח   י ְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹמחלי
לי יכ ואז  ,י הע אר ל  י ְְְְִִִֶַַָָָֻהממ
עליה לטיו י ראל  נאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָלה
הכ רעת. גזרת ה  עליה זריְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָוג
ל  ק וה ה ח  מרת  היא אליה ,  ביְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ועל ה ל.  מ לה ונפרעת י ראל  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנאי

א  אד רי ,קד מחני והיה  ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ת רה . ברי  על ויעבר  בחטאיו ְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹיטמא 
מ ,ת א  אי מט , עה  ה א אְְְִִֶֶַָ
,ולמדנ א '. לי  ,  ונטמת ְְְְְִִֵֶֶַָָָתב 
,  איברי מ נה   עיאר ְְִִִֵַַַָָָָמאתי
ל מר, נטמא. ה א  נטמאי   ְְְְְִִִֶַָָָֻוכ
מחני והיה   ועל  לה מא. רצה  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהא
.  ה איברי  ה  א ? מחני ה מה  .ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָקד
ערות ה  מה  בר, ערות  ב יראה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹולא 

ה  נכר ה  ערוה  רמז,(שהוא )בר ? בר ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ו ב , א .ארנ מ ה ה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָל בר
אבי א ת ערות   ועל  ו אי. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמאחרי
ת ב מ ?ע ה מה תגה . ְִֵֶַַַַָָֹלא

. ארנ מ הוא, אבי ְְְִִֵֶֶַַָערות 

àכינה  קלõן  Łעłõים  על áàלäת: יłראל מתעéבים דברים Łל Łה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹעל 
הכינה  לפני עצמם את  ëŁטëאים ועל  מהכינה, ïניהם  äמחזירים áàְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלäת,

,למדנבימתע  דברי לה על  ְְְְְִִִַַַָָָֹ
יע על  ל ת: ְִִֵֶַַָָיראל 
ניה מחזירי ל ת , כינה  ְְֲִִִֵֶַַַָָָקל

עצמ את  איט ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמה כינה ,
ארנ  ואת  ה כינה , ְְְְִִֵֵֶַַָָֻלפני

. נתנְְִֵָבמ

õמצח על רäŁם  האדם חטא  ְְִֵַָָָָמעשה:

ע רי  והיה לקטקא,  ל ה היה א א ְְְִִִֵַַַָָָָָָ
אי  רא , לכי ה  הי עד יסי . ְִִִֵֶַַָָר י 
אמר פניו. אחד   ר ע א היה  ְִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

נ הרי  , ה ר מה נסטה  א א, לרי  יו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ל ערוה  על  עבר עליו  מעידי ְְִִֶֶֶֶַַָָָָזה
רי  ל אמר פניו.  ר  י ְִִַַַָָָָָָה רה,
ינ ק, היה   ל היה  ה ה  הר  א ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹיסי ,
ר אה אני , ל אמר ? מצא  ערוה   ְְֲִִֵֶֶַָָָאיז

קרא ה רה . ל  ערוה  על  עידי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָבפניו
 הר ,בר אמר  , ל אמר א א , רי  ְְֱִֶַַַָָָָֹֹל
ב ה , לה אמר  ה ? מה  פני ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ה 
,אד  ת א את י תר  עני אל  ,ֲִִֵֶֶַַָָמ
?מה א א , רי  אמר . ל  רמ חטאיו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהרי 
אני ר  ל ה הייתי  אחד   י , ל ֲִִִֵֶֶֶַַָָָאמר 
וכל ,יי ותיתי  אחד   במל  הינו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָואח תי ,
,קמנ קר  באח תי. אחז י הילה  ת ְְְֲִִֶַַַַַַָָֹא

אחד,  אי  ע התק טט  ל ה ית ְִִִֵֵֶַַַָָבעל
זה מד זה  א תי  רוק , ביניה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָונכנס י
ל ח , נכנס  היה  ה ה   והר זה , מד ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוזה 
. כנ ת  אחד  רפא  ידי  על  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָונ ל י
רי זה  , ל אמר הרפא ? מי  , ל ִִֵֶַַַָָָאמר 
אמר ? ל נת רפ אה   איז , ל אמר  ְְְֵַַַַַָָָָמלאי.
חזר י  י תמא . פ ה רפאת , ְְִֵֶֶַַַָל
ני את ר אה אני   י בכל ְְֲִִֶֶַָָָבתבה .
ר  ד ה לפני כה  ואני  אחת, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמראה 
החטא,  תא על  , למי הע ר הא ְִִֵֶַַָָה א ,
א א, ר י  אמר פני . רחצי  מעת  תמאְְִִֵַַַַַָָָָָָ

הייתי בה , מ מנעה  לא  ְְְְִִִִִֶָָָֹא
אני אבל  , הר ת א את  נימ ֲֲֲִִִֶֶֶַָָָֹמעביר 

, עלי ו )ק רא  וח את(ישעיה  נ ע וסר  ְְְֲֵֶֶַָָָ
ל אמר . עמי  ל אמר  , ל אמר ְְֱִַַָָָָָֹֹֻכ ר .
א א, ר י  אמר עבר .  והר עמי  לְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
אי ,מ  להעביר רצה   נ אד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָואי 
מה נדרי , ל אמר  תבה. ְְְִִִֵֵַַַָָָָנמצאת
מה , ל אמר ולילה .  מ י רה  לעסק  ְֲֶַַַַַַָָָָָֹה ה 
עזר, אל  , ל אמר אלעזר . ,ל אמר ? מְְִֵֶַַַָָָָָ
והיה ל ס ע  אלקי  ר ה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואי 

.תא בר א א  ר י ת א לח  . ְְְִֵֶַַַַָָבעזר

 קודש שבת  ליום

Łבילים  áנäזים , õôרה ס õדõת  õà Łי ä ולנ הáנ äזõת, הõôרה  מëצו õת אחד ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהäא
הõôרה  נתיבõת  Łäנים ŁלŁים àאõתם  לחברים ידäעõת äְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹדרכים 

ואמר ,(ח.)שמות זוהר תח  כב),  י(דברי ְִַַָָ
ע כל  ר  לפני צ ר  ק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָירא 
והא  ביצי  א  אפרחי האר על   ְְִִֵֵֶֶַָָָֹא
.'וג  הא את ח  ח  ,'וג ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹרבצת 

מצות אחד  והא  ,ת א  ארנ זה  ְְְִִֵֶֶַָָסק
רה ס ד ת  י ולנ ה נ ז ת, ְְֵַַָָָה רה
לחברי ידע ת  דרכי  בילי ,זי נְְְְֲִִִִִֵַָ

ה רה . נתיב ת  ני  יל  ת אְְְְִִִַַָָֹ

àעõלם  äררõיתע אחרים  ונíים  אõתõת ëéה  הŁëיח, ü מל çŁתעõרר àְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמן
אלעזר,אמר , נ אלעזר לרי  מע ר י  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ה ה יח ,  מל תערר זמְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
א .ל ע רר יתע אחרי יונ ְְְֲִִִִֵָָֹא תת 
נ ז אחד  מק  י מה עד ג ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָראה ,
כה מר וה א נדע , א  ְְְְֶַָָָָֹֻומ ר
,פי ל היכל ת   אל זי גנ  ב , ְְִִִִֵֶֶֶָָגוני
ה א ליח , רט  ה נס  מי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואי
מ  ה וכל .עד ג מיד ְְִֵֵֶַַָָָָֻע מד 
עמד מ יח  , יקיצ ל  רת ְְִִִֵֶֶַַַָָמר ב ת
ל מחנ ת חיל ת ה  ועל  ְֲֲֲֵֶֶַַַָָעליה
יחד בראי ,  יקי צ ְְֳִִִִֵַָָָנ מת 
 מק  ת לא מ יח  נכנס  ו תת י ְְְְִִִַַַָָָָוח
לפני היכל ת. ת א כל  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלה ע ע 
אחר   מק י היכל ת  ת א מל ְְִִִֵֵֵַָָָָולפני
, עד ונקרא  לל , נ דע א  וגנ ז ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹטמיר 

נ ז מיח  ,תא לדעת כ ל  מי  ְִִֵֶַַַָָָָואי
ל תה  עד , מק תא סביב   חְְִִֶַַַָָ
 מק וה א צר, ק קרא אחד   ְְִִֶֶַָָָָמק
תעררת צ ר ת א עליו ְְִִִֶֶֶֶַָָָָכריזה 
מירק  מק ת בא . י כל  עד גְְְְִֵֶַָָ
ס הת י הע אר  ל ל ְְְְְִִֶֶַַָָָָי קנא ת
, מק ת לא נכנס  . לה להרע יראל ְְְְִִֵֶַַָָָָָעל

כ האבת את  ור אה  עיניו  מרינסי ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ
רחל את ראה  עד ,האלהי ית ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֻלחר
ה א ר ד וה פניה , ְְְִֶֶֶַָָָָָמע תיה
לק ל מס ימה ולא  ,ת א ְְְְִֵֵַַַָָֹמנח

אמר  מ ,מי נח( לא מאנה(ירמיה  ְְֱֲִֵֶֶַַָ
ל ק  מרי מיח  אז ניה . על  ח ְִִִֵֵֶַַָָָָָלה
ת א וכל ,העד   ל  מז עזע ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָב כה,
עה . ע כי ב עי   יקיִִִִִֶַָָצ
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מות זוהר  אחרי  מע  (ע"ה.)פרשת רי ,ְִִַ
כג)תח , דברי)מתה  אלהי ה' י  ְֱִִֵֶַַָֹ

  אלהי ה' י  .' וג  יללה מחנ ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹקרב 
יראל ע מצאת ה כינה  ז  וכל  , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

דדי ה מל מיד   עליה להג ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָל ת,
הע אר  אתמ ל   מידי א  די  י ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ל נאיה לייכ לא  , מדנ ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹיראל.
ראל עד  לה לה יק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָיראל
דלי מ פני ה כינה  ח   י ְְְֲִִִִִֵֵַַַָֹמחלי
לי יכ ואז  ,י הע אר ל  י ְְְְִִִֶַַָָָֻהממ
עליה לטיו י ראל  נאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָלה
הכ רעת. גזרת ה  עליה זריְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָוג
ל  ק וה ה ח  מרת  היא אליה ,  ביְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ועל ה ל.  מ לה ונפרעת י ראל  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹנאי

א  אד רי ,קד מחני והיה  ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ת רה . ברי  על ויעבר  בחטאיו ְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹיטמא 
מ ,ת א  אי מט , עה  ה א אְְְִִֶֶַָ
,ולמדנ א '. לי  ,  ונטמת ְְְְְִִֵֶֶַָָָתב 
,  איברי מ נה   עיאר ְְִִִֵַַַָָָָמאתי
ל מר, נטמא. ה א  נטמאי   ְְְְְִִִֶַָָָֻוכ
מחני והיה   ועל  לה מא. רצה  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהא
.  ה איברי  ה  א ? מחני ה מה  .ְֲֵֵֵֵֶֶַַַָקד
ערות ה  מה  בר, ערות  ב יראה ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹולא 

ה  נכר ה  ערוה  רמז,(שהוא )בר ? בר ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָ
ו ב , א .ארנ מ ה ה, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָל בר
אבי א ת ערות   ועל  ו אי. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמאחרי
ת ב מ ?ע ה מה תגה . ְִֵֶַַַַָָֹלא

. ארנ מ הוא, אבי ְְְִִֵֶֶַַָערות 

àכינה  קלõן  Łעłõים  על áàלäת: יłראל מתעéבים דברים Łל Łה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹעל 
הכינה  לפני עצמם את  ëŁטëאים ועל  מהכינה, ïניהם  äמחזירים áàְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלäת,

,למדנבימתע  דברי לה על  ְְְְְִִִַַַָָָֹ
יע על  ל ת: ְִִֵֶַַָָיראל 
ניה מחזירי ל ת , כינה  ְְֲִִִֵֶַַַָָָקל

עצמ את  איט ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמה כינה ,
ארנ  ואת  ה כינה , ְְְְִִֵֵֶַַָָֻלפני

. נתנְְִֵָבמ

õמצח על רäŁם  האדם חטא  ְְִֵַָָָָמעשה:

ע רי  והיה לקטקא,  ל ה היה א א ְְְִִִֵַַַָָָָָָ
אי  רא , לכי ה  הי עד יסי . ְִִִֵֶַַָָר י 
אמר פניו. אחד   ר ע א היה  ְִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד

נ הרי  , ה ר מה נסטה  א א, לרי  יו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ל ערוה  על  עבר עליו  מעידי ְְִִֶֶֶֶַַָָָָזה
רי  ל אמר פניו.  ר  י ְִִַַַָָָָָָה רה,
ינ ק, היה   ל היה  ה ה  הר  א ְִִֵֶֶֶַָָָָָֹיסי ,
ר אה אני , ל אמר ? מצא  ערוה   ְְֲִִֵֶֶַָָָאיז

קרא ה רה . ל  ערוה  על  עידי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָבפניו
 הר ,בר אמר  , ל אמר א א , רי  ְְֱִֶַַַָָָָֹֹל
ב ה , לה אמר  ה ? מה  פני ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ה 
,אד  ת א את י תר  עני אל  ,ֲִִֵֶֶַַָָמ
?מה א א , רי  אמר . ל  רמ חטאיו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהרי 
אני ר  ל ה הייתי  אחד   י , ל ֲִִִֵֶֶֶַַָָָאמר 
וכל ,יי ותיתי  אחד   במל  הינו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָואח תי ,
,קמנ קר  באח תי. אחז י הילה  ת ְְְֲִִֶַַַַַַָָֹא

אחד,  אי  ע התק טט  ל ה ית ְִִִֵֵֶַַַָָבעל
זה מד זה  א תי  רוק , ביניה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָונכנס י
ל ח , נכנס  היה  ה ה   והר זה , מד ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוזה 
. כנ ת  אחד  רפא  ידי  על  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָונ ל י
רי זה  , ל אמר הרפא ? מי  , ל ִִֵֶַַַָָָאמר 
אמר ? ל נת רפ אה   איז , ל אמר  ְְְֵַַַַַָָָָמלאי.
חזר י  י תמא . פ ה רפאת , ְְִֵֶֶַַַָל
ני את ר אה אני   י בכל ְְֲִִֶֶַָָָבתבה .
ר  ד ה לפני כה  ואני  אחת, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמראה 
החטא,  תא על  , למי הע ר הא ְִִֵֶַַָָה א ,
א א, ר י  אמר פני . רחצי  מעת  תמאְְִִֵַַַַַָָָָָָ

הייתי בה , מ מנעה  לא  ְְְְִִִִִֶָָָֹא
אני אבל  , הר ת א את  נימ ֲֲֲִִִֶֶֶַָָָֹמעביר 

, עלי ו )ק רא  וח את(ישעיה  נ ע וסר  ְְְֲֵֶֶַָָָ
ל אמר . עמי  ל אמר  , ל אמר ְְֱִַַָָָָָֹֹֻכ ר .
א א, ר י  אמר עבר .  והר עמי  לְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
אי ,מ  להעביר רצה   נ אד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָואי 
מה נדרי , ל אמר  תבה. ְְְִִִֵֵַַַָָָָנמצאת
מה , ל אמר ולילה .  מ י רה  לעסק  ְֲֶַַַַַַָָָָָֹה ה 
עזר, אל  , ל אמר אלעזר . ,ל אמר ? מְְִֵֶַַַָָָָָ
והיה ל ס ע  אלקי  ר ה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואי 

.תא בר א א  ר י ת א לח  . ְְְִֵֶַַַַָָבעזר

 קודש שבת  ליום

Łבילים  áנäזים , õôרה ס õדõת  õà Łי ä ולנ הáנ äזõת, הõôרה  מëצו õת אחד ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהäא
הõôרה  נתיבõת  Łäנים ŁלŁים àאõתם  לחברים ידäעõת äְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹדרכים 

ואמר ,(ח.)שמות זוהר תח  כב),  י(דברי ְִַַָָ
ע כל  ר  לפני צ ר  ק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָירא 
והא  ביצי  א  אפרחי האר על   ְְִִֵֵֶֶַָָָֹא
.'וג  הא את ח  ח  ,'וג ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹרבצת 

מצות אחד  והא  ,ת א  ארנ זה  ְְְִִֵֶֶַָָסק
רה ס ד ת  י ולנ ה נ ז ת, ְְֵַַָָָה רה
לחברי ידע ת  דרכי  בילי ,זי נְְְְֲִִִִִֵַָ

ה רה . נתיב ת  ני  יל  ת אְְְְִִִַַָָֹ

àעõלם  äררõיתע אחרים  ונíים  אõתõת ëéה  הŁëיח, ü מל çŁתעõרר àְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזמן
אלעזר,אמר , נ אלעזר לרי  מע ר י  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ה ה יח ,  מל תערר זמְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
א .ל ע רר יתע אחרי יונ ְְְֲִִִִֵָָֹא תת 
נ ז אחד  מק  י מה עד ג ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָראה ,
כה מר וה א נדע , א  ְְְְֶַָָָָֹֻומ ר
,פי ל היכל ת   אל זי גנ  ב , ְְִִִִֵֶֶֶָָגוני
ה א ליח , רט  ה נס  מי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואי
מ  ה וכל .עד ג מיד ְְִֵֵֶַַָָָָֻע מד 
עמד מ יח  , יקיצ ל  רת ְְִִִֵֶֶַַַָָמר ב ת
ל מחנ ת חיל ת ה  ועל  ְֲֲֲֵֶֶַַַָָעליה
יחד בראי ,  יקי צ ְְֳִִִִֵַָָָנ מת 
 מק  ת לא מ יח  נכנס  ו תת י ְְְְִִִַַַָָָָוח
לפני היכל ת. ת א כל  ְְְְֲִִֵֵַַַָָָלה ע ע 
אחר   מק י היכל ת  ת א מל ְְִִִֵֵֵַָָָָולפני
, עד ונקרא  לל , נ דע א  וגנ ז ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹטמיר 

נ ז מיח  ,תא לדעת כ ל  מי  ְִִֵֶַַַָָָָואי
ל תה  עד , מק תא סביב   חְְִִֶַַַָָ
 מק וה א צר, ק קרא אחד   ְְִִֶֶַָָָָמק
תעררת צ ר ת א עליו ְְִִִֶֶֶֶַָָָָכריזה 
מירק  מק ת בא . י כל  עד גְְְְִֵֶַָָ
ס הת י הע אר  ל ל ְְְְְִִֶֶַַָָָָי קנא ת
, מק ת לא נכנס  . לה להרע יראל ְְְְִִֵֶַַָָָָָעל

כ האבת את  ור אה  עיניו  מרינסי ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ
רחל את ראה  עד ,האלהי ית ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֻלחר
ה א ר ד וה פניה , ְְְִֶֶֶַָָָָָמע תיה
לק ל מס ימה ולא  ,ת א ְְְְִֵֵַַַָָֹמנח

אמר  מ ,מי נח( לא מאנה(ירמיה  ְְֱֲִֵֶֶַַָ
ל ק  מרי מיח  אז ניה . על  ח ְִִִֵֵֶַַָָָָָלה
ת א וכל ,העד   ל  מז עזע ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָב כה,
עה . ע כי ב עי   יקיִִִִִֶַָָצ
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רקיע ת א מז עזע נ ה , ע ְְֲִִִֵֶַַַַַָָב כה
ר א מא ת  וחמ  אל , ה י ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעל 
ה א  לת יע  עד , ני עלי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַמחנ ת
 תלא ר מז  ה א ר  ד ה ואז  , ְְְֵֶַָָָָָהעלי
אצל ויבת    ק  ת לא ונכנסת  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָצר ,
מה מתערר רא , מה וק רא  ְְִִֵֵֵֶַַַַָה יח ,
ד ה ה א   עד  ְִִִֵֵֶֶַַַָתע רר.
צר, ק  ת א  עמי  ל ְְִִִַָָָֹנקרא

מיע למעלה ,  לי ע  וכ ְְְְְִִִַַַַַָָָֻוה יח ,
מלכת להעביר ה א  ר  ד ה  ת ְְֲִַַַָָָא
ולנק ה יח  ידי על  ל הע מ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹהרעה 
טב ת ת א וכל יראל , נקמת ְְְִִֵֶָָָאת
.לע לע ת  ה א ר ד ה ְֲִֶַַַָָָעתיד
ו ב ,מ למק וה יח  צר ק ת א ְְְְִִִַַַָָָוב 
מ  מק ת א לת ונגנז  ְְְְִִַַָָָה יח 

. דִֶֹמ

הŁëיח àיאת  לפני הõéכבים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמלחמת 

בזמ לת ה א   ר  ד ה תע רר  ְְְִִֵֵֶַַַָָ
מ א תת מאיר ת העלמ ת ְְִִֶָָאת
ה "א, וא"ו [לתק] ה "א  י"ד ְְְִֵֵֵָלמת,
כב יתע רר אז אחת, למת ה ל  ְְְִִִֵֵַַַָָֹלהית
, מאר ג הרקיע  אמצע  מפחיד  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָאחד
 ותק . ל הע ל לעיני   צונ ְְְֵֵֵֵַָָָָל הט
הרקיע,  , צפ מד  אחת  א ְִִֵֶֶַַַַַָָָלהבת
ל  הלוי , י  עיאר זה  נגד  זה    ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָותק
קרב  יערכ  י עיאר   לס .ל הע ְְְְְִֵַַַָָָָני 
ותתט ה ל , לעיני וה להבת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹה כב 
, פה מ ד  א רפת  להבת ת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָא
וכה כב , ת א לבלע ויח ב  הרקיע, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
הלית י וע וא ת מלכי  יטיְְְְֲִִִִִַַַָֻ

ר לצד כב  תא יסק  אז ְְִִֵֶַַָָָמה.
להבת ת וא להבת, תא על  ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹוי לט 
כב,  ת א מפני  רקיע  מעט מעט  ְְְִִִִֵַַַַָָָָלע
יעה כב  ת א אז לל . תראה  א ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹעד
,מי ח ע ר  ני רקיע  ְְְִִִִֵַָָָָָדרכי
ע ר ני רקיע  א רת תא  מדי ְְְִִֵַָָָָָוע
ספי נ  ימי ער  ני אחר . ספינ  ְִִִִֵַַָָָָָָימי
מ ה  ויח ,ל הע ני ל   עזע ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָיז
ית חרב     ח מ ,ה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָחצת 
.ואר  מי  ירא א עד , ק ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹה
,ברקי  רעמי אחד קל  ְְְְִִִִֵֶָָָויתע רר
חיל ת וכה קל , ת מא האר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָותתחלחל 

. מ תימ ֲִֶַָמחנ ת

ותחõôנים  Łעלי õנים ה äא, üäרà Łõדñ ה לפני יłראל חביבים  ëéה  äְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמדנ
יłראל. àגלל  רק  ְְְְִִִִֵַַָָמת àרכים 

נשאזוהר דברי(קמ "ז :)פרשת ו ), ְֹולא (כג
לע אל  ל מע  אלהי יהוה ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹאבה 
י לברכה הללה את   אלהי יהוה  הפְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹו

 אלהי יהוה   ראה,אהב א  יסי , ר י אמר  . ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹֹ
כג)ת ב  מע(דבריל אלהי ה ' אבה  ולא  ְְֱִֶַָָָֹֹֹ

לק אל !? לע אל  למע  .'וג לע ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאל
ה ל ! ע ה  לק הרי להית ,  ל צרי ְֲִִֵֶַָָָָָָָֹהיה 
ת ס היה  מ א א  ?לע אל ה  ְִִֵֶֶֶֶַָָָָמה 
אמר , למדנ יראל . רכית א  די  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעיניו
: לבלע ה א  ר ד ה ל אמר י סי, ְְִִֵַַַָָָָרי 
רכ ית א  די   עיני תס אה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹרע,

אמר,  בריה וכל  עיני, אפקח  אני   ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹבני 
תב   זה לברכה .  ת א  אה( ש)הפו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

 אהב י  לברכה  ה ללה את  אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹה '
תב ,  ועל  .' כב)וג יבר(משלי ה א  עי טב ְְְִֵַַָָֹ

מ ?חממ ה  מה לל . חממ נת ְְְִִִֶַַַַַָָי 
תב  , ארנ( כא אלהיו(ויקרא  לח ְֱֵֶֶֶֶַָָֹ

ד י מ מע  .'וג  י דה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמדי
 נת י  ולכ ,מ יצא  אלהיו לח ,י ד ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹה
יראל חביבי ה  למדנ לל. חמְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמ
ני עלי הא,  ר  ד ה ְְִִֵֶֶַָָלפני

י ראל . גלל  רק רכימת ני ְְְְְְִִִִִֵַַַָָותח
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רקיע ת א מז עזע נ ה , ע ְְֲִִִֵֶַַַַַָָב כה
ר א מא ת  וחמ  אל , ה י ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָעל 
ה א  לת יע  עד , ני עלי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַמחנ ת
 תלא ר מז  ה א ר  ד ה ואז  , ְְְֵֶַָָָָָהעלי
אצל ויבת    ק  ת לא ונכנסת  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָצר ,
מה מתערר רא , מה וק רא  ְְִִֵֵֵֶַַַַָה יח ,
ד ה ה א   עד  ְִִִֵֵֶֶַַַָתע רר.
צר, ק  ת א  עמי  ל ְְִִִַָָָֹנקרא

מיע למעלה ,  לי ע  וכ ְְְְְִִִַַַַַָָָֻוה יח ,
מלכת להעביר ה א  ר  ד ה  ת ְְֲִַַַָָָא
ולנק ה יח  ידי על  ל הע מ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹהרעה 
טב ת ת א וכל יראל , נקמת ְְְִִֵֶָָָאת
.לע לע ת  ה א ר ד ה ְֲִֶַַַָָָעתיד
ו ב ,מ למק וה יח  צר ק ת א ְְְְִִִַַַָָָוב 
מ  מק ת א לת ונגנז  ְְְְִִַַָָָה יח 

. דִֶֹמ

הŁëיח àיאת  לפני הõéכבים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמלחמת 

בזמ לת ה א   ר  ד ה תע רר  ְְְִִֵֵֶַַַָָ
מ א תת מאיר ת העלמ ת ְְִִֶָָאת
ה "א, וא"ו [לתק] ה "א  י"ד ְְְִֵֵֵָלמת,
כב יתע רר אז אחת, למת ה ל  ְְְִִִֵֵַַַָָֹלהית
, מאר ג הרקיע  אמצע  מפחיד  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָאחד
 ותק . ל הע ל לעיני   צונ ְְְֵֵֵֵַָָָָל הט
הרקיע,  , צפ מד  אחת  א ְִִֵֶֶַַַַַָָָלהבת
ל  הלוי , י  עיאר זה  נגד  זה    ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָותק
קרב  יערכ  י עיאר   לס .ל הע ְְְְְִֵַַַָָָָני 
ותתט ה ל , לעיני וה להבת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹה כב 
, פה מ ד  א רפת  להבת ת ְְִִֵֵֶֶַַַַָָא
וכה כב , ת א לבלע ויח ב  הרקיע, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
הלית י וע וא ת מלכי  יטיְְְְֲִִִִִַַַָֻ

ר לצד כב  תא יסק  אז ְְִִֵֶַַָָָמה.
להבת ת וא להבת, תא על  ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹוי לט 
כב,  ת א מפני  רקיע  מעט מעט  ְְְִִִִֵַַַַָָָָלע
יעה כב  ת א אז לל . תראה  א ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹעד
,מי ח ע ר  ני רקיע  ְְְִִִִֵַָָָָָדרכי
ע ר ני רקיע  א רת תא  מדי ְְְִִֵַָָָָָוע
ספי נ  ימי ער  ני אחר . ספינ  ְִִִִֵַַָָָָָָימי
מ ה  ויח ,ל הע ני ל   עזע ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָיז
ית חרב     ח מ ,ה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָחצת 
.ואר  מי  ירא א עד , ק ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹה
,ברקי  רעמי אחד קל  ְְְְִִִִֵֶָָָויתע רר
חיל ת וכה קל , ת מא האר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָותתחלחל 

. מ תימ ֲִֶַָמחנ ת

ותחõôנים  Łעלי õנים ה äא, üäרà Łõדñ ה לפני יłראל חביבים  ëéה  äְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמדנ
יłראל. àגלל  רק  ְְְְִִִִֵַַָָמת àרכים 

נשאזוהר דברי(קמ "ז :)פרשת ו ), ְֹולא (כג
לע אל  ל מע  אלהי יהוה ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹאבה 
י לברכה הללה את   אלהי יהוה  הפְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹו

 אלהי יהוה   ראה,אהב א  יסי , ר י אמר  . ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹֹ
כג)ת ב  מע(דבריל אלהי ה ' אבה  ולא  ְְֱִֶַָָָֹֹֹ

לק אל !? לע אל  למע  .'וג לע ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹאל
ה ל ! ע ה  לק הרי להית ,  ל צרי ְֲִִֵֶַָָָָָָָֹהיה 
ת ס היה  מ א א  ?לע אל ה  ְִִֵֶֶֶֶַָָָָמה 
אמר , למדנ יראל . רכית א  די  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעיניו
: לבלע ה א  ר ד ה ל אמר י סי, ְְִִֵַַַָָָָרי 
רכ ית א  די   עיני תס אה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹרע,

אמר,  בריה וכל  עיני, אפקח  אני   ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹבני 
תב   זה לברכה .  ת א  אה( ש)הפו ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

 אהב י  לברכה  ה ללה את  אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹה '
תב ,  ועל  .' כב)וג יבר(משלי ה א  עי טב ְְְִֵַַָָֹ

מ ?חממ ה  מה לל . חממ נת ְְְִִִֶַַַַַָָי 
תב  , ארנ( כא אלהיו(ויקרא  לח ְֱֵֶֶֶֶַָָֹ

ד י מ מע  .'וג  י דה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמדי
 נת י  ולכ ,מ יצא  אלהיו לח ,י ד ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹה
יראל חביבי ה  למדנ לל. חמְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמ
ני עלי הא,  ר  ד ה ְְִִֵֶֶַָָלפני

י ראל . גלל  רק רכימת ני ְְְְְְִִִִִֵַַַָָותח

ספר
בי˙ ע˜„ ספרים

ה‡למין

כ˘בעים ‡לפים ספרים ˜ונטרסים ו˜ול ˜ור‡/˙ 
מו„עו˙ ועלונים  ˘חיבר והו"ל

כ"˜ מרן ה‡„מו"ר מה‡למין ˘ליט"‡
ה‚ה"ˆ רבי ˘לום יהו„ה ‚ר‡ס [‚רוס] 

בו מוב‡ים ˘מו˙ הספרים ˘חיבר כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ כולל ‡לו 
˘נ„פסו ב˘פ˙ המ„ינה במ˘ך יובל ˘נים מ˘נ˙ ˙˘כ"ה ע„ ˘נ˙ 
הה„פסה  ˘נו˙  י˘ר‡ל   ıב‡ר וחל˜ם  ב‡רה"ב  חל˜ם  ˙˘ע"ה 

ומספר העמו„ים ומפ˙ח לפי המ˜ˆועו˙

בעריכ˙ ‡. ‚.
יו"ל ע"י 

מפעל הזוהר העולמי סניף ב˙ ים
0527-651911
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ספר
בי˙ ע˜„ ספרים

ה‡למין

כ˘בעים ‡לפים ספרים ˜ונטרסים ו˜ול ˜ור‡/˙ מו„עו˙ ועלונים ˘חיבר והו"ל
כ"˜ מרן ה‡„מו"ר מה‡למין ˘ליט"‡

ה‚ה"ˆ רבי ˘לום יהו„ה ‚ר‡ס [‚רוס] 
מפעל ענ˜ זה ה˜ים ה‡„מו"ר ˘ליט"‡ בר‡ו˙ו ‡˙ ה„ור פרוı מרובה על העומ„, ונלחם בעוז ו˙עˆומו˙ נ‚„ 

.ıכל ה‚יון, וכ‡„ם יחי„ ˘ר‡ה ‡˙ ˘בר ב˙ עמו עמ„ כˆור ‡י˙ן ל‚„ור ‚„ר ולעמו„ בפר

 ı˜ ובכ„י ˘יהיו „בריו מ˙˜בלים על ˘ומעיהם ר‡ה לנ‚„ עיניו „ברי החכם מכל ‡„ם ע˘ו˙ ספרים הרבה ‡ין
וכמו ˘פי' המˆו„ו˙ (˘ם) להזהיר בהם מכל מה ˘י˘ להזהר, ועל כל פירˆה ˘נלחם עליה ל˙˜נו ר‡ה בזה 

ˆורך לכ˙וב עליו ספר, וכ˘נ˙ברר לו ˘על נו˘‡ זה כבר ˜„מוהו ר‡˘ונים, עמ„ וה„פיס הספר הזה והוˆי‡ו 
ל‡ור עולם, כך ˘ב˘נ˙ ˙˘כ"ה ˙˜ופ˙ מה ל‡חר ני˘ו‡יו, הוˆי‡ ל‡ור עולם ‡˙ הספר הר‡˘ון

"ו‡מרו ‡מן" על ˜„ו˘˙ בי˙ המ„ר˘, ל‡חר מכן הוˆי‡ ל‡ור עו„ ˘˘ה ספרים על ˙י˜ון ה„ור, ע„ 
˘הוˆי‡ ‡˙ הספר "נפ˘ י˘עיה" ˘עוס˜ בעניני כ˘רו˙ ומ‡כלו˙ ‡סורו˙ ספר זה חיבר וכ˙ב בעˆמו, 

ונ˙˜בל בחיבה ‡ˆל יר‡י ה'.

מ‡ז וע„ ע˙ה כעבור יובל ˘נים הוˆי‡ ל‡ור וחיבר רבבו˙ ספרים חל˜ם בלי לפרסם ‡˙ ˘מו עליהם, וחל˜ם 
ב˘ם ‚„ול זה ‡ו ‡חר, כמו"כ ה„פיס ˜ובˆים, ˜ונטרסים, ומו„עו˙ ˜ול ˜ור‡, וע„יין י˘נם ˙ח"י ספרים הרבה 

˘הם בכ˙ב י„, ובעזה˘י"˙ עו„ חזון למוע„, ספרי ה‡„מו"ר ˘ליט"‡ מפ‡רים ‡˙ כל ספריו˙ היה„ו˙ 
בעולם, ו‡ין לך י˘יבה ‡ו בי˙ „ין ‡ו בי˙ מ„ר˘ ˘ספרים ‡לו ‡ינם נמˆ‡ים ˘ם ובכ„י לזכו˙ ‡˙ כלל י˘ר‡ל 

הפיˆם בחינם לל‡ ˙מורה.

ל˜ר‡˙ ˘נ˙ היובל ˘נים, ‡נו רו‡ים לנכון להוˆי‡ ל‡ור ספר בי˙ ע˜„ הספרים - ה‡למין 
˙˘כ"ה-˙˘ע"ה (בעריכ˙ ‡. ‚.)  בו יפורטו ר˘ימו˙ ˘ל רוב הספרים ומה„ורו˙יהם, ˘ה‡„מו"ר ˘ליט"‡ חיבר 

הו"ל ערך וה„פיס לפעמים בכמה ל˘ונו˙, החל מ˘נ˙ ˙˘כ"ה וע„ ˙˘ע"ה ספר זה בו„‡י יהיה לעזר לכל מי 
˘ירˆה לעיין וללמו„ בספרים ‡לו ויהיה ˜ל יו˙ר לה˘י‚ו.

"ה„פס˙ הספרים ˘˜ר‡וה 'מל‡כ˙ ה˜ו„˘', ה˘˙ל˘לה מ„ור ל„ור, ולפני מלחמ˙ העולם ה˘נייה כמעט 
ול‡ היי˙ה עיר בעל˙ י˘וב י˘ר‡לי ˘ל‡ הו˜ם ב˙וכה „פוס עברי, והם הם ˘„‡‚ו להפˆ˙ הספר העברי בכל 
‡פסי ה‡רı ל‡לפים ולרבבו˙. ‡ולם עלובה ספרו˙נו הע˘ירה, כי חסרה לה ביביליו‚רפיה מעוב„˙ כר‡וי, כמו 
˘י˘ לכל עם וספרו˙, כ„י לה˜ל על כל „ור˘ וחו˜ר בעבו„˙ו הספרו˙י˙, ב‡יזה סו‚ ˘הו‡, לבל ימ˘˘ כעור 

ב‡פילה ל˙ור ‡חרי המ˜ורו˙ הנחוˆים לו לר‚ל העבו„ה ‡˘ר לפניו, הביבליו‚רפיה ˘הי‡ בסיס הספרו˙ 
ועמו„יה, ולמל‡ו˙ חסרון מור‚˘ זה בספרו˙נו - זוהי מטר˙ו, מ‚מ˙ו, ˙פ˜י„ו ויעו„ו ˘ל הספר הזה. עבו„˙ 

ימי חיי ‡נו˘ ˘ה˘˜יע בו כ"˜ מרן ‡„מו"ר מה‡למין ˘ליט"‡, וי˘ לי העונ‚ 
והכבו„ למסרו בזה לכל ‡לה ˘י˘ להם עניין בספרו˙נו.

˘˜„˙י יומם ולילה בלי הרף על „ל˙ו˙ פ˙חיו, וזעיר ˘ם 
וזעיר ˘ם ר˘מ˙י ‡יזו הערה ב˘וליו

ועלה בי„י ל˙˜ן ˘‚י‡ו˙ ˘ונו˙
‡˘ר בטעו˙ יסו„ן.
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 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'אכרך 


 

v  
מחולק
ימות לכל
השנה

 

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'בכרך 




v  
שו ע"כל
ח"או

מחולק
לחודש
אחד
בלבד

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'גכרך 


 

v  
שו ע"כל
ח"או

מחולק
לשלושה
חדשים
מנוקד

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'דכרך 


 

v  
שו ע"כל
ח"או

מחולק
לשלושה
חדשים

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'כרך ו


 

v  
החדשי שבת

*
שבת

חדשים' לג
*

השנתי שבת
*

השנה ראש
יום' ל

*
ז ימים' פורים
*
ל יום' פורים
*
ל יום' פסח

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'הכרך 


 

v  
השנה ראש

יום' ל
*

כיפור יום
יום' ל

*
ולולב סוכה

יום' ל
*
ל יום' חנוכה
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 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'זכרך 


 

v  
לכל מחולק
השנה ימות

*
דו ספרים' בו

*
שבתה

בישראל
כהלכתה

*
העירוב
בישראל
כהלכתה

*
הבא עולם בן

*
ארץ שער
ישראל

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'חכרך 


 

v  
א 'מסימן
עד

רט ו"סימן

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'טכרך 

 
 

v  
מסימן
ז"רט
עד
ש ה"מסימן

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  'יכרך 

 
 

v  
מסימן
ה"שמ
עד

תקכ ט"סימן

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  א"יכרך 

 
 

v  
תק ל"מסימן
עד

ז"תרצסימן
*

בתוספות
ספרים שני

*
א ' ספר

נדה הלכות
*

ב 'ספר
הלכות"שו ע

ישראל ארץ
מד ' מלוקט
שו ע"חלקי

 

  
 

 שלחן
  ערוך

  מחבר
  א"ורמ

  ב"יכרך 


 

v  
א 'ספר

הבא עולם בן
תשעה ובו
ספרים

*
ב 'ספר

של' ד אמות
הלכה

*
ג 'ספר
כהררים
התלוים
בשערה

*
ד 'ספר

הל"שו ' ע
ישראל ארץ

 


