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והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

אב תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
ֹזַהר ְוַהֻּסָּכה

141 חוברת מספר 

הזוהר לחג הסוכות

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב
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ֵסֶפר

זַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ַהֹּזַהר ְלַחג ַהֻּסּכֹות

ָיָצא ָלאֹור ֶעֶרב ַחג ַהֻּסּכֹות תשע"ב
ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"

ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548436784

ּבֹו ְיבֹ;ר ֵסֶדר ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְלַחג ַהֻּסּכֹות, ְוֵכן ְּגדּוַלת 
ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְּבתֹוְך ַהֻּסָּכה, ְוהּוא ִקּצּור ִמֵּסֶפר "ֶחֶמד 

ֱאֹלִקים" ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ְוִנְכָּבדֹות.

ְלאֹור ַהִּבּקּוׁש ֶׁשל לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר, יֹוֵצא ַהֵּסֶפר ְלאֹור 
ְּבֶעֶרב ַחג ַהֻּסּכֹות תשע"ב, ֵסֶדר ָּברּור ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר 

ַּבֻּסָּכה ִלְכבֹוד ָהֻאְׁשִּפיִזין.

ִּבְגַלל ַהְּזַמן ַהְמֻצְמָצם ֶּׁשּנֹוַתר ָלנּו ַעד ַחג ַהֻּסּכֹות 
מֹוִציִאים Vנּו בס"ד ֶאת ַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון, Vנּו ְמַקִּוים 
ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְגמֹר ֶאת ֵחֶלק ַהֵּׁשִני ְלָכבֹוד ַחג ַהֻּסּכֹות 

ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.
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גזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ַהְקָּדָמה

ַמִים (ְזֵעיר ַאְנִּפין) ְוָתֵגל ָהָאֶרץ (ַמְלכּות) ַעל ְיִציַאת ַהּקּוְנְטֵרס  ִיְׂשְמחּו ַהּׁשָ
ִיחּוד  ִּתּקּון  ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲאֶׁשר  ּוְּבִסַייעּתֹו,  ה'  ְּבֶעְזַרת  ַהָּלז 

קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה יֹוֵתר ִּבְׁשֵלמּות. 

ַהֻּסּכֹות  ְיֵמי  ְּבז'  ֲאֶׁשר  ָׁשַמִים  ִויֵרא  ָחִסיד  ּוְלָכל  ְיהּוִדי  ְלָכל  ָידּוַע  ַוֲאֶׁשר 
יֹוְרִדים ֲחָסִדים ְּפִניִמִּיים ּוַמִּקיִפים ִמִּביָנה ּוִמְּזֵעיר ַאְנִּפין ֶאל ַמְלכּות 
יֹוֵתר  ִיְהיּו  ַהַּמִּקיִפין  ֶׁשַהֲחָסִדים  ּוְכֵדי  ַהַּמִּקיף  אֹור  הּוא  ֶׁשַהֻּסָּכה  ְוָידּוַע 
ַרִּבי  ָהֱאִקי  ֵמַהַּתָּנא  ַהָּקדֹוׁש  זַֹהר  ֵסֶפר  ַּבֻּסָּכה  ִלְלמֹד   ָצִרי ִּבְׁשֵלמּות 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי.

ַוֲאֶׁשר ַעל ֵּכן ִלַּקְטנּו ֵמַהֵּסֶפר "ֶחֶמד ֱאִקים" ַּכָּמה ְקָטִעים ֶׁשֵּמִביא ָׁשם 
ֶאת ָּכל ֵסֶדר ַהּזַֹהר ֶׁשָּצִרי ִלְלמֹד ְּבֻסָּכה. 

ְוַאָּתה ֶּבן ָאָדם ֲחגֹור ַחְרֶּב ַעל ֶיֶר ִּגּבֹור ְוֶתֶאזֹור ַחִיל ִלְלמֹד ְּבֻסָּכְת ֶאת 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ִּתּקּוֵני ַהַּמְלכּות ִּבְׁשֵלמּות.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְׁשַּפע ֶׁשַפע ַרב ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתֵּקן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו 
ָהֶעְליֹוָנה   ְת ִּבְקֻדּשָׁ ּוְלַקְדֵשׁנּו  ּוְלַטַהֵרנּו  ּוְפַגם  ִסיג  ִמָּכל  ְוִנְׁשמֹוֵתינּו 
ְוֵתִטיב ָלנּו ַהֲחִתיָמה ְוִנְזֶּכה ְּבַהאי ַׁשָּתא ְלִביַאת ְמִׁשיֵחנּו ּוְלִבְנָין ִמְקָדֵׁשינּו 

ְוִתְפַאְרֵּתנּו.

הֹוֵצאִתי ְלאֹור ְּבֶחְמַלת ה' ָעַלי ֶעֶרב ֻסּכֹות תשע"ב ְלאֹור ַהִּבּקּוׁש ָהַרב ְּבֶקֶרב 

לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש

ָׁשלֹום יּוָדא ְּגָראס

ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי 



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה ד

ִׁשיר ַהֵּלל ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָיָע"�

ִראׁשֹון הּוא ְלַגּלֹות ָלנּו, ֶאת סֹודֹות ּתֹוָרֵתנּו, ֶאת ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ָּכל ְּתִפיָלה, ֶׁשל ָּכל ִמיָלה ּוִמיָלה.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ְּבָכל ַּבִית ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, עֹוְמִדים ְּבָכבֹוד ָּכל ֶּבן ּוַבת, ִנְמַׁשְחָּת /ְׁשֶריָך ְמַנְּגִנים, ְוָכְך ְלִקּדּוׁש ִמְתּכֹוְנִנים.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ָיַדְעָּת ֶאת ְׂשַפת ַהַחּיֹות, ֶׁשל ַּתְחִּתּיֹות ְוַעיִליֹות, ַּבֲעֵלי ְּכַנף ִׁשיְרתּו אֹוְתָך, ְוִחּכּו ַרק ְלמֹוֵצא ִּפיָך.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ִׁשַּתְפָת ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ְּבסֹוד ּתֹוַרת ַהֶּנֱעָלם, ַרב ַהִּנְסָּתרֹות ַעל ַהִּנְגלֹות, ַּבַּתַנ"ך ּוִבְמִגּלֹות.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ְמאֹור ָּגדֹול ָקְראּו ְלָך, >מֹוָרִאים ּוְתָנִאים, ִהְת/ּוּו ָלֶׁשֶבת ִּבְמִחיָצְתָך, ִהֵּנה ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ָעִׂשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ִהְרַעְׁשָת ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות, ִנַּצְחָּת ֶאת ָּכל ָהְרָׁשִעים, ּכּוָלם ֶּבֶרְך ְלָך ּכֹוְרִעים.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ְוַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא אֹור ָלנּו, ִּבְזכּותֹו ֵנֵצא ִמָגלּוֵתנּו, ַהּיֹום ּכּוָלם ּבֹו ְמַעְייִנים, ַּגם ִאם ַהּכֹל ֹלא ְמִביִנים.

ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ִנְגלּו ְלָך ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון, ָּכל ֶאָחד ְו/ַחד ֵמֶהם, ַוֲאַנְחנּו ָּכאן ְּכַעם ֶאְביֹון, ָהס ִמְּלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹוֵתיֶהם.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ְּבָכל ָמקֹום ּבֹו ָּדַרְכָּת, ָּכל ָּדָבר ָטֵמא ִטַהְרָּת, ֶאת ִצּפֹוִרי ְוֶאת ְטֶבְרָיה, ְוַגם ֶאת לֹוד ְוַקפּוְט-ִקָיה.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ְלָך ֵהִביא, ֶאת ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ִלְׁשֵאלֹות, ְוַגם ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ָּפַתח ַּבְּׁשָבִחים ּוְתִהּלֹות.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ִיְלְמדּו ַהּיֹום ֶאת תֹוָרֶתָך, ַּגם ְקַטִּנים ְוַגם ְּגדֹוִלים, ְוָכְך ִּתְתַקֵּים ַהְבָטָחְתָך, ֶׁשָּבֶזה ִיְהיּו ִנְג>ִלים.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ְוָעִליָת ַלְּמרֹוִמים, ְוָרִאיָת ֶאת ַהֵהיָכלֹות, ְוַהּיֹוֵׁשב ַּבְּמרֹוִמים, ִקיֵּבל ִמְּמָך ֶאת ַהְּתִפּלֹות.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

חֹוַמת ֵאׁש ָהְייָתה ְסִביְבָך, ְוָׁשְמָרה ַעל ְקֻדָּׁשְתָך, ִאיׁש ֹלא ִהְתָקֵרב ְלֵביְתָך, ַרק ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִּבְנָך.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

ִאיְמרֹוֶתיָך ַּבִּמְׁשָניֹות, ָהְפכּו ַלֲהָלכֹות ְּפסּוקֹות, ִּגִּלית ֶאת סֹוד ָהאֹוִתּיֹות, ַהִּנְפָרדֹות ְוַהְדבּוקֹות.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

יֹום ְּפִטיָרְתָך הּוא ַחג ָלנּו, ְזכּוְתָך ָּתֵגן ַעל כּוָלנּו, ּוִבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָּתבֹוא ִעם ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.
ְוַעְכָׁשו ָנִׁשיר ּכּוָלם ִׁשיר ַהֵּלל ַלָּבר יֹוָחִאי, ְוַעְכָׁשו ָנִגיד ּכּוָלם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי.  

     



הזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ליל ‡' בזו‰ר פר˘˙ ‡מור („ף ˜‚ ע"ב)
ֲעָננֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן

ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ָחֵסר, ְוֶזה ָעָנן ֶאָחד ֶׁשֻּכָּלם ְקׁשּוִרים 
ּבֹו, ֶׁשָּכתּוב ִּכי ֲעַנן ה' ֲעֵליֶהם יֹוָמם. ְוָכתּוב ּוְבַעֻּמד 
ָעָנן ַאָּתה הֵֹל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם. ֶזהּו ֲעָננֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן, 
ֶׁשִּנְקָרא יֹוָמם, ֶׁשָּכתּוב (תהלים מב) יֹוָמם ְיַצּוֶה ה' ַחְסּדֹו. 
ה.  ה ֲאֵחִרים, ְוֵהם ִׁשּשָׁ ָעָנן ֶאָחד נֹוֵטל ִעּמֹו ֲחִמּשָׁ
ְוָעָנן ַאֵחר, ֶׁשָּכתּוב ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה, ֶזה ֵהִאיר 

ה. ּשָׁ ְלִיְׂשָרֵאל ֵמָהאֹור ֶׁשל אֹוָתם ַהּשִׁ

ֶחֶסד ְנעּוַרִי ָזַכְרִּתי ָל

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּפַתח, ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָל ֶחֶסד 
ְנעּוַרִי ְוגֹו'. ַהָּפסּוק ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָׁשָעה ֶׁשָהְיָתה הֹוֶלֶכת ַּבִּמְדָּבר ִעם ִיְׂשָרֵאל. ָזַכְרִּתי 
ה  ָל ֶחֶסד - ֶזהּו ֲעָננֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשּנֹוֵסַע ִעם ֲחִמּשָׁ
ֲאֵחִרים ֶׁשִּנְקְׁשרּו ָעֶלי ּוְמִאיִרים ָעֶלי. ַאֲהַבת 
 ,ְוִעְּטרּו אֹוָת (ְוֻכָּלם ִנְתְקנּו ְב) ֶׁשִּנְתְקנּו ְל - ָתִיְּכלּו
ְוִהְתִקינּו אֹוְת ְּכמֹו ַכָּלה ֶׁשעֹוֶנֶדת ֶאת ַּתְכִׁשיֶטיָה. 
ְוָכל ָּכ ָלָּמה? ִּבְׁשִביל ֶלְכֵּת ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ 

א ְזרּוָעה.
ֵצל ָהֱאמּוָנה

ַהֶּזה,  ַּבָּמדֹור  יֹוֵׁשב  ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה  ְרֵאה,  ּבֹא 
ִכיָנה ּפֹוֶרֶסת ֶאת ְּכָנֶפיָה ָעָליו  ֵצל ָהֱאמּוָנה, ַהּׁשְ
ה ַצִּדיִקים ֲאֵחִרים ָׂשִמים  ִמְלַמְעָלה, ְוַאְבָרָהם ַוֲחִמּשָׁ
ה  ֶאת ְמדֹוָרם ִעּמֹו. ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ַאְבָרָהם ַוֲחִמּשָׁ
ַצִּדיִקים ְוָדִוד ַהֶּמֶל ָׂשִמים ְמדֹוֵריֶהם ִעּמֹו. ֶזהּו 
ֶׁשָּכתּוב, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים. ִׁשְבַעת ָיִמים 

ליל ‡' בזו‰ר פר˘˙ ‡מור („ף ˜‚ ע"ב)
ֲעָננֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן

ָנָנא ַחד, ְ'ֻכְ$ה!  ַ>ֻ:7ֹת 6ְ7ֵב! (ויקרא כ"ג) ָח4ֵר, ְוָדא 0/
ֵליֶה8  ַנ> ְיָי' 0/ ְק6ִיִרי> Aֵי@. ִ'ְכ7ִיב, ִ<י 0/
 CֵלDד 0ָָנ> ַא7ָה הEֻ0ַָמ8. !ְכִתיב (במדבר יד) !ְבDי
רֹ>, ְ'ִאְקֵרי  ָנָנא ְדַאה/ ִלְפֵניֶה8 יDָמ8. ָ'א ה!א 0/
ָנָנא  /0 .D'4ְָמ8 ְיַצֶ!ה ְיָי' ַחDָמ8, ִ'ְכ7ִיב, (תהלים מב) יDי
ָנָנא  ַרKִי>, ְוִאיK!> 6ִית. ַו0/ ַחד, ָנִטיל ִעEֵי@ ָחֵמ6 ַאח/
ָרא  ָרא, ִ'ְכ7ִיב !ְבE0ַ!ד ֵא6 ָלְיָלה, ָ'א ָנה/ ַאח/

ְלה! ְלִיNְָרֵאל, ִמְנִהיר! ְ'ִאיK!> 6ִית.
ֶחֶסד ְנעּוַרִי ָזַכְרִּתי ָל

ִרִ>י ֶאְל0ָָזר Pַָתח (ְוָאַמר), (ירמיה ב) <ֹה ָאַמר ְיָי' ָזַכְר7ִי 
ָלC ֶח4ֶד ְנע!ַרִיC ְוגD'. ַהאי ְקָרא 0ַל ְ<ֶנ4ֶת 
ַות ַאְזָלא ְבַמְדAְָרא  ָתא ַדה/ /06ַAְ ,ָרֵאל ִאְתַמרNְִי
ָנָנא  ִעEְהD> ְ'ִיNְָרֵאל. ָזַכְר7ִי ָלC ֶח4ֶד: ָ'א 0/
 ,Cָל ַרKִי>, ְ'ִאְתְק6ָר! 0/ רֹ>, ְ'ַנְטָלא ְבָחֵמ6 ַאח/ ְדַאה/
ָבת ְ<ל!לDָתִיC, ְ'ִא7ָ6ְְכָלל!  !ְנִהיר! 0ָָלC. ַאה/
 Cְוַאְתִקינ! ָל ,Cר! ָלSְָע ָלC, (ס"א ְוֻכְּלהּו ִאְׁשָּתְכָללּו ַב) ְוא/
ְ<ַכָ$ה ְדַתְעֵ'י ַתְכ6ִיָטָהא. ְוָכל ַ<C ָלEָה. Aְִגי> 

ַרי ַבEְִדAָר AְֶאֶרT Uא ְזר!0ָה. ֶלְכC7ֵ ַאח/
ֵצל ָהֱאמּוָנה

ָתא ְדַבר ָנ6 ָיִתיב AְָמדDָרא ָדא,  /06ַAְ ,א ָחֵזי?ָ
ִצָ$א ִ'ְמֵהיְמנ!ָתא, 6ְִכיְנ7ָא ַפְר4ָא ַגְדָפָהא 
ַצִ'יַקVָיא  ִמWָה  ַוח/ ְוַאְבָרָה8  ִמ0ֵ$ְיָ$א,  0ֵָלי@ 
ַרKִי> 6ְַוָיי> ָמדDֵריהD> ִעEֵי@. ָאַמר ִרAִי ַאAָא,  ַאח/
ִמWָה ַצִ'יַקVָיא, ְוָדִוד ַמְלָ<א, 6ְַוָיי>  ַאְבָרָה8 ַוח/
ָמדDֵריהD> ִעEֵי@. ָהָדא ה!א ִדְכ7ִיב, D>XֻAַת 

ָראּוי ְוָנכֹון ִלְהיֹות ֻסָּכתֹו ַמֵּלא ִּבְרַּכת ה' ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַעל ֻׁשְלָחנֹו, ִּכי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ָׁשם ַּבֻּסָּכה ּגֹוֵרם ִיחּוד 
ֶעְליֹון ֶׁשהּוא ְמַחֵּבר ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ִעם ַהֻּסָּכה ֻסַּכת ָּדִוד, ְוִנְקָרא ֶּבֱאֶמת "ּפֹוֵעל ֶצֶדק" ַּכִּנְזָּכר ַּבּזַֹהר, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם 
הּוא לֹוֵמד ְּבֶדֶר ָהֱאֶמת ַּבֹּזַהר ְוַכּיֹוֵצא, ִּכי ָׁשם ִיְמְצאּו ז' ַצִּדיִקים אּוְׁשִּפיִזין ִעָּלִאין ַאְבָרָהם וה' ַצִּדיַקָּיא ְוָדִוד ַמְלָּכא, 
ִכיָנה,  ִּכי ַהְזָמָנה זֹוִהיא יֹוֵתר ְמֻקֶּבֶלת ֶאְצָלם ֵמַהְּסעּוָדה ַהַּגְׁשִמית, ִּכי ָׁשם יֹאְכלּו ֶלֶחם ַלְחָמּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִעם ַהּשְׁ

ְבָעה ַצִּדיִקים ַעּמּוֵדי עֹוָלם. א ְּבָרָכה ֵמֵאת ה' ּוִמּׁשִ ִיּׂשָ

ְוָראּוי ִלְלמֹד ַּבֹּזַהר ָּכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה ֵמִעְנַין ֶהָחג:

ֵסֶפר

זַֹהר ְוַהֻּסָּכה

Esther
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זַֹהר ְוַהֻּסָּכה ו

ָּכתּוב, ְוא ְּבִׁשְבַעת ָיִמים. ְּכמֹו ֶזה ָּכתּוב (שמות לא) ִּכי 
ַמִים ְוגֹו'. ְוָצִרי ָאָדם  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהּשָׁ
ִלְׂשמַֹח ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּבָפִנים ְמִאירֹות ָּבאֹוְרִחים 

ַהָּללּו ֶׁשּׁשֹוִרים ִעּמֹו.

אֹוְרִחים ֶעְליֹוִנים

ְוָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ָּכתּוב ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים, 
ְוַאַחר ָּכ ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת. ָּבִראׁשֹוָנה ֵּתְׁשבּו, ְוַאַחר 
ִני ִלְבֵני  ָּכ ֵיְׁשבּו. ֶאָּלא ָהִראׁשֹון ָלאֹוְרִחים, ַהּׁשֵ
ָהעֹוָלם. ָהִראׁשֹון ָלאֹוְרִחים, ְּכמֹו ֶׁשַרב ַהְמנּוָנא 
ִנְכָנס ַלֻּסָּכה ָהָיה ָׂשֵמַח, ְועֹוֵמד  ָסָבא, ְּכֶׁשָהָיה 
ַעל ֶּפַתח ַהֻּסָּכה ִמַּבחּוץ ְואֹוֵמר: ְנַזֵּמן ָלאֹוְרִחים. 
 ְלָחן, ְועֹוֵמד ַעל ַרְגָליו, ּוְמָבֵר ְמַסֵּדר (ְנַסֵּדר) ֶאת ַהּׁשֻ
ְואֹוֵמר: ַּבֻּסּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים. ְׁשבּו אֹוְרִחים 
ֶעְליֹוִנים, ְׁשבּו. ְׁשבּו אֹוְרֵחי ָהֱאמּוָנה, ְׁשבּו. ֵהִרים 
(ָרַחץ) ָיָדיו ְוָׂשַמח, ְוָאַמר: ַאְׁשֵרי ֶחְלֵקנּו, ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּכתּוב (דברים לב) ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ְוגֹו'. 
ְוָהָיה יֹוֵׁשב.

ִׂשְמַחת ָהֲעִנִּיים

ִני - ִלְבֵני ָהעֹוָלם, ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵחֶלק ָּבָעם  ַהּׁשֵ
ּוָבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה, יֹוֵׁשב ְּבֵצל ָהֱאמּוָנה, ְלַקֵּבל ֶאת 
ָהאֹוְרִחים, ִלְׂשמַֹח ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, 
ְוָצִרי ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהֲעִנִּיים. ָמה ַהַּטַעם? ִמּׁשּום 
ֶׁשַהֵחֶלק ֶׁשל אֹוָתם אֹוְרִחים ֶׁשִּזֵּמן, הּוא ָלֲעִנִּיים. 
ְואֹותֹו ֶׁשּיֹוֵׁשב ַּבֵּצל ַהֶּזה ֶׁשל ָהֱאמּוָנה, ּוַמְזִמין ֶאת 
ָהאֹוְרִחים ָהֶעְליֹוִנים ַהָּללּו, אֹוְרֵחי ָהֱאמּוָנה, ְוא 
נֹוֵתן ָלֶהם ֶחְלָקם, ֻּכָּלם ָקִמים ִמֶּמּנּו ְואֹוְמִרים: (משלי 
כג) ַאל ִּתְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין ְוגֹו'. ִנְמָצא ֶׁשאֹותֹו 
 א ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוֻׁשְלָחן ֶׁשִּתֵּקן - ֶׁשּלֹו הּוא, ְו
הּוא. ָעָליו ָּכתּוב (מלאכי ב) ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְּפֵניֶכם 
ְוגֹו', ֶּפֶרׁש ַחֵּגיֶכם, ְוא ַחַּגי. אֹוי לֹו ְלאֹותֹו ָאָדם 
ְלָחנֹו. ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוְרֵחי ָהֱאמּוָנה ַהָּללּו ָקִמים ִמּשֻׁ

ְּגנּותֹו ֶׁשל ִמי ֶׁש)א נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ֶחְלָקם

ְוָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ַאְבָרָהם, ָּכל ָיָמיו ָהָיה עֹוֵמד 
ָלֶהם  ּוְלַסֵּדר  אֹוְרִחים  ְלַזֵּמן  ְּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת 
ָּכל  ְוֶאת  אֹותֹו  ֶׁשַּמְזִמיִנים  ַעְכָׁשו  ֻׁשְלָחנֹות. 
ַהַּצִּדיִקים ְוֶאת ָּדִוד ַהֶּמֶל ְוֵאין נֹוְתִנים ָלֶהם ֶאת 
ְלָחן ְוקֹוֵרא: (במדבר טז)  ֶחְלָקם, ַאְבָרָהם עֹוֵמד ֵמַהּשֻׁ
סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה. 

6ְ7ֵב! 6ְִב0ַת ָיִמי8. 6ְִב0ַת ָיִמי8 ְ<ִתיב, ְוָלא 
ְב6ְִב0ַת ָיִמי8. ְ<ַגְווָנא ָדא ְכִתיב, (שמות לא) ִ<י 
6ֶ6ֵת ָיִמיNָ0ָ 8ה ְיָי' ֶאת ַהWַָמִי8 ְוגD'. !ָב0ֵי ַבר 
ָנ6 ְלֶמְחֵ'י ְבָכל יDָמא ְויDָמא, AְַאְנPִי> ְנִהיִרי>, 

Aְא!Pִ6ְיִזי> ִאֵ$י> ְ'6ְַרָיי> ִעEֵי@.
אֹוְרִחים ֶעְליֹוִנים

ְוָאַמר ִרAִי ַאAָא, ְ<ִתיב D>XֻAַת 6ְ7ֵב! 6ְִב0ַת 
ָיִמי8, !ְלָבַתר ֵי6ְב! ַבD>Xֻת. Aְַקְדִמיָתא 
ֵת6ְב!, !ְלָבַתר ֵי6ְב!. ֶאָ$א, ַקְדָמָאה ְלא!Pִ6ְיֵזי. 
7ְִנָייָנא, ִלְבֵני 0ְָלָמא. ַקְדָמָאה ְלא!Pִ6ְיֵזי, ִ<י ָהא 
ְדַרב ַהְמנ!ָנא 4ָָבא, ַ<ד ָהָוה 0ֵָייל ַלX!ָ<ה ָהָוה 
ַחֵ'י, ְוָקִאי8 0ַל Pְִתָחא ַלX!ָ<ה ִמְ$ָגאו, ְוָאַמר 
ְנַזEֵ> ְלא!Pִ6ְיִזי>. ְמ4ֵַ'ר (נ"א ְנַסֵּדר) PָתDָרא, ְוָקִאי8 
0ַל ַרְגלDִהי, !ְמָבֵרC, ְואDֵמר D>XֻAַת 6ְ7ֵב! 6ְִב0ַת 
ָיִמי8. 7ִיב! א!Pִ6ְיִזי> ִעָ$ִאי>, 7ִיב!. 7ִיב! א!Pִ6ְיֵזי 
ְמֵהיְמנ!ָתא, 7ִיב!. ָאִרי8 (ס"א ַאְסֵחי) ְידDי, ְוַחֵ'י, 
ְוָאַמר ַזָ<ָאה ח!ָ$ָקָנא, ַזָ<ָאה ח!ָלֵקיהD> ְ'ִיNְָרֵאל, 
ָוה ָיִתיב. ִ'ְכ7ִיב, (דברים לב) ִ<י ֵחֶלק ְיָי' DE0ַ ְוגD', ַוה/

ִׂשְמַחת ָהֲעִנִּיים

ִ?ְנָייָנא, ִלְבֵני 0ְָלָמא, ְ'ַמא> (דף ק"ד ע"א) ְ'ִאית ֵלי@ 
ח!ָלָקא Eָ0ַAְא !ְבַאְר0ָא ַקִ'י6ָא, ָיִתיב 
Aְִצָ$א ִ'ְמֵהיְמנ!ָתא, ְלַקAְָלא א!Pִ6ְיִזי>, ְלֶמְחֵ'י 
ְלֶמְחֵ'י  !ָב0ֵי  ְדָאֵתי  !ְב0ְָלָמא  0ְָלָמא  ְבַהאי 
 <!Kִגי> ְ'ח!ָלָקא ְדִאיAְ ָמא.  ְלִמ4ְְ<ֵני. ָמאי ַט0/
א!Pִ6ְיִזי> ְ'ַזEִי> ְ'ִמ4ְְ<ֵני ה!א. ְוַהה!א ְ'ָיִתיב 
Aְִצָ$א ָדא ִדְמֵהיְמנ!ָתא, ְוַזEִי> א!Pִ6ְיִזי> ִאֵ$י> 
 <Dָיִהיב ל ְוָלא  ְמֵהיְמנ!ָתא,  ִעָ$ִאי>, א!Pִ6ְיֵזי 
ח!ָלֵקיהD>, ֻ<ְ$ה! ַקְייֵמי ִמKֵי@, ְוַאְמֵרי (משלי כג) ַאל 
7ְִלַח8 ֶאת ֶלֶח8 ַרע 0ִַי> ְוגD', ִא7ְ6ְַכח ְ'ַהה!א 
 Cי>, ִדיֵלי@ ה!א, ְוָלאו ְדק!ְד6ָא ְבִריYִָרא ְדַתDָפת
ה!א, 0ֵָלי@ ְ<ִתיב (מלאכי ב) ְוֵזִריִתי ֶפֶר6 0ַל Pְֵניֶכ8 
ְוגPֶ ,'Dֶר6 ַחZֵיֶכ8, ְוָלא ַחZַי. ַווי ֵלי@ ְלַהה!א ַבר 
ָתא ְדִאֵ$י> א!Pִ6ְיֵזי ְמֵהיְמנ!ָתא ַקְייֵמי  /06ַAְ ,6ָנ

ִמPָתDֵרי@.
ְּגנּותֹו ֶׁשל ִמי ֶׁש)א נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ֶחְלָקם

ְוָאַמר ִרAִי ַאAָא, ַאְבָרָה8, ָ<ל יDמDי ָהָוה ָקִאי8 
א!Pִ6ְיִזי>,  ְלַזEְָנא  אDְרִחי>,  Aְָפָר6ַת 
ֵלי@,  ִ'ְמַזEְִני>  ַה7ָ6ְא,  PָתDֵרי,   <Dָנא לYְְלַת!
 <Dִבי> ל !ְלֻכְ$ה! ַצִ'יַקVָיא, !ְלָדִוד ַמְלָ<א, ְוָלא ָיה/
ח!ָלֵקיהD>, ַאְבָרָה8 ָקִאי8 ִמPָתDָרא, ְוָקֵרי, (במדבר 
ָנ6ִי8 ָהְר6ִָעי8 ָהֵאֶ$ה.  ֵלי ָהא/ טז) 4!ר! Kָא ֵמ0ַל ָאה]



זזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ְוֻכָּלם עֹוִלים ַאֲחָריו. ִיְצָחק ָאַמר, (משלי יג) ּוֶבֶטן 
ְרָׁשִעים ֶּתְחָסר. ַיֲעקֹב ָאַמר, (שם כג) ִּפְּת ָאַכְלָּת 
ְתִקיֶאָּנה. ּוְׁשָאר ָּכל ַהַּצִּדיִקים אֹוְמִרים, (ישעיה כח) 

ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָֹאה ְּבִלי ָמקֹום.
ַוִּיּגֹף ה' ֶאת ָנָבל ַוָּימֹת

ָּדִוד ַהֶּמֶל ָאַמר, ְוִהְׁשִלים ִּדינֹו, ֶׁשָּכתּוב (שמואל-א 
כה) ַוְיִהי ַּכֲעֶׂשֶרת ַהָּיִמים ַוִּיּגֹף ה' ֶאת ָנָבל ַוָּימֹת. 

ַמה ֶּזה אֹוֵמר? ִמּׁשּום ֶׁשָּדִוד ָׁשַאל ִמָּנָבל ְוַנֲעָׂשה 
לֹו אֹוֵרַח, ְוא ָרָצה. ְוֶזה ִהְזִמין אֹותֹו, ְוא ָנַתן לֹו 
ֵחֶלק. ּוְבאֹוָתם ֲעָׂשָרה ָיִמים ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ָּדן ֶאת 
ָהעֹוָלם, ִנּדֹון ָעָליו אֹותֹו ָאָדם ֶׁשִהְׁשִלים לֹו ַרע 

יֹוֵתר ִמָּנָבל.
ַמֲעַלת ַהְמַׂשֵּמַח ֶאת ָהאֹוְרִחים

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, (ִמּשּׁום ָּכ) ֵאין ַהּתֹוָרה ַמְטִריָחה 
ַעל ָאָדם יֹוֵתר, ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָיכֹול, ֶׁשָּכתּוב 
(דברים טז) ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ְוגֹו'. ְוא יֹאַמר ָאָדם אַֹכל 

ֵאר ֶאֵּתן  ִּיּׁשָ ְוֶאְׂשַּבע ְוֶאְׁשֶּתה ָּבִראׁשֹוָנה, ּוַמה ּשֶׁ
ָלֲעִנִּיים. ֶאָּלא ֵראִׁשית ַהּכֹל הּוא ֶׁשל ָהאֹוְרִחים. 
ְוִאם ִׂשַּמח ֶאת ָהאֹוְרִחים ְוִהְׁשָקה אֹוָתם, ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ָׂשֵמַח ִעּמֹו, ְוַאְבָרָהם קֹוֵרא ָעָליו, (ישעיה 
נח) ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה' ְוגֹו'. ְוִיְצָחק קֹוֵרא ָעָליו, (שם נד) 

ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִי א ִיְצָלח. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶאת 
ֶזה ָּדִוד ַהֶּמֶל ָאַמר אֹותֹו, ִמּשּׁום ֶׁשָּכל ְּכֵלי ַהַּזִין 
ֶׁשל ַהֶּמֶל ְוַהְּקָרבֹות ֶׁשל ַהֶּמֶל ִנְפְקדּו ְּבַיד ָּדִוד. 
ֲאָבל ִיְצָחק ָאַמר, (תהלים קב) ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו 
ְוגֹו', הֹון ָועֶֹׁשר ְוגֹו'.ַיֲעקֹב ָאַמר, (ישעיה נח) ָאז ִיָּבַקע 
ַחר אֹוֶר ְוגֹו'. ְׁשָאר ַהַּצִּדיִקים אֹוְמִרים, (שם)  ַּכּׁשַ
ְוָנֲח ה' ָּתִמיד ְוִהְׂשִּביַע ְוגֹו'. ָּדִוד ַהֶּמֶל ָאַמר, (שם 
נד) ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִי א ִיְצָלח, ֶׁשֲהֵרי הּוא ִנְפָקד 

ַעל ָּכל ְּכֵלי ַהַּזִין ֶׁשל ָהעֹוָלם. ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ֶׁשל 
ָהָאָדם ֶׁשּזֹוֶכה ְלָכל ֶזה. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב (שם ס) 

ְוַעֵּמ ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְוגֹו'.

ליל ב' פר˘˙ פנחס („ף ˜נח ע"ב)
יֹום  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ִביִעי  ַהּׁשְ ַּבחֶֹדׁש  ַהֵּתָבה  ַוָּתַנח 

ַלחֶֹדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט

ה ָעָׂשר יֹום ְוגֹו' (במדבר כט). ַרִּבי ַאָּבא ָּפַתח,  ּוַבֲחִמּשָׁ
ִביִעי ְוגֹו'. ּבֹא  (בראשית ח) ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהּשְׁ

ּוְרֵאה, ָּכל ֵאּלּו ַהָּיִמים הֹוֶלֶכת ִאָּמא ַעל ַהָּבִנים 

ַבְתֵרי@. ִיְצָחק ָאַמר, (משלי יג) !ֶבֶט>  ְוֻכְ$ה! $ְ4ִַקי> א/
קֹב ָאַמר, (משלי כג) 7ְPִ\ ָאַכְל7ָ  ְר6ִָעי8 7ְֶח4ָר. ַי0/
ְתִקיֶאKָה. !6ְָאר ָ<ל ַצִ'יַקVָיא ַאְמֵרי, (ישעיה כח) ִ<י 

.8Dָאה ְבִלי ָמקDת ָמְלא! ִקיא צDָכל 6ְֻלָחנ
ַוִּיּגֹף ה' ֶאת ָנָבל ַוָּימֹת

Cִָוד ַמְלָ<א ָאַמר, (חסר כאן) ְוַא6ְִלי8 ִ'ינDי, ִ'ְכ7ִיב, 
Nֶֶרת ַהVִָמי8 ַוDZVִ[ ְיָי' ֶאת  (שמואל א כה) ַוְיִהי ַכ0/

ָנָבל ַוVָמֹת. ָמאי ָקא ַמְייֵרי. Aְִגי> ְ'ָדִוד 6ַָאל 
ְלָנָבל, ְוִאְת0ִָביד ֵלי@ אPִ6ְDיָזא, ְוָלא ָב0ָא. ְוָדא 
Nָָרה  /0 <!Kי> ֵלי@, ְוָלא ָיַהב ֵלי@ ח!ָלָקא, !ְבִאיEִַז
יDִמי> ְ'ָדִוד ַמְלָ<א ָדִאי> 0ְָלָמא, ַא7ְָ'> 0ֵָלי@ 

ַהה!א ַבר ָנ6 ְ'ַא6ְִלי8 ֵלי@ Aִי6 ַי7ִיר ִמָנָבל.
ַמֲעַלת ַהְמַׂשֵּמַח ֶאת ָהאֹוְרִחים

ָאַמר ִרAִי ֶאְל0ָָזר (ְּבִגין ַּכ) אDַרְייָתא ָלא ַאְטַרח 
0ֵָלי@ ְ'ַבר ָנ6 ַי7ִיר, ֶאָ$א ְכָמה ְדָיִכיל, 
ִ'ְכ7ִיב, (דברים טז) ִאי6 ְ<ַמ7ְַנת ָידD ְוגD'. ְוָלא ֵליָמא 
ִאיִני6 ̂אכ!ל ְוֶאAַNְע ְוַאְרֵווי Aְַקְדִמיָתא, !ַמה 
ְ'כָֹ$א  ֵרי6ָא  ְלִמ4ְְ<ֵני, ֶאָ$א  ֶא7ֵ>  ְדִי7ְ6ְַאר 
 ,<Dיִזי> ְוַרֵ!י לPִ6ְ!יִזי> ה!א, ְוִאי ַחֵ'י ְלאPִ6ְ!ְדא
ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א ַחֵ'י ִעEֵי@, ְוַאְבָרָה8 ָקֵרי 
0ֵָלי@, (ישעיה נח) ָאז 7ְִתKַ0ַג 0ַל ְיָי' ְוגD'. ְוִיְצָחק 
ָקאֵרי 0ֵָלי@, (ישעיה נד) ָ<ל ְ<ִלי י!ַצר 0ַָלִיT Cא 
ִיְצַלח. ָאַמר ִרAִי 6ְִמעD>, ַהאי, ָ'ִוד ַמְלָ<א ָאַמר 
ֵלי@, Aְִגי> ְ'ָכל ַזְייִני> ְ'ַמְלָ<א, !ְקָרִבי> ְ'ַמְלָ<א, 
ָבל ִיְצָחק ָקָאַמר, (תהלים  AִידDי ְדָדִוד ִאְתPְָקד!, א/
.'D6ֶר ְוגDָוע <Dה ,'Dְוג Dִיְהֶיה ַזְרע UָאֶרAָ רDAZִ (קיב

 ,'Dֶר\ ְוגDַחר אWַ>ַ ַקעAָקֹב ָאַמר, (ישעיה נח) ָאז ִי ַי0/
\ ְיָי' 7ִָמיד  6ְַאר ַצִ'יַקVָיא ַאְמֵרי, (ישעיה נח) ְוָנח/
ְוִהAִNְי0ַ ְוגD', ָ'ִוד ַמְלָ<א ָאַמר, (ישעיה נד) ָ<ל ְ<ִלי 
י!ַצר 0ַָלִיT Cא ִיְצָלח, ְ'ָהא ה!א 0ַל ָ<ל ֵזייֵני 
0ְָלָמא ִאְתPְַקד. ַזָ<ָאה ח!ָלֵקי@ ְ'ַבר ָנ6, ְ'ָזֵכי 
ְלָכל ַהאי. ַזָ<ָאה ח!ָלֵקיהD> ְ'ַצִ'יַקVָיא, 0ָAְְלָמא 
 CEֵ0ֵַדי>, !ְב0ְָלָמא ְדָאֵתי, 0ַָלְייה! ְכִתיב (ישעיה ס) ְו

.'D8$ָ ַצִ'יִקי8 ְוג>ֻ

ליל ב' פר˘˙ פנחס („ף ˜נח ע"ב)
יֹום  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ִביִעי  ַהּׁשְ ַּבחֶֹדׁש  ַהֵּתָבה  ַוָּתַנח 

ַלחֶֹדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט

ִמDָה Nָ0ָר י8D ְוגD' (במדבר כט). ִרAִי ַאAָא Pַָתח,  EַבחF
(בראשית ח) ַו7ַָנח ַה7ֵָבה Aַחֶֹד6 ַהWְִביִעי 

ֵני יDִמי>, ַאְזַלת ִאיEָא 0ַל  ְוגD'. 7ָא ָחֵזי, ָ<ל ה/

Esther
Sticky Note
Reading for the second night of Sukkot



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה ח

ְּכֵדי ֶׁש=א ִיְׁשט ַהַּצד ָהַאֵחר ֲעֵליֶהם ּוִבְכֵדי ְלַהִּציל 
אֹוָתם. ֵּכיָון ֶׁשִּנְּצלּו ָבֶניָה ַוֲהֵרי יֹוְׁשִבים ַּבֻּסּכֹות, 
ְׁשמּוִרים ִּבְׁשִמיָרה, יֹום ִראׁשֹון ְויֹום ֵׁשִני ִצּוְָתה ָלֶהם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ִלְמֻמֵּני ְׁשָאר ָהַעִּמים, 
ְוִהיא א ׁשֹוָרה ָׁשם. ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ֶׁשהּוא י"ז 
ַלחֶֹדׁש, ַמְתִחיָלה ִלְׁשרֹות ֲעֵליֶהם. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב 
ִביִעי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום  ַוָּתַנחַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהּשְׁ
ַלחֶֹדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט. ָהִרים ֶׁשָּכל ְקָללֹות ְוִיּסּוִרים 

ְׁשרּוִיים ְּבתֹוָכם.

ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, יֹום ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג א ׁשֹוֶרה 
ֲעֵליֶהם, ְוא יֹום ֵׁשִני, ֶאָּלא יֹום ְׁשִליִׁשי, ֶׁשּמֹוִסיף 
ְוגֹוֵרַע  אֹוִתּיֹות  מֹוִסיף  ֲעֵליֶהם.  ׁשֹוֶרה  ְוגֹוֵרַע 
ָקְרָּבנֹות, ֶׁשָּכתּוב ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ְוגֹו'. ְוָכ ָראּוי ְלַרע 
ַעִין, ִמְּפֵני ֶׁשּיֹום ִראׁשֹון ְויֹום ֵׁשִני ִׂשְמַחת ָּבֶניָה, 
ְוֵהם ְמַחְּלִקים ְׁשָלָלם ָלֶהם. ִמּיֹום ְׁשִליִׁשי ָוָהְלָאה, 
ֶׁשִהיא ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם, ַמה ָּכתּוב? (שם) ְוַהַּמִים ָהיּו 
ָהלֹו ְוָחסֹור ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד 
ַלחֶֹדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים. ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור 
- ֵאּלּו ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשהֹוְלִכים ּוִמְתַמֲעִטים. ּוְכמֹו 
ֶׁשֵהם ִמְתַמֲעִטים, ָּכ ַּגם ִמְתַמֵעט ַהּטֹוב ֶׁשָּלֶהם.

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶאְלָעָזר, ּבֹא ּוְרֵאה, ִמּיֹום ֵׁשִני 
ַמְתִחיִלים ַהַּמִים ְלֵהָראֹות. ֵּכיָון ֶׁשִהְתִחילּו ַהַּמִים 
- ִמּיֹום ְׁשִליִׁשי ִהיא ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם, ְוֵאּלּו ַהַּמִים 
א ָהיּו יֹוְדִעים ַהַּבְבִלים (ַּבּכֹל) ַמּדּוַע ְרׁשּוִמים ָּכאן, 
ֶׁשֲהֵרי ַהּטֹוב ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵאינֹו ִּבְמקֹום ַהִּמעּוט, 
ֶאָּלא ִּבְמקֹום ָהִרּבּוי. ּוִמְּפֵני ֶׁשֵאּלּו ַהַּמִים ֶׁשְרׁשּוִמים 
ָּכאן ִמְתַמֲעִטים, ָּבא ַהָּפסּוק ְלַהְׁשִמיֵענּו, ֶׁשָּכתּוב 
ְוַהַּמִים, ֵאּלּו ֶׁשְּידּוִעים ִּביֵמי ֶהָחג, ֵאּלּו ֶׁשְרׁשּוִמים 
ּתֹו ַהָּקְרָּבנֹות, ֶׁשֵהם ָהֵרי ְקָללֹות, ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור 
ַהּטֹוב ֶׁשָּלֶהם. ּוְמִׁשיָכה ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ֲעֵליֶהם ָהיּו 
ָהלֹו ְוָחסֹור. ּוִמְּפֵני ֶׁשֵאּלּו ַהַּמִים ֶׁשָּלֶהם הּוא, א 
ִמְתַחְּברֹות אֹוִתּיֹות, ֶׁש=א ִיְתַחֵּבר ַהּטֹוב ֶׁשָּלֶהם 

ֶאָּלא ְמַעט ְמַעט.
ְודְֹרֵׁשי ה' א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב

ֲאָבל ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַמה 
ָּכתּוב? (תהלים לד) ְודְֹרֵׁשי ה' א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. רֹאׁש 
ַהָּפסּוק - ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו - ֵאּלּו ַהְמֻמִּנים 
ֶׁשל ְׁשָאר ָהַעִּמים. ְודְֹרֵׁשי ה' - ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל - א 

ָרא 0ַָלְייה!,  AְַנVָיא, Aְִגי> ְ'ָלא ִי6ְלDט 4ְִטָרא ַאח/
!ְבִגי> ְל6ֵָזָבא לD>. ֵ<יָו> ְ'ִא7ְ6ְִזיב! Aְָנָהא, ְוָהא 
ַיְתִבי> D>XֻAַת, ִמְתַנSְִרי> Aְִנט!ָרא. יDָמא ַקְדָמָאה, 
ְלֶמְעAַד  ְלִיNְָרֵאל,   <Dְקַדת לPַ ,ִתְנָיָנא ְויDָמא 
4ְע!ָדָתא ִלEְָמָנ> ִ'6ְַאר Eִ0ַי>, ְוִאיִהי ָלא 6ְַרָיא 
ַתAְ .<EָיDָמא ְתִליָתָאה, ְ'ִאיה! י"ז ַלחֶֹד6, 6ִָריַאת 
ְלִמ6ְֵרי 0ַָלְייה!. ָהָדא ה!א ִדְכִתיב, ַו7ַָנח ַה7ֵָבה 
Aַחֶֹד6 ַהWְִביִעי 6ִAְְב0ָה Nָ0ָר י8D ַלחֶֹד6 0ַל 
ָרָרט, ט!ִרי> ְ'ָכל ְלָווִטי> !ְמָרִדי> 6ָָרא>  ָהֵרי א/

Aְַגַווְייה!.
ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור

ָאַמר ִרAִי ֶאְל0ָָזר, יDָמא ַקְדָמָאה ְדַחג, ָלא 6ְַרָיא 
0ַָלְייה!, ְוָלא יDָמא ִתְנָייָנא, ֶאָ$א יDָמא 
ְתִליָתָאה, ְ'א4ִDי[ ְוָגַרע 6ְַרָיא 0ַָלְייה!, א4ִDי[ 
 .'Dר ְוגNָ0ָ ִני>. ִ'ְכ7ִיב 7ֵ6ְ0ַיAְַאְתָוו>, ְוָגַרע ָקְר
ֵזי ְלַרע 0ִַי>, Aְִגי> ְ'יDָמא ַקְדָמָאה ְויDָמא  ְוָהִכי ִאְתח/
 .<Dי ִעָ'ָא> לZְֵמַפְל <!Kִתְנָייָנא ֶחְדָוה ִדְבָנָהא, ְוִאי
ִמDVָמא ְתִליָתָאה !ְלָהְלָאה, ְ'ִאיִהי 6ְַרָיא 0ַָלְייה!, 
ַמה ְ<ִתיב. (בראשית ח) ְוַהEִַי8 ָהי! ָהלCD ְוָחD4ר 0ַד 
Nִיִרי Aְֶאָחד ַלחֶֹד6 ִנְרא!  /0Aָ יִריNִ ַהחֶֹד6 ָה0/
ָרא6ֵי ֶהָהִרי8. (דף רנ"ט ע"א) ְוַהEִַי8 ָהי! ָהלCD ְוָחD4ר, 
 <!Kִטי>. !ְכָמה ְדִאי ִאֵ$י> ָקְרAְִני>, ְ'ַאְזִלי> !ִמְתַמ0/

.<Dִטי>, ָהִכי ָנֵמי ִאְתְמ0ַט ט!ָבא ִדְלה ִמְתַמ0/
ָאַמר ִרAִי 6ְִמעD>, ֶאְל0ָָזר, 7ָא ָחֵזי, ִמDVָמא ִתְנָייָנא 
ָזָאה, ֵ<יָו> ְ'6ִָריא! ַמִי8,  6ִָריא! ַמVָא ְלִאְתח/
ִמDVָמא ְתִליָתָאה ִאיִהי ָשַרת 0ַָלְייה!, ְוִאיK!> ַמִי8 
ַמאי ְר6ִיִמי>  וD ַיְד0ֵי ַבְבָלֵאי (ס"א ְבכֹוָּלא), א/ ָלא ה/
ָתר  ֵוי ַבא/ ְ'ִיNְָרֵאל ָלא ה/ ָהָכא, ְ'ָהא ט!ָבא 
ָתר ְ'ִרA!ָייא. !ְבִגי> ְ'ִאֵ$י>  ְ'ִמע!ָטא, ֶאָ$א ַבא/
ְקָרא  ָאֵתי  ָט>,  ִאְתַמ0/ ָהָכא  ִ'ְר6ִיִמי>  ַמִיי> 
ְלַא6ְְמִעיָנ> ִ'ְכ7ִיב, ְוַהEִַי8 ִאיK!> ִ'ְיִדיAְ <0ָיDֵמי 
ְדַחג, ִאיK!> ִ'ְר6ִיִמי> DZ ָקְרAְִני>, ְ'ִאיK!> ט!ֵרי 
ְלָווִטי>, ָהי! ָהלCD ְוָחD4ר ט!ָבא ִדְלהD>, !ְנִגיד! 
 <!Kר, !ְבִגי> ְ'ִאיD4ְוָח CDיד 0ַָלְייה!, ָהי! ָהלZְִדַאְנ
ַמִי8 ִ'ְלהD> ה!א, ָלא ִאְתַחAְָר> ַאְתָוו>, ְ'ָלא 

ִיְתַחAָר ט!ָבא ִדְלהD>, ֶאָ$א ְז0ֵיר ְז0ֵיר.
ְודְֹרֵׁשי ה' א ַיְחְסרּו ָכל טֹוב

ָבל ְלִיNְָרֵאל, ְ'ִאיK!> ִמYְֻד6ָא ְבִריC ה!א, ַמה  Eא
ְכִתיב. (תהלים לד) ְודְֹר6ֵי ְיָי Tא ַיְח4ְר! ָכל 
טDב. ֵרי6ֵי@ ִ'ְקָרא, ְ<ִפיִרי8 ָר6! ְוָר0ֵב!, ִאֵ$י> 
ְמָמָנ> ִ'6ְַאר Eִ0ַי>. ְודְֹר6ֵי ְיָי, ִאֵ$י> ִיNְָרֵאל, Tא 



טזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ֵאּלּו הֹוְלִכים ְועֹוִלים ְלַמְעָלה 
ְלַמְעָלה. ּוִמּׁשּום ָּכ ַהּטֹוב ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשֵהם ַמִים, 
ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור, ַעד ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי, ֶזה ֵטֵבת, 
ֶׁשֲהֵרי ָאז ְיֵמי ָהָרָעה ֵהם, ּוִמְתעֹוֶרֶרת אֹוָתּה ָרָעה 
 א ְמִאיָרה ִמּתֹו ּוִמְתַחֶּזֶקת, ְוַהַּכָּלה ַהְּקדֹוָׁשה
ֶמׁש. ָאז ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים, ֵאּלּו ֵהם ָהֵרי  ַהּשֶׁ
ַהחֶֹׁש, ָהֵרי ַהְּקָללֹות ִנְרִאים ּוִמְתַחְּזִקים ְועֹוִׂשים 

ָרעֹות ָּבעֹוָלם.
ַעל  ֶׁשּשֹׁוְלִטים  ְמֻמִּנים  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ָּפִרים  ִׁשְבִעים 

ִׁשְבִעים ַעִּמים

ה ְּבזֹו ָהעֹוָלה, ֶׁשֲהֵרי ָאז ֵאּלּו  ֵאּלּו ִאּשֶׁ ְּבָיִמים 
ים אֹוְכִלים ֶחְלָקם. ִׁשְבִעים ָּפִרים ֵאּלּו ֵהם  ָהִאּׁשִ
ִׁשְבִעים  ַעל  ְמֻמִּנים ֶׁשּשֹׁוְלִטים  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד 
ַעִּמים, ְועֹוִלים ְּביֹום ִראׁשֹון, ְויֹוְרִדים ְּבָכל יֹום 
ָויֹום, ְוִנְקָרִאים ָּפִרים ְמַנְּגִחים ַּבָּיִמים ֶׁשָּלֶהם. ֵאיִלם 
ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ְׁשַנִים ְּבָכל יֹום ֵהם ַי"ד ְיהָֹו"ה. ָיד 
ֶׁשּׁשֹוֶלֶטת ֲעֵליֶהם ָּתִדיר, ְּבָכל יֹום ָויֹום. ְּכָבִׂשים 

ְּבֵני ָׁשָנה, ַהִּמְנָין ֶׁשָּלֶהם ֵח"ץ.

ָנה ִׂשְמָחה ְּכֵאּלּו ַהָּיִמים ֵאין ִּביֵמי ַהּׁשָ

ְוִאם ּתֹאַמר, ִאם ָּכ, ַרע ַעִין ָאנּו ֶאְצָלם - ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי 
ָּכתּוב (משלי כה) ִּכי ֶגָחִלים ַאָּתה חֶֹתה ַעל רֹאׁשֹו. 
ֲאָבל ֲאַנְחנּו א נֹוְתִנים ֶאָּלא ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשֵאין ִּביֵמי 
ָנה ִׂשְמָחה ְּכֵאּלּו ַהָּיִמים. ּוִמְּפֵני ֶׁשֲאַנְחנּו נֹוְתִנים  ַהּשָׁ
ְּבטּוב ֵלב ּוְבִׂשְמָחה ֶׁשל ָרצֹון - ִמְתַהֵּפ ֲעֵליֶהם 
ְמָחה  ֶּגָחִלים ַעל ָראֵׁשיֶהם, ֶּגָחִלים לֹוֲהטֹות ֶׁשל ַהּשִׂ
ֶׁשָּלנּו עֹוׂשֹות ָלֶהם ָרע. י"ד (ה'), ע', וח"ץ, ָּכ עֹוִלים 

ַּבֶחְׁשּבֹון ֶׁשָּלֶהם.
ִאם ָרֵעב ׂשַֹנֲא ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם

ְוָכל ֶזה ִאם ּתֹאַמר ִמי ָנַתן ָלנּו ְלַהְקִריב ֲעֵליֶהם, 
אּוַלי ֵהם א רֹוִצים ֶאת ָּכל ֶזה? ֶאָּלא ֵאין ִׂשְמָחה 
ְלָכל ֵאּלּו ַהְמֻמִּנים ְּבָכל ֵאּלּו ַהּתֹוִרים, ָהֵאיִלים, 
ָנְתנּו ָלֶהם  ְוַהְּכָבִׂשים ְּכֵאּלּו, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְסעּודֹות ֵאּלּו. ְוִעם ָּכל ֶזה א ָקֵרב ַהּכֹל ֶאָּלא 
ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְלַבּדֹו, ְוֵהם ִמְתָקְרִבים ָׁשם 
ְוהּוא ְמַחֵּלק ָלֶהם. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב, (שם) ִאם ָרֵעב 
ׂשַֹנֲא ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם - ֵאּלּו ֵהם ָקְרְּבנֹות ֶהָחג. 
ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִים - ֵאּלּו ַמִים ֶׁשְרׁשּוִמים 
י ּוְׁשִביִעי,  ָּכאן ִּביֵמי ֶהָחג, ּוְביֹום ֵׁשִני, ּוְביֹום ִׁשּשִׁ

ְוִסיָמן - (שיר השירים ח) ּבֹו"ז ָיבּוזּו לֹו.

ַיְח4ְר! ָכל טDב, ִאֵ$י> ַאְזִלי> ְוִא$ָ7ַ4ְק! ְל0ֵיָ$א 
ְל0ֵיָ$א. !ְבִגי> ָ<C, ט!ָבא ִדְלהD> ְ'ִאיK!> ַמִי8, ָהי! 
Nִיִרי. ָ'א ֵטֵבת,  ָהלCD ְוָחD4ר. 0ַד ַהחֶֹד6 ָה0/
ַרת ַהִהיא ָר0ָה  וD, ְוִאְת0/ ְ'ָהא ְכֵדי> ְיֵמי ָהָר0ָה ה/
 DZְוִאְת7ְַקַפת, ְוַכָ$ה ַקִ'י6ָא ָלא ַאְנִהיַרת ִמ
 <!K6ְִמ6ָא, ְ<ֵדי> ִנְרא! ָרא6ֵי ֶהָהִרי8, ִאֵ$י> ִאי
ז!> ְוִאְת7ְָקפ!,  D6ָכא, ט!ִרי> ִ'ְלָווִטי> ִאְתח/ ֵרי ח/ ה/

ְו0ְַבִדי> Aִי6ִי> 0ָAְְלָמא.
ַעל  ֶׁשּׁשֹוְלִטים  ְמֻמִּנים  ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ָּפִרים  ִׁשְבִעים 

ִׁשְבִעים ַעִּמים

ֵני  ְ>יHִמיG ִאֵ$י>, ִאWֶה ְבַהאי עDָלה, ְ'ָהא ְכֵדי> ה/
ִאWִי8 ָאְכֵלי ח!ָלֵקיהD>. 6ְִבִעיPָ 8ִרי8 
ֵבל 6ְִבִעי8 ְמָמָנ>, ְ'6ְַלט! 0ַל  ִאֵ$י>, ִאיK!> ָלק]
6ְִבִעי> Eִ0ַי>. ְו$ְ4ִַקי> AְיDָמא ַקְדָמָאה, ְוַנְח7ֵי 
ְבָכל יDָמא ְויDָמא, ְוִאְקר!> Pִָרי8 ְמַנZְִחי> AְיDִמי> 
 <!Kָמא ִאיDָכל יAְ <י4ָר, 7ְֵריAֵֵאיִל8, ַאְר .<Dְלה'ִ
ָי"ד ְיהDָ"ה. ְיָדא ְד6ִָליָטא 0ַָלְייה! ָתִדיר, Aְָכל 
 <Dֵני 6ָָנה, ִמְנָייָנא ִדְלהAְ <ָמא. ִאְמִריDָמא ְויDי

.U"ֵח
ָנה ִׂשְמָחה ְּכֵאּלּו ַהָּיִמים ֵאין ִּביֵמי ַהּׁשָ

ֵויָנ> ְלַגAְַייה!. ִאי>,  ְוִאי 7ֵיָמא ִאי ָהִכי, ַרע 0ִַי> ה/
ְ'ָהא ְ<ִתיב, (משלי כה) ִ<י ֶגָחִלי8 ַא7ָה חֶֹתה 
ֵביָנ> ֶאָ$א ְבֶחְדָווָתא,  ָנ> ָלא ַיה/ ָבל א/ 0ַל רֹאD6. א/
ְ'ֵלית AְיDֵמי 7ָ6ַא, ֶחְדָווָתא, ְ<ִאֵ$י> יDִמי>. !ְבִגי> 
ִבי> Aְט!ב ִלAָא, !ְבֶחְדָווָתא ִדְרע!ָתא,  ָנ> ָיה/ ַ'א/
ִאְתַהCPָ 0ַָלְייה! ֶגָחִלי8 0ַל ֵרי6ֵיהZ ,<D!ְמִרי> 
ָט>, ְ'ֶחְדָווָתא ִדיָל>, 0ְַבֵדי לAִ <Dי6. י"ד, (ס"א  ְמַלה/

.<Dָנא ִדיְלהAָ6ְ!חAְ <$ְ4ִַקי C>ַ .Uה') ע', ְוח

ִאם ָרֵעב ׂשַֹנֲא ַהֲאִכֵלהּו ָלֶחם

ְוָכל ָ'א ִאי 7ֵיָמא ָמא> ָיִהיב ָל> ְלַאְקְרָבא 0ַָלְייה!, 
ִ'ְלָמא ִאיK!> ָלא ָב0ָא> ָ<ל ָ'א. ֶאָ$א ֵלית 
ֶחְדָווה ְלָכל ִאיK!> ְמָמָנ>, Aְָכל ִאיD7 <!Kִרי8 ֵאיִלי8 
 <Dל ֵבי  ַיה/ ְ'ִיNְָרֵאל  ָתא  /06ַAְ ְ<ָהֵני,  ְוִאְמִרי> 
4ְע!ְד7ִי> ִאֵ$י>. ְוִע8 ָ<ל ָ'א ָלא ִמְתַקְרב! כָֹ$א, 
 <!Kְוִאי ֶאָ$א ְלק!ְד6ָא ְבִריC ה!א ִבְלחDדDי, 
ִמְתָקְרֵבי ַתEָ>, ְוִאיה! ָפִליג לD>. ְו0ַל ָ'א ְכִתיב, 
ִכֵלה! ָלֶח8, ִאֵ$י>  \ ַהא/ (משלי כה) ִא8 ָר0ֵב Nַֹנא/

ִאיK!> ָקְרAְִני> ְ'ַחג. ְוִא8 ָצֵמא ַה6ְֵקה! ָמִי8, ִאֵ$י> 
ַמִי8 ִ'ְר6ִיִמי> ָהָכא ְביDֵמי ְ'ַחג. !ְביDָמא ִתְנָייָנא, 
ְּביDָמא 7ִ6ְיָתָאה !6ְִבי0ָָאה, ְו4ִיָמ> (שיר השירים ח) 

.Dז ָיב!ז! ל"DA
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ּוְבַאֲהַבת  ְּבִׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל  ְמַנְּסִכים  ֲאֶׁשר  ַמִים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ַמִים ַרִּבים א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה - ֵאּלּו 
ֵהם ַמִים ֲאֶׁשר ְמַנְּסִכים ִיְׂשָרֵאל ְּבִׂשְמָחה ּוְבַאֲהַבת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֶׁשָּכתּוב (ישעיה יב) ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים 
ְּבָׂשׂשֹון. ּוְנָהרֹות א ִיְׁשְטפּוָה - ֵאּלּו ֵהם ַנֲהרֹות 
ִרים  ֲאַפְרְסמֹון ָטהֹור, ֶׁשֻּכָּלם ְּדבּוִקים ּוִמְתַקּׁשְ
ְּבַאֲהָבה זֹו. ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה 
ּבֹוז ָיבּוזּו - ֶזה ָסָמֵאל, ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ִלְהיֹות לֹו 
ֵחֶלק ִאָּתם ְּבֵאּלּו ַהַּמִים ֶׁשְרׁשּוִמים ָּכאן ַּבָּפָרָׁשה, 
ֶׁשָּכתּוב ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָּבַאֲהָבה ּבֹוז 
ָיבּוזּו, ִסיָמן ֶׁשל ֵאּלו ַהַּמִים ּבֹו"ז - ָיבּוזּו לֹו ַוַּדאי, 
ֶׁשֲהֵרי ֻּכָּלם ֶנְחָׁשִבים ֶאְצֵלנּו ֶחֶרׂש ִנְׁשָּבר, ֶׁשֵאין 

לֹו ַּתָּקָנה ְלעֹוָלִמים.

ֵאין ָלֶהם ִּתּקּון ִאָּתנּו ְוא ְלעֹוָלִמים

ַהַּמִים ֶׁשָּלֶהם ֶנֱחָלִקים ִּביֵמי ּבֹו"ז. ִנְׁשֲארּו ְׁשָאר 
ָיִמים, ֶׁשֵהם ג' ד' ה' (נֹוְטִריקֹון) ֲחִמיִׁשי ְרִביִעי ְׁשִליִׁשי, 
ְוִסיָמן - (ישעיה מה) ֶחֶר"ׂש ֶאת ַחְרֵׂשי [ָה]ֲאָדָמה, 
ְוֵאין ָלֶהם ִּתּקּון ִאָּתנּו ְוא ְלעֹוָלִמים. ְוִאם ּתֹאַמר, 
ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו ָּכתּוב ָׁשם, (תהלים כב) ִּכי א ָבָזה ְוא 

ִׁשַּקץ ֱענּות.
ִרּׁשּום ַהָּיִמים ַמְתִחיל ְּביֹום ֵׁשִני

יֹום ִראׁשֹון ָמה עֹוֶׂשה לֹו? ֶאָּלא א ִנְקָרא ִראׁשֹון 
ה ָעָׂשר ְסָתם, ְּבִלי  ְוא ִנְקָרא ֶאָחד, ֶאָּלא ֲחִמּשָׁ
ִרּשּׁום ְּכָלל. ֲאָבל ַהְתָחַלת ִרּשּׁום ַהַּמִים ִמּיֹום ֵׁשִני 
 ִני, ּוִמּשּׁום ָּכ הּוא. ְוָכ ָראּוי, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין טֹוב ַּבּׁשֵ
א ָרׁשּום ִראׁשֹון ְוא ֶאָחד ְּכָלל, ְוהּוא ִּבְסָתם, 
ּוַמְתִחיל ִרּשּׁום ַהָּיִמים ְּביֹום ֵׁשִני. ְוֶנְחְלקּו ַמִים 
ְּבבֹו"ז, ְוִנְׁשֲארּו ִּביֵמי ֶחֶר"ׂש, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַהֹּכל 

.ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי
ִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ַּבּיֹום ַהּׁשְ

 ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְדִעים ְלִהָּכֵנס ְלתֹו
מַֹח ָהֱאגֹוז, ּוְכֵדי ְלִהָּכֵנס ְלתֹו ַהּמַֹח ְמַׁשְּבִרים 
ְקִלּפֹות ֵאּלּו ְוִנְכָנִסים. ַמה ָּכתּוב ְלַאַחר ָּכל ֶזה? 
ְברּו  ִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם. ְלַאַחר ֶׁשּשָׁ ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ָּכל ֵאּלּו ַהְּקִלּפֹות, ְוָׁשְברּו ַּכָּמה ֲחִתיכֹות, ְוַכָּמה 
ְנָחִׁשים ָהְרגּו, ְוַכָּמה ַעְקַרִּבים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְּבֵאּלּו 
ָהֵרי ַהחֶֹׁש, ַעד ֶׁשָּמְצאּו ְמקֹום ִיּשּׁוב ְוִעיר ְקדֹוָׁשה 
ֻמֶּקֶפת חֹומֹות ָסִביב ָסִביב - ָאז ִנְכָנִסים ֶאְצָלּה, 
ַלֲעׂשֹות ְמנּוָחה ָׁשם ְוִלְׂשמַֹח ָּבּה. ַוֲהֵרי ֵּבַאְרנּו 

ַהָּדָבר.

ּוְבַאֲהַבת  ְּבִׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל  ְמַנְּסִכים  ֲאֶׁשר  ַמִים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ָבה, ִאֵ$י>  ַמִיI ַרAִיT 8א י!ְכל! ְלַכDAת ֶאת ָהַאה/
Aְֶחְדָוה  ִיNְָרֵאל,  ְמַנXְֵכי  ִ'י  ַמִי8,   <!Kִאי
!ִבְרִחימ! ְדק!ְד6ָא AְִריC ה!א, ִ'ְכ7ִיב, (ישעיה יב) 
!6ְַאְב87ֶ ַמִיDNNָAְ 8>. !ְנָהרDת Tא ִי6ְְטפ!ָה, 
ַפְר4ְמDָנא ַ'ְכָיא, ְ'ֻכְ$ה!  ֵרי ְדא/ ִאֵ$י> ִאיK!> ַנה/
ַדְבֵקי !ִמְתַקWְֵרי ִבְרִחימ! ָדא. ִא8 ִי7ֵ> ִאי6 ֶאת 
ָבה DAז ָיב!ז!, ָ'א 4ַָמֵאל,  ָ<ל הAֵ <DיתAָ Dַאה/
ַדְייה!,  ָבה ְ'ִיNְָרֵאל, ְלֶמ̂הֵוי ֵלי@ ח!ָלָקא ַבה/ Aְַאה/
AְִאיK!> ַמִי8 ִ'ְר6ִיִמי> ָהָכא ְבַפְר7ָ6ְא, ִ'ְכ7ִיב 
ָבה DAז  ִא8 ִי7ֵ> ִאי6 ֶאת ָ<ל הAֵ <DיתAָ Dַאה/
ָיב!ז!, 4ִיָמָנא ְדִאיK!> ַמִיDA 8"ז, ָיב!ז! לD ַוָ'אי, 
6ִיב! ְלַגAָ>, ֶחֶרN ִנAָ6ְר, ְ'ֵלית  ְ'ָהא ֻכְ$ה! ִאְתח/

ֵלי@ ַתYָָנה ְל0ְָלִמי>.
ֵאין ָלֶהם ִּתּקּון ִאָּתנּו ְוא ְלעֹוָלִמים

ר!  ַמִיI ִ'ְלהD> ִאְתPְִליג! ְביDִמי> DA"ז, ִא7ָ6ְא/
ִמי6ִי  6ְַאר יDִמי>, ְ'ִאיK!> ג' ד' ה' (נֹוָטִריקֹון) ח/
ְרִביִעי 6ְִלי6ִי, ְו4ִיָמ>, (ישעיה מה) ֶחֶר"N ֶאת ַחְרNֵי 
ָד>, ְוָלא ְל0ְָלִמי>.  ָדָמה, ְוֵלית לY7ִ <D!ָנא ַבה/ [ָה]א/
ְוִאי ֵתיָמא DAז ָיב!ז! לD ְ<ִתיב. ָהָת8 (תהלים כב) ִ<י 

Tא ָבָזה ְוTא UYַ6ִ 0̂נ!ת.
ִרּׁשּום ַהָּיִמים ַמְתִחיל ְּביֹום ֵׁשִני

יHָמא ַקְדָמָאה ָמאי 0ִָביד ֵלי@. ֶאָ$א ָלא ִאְקֵרי 
ִמWָה  ִראD6>, ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ֶאָ$א ח/
ָבל 6ֵיר!ָתא  Nָ0ָר 4ְָתAְ ,8ָלא ְר6!ָמא ְכַלל. א/
ֵזי, Aְִגי>  ֵוי. ְוָהִכי ִאְתח/ ִדְר6ִימ! ְדַמִיי>, ִמ8DV 6ִֵני ה/
 <D6ָלא ְר6ִי8 ִרא ,C>ָ <ִני, !ְבִגיWֵAַ בDֵלית ט'ְ
ֵוי ִב4ְָת8, ְו6ֵָרי ְר6ִימ! ְ'יDִמי>,  ְוָלא ֶאָחד ְ<ַלל, ַוה/
Aְי8D 6ִֵני. ְוִאְתPְָלג! ַמִיAְ 8בD"ז, ְוִא7ָ6ְָאר! AְיDִמי> 

ֶחֶר"N, ְ<ָמה ְדִא7ְַמר, ְוכָֹ$א ַכְ'ָקא ֵיאDת.
ִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ַז7ָָאה ח!ָלֵקיהD> ְ'ִיNְָרֵאל, ְ'ַיְד0ֵי (דף רנ"ט ע"ב) 
!ְבִגי>  ֶד̂אגDָזא.  מDָחא   Dְלג ְלַאְעָלָאה 
ִאֵ$י>,  ְקִליִפי>  ְמַתAְִרי>  ְלגD מDָחא,  ְלֵמי0ָאל 
ְו0ָאִלי>. ַמה ְכִתיב ְלָבָתר ָ<ל ַהאי. Aַי8D ַהWְִמיִני 
ֵני ְקִליִפי>,  ֶצֶרת 7ְִהֶיה ָלֶכ8. ְלָבָתר ְ'ַתְבר! ָכל ה/ /0
ְוַתְבר! ַכEָה ְגִזיִזי>, ְוַכEָה ְנָח6ִי8 ַקְטל!, ְוַכEָה 
D6ָכא, 0ַד  0ְַקַרAִי8 ַ'ַהוD לAְ <DִאיK!> ט!ֵרי ַדח/
ָתר ְ'ִיW!ָבא, ְוַקְר7ָא ַקִ'י6ָא, ַמְקPָא  ְ'ַא6ְָ<ח! א/
6!ִרי> 4ְחDר 4ְחDר, ְ<ֵדי> 0ָאל! ְלַגAָ@, ְלֶמְעAַד 
ַנְייָחא ַתEָ>, !ְלֵמ̂חֵדי ָב@. ְוָהא אDִקיְמָנא ִמָ$ה.



יאזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ְוֶזהּו ֲעֶצֶרת, ֲאֵסיָפה, ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאָסף ַהּכֹל ֶאְצָלּה. 
ִּתְהֶיה ָלֶכם, ְוא ְלַאֵחר, ִלְׂשמַֹח ִאָּתם ַּבֲאדֹוְנֶכם, 
ְוהּוא ִאְּתֶכם. ְוַעל ֵּכן ָּכתּוב, (תהלים לב) ִׂשְמחּו ַבה' 

ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב.

ליל ‚' פר˘˙ ˙ˆו‰ („ף ˜פב ע"ב)
ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהַּמּצֹות ְלֻעַּמת ִׁשְבַעת ְיֵמי ֻסּכֹות

ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר - ֶזהּו ָמקֹום ֶׁשִּנְקָרא ָׁשמֹור. 
ּוִמְּפֵני ֵכן ָּכתּוב ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר, ִׁשְבַעת 
ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצּוִיִת. ִׁשְבַעת ָיִמים ֵאּלּו 
ֵאיָנם ְּכִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֶׁשל ֻסּכֹות, ֶׁשֵהם ֶעְליֹוִנים, 
ְוֵאּלּו ַתְחּתֹוִנים. ְוַעל ֶזה, ְּבֵאּלּו ַהֵּלל ָּגמּור, ּוְבֵאּלּו 
ֵאין ַהֵּלל ָּגמּור, ְוַעל ֶׁשֵהם ְלַמָּטה - ִׁשְבַעת ָיִמים 
ּתֹאַכל ַמּצֹות. ַמּצֹת ָּכתּוב ָחֵסר ְּבִלי אֹות ו', ֶׁשֶּטֶרם 

ׁשֹוִרים ֵאּלּו ַהָּיִמים ָהֶעְליֹוִנים, סֹוד אֹות ו'.

ַמּדּוַע יֹוֵרד ּסֹוד ֶזה ֶׁשל ַחג ַהַּמּצֹות?

ַהַּמּצֹות  ַחג  ֶׁשל  ֶזה  ֶׁשּסֹוד  ֵּכיָון  ּתֹאַמר,  ְוִאם 
ִהְתַקֵּדׁש, ַמּדּוַע יֹוֵרד? ֶׁשֲהֵרי ָלַמְדנּו, ַמֲעִלים ַּבּקֶֹדׁש 
ְוא מֹוִריִדים. ּוַמּדּוַע יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים 

ַהַּתְחּתֹוִנים?
ּוְלַקֵּדׁש  ֵּביתֹו  ַעל  ְלַכֵּפר   ָצִרי ִהְתַקֵּדׁש,  ֶׁשהּוא  ֵכיָון 

אֹוָתם, ְוַעל ֶזה יֹוֵרד ְלַמָּטה ְלַקֵּדׁש ֵּביתֹו

ּבֹא ּוְרֵאה, ָּכתּוב (ויקרא טז) ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוגֹו'. 
 (ְלַכֵּפר) ַעל ַעְצמֹו ְתִחָּלה, ְוַאַחר ָּכ ִמי ֶׁשְּיַכֵּפר ָצִרי
ַעל ֵּביתֹו. ְּכֻדְגַמת ֶזה, ַמְדֵרָגה זֹו ַמְתִחיָלה ְלִהְתַקֵּדׁש 
ה ְלַכֵּפר ָעָליו, ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ִהְתַקֵּדׁש,  ְוָלֵצאת ִּבְקֻדּׁשָ
ָצִרי ְלַכֵּפר ַעל ֵּביתֹו ּוְלַקֵּדׁש אֹוָתם, ְוַעל ֶזה יֹוֵרד 
ְלַמָּטה ְלַקֵּדׁש ֵּביתֹו. ּוַבֶּמה ְמַקֵּדׁש ָלֶהם? ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשְּלַמָּטה, ְּבֶחְׁשּבֹון ָהעֶֹמר. ְוֵכיָון ֶׁשֵאּלּו ִמְתַקְּדִׁשים, 
ְצִריִכים ְלַהֲעלֹות אֹוָתּה ְלַמְעָלה. ֶׁשֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ֵּבית 
ר  ַהַּמְלָּכה ִמְתַקֵּדׁש, ָאז עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ְלִהְתַקּׁשֵ

ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה.

ֶחְׁשּבֹון ַּבֲעִמיָדה ַעל ָהַרְגַלִים

ְוַעל ֶזה ָאנּו עֹוִׂשים ֶחְׁשּבֹון ַּבֲעִמיָדה ַעל ָהַרְגַלִים, 
ְלִפי ֶׁשֵאּלּו ַהָּיִמים, ָיִמים ֶעְליֹוִנים ֵהם. ְוֵכן ְּבָכל ְזַמן 
ֶׁשִּנְכָנס ָאָדם ְלֵאּלּו ַהָּיִמים ָהֶעְליֹוִנים, ֵּבין ִּבְתִפָּלה 
ֵּבין ְּבֶׁשַבח, ָצִרי ַלֲעמֹד ַעל ַרְגָליו, ַהְיֵרַכִים ְוַהּגּוף 
ְּכֶאָחד ָׁשם. ְיֵרַכִים ְוגּוף ַלֲעִמיָדה ְּכָזָכר ֶׁשעֹוֵמד 

ָתר ְ'ִמְתְ<ַנ6 <ָֹ$א  ֶצֶרת, ְ<ִני6!. א/ ְוָדא ִאיה! 0/
ָרא, ְלֶמְחֵ'י  ְלַגAָ@. 7ְִהֶיה ָלֶכ8, ְוָלא ְלַאח/
ַדְייכ!. ְו0ַל ָ'א ְכִתיב,  ַאAְ <!7ָמאֵריכD>, ְוִאיה! ַבה/
(תהלים לב) Nְִמח! Aַיָי ְוִגיל! ַצִ'יִקי8 ְוַהְרִנינ! ָ<ל 

ִי6ְֵרי ֵלב.

ליל ‚' פר˘˙ ˙ˆו‰ („ף ˜פב ע"ב)
ִׁשְבַעת ְיֵמי ַחג ַהַּמּצֹות ְלֻעַּמת ִׁשְבַעת ְיֵמי ֻסּכֹות

ָתר ְ'ִאְקֵרי  ֶאת ַחג ַהDdEַת 6ְ7ִמֹר, ַהאי ִאיה! א/
6ָמDר. !ְבִגי> ָ<C ְ<ִתיב, ֶאת ַחג ַהDdEַת 
6ֶר ִצִ!יִת\.  6ְ7ִמֹר 6ְִב0ַת ָיִמי8 7ֹאַכל ַמDdת ַ<א/
6ְִב0ַת ָיִמי8 ִאֵ$י>, ָלאו ִאיK!> ְ<6ְִב0ַת ַהVִָמי8 
ְ'D>4ֻת, ְ'ִאיK!> ִעָ$ִאי> ְוִאֵ$י> 7ָ7ִַאי>. ְו0ַל ָ'א, 
AְִאיK!> ַהֵ$ל Zָמ!ר, !ְבָהֵני ָלאו ַהֵ$ל Zָמ!ר, ְו0ַל 
ְ'ִאיK!> ְלַת7ָא, 6ְִב0ַת ָיִמי8 7ֹאַכל ַמDdת. ַמdֹת 
ְ<ִתיב ָח4ֵר Aְָלא ו', ְ'0ַד ָלא 6ָָרא> ִאיK!> יDִמי> 

ִעָ$ִאי>, ָרָזא ְדו'.
ַמּדּוַע יֹוֵרד ּסֹוד ֶזה ֶׁשל ַחג ַהַּמּצֹות?

ְוִאי 7ֵיָמא, ֵ<יַו> ְ'ַהאי ָרָזא ְדַחג ַהDdEַת ִאְתַקָ'6, 
ִלי> YAֶַֹד6 ְוָלא  ַמאי ַנְח7ָא, ְ'ָהא ָתֵניָנ> ַמ0/ א/
יDִמי>   <!Kְבִאי ְלַת7ָא  ַנְח7ָא  ַמאי  מDִריִדי>, א/

7ָ7ִַאי>.
ּוְלַקֵּדׁש  ֵּביתֹו  ַעל  ְלַכֵּפר   ָצִרי ִהְתַקֵּדׁש,  ֶׁשהּוא  ֵכיָון 

אֹוָתם, ְוַעל ֶזה יֹוֵרד ְלַמָּטה ְלַקֵּדׁש ֵּביתֹו

 DיתAֵ ְב0ַד! Dד /0Aַ רPֶא ָחֵזי, ְ<ִתיב (ויקרא טז) ְוִכ?ָ
ְוגD', ָמא> ִ'ְיַכPֵר, ִאְצְטִריC (נ"א ְלַכְּפָרא) 0ֵָלי@ 
Aְַקְדִמיָתא, !ָבַתר 0ַל Aֵיֵתי@. ְ<ַגְווָנא ָדא, ַהאי 
ִרי ְלִאְתַקְ'6ָא !ְלָנְפָקא ִבְקד!6ָה,  ַדְרZָא, 6ָא/
ְלַכPְָרא 0ֵָלי@, ְוֵכיָו> ְ'ִאיה! ִאְתַקָ'0ֵAָ ,6י ְלַכPָָרא 
0ַל Aֵיֵתי@, !ְלַקְ'6ָא לD>, ְו0ַל ָ'א ַנְח7ָא ְלַת7ָא 
ְלַקְ'6ָא ֵביֵתי@. !ְבָמה ְמַקֵ'6 לAְ ,<DִיNְָרֵאל 
ְ'ִאֵ$י>  ְוֵכיָו>  ְדעDֵמר  Aְח!Aָ6ְָנא  ִ'ְלַת7ָא. 
ִמְתַקְד6ָא>, 0ֵAָיָנ> ְל$ְ4ַָקא ָל@ ְל0ֵיָ$א, ְ'ָהא ַכד 
4ְַלַקת  ְ<ֵדי>  ִאְתַקְד6ַת,  ְדַמְטרDִניָתא  Aֵיָתא 
ְל0ֵיָ$א, ְלִאְתַקWְָרא ְבִאיK!> יDִמי> ִעָ$ִאי> (דף קפ"ג 

ע"א) ְל0ֵיָ$א.

ֶחְׁשּבֹון ַּבֲעִמיָדה ַעל ָהַרְגַלִים

ָנ> 0ְַבִ'י> ֻחAָ6ְָנא, AְִקV!ָמא 0ַל ַקְייִמי>,  ְוKַל ָ'א א/
Aְִגי> ְ'ִאיK!> יDִמי>, יDִמי> ִעָ$ִאי> ִאיK!>, ְוֵכ> 
Aְָכל ִזְמָנא ְ'0ָאל Aַר ָנ6 ְלִאיK!> יDִמי> ִעָ$ִאי>, 
Aֵי> AְִצלDָתא, Aֵי> 6ְAִָבָחא, ִאְצְטִריC ְלַקVְיָמא 
ָדא Eָ7ַ>. ַיְרִ<י> ְוג!ָפא  0ַל ַרְגלDי, ַיְרִ<י> ְוג!ָפא ַכח/
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זַֹהר ְוַהֻּסָּכה יב

ְּבכֹחֹו, ְוא ִכְנֵקָבה ֶׁשַּדְרָּכּה ָלֶׁשֶבת. ְועֹוד, ִמּשּׁום 
ֶׁשַבח ֶׁשל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון.

ְּפטּור ַהָּנִׁשים ֵמֶחְׁשּבֹון ֶזה

ּוִמּשּׁום ֶׁשהּוא סֹוד ַהָּזָכר, ָנִׁשים ְּפטּורֹות ֵמֶחְׁשּבֹון 
ר  ֶזה, ְוא ְמֻחָּיִבים ִלְמנֹות, ַרק ַהְּזָכִרים, ְלִהְתַקּשֵׁ
ָּכל ֶאָחד ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי. ְּכֵעין ֶזה, (שמות כג) ֵיָרֶאה ָכל 
ְזכּוְר. ְזָכִרים ְוא ָנִׁשים. ִמּׁשּום ֶׁשּסֹוד ַהְּבִרית 
ְּבָזָכר הּוא, ְוא ִבְנֵקָבה, ּוִמּשּׁום ֶׁשֲעִמיָדה סֹוד 

ְלַמְעָלה, ָנִׁשים א ִמְתַחְּיבֹות.
ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה

ְוסֹוד ָלַמְדנּו ָכאן, ֶׁשְּבָכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֵמֵאּלּו 
ה יֹום ֶאָחד (ּוִמְתַאֵחד)  ַהָּיִמים ָהֶעְליֹוִנים נֹוֶטֶלת ַהְּקֻדּׁשָ
ֶׁשל ֵאּלּו ַהַּתְחּתֹוִנים, ְוזֹו ַהַּתְחּתֹוָנה ִנְקֵראת ָׁשבּוַע, 
ֶׁשִּמְתַקֵּדׁש ְּבִׁשְבָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים. ְוֵכן ְּבָכל ִׁשְבָעה 
ים ָיִמים, ַעד ְוא ַעד ִּבְכָלל.  ְוִׁשְבָעה ֵמֵאּלּו ֲחִמּׁשִ
ְוַכֲאֶׁשר ִנְמָצִאים ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים, 
ִנְמְצאּו ְלַמָּטה ֶׁשַבע ָיִמים ֶׁשִּמְתַקְּדִׁשים ָּבֶהם, ְוָכל 
ַבע. ְוַעל ֶזה  ֶאָחד ִנְקָרא ָׁשבּוַע ֶׁשעֹוֶלה ְבֵאּלּו ַהּשֶׁ
ָּכתּוב (ויקרא כג) ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה. ִמּשּׁום 

ֶׁשֵאּלּו ְנֵקבֹות, ָּתַפס ַהָּכתּוב ָלׁשֹון ֶׁשל ְנֵקבֹות.
בּועֹות ַחג ַהּׁשָ

ְוַכֲאֶׁשר ִהְתַקְּדׁשּו ָבֶהם ְוַהַּבִית ִנְתַקן ְלִהְתַחֵּבר 
בּועֹות, ֵמאֹוָתן  ה ְּבַבְעָלּה, ָאז ִנְקָרא ַחג ַהּשָׁ ִאּׁשָ
ָיִמים ֶעְליֹוִנים  ְנֵקבֹות ֶׁשּׁשֹוִרים ֲעֵליֶהן אֹוָתם 
ֶׁשִּנְתַקְּדׁשּו ָּבֶהם. ּוִמּׁשּום ֶזה ָּכתּוב ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם, 
ֵהם ֶׁשָּלֶכם, ְוא ָכתּוב ְּבָׁשבּועֹות, ְלִפי ֶׁשָּכ ַּגם 

ִמְתַקְּדִׁשים ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה ִעָּמֶהם.
ים - יֹום ָהֶעְליֹון  יֹום ַהֲחִמּׁשִ

ְוַעל ֶזה ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיִעים ְלִתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים ָיִמים, 
ים  ַהּיֹום ַההּוא ָהֶעְליֹון ֶׁשֲעֵליֶהם, ֶׁשהּוא יֹום ַהֲחִמּשִׁ
ֶׁשּׁשֹוֵלט ַעל ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים ָיִמים, סֹוד ְּכָללּות 
ַהּתֹוָרה, ְּבֵתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָּפִנים, ְוָאז ַהּיֹום ָהֶעְליֹון 
ים, ְּבִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ַמָּטה,  ַההּוא, ַהּיֹום ַהֲחִמּׁשִ

מֹוִציא תֹוָרה ְּכלּוָלה ְּבֵתַׁשע ְוַאְרָּבִעים ָּפִנים.

ליל „' פר˘˙ ˙ˆו‰ („ף ˜פ"ו ע"ב)
ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ְּפִרי ֵעץ ָהָדר

ה ָעָׂשר יֹום, ָאז נֹוֵטל  ְוַכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַּבֲחִמּשָׁ
ְלָבָניו ִלְפרֹׂש ְּכָנָפיו ֲעֵליֶהם ְוִלְׂשמַֹח ִעָּמֶהם. ְוַעל 
ֶזה ָּכתּוב ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. ְּפִרי ֶזה 

ְלַקVְיָמא, ִ<ְדכ!ָרא ְדַקVְיָמא ְבֵחיֵלי@, ְוָלא ְכנ!ְקָבא 
ְדָאְרָחָהא ְלֵמיַתב. ְועDד Aְִגי> 6ְָבָחא ְד0ְָלָמא 

ִעָ$ָאה.
ְּפטּור ַהָּנִׁשים ֵמֶחְׁשּבֹון ֶזה

Pְט!רDת  ָנ6ִי8  ִדְדכ!ָרא,  ָרָזא  ְ'ִאיה!   GְבִגיF
ֵמח!Aָ6ְָנא ָ'א, ְוָלא ִמְתַחְייָב> ְלִמיְמֵני ַבר 
ְ'כ!ִרי>, ְלִאְתַקWְָרא ָכל ַחד ְ<ְדָקא ֵיאDת. ְ<ַגְווָנא 
ָדא, (שמות כג) ֵיָרֶאה ָכל ְזכ!ְר\, ְ'כ!ִרי>, ְוָלא ָנ6ִי>. 
Aְִגי> ְ'ָרָזא ִדְבִרית Aְִדכ!ָרא ִאיה!, ְוָלא ְבנ!ְקAָא, 
!ְבִגי> ְ'ַקVְיָמא ָרָזא ְל0ֵיָ$א, ָנ6ִי> ָלא ִמְתַחְייָב>.

ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה

ְוָרָזא אDִליְפָנא ָהָכא, ִ'ְבָכל 6ְִב0ַת יDִמי>, ֵמִאֵ$י> 
יDִמי> ִעָ$ִאי>, ַנְטָלא ְקד!Wָא יDָמא ַחד (ּוִמְתַאַחד) 
6ָב!0ַ,  ִאְקֵרי  ַת7ָָאה  ְוַהאי  7ָ7ֵַאי,  ְ'ִאֵ$י> 
ְ'ִאְתַקָ'6ִAְ 6ְב0ָה יDִמי> ִעָ$ִאי>. ְוֵכ> Aְָכל 6ְִב0ָה 
ְו6ְִב0ָה ֵמִאיK!> ַחְמ6ִי> יDִמי>, 0ַד ְוָלא 0ַד Aְִכָלל, 
ִעָ$ִאי>,  יDִמי>  !ֵת6ַע  ַאְרAְִעי>  ִא7ְ6ְָכח!  ְוַכד 
ִא7ְ6ְָכח! ְלַת7ָא 6ֶַבע יDִמי>, ְ'ִאְתַקָ'Aְ !6ה! 
ְוָכל ַחד ִאְקֵרי 6ָב!0ַ, ְ'0ָאל AְִאיK!> 6ֶַבע. ְו0ַל 
ָ'א ְ<ִתיב, (ויקרא כג) 6ֶַבע Aָ6ַתDת 7ְִמימDת 7ְִהֶייָנה. 
Aְִגי> ְ'ִאיK!> נ!ְקִבי>, ָנַקט ְקָרא ִלי6ָָנא ְדנ!ְקִבי>.

בּועֹות ַחג ַהּׁשָ

ְוַכד ִאְתַקָ'6! ְבה!, !ֵביָתא, ִמ7ְַתְקָנא ְלִאְתַחAְָרא 
ִא7ְָתא Aְַבְעָל@, ְ<ֵדי> ִאְקֵרי ַחג 6ָב!עDת, 
ֵמִאינ!> נ!ְקֵבי ְ'6ָאר! 0ַָלְייה! ִאיK!> יDִמי> ִעָ$ִאי>, 
ְ'ִאְתַקָ'6! ְבה!. !ְבִגי> ָ<C ְ<ִתיב 6ָAְב!עDֵתיֶכ8, 
ִאיK!> ִ'ְלכD>, ְוָלא ְכִתיב 6ָAְב!עDת, Aְִגי> ְ'ָהִכי 

.<DהEְָרֵאל ְלַת7ָא ִעNְָנֵמי ִמְתַקְ'6ִי> ִי
ים - יֹום ָהֶעְליֹון  יֹום ַהֲחִמּׁשִ

ְוKַל ָ'א ַכד ָמט!> ְלֵת6ַע ְוַאְרAְִעי> יDִמי>, ַהה!א 
יDָמא ִעָ$ָאה ְד0ַָלְייה!, ְ'ִאיה! יDָמא ְדַחְמ6ִי>, 
ְ'$ִ6ַיט 0ַל 0ָ6ְ7ִה ְוַאְרAְִעי> יDִמי>, ָרָזא ִדְכָלָלא 
ְדאDַרְייָתא, Aְִת0ָ6ְה ְוַאְרAְִעי> ַאְנPִי>, !ְכֵדי> ַהה!א 
Aְִאְת0ָר!ָתא  ְ'ַחְמ6ִי>,  יDָמא  ִעָ$ָאה,  יDָמא 
Aְִת0ָ6ְה  ְכָלָלא  אDַרְייָתא  ַאPִיק  ִדְלַת7ָא, 

ְוַאְרAְִעי> ַאְנPִי>.

ליל „' פר˘˙ ˙ˆו‰ („ף ˜פ"ו ע"ב)
ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ְּפִרי ֵעץ ָהָדר

ֵמי4ָר יDִמי>, ְ<ֵדי> ָנִטיל  ְוַכד ִיNְָרֵאל ִאיAַ <!Kח/
ִלְבנDי, ְלָפְרNָא ַגְדDPי 0ַָלְייה!, !ְלֵמ̂חֵדי 
 8DיAַ ָלֶכ8  !ְלַקְח87ֶ  ְ<ִתיב  ָ'א  ְו0ַל   .<DהEְִע
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יגזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

הּוא ִאיָלן ֶׁשִּנְקָרא ֵעץ ְּפִרי, ְוִנְמָצא בֹו ְּפִרי. ֵעץ 
ָהָדר - ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (תהלים צו) הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו. ָמה 
ַהַּטַעם ִנְקָרא ָהָדר, ּוִמי הּוא ָהָדר? ֶאָּלא ֶזה ַצִּדיק.

ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל

ַמּדּוַע ִנְקָרא ָהָדר, ַוֲהֵרי ָמקֹום ֻמְסָּתר הּוא ֶׁשֵאין 
לֹו ִגּלּוי, ְוָצִרי ְלִהְתַּכּסֹות ָּתִמיד, ְוֵאין ָהָדר ֶאָּלא ִמי 
ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ּוִמְתָרֶאה? ֶאָּלא, ַאף ַעל ַּגב ֶׁשהּוא ַדְרָּגה 
ֻמְסֶּתֶרת, ִהּדּור הּוא ֶׁשל ָּכל ַהּגּוף, ְוא ִנְמָצא ִהּדּור 
ַלּגּוף ֶאָּלא בֹו. ָמה ַהַּטַעם? ִמי ֶׁשֵאין ִעּמֹו ַמְדֵרָגה 
זֹו, ֵאין ּבֹו ִהּדּור ָלבֹא ִּבְבֵני ָאָדם. קֹולֹו ֵאין ִעּמֹו 
ְבִדּבּורֹו (ְּכָזָכר), ְוִהּדּור (ְוִדּבּור) ֶׁשל קֹול ִנְפָסק ִמֶּמּנּו. 
ְזָקנֹו ַוֲהַדר ְזָקנֹו א ִעּמֹו, ְוַאף ַעל ַּגב ֶׁשִּמְתַּכֵּסית 
ַהַּדְרָּגה ַהִהיא, ָּכל ִהּדּור ַהּגּוף ָּתלּוי ּבֹו, ּוִמְתַּכֶּסה 
ּוִמְתַּגֶּלה. ּוִמְּפֵני ֵכן ֵעץ ָהָדר הּוא, ֵעץ ֶׁשָּכל ִהּדּור 

ַהּגּוף ָּתלּוי ּבֹו, ְוֶזהּו הּוא ֵעץ עֶֹׂשה ְּפִרי.
ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל

ה ְּבַבְעָלּה ְּבִלי  ַּכּפֹת ְּתָמִרים - ָּכאן ִנְכֶלֶלת ִאּשָׁ
ֵפרּוד, ַּכּפֹת ְּתָמִרים ְּכֶאָחד. ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת - ְׁשָׁשה. 
ְוָעִלים ֶׁשּלֹו - ֶזה ְּבַצד ֶזה, ְוֶזה ְּבַצד ֶזה, ְוֶאָחד 
ֶׁשּׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהם. ְוַעְרֵבי ָנַחל - ְׁשַנִים, ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ֵריַח ְוַטַעם, ְּכׁשֹוַקִים ְּבֶבן ָאָדם. (ּוִמְּפֵני ֵכן) לּוָלב נֹוֵטל 
ְדָרה ֶׁשַּמֲעִמיד ֶאת ַהּגּוף. ּוַמה  ֻּכָּלם, ְּכחּוט ַהּשִׁ
ּיֹוֵצא ַהחּוָצה ֶטַפח - ָּכ הּוא, ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים  ּשֶׁ
ּוְלהֹוִציא ַהּכֹל ּוְלַׁשֵּמׁש ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי.(ּוִמְּפֵני ֵכן) ְּבִמיִנים 
 ֶּבן ָאָדם ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֵאּלּו ָצִרי
הּוא. ָעִלים ֶׁשל ֵאּלּו ַהְּתָמִרים, ֵהם ָּכל ְׁשָאר ֵחילֹות 
ֶׁשִּמְתַאֲחִזים ְּבֵאּלּו ַהִּכּנּוִיים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִנְקָרא ָבֶהם, ִמְּפֵני ֶׁשְּצִריִכים (ְלִהְתַאֵחז) ְלַמָּטה ְּכֻדְגַמת 
ְלַמְעָלה. ֶׁשֵאין ְל ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשֵאין לֹו ֻדְגָמא 
ְלַמָּטה.  ֵיׁש   ָּכ ְלַמְעָלה  ֶׁשל  ְּכֻדְגָמא  ְלַמְעָלה. 
ּוְצִריִכים ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַאֵחז ְּבסֹוד ֶזה ֶׁשל ָהֱאמּוָנה 

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

ְּבסֹוד  ַהֻּסָּכה  ֵּצל  ַּתַחת  ָלֶׁשֶבת  ַהָּקדֹוׁש  ָהָעם  ַעל 

ָהֱאמּוָנה

ָּכתּוב (ויקרא כג) ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים. ֶזהּו סֹוד 
 ָהֱאמּוָנה, ְוסֹוד ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ְוָכ

ָלַמְדנּו, ַּכֲאֶׁשר ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶנֱאַמר ָּפסּוק ֶזה.

ָהִראPְ ,<D6ִרי, ָדא ִאיה! ִאיָלָנא ְדִאְקֵרי Pְ U0ִֵרי, 
ְוִא7ְ6ְַכח Aֵי@ Pְִרי. U0ֵ ָהָדר: ְ<ָמה ְדַא7ְ ָאֵמר 
(תהלים צו) הDד ְוָהָדר ְלָפָניו. ָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ָהָדר, 

!ַמא> ִאיה! ָהָדר. ֶאָ$א ָדא ַצִ'יק.
ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל

ָתר ְטִמיָרא ִאיה!  ַמאי ִאְקֵרי ָהָדר, ְוָהא א/ Eא
ְדֵלית ֵלי@ Zִ$!ָיא, !ְצִריָכא ְלִאְתַ<4ְָייא 
ָתִדיר, ְוֵלית ָהָדר ֶאָ$א ָמא> ְ'ִאְתZְַלָייא ְוִאְתַחeֵי. 
ֶאָ$א, ַא[ 0ַל Zַב ְ'ִאיה! ַ'ְרZָא ְטִמיָרא, ִה'!ָרא 
ִאיה! ְדָכל Z!ָפא, ְוָלא ִא7ְ6ְַכח ִה'!ָרא ְלג!ָפא, 
ָמא. ָמא> ְ'ֵלית ִעEֵי@ ַהאי  ֶאָ$א ֵבי@. ָמאי ַט0/
ַדְרZָא, ֵלית Aֵי@ ִה'!ָרא, ְלֵמי0ַל Aְִבֵני ָנ6ָא. 
ָקָלא ָלאו ִעEֵי@ Aְִדב!ָרא, (ס"א ְכְדכּוָרא) ְוִה'!ָרא (ס"א 
ְוִדּבּוָרא) ְ'ָקָלא ִאְת4ַPְק ִמKֵי@. ִ'יְקָנא, ְוִה'!ָרא 

ְדִדיְקָנא ָלאו ִעEֵי@, ְוַא[ 0ַל Zַב ְ'ִאְתַ<4ְָייא 
ַהה!א ַדְרZָא, ָ<ל ִה'!ָרא ְדג!ָפא ֵבי@ 7ְַלָיא. 
ְוִאְתַ<Xֵי ְוִאְתZְַלָייא. !ְבִגי> ָ<U0ֵ C ָהָדר ִאיה!, 
U0ֵ ְ'ָכל ִה'!ָרא ְדג!ָפא ֵבי@ 7ְַלָיא, ְוָדא ִאיה! 

(בראשית א) U0ֵ עNֶDה ְפִרי.

Mֹ7ַת 7ְָמִרי8, ָהָכא ִאְתְ<ִליַלת ִא7ְָתא ְבַבְעָל@ 
 U0ֵ ]ַנ ָדא. ַו0/ Aְָלא Pִר!ָדא, ַ<DPת 7ְָמִרי8 ַ<ח/
0ָבDת, 7ְָלָתא. ְו0ִָלי> ִדיֵלי@, ָ'א ְב4ְִטָרא ָדא, 
ְוָדא 4ִAְְטָרא ָדא, ְוַחד ְ'$ִ6ַיט 0ַָלְייה!. ְו0ְַרֵבי 
ַנַחל, 7ְֵרי>. ְ'ֵלית ְלה! ֵריָחא ְוַטְעָמא, ְ<D6ִקי> Aְִבֵני 
ָנ6ָא. (ּוְבִגין ַּכ) ל!ָלב ָנִטיל ֻ<ְ$ה!, ְ<ח!ָטא ְד6ְִדָרה 
ַקVָיָמא ְדג!ָפא. !ַמה ְדָנִפיק ְלַבר ֶטַפח, ָהִכי ה!א, 
Aְִגי> ְלַא6ְְלָמא !ְלַאPָָקא כָֹ$א, !ְל6ָEְ6ַא ַכְדָקא 
ָזָאה ָקֵמי  ָחֵזי.(ּוְבִגין ַּכ) Aְָהֵני ִזיִני>, 0ֵAָי ַבר ָנ6 ְלִאְתח/
ֻקְד6ָא AְִריC ה!א. 0ִָלי> ְוַטְרPִי> ְ'ָהֵני ְתָמִרי8, 
ָד> AְִאיK>ִ <!K!ָיי>  ִאיK!> ָ<ל 6ְַאר ֵחיִלי> ְ'ִאְתַאח/
ְ'ק!ְד6ָא ְבִריC ה!א ִאְקֵרי AְהAְ .<Dִגי> ְ'0ֵAָיָנ> 
 C(ס"א ְלִאְתַחְדָּתא) ְלַת7ָא ְכַגְווָנא ִדְל0ֵיָ$א, ְ'ֵלית ָל

ִמָ$ה ְב0ְָלָמא, ְ'ָלא ִאית ָל@ '!ְגָמא ְל0ֵיָ$א, 
ְ<ַגְווָנא ִדְל0ֵיָ$א ָהִכי ִאית ְלַת7ָא, !ְבע! ִיNְָרֵאל 
ָדא ְבָרָזא ָדא ִדְמֵהיְמנ!ָתא, ָקֵמי ֻקְד6ָא  ְלִאְתַאח/

ְבִריC ה!א.
ְּבסֹוד  ַהֻּסָּכה  ֵּצל  ַּתַחת  ָלֶׁשֶבת  ַהָּקדֹוׁש  ָהָעם  ַעל 

ָהֱאמּוָנה

7ְִתיב (ויקרא כג) XֻAַ<ֹת 6ְ7ֵב! 6ְִב0ַת ָיִמי8, ָ'א 
ה!א ָרָזא ִ'ְמֵהיְמנ!ָתא, ְוַהאי ְקָרא 0ַל 
0ְָלָמא ִעָ$ָאה ִאְתַמר, ְוָהִכי ָתֵניָנ>, ַ<ד ִאְתAְֵרי 

0ְָלָמא, ִאְתַמר ַהאי ְקָרא.



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה יד

ַּכֲאֶׁשר ִהְתִחיָלה ָחְכָמה ָלֵצאת ִמָּמקֹום ֶׁש=א ָידּוַע 
ְוא ִנְרֶאה, ָאז יֹוֵצאת ִמָּדה ַאַחת ּוַמָּכה, ְוַהָחְכָמה 
ֶטת ְלָכל ַהְּצָדִדים  ַהִהיא ָהֶעְליֹוָנה ְמִאיָרה ּוִמְתַּפּשֶׁ
ְּבסֹוד ַהִּמְׁשָּכן ָהֶעְליֹון. ְוַהִּמְׁשָּכן ָהֶעְליֹון ַההּוא 
ה ְצָדִדים, ְוָאז ַהִּניצֹוץ ַההּוא ֶׁשל ַהִּמָּדה  מֹוִציא ִׁשּשָׁ

ֵמִאיר ְלֻכָּלם, ְוָאַמר ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים.

ִמי הּוא ֻסּכֹת ָחֵסר ו'? ֶזה ִמְׁשָּכן ַּתְחּתֹון, ֶׁשהּוא 
ַּכֲעָׁשִׁשית, ְלַהְראֹות ֶאת ָּכל ָהאֹורֹות. ְוָאז ָאַמר 
ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים. ִמי ֵהם ִׁשְבַעת ָיִמים? 
ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ַלַּתְחּתֹון, ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים ּוְמֻזָּמִנים 
ְלָהִאיר ְלזֹו ַהֻּסּכֹת. ּוִמי ִהיא? זֹו (עמוס ט) ֻסַּכת ָּדִויד 
ַהּנֶֹפֶלת. ֻסַּכת ָׁשלֹום. ְוָצִרי ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ָלֶׁשֶבת 
ַּתַחת ַהֵּצל ֶׁשָּלּה, ְּבסֹוד ָהֱאמּוָנה. ּוִמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבֵצל 

ֶזה, יֹוֵׁשב ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים ָהֶעְליֹוִנים.
ָהֶעְליֹוִנים  ַהָּיִמים  ְּבֵאּלּו  - יֹוֵׁשב  ֶזה  ְּבֵצל  ִּמי ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ְלַמְעָלה

ְוַעל ֶזה ֻּכָּלם ַּבֻּסּכֹתַּבֻּסּכֹת, ְוֶאָחד ַּבֻּסּכֹות ָׁשֵלם. 
ֶאָחד ָׁשֵלם, ְלַהְראֹות ֶׁשִּמי ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבֵצל ֶזה, יֹוֵׁשב 
ְּבֵאּלּו ַהָּיִמים ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה, ֶׁשעֹוְמִדים ַעל 
ֶזה ַהַּתְחּתֹון ְלָהִאיר לֹו, ְלַכּסֹות ָעָליו ּוְלָהֵגן ָעָליו 

.ְּבָׁשָעה ֶׁשָּצִרי
ְמָחה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשא ִיְתָעְרבּו ַּבּׂשִ

ְועֹוד, ֻּכָּלם ִנְקָרִאים ֻסּכֹות ִּבְׁשֵלמּות, ְוָכתּוב ֻסּכֹת 
ְבָעה  ָחֵסר, ֶזה ָהעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּצִרי ְּבֵאּלּו ַהּשִׁ
ָיִמים ְקדֹוִׁשים ָלזּון ִלְׁשָאר ַהְמֻמִּנים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל 
ָהַעִּמים, ְּבָׁשָעה ֶׁשִהיא לֹוַקַחת ִׂשְמָחה ְּבַבְעָלּה, ְוא 
ְיַקְלְקלּו ִׂשְמָחָתּה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּבְלְּבלּו (ֶׁשִּיְתַעְּדנּו) ַּבָּמזֹון 
ָאר ָיִמים,  ַההּוא, ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשָּלֶהם ַרִּבים יֹוֵתר ִמּׁשְ
ְמָחה  ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ָבֶהם ְוא ִיְתָעְרבּו ְלַבּסֹוף ַּבּׂשִ
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ּוִמי ִהיא ִׂשְמָחה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל? ֶזה יֹום 

ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת.
ִּיְׂשָרֵאל ְמַתְּקִנים ִּכֵּסא ַלָּקָּב"ה ִמְּלַמָּטה

ּובֹא ְרֵאה, ְּבעֹוד ֶׁשֵאּלּו ְׁשָאר ַהְמֻמִּנים ְׂשֵמִחים 
ְואֹוְכִלים ַּבָּמזֹון ַההּוא ֶׁשְּמַתְּקִנים ָלֶהם ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהם ְמַתְּקִנים ִּכֵּסא ַלָּקָּב"ה ִמְּלַמָּטה, ּוְלַהֲעלֹות 
אֹותֹו ְלַמְעָלה ְּבֵאּלּו ַהִּמיִנים, ּוְבִׂשְמָחה, ּוְבַהֵּלל, 
ּוְלַהִּקיף ַהִּמְזֵּבַח. ָאז ִהיא עֹוָלה ְולֹוַקַחת ְּבָרכֹות 

ְוִׂשְמָחה ְּבַבְעָלּה.
ּוְׁשָאר ַחּיֹות ְּגדֹולֹות ְמֻמּנֹות ָהַעִּמים, אֹוְכלֹות 
ְוׁשֹוֲחקֹות ְורֹוְמסֹות ְוִנּזֹונֹות. ְוִהיא נֹוֶטֶלת ְנָפׁשֹות 

ָתר ְ'ָלא ְיִדי0ַ ְוָלא  7ַד 6ָָרא ָחְכָמה ְלָנְפָקא, ֵמא/
ֵזי, ְ<ֵדי> ָנִפיק ַחד ִמ6ְָחָתא, !ָבַט6,  ִאְתח/
ְוַהִהיא ָחְכָמ7ָא ִעָ$ָאה, ָנִציU ְוִאְתWַPָט ְלָכל 
4ְִטִרי>, Aְָרָזא ְדַמ6ְְ<ָנא ִעָ$ָאה. ְוַהה!א ַמ6ְְ<ָנא 
ִעָ$ָאה, ַאPִיק 6ִית 4ְִטִרי>, !ְכֵדי> ַהה!א ְנִציצ! 
ְדִמ6ְָחָתא ָנִהיר ְלכָֹ$א, ְוָאַמר XֻAַ<ֹת 6ְ7ֵב! 

6ְִב0ַת ָיִמי8.
ָמאXֻ G<ֹת ָח4ֵר ו'. ָ'א ַמ6ְְ<ָנא ַת7ָָאה, ְ'ִאיה! 
ָזָאה ְלָכל ְנהDִרי>, !ְכֵדי>  6ִ6ָיָתא, ְלַאח/ /0>ַ
ָאַמר, XֻAַ<ֹת 6ְ7ֵב! 6ְִב0ַת ָיִמי8. ָמא> 6ְִב0ַת 
ָיִמי8. ֵמ0ְָלָמא ִעָ$ָאה ְלַת7ָָאה, ְ'ֻכְ$ה! ַקְייֵמי 
ְבִקV!ָמא, ְלַאְנָהָרא ְלַהאי Xֻ<ֹת. !ַמא> ִאיִהי. ָ'א 
(עמוס ט) 4ַֻ<ת ָ'ִוד ַהDKֶפֶלת. 4ַֻ<ת 6ָל8D. !ָב0ֵי Eָ0ַא 

ַקִ'י6ָא ְלֵמיָתב 7ְחDת ִצָ$ָהא, Aְָרָזא ִ'ְמֵהיְמנ!ָתא, 
!ַמא> ְ'ָיִתיב Aְִצָ$א ָדא, ָיִתיב AְִאיK!> יDִמי> ִעָ$ִאי>.
ָהֶעְליֹוִנים  ַהָּיִמים  ְּבֵאּלּו  - יֹוֵׁשב  ֶזה  ְּבֵצל  ִּמי ֶׁשּיֹוֵׁשב 

ְלַמְעָלה

ְוKַל ָ'א ֻכְ$ה! ַבXֻ<ֹת XֻAַ<ֹת ְוַחד D>!4Aַת 6ְִלי8, 
ָזָאה ְדַמא> ְ'ָיִתיב Aְִצָ$א  ַחד 6ְִלי8, ְלַאח/
ָדא, ָיִתיב AְִאיK!> יDִמי> ִעָ$ִאי> ְל0ֵיָ$א, ְ'ַקְייִמי> 
0ַל ַהאי ַת7ָָאה, ְלַאְנָהָרא ֵלי@, ְלַחְפָיא 0ֵָלי@, 

.Cָתא ְ'ִאְצְטִרי /06ַAְ ,@ָנא 0ֵָליZְָלַא!
ְמָחה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשא ִיְתָעְרבּו ַּבּׂשִ

ְותF, ֻ<ְ$ה! ִאְקר!> D>4ֻת 6ְAִִלימ!, !ְכִתיב 4ַֻ<ת 
ָח4ֵר, ָ'א 0ְָלָמא ַת7ָָאה, ְ'ָב0ָא ְבָהֵני 6ְִב0ָה 
יDִמי> (דף קפ"ז ע"א) ַקִ'י6ִי>, ְלֵמיָז> ִל6ְַאר ְמָמָנ> ַרְבְרָב> 
ְ'Eִ0ַי>, AְעDד ְ'ִאיִהי ַנְטָלא ֶחְדָוה ְבַבְעָל@, ְוָלא 
ְיַקְטְרג!> ֶחְדָווָתא, Aְִגי> ְדִיְת0ְַרְבב!> (ס"א ְדִיְתָעְּדנּון) 
Aְַהה!א ְמזDָנא, ָקְרAִָני> ִ'ְלהZִ4ַ <Dיִאי> ַי7ִיר ִמWְָאר 
יDִמי>, Aְִגי> ְ'ִיְתXְ0ַק!> Aְה!, ְוָלא ִיְת0ְָרב!> ְלָבָתר 
Aְֶחְדָוה ְדִיNְָרֵאל. !ַמא> ֶחְדָוה ְדִיNְָרֵאל, ָ'א 

ֶצֶרת. יDָמא ְתִמיָנָאה ַד0/
ִּיְׂשָרֵאל ְמַתְּקִנים ִּכֵּסא ַלָּקָּב"ה ִמְּלַמָּטה

ְוָ?א ָחֵזי, AְעDד ְ'ִאיK!> 6ְַאר ְמָמָנ> ַחָ'א>, ְוַאְכִלי> 
 <!Kָרֵאל. ִאיNְִי <Dָנא ִדְמ7ְַקֵני לDַהה!א ְמזAְ
ְמַתYְֵני כ!ְרVָ4ְיא ְלק!ְד6ָא ְבִריC ה!א ִמ7ָ7ַא, 
!ְל$ְ4ַָקא ֵלי@ ְל0ֵיָ$א, AְִאיK!> ִזיִני>, !ְבֶחְדָוה, 
!ְבִה$!ָלא, !ְלַאְקָפא ַמְדAְָחא. ְ<ֵדי> ִאיִהי $ְ4ַָקא, 

ְוַנְטָלא ִבְרָ<א> ְוֶחְדָוה ְבַבְעָל@.
NְFַאר ֵחיָוו> ַרְבְרָב> ְמָמָנ> ְ'Eִ0ַי>, ָאְכָל> !ַמְדָק> 
ְוַרְפ4ָ> ְוִא7ְָזנ!. ְוִאיִהי ַנְקָטא ַנְפ6ָא> AְִעK!ִגי> 



טוזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ְּבעֶֹנג ְלַמְעָלה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֶרֶדת, ְוִהיא 
לֹוַקַחת ָּכל ַהְּבָרכֹות ְוָכל ַהְּקֻדּׁשֹות ְוָכל ָהִעּנּוִגים, 
ְבָעה ָיִמים ָהיּו מֹוְׁשִכים אֹוָתּה  ְוִיְׂשָרֵאל ָּכל ֵאּלּו ַהּׁשִ
ְּבֵאּלּו ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ּוַמְקִריִבים ָלּה, ָאז 
יֹוֶרֶדת ְלִהְתָקֵרב ְּבָבֶניָה ּוְלַׂשֵּמַח אֹוָתם יֹום ֶאָחד. 
ְוַהּיֹום ַההּוא הּוא יֹום ְׁשִמיִני, ִמּשּׁום ֶׁשָּכל ִׁשְבָעה 
ָיִמים ֲאֵחִרים ִאָּתּה. ְוַעל ֶזה הּוא ְׁשִמיִני, ּוְׁשמֹוָנה 
ִנְקָרא ֲעֶצֶרת - ִּכּנּוס.  ֶזה  ּוִמְּפֵני  ְּכֶאָחד.  ָיִמים 
ְוֵאין  ְוִנְקָרא ְׁשִמיִני,  ִמְתַּכְּנִסים ֻּכָּלם ְּביֹום ֶזה. 

ְׁשִמיִני ֶאָּלא ִמּתֹו ִׁשְבָעה.
ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר

ָּכתּוב (איוב א) ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר. ַמהּו ְמבָֹר? (ֶאָּלא 
ַהּכֹל ָידּוַע) ֲאָבל סֹוד ֶאָחד ָיַדע ֶאָחד ֵמֲחֵבֵרנּו, ַּבִּמְדָּבר 

ֶהְראּו לֹו ַבֲחלֹום, ּוְׁשמֹו ַרִּבי ִיְצָחק ִמַּכְפּתֹור. ַמהּו 
ְמבָֹר? ֵראִׁשיתֹו ָקָׁשה ְוסֹופֹו ַר. מ"ב ָקֶׁשה, ְוִדין 
ָנה  הּוא ַוַּדאי. (ְוַאַחר ָּכ) ְּכֵעין ֶזה יֹום ֶׁשל רֹאׁש ַהּׁשָ
מ"ב, ֶׁשֲהֵרי ְּבַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים (ּוְבסֹוד מ"ב) אֹוִתּיֹות 
 .ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְוַעל ֶזה ִנְבָרא ְבִדין. ְלַבּסֹוף ַר
ְוַעל ֶזה ָלַמְדנּו, ָּכל ַהַהְתָחלֹות ָקׁשֹות, ְוסֹוף ַהֹּכל 
ַר. (ֶזה מ"ב ּוְבסֹוד ֶׁשל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים אֹוִתּיֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְוַעל ֶזה ִנְבָרא 
ָנה מ"ב ָקֶׁשה,  ְבִדין ְלַבּסֹוף ְּכֻדְגַמת ֶזה) ַּבּיֹום ֶׁשל רֹאׁש ַהּשָׁ

ְּבִדין. ַּבּיֹום ֶׁשל ֲעֶצֶרת ַר, ְּבִׂשְמָחה.

ַמה ֵּבין ִּדין ֶעְליֹון ְלִדין ַאֵחר ֶׁשְּלַמָּטה

ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ֵּבין ִּדין ֶעְליֹון ְלִדין ֶזה. ִּדין ֶעְליֹון 
ְּתִחָּלתֹו ְוסֹופֹו ָקֶׁשה, ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעמֹד ּבֹו, ְוָכל ַמה 
ם  הֹוֵל ִמְתַחֵּזק, ּוְלַבּסֹוף ֶׁשּׁשֹוֶרה, א ָזז ִמּשָׁ ּשֶׁ
ַעד ֶׁשְּמַכֶּלה ּוַמְכִרית ַהּכֹל ֶׁש=א ִנְׁשָאר ְּכלּום. 
ֲאָבל ִּדין ַאֵחר ֶׁשְּלַמָּטה, ֵראִׁשית ָקָׁשה, ְוָכל ַמה 
הֹוֵל - ֶנֱחָלׁש, ַעד ֶׁשֵּמִאיר ָּפִנים, ְּכֻדְגַמת (ֶזה ִדין  ּׁשֶ

ֶׁשל ַהְּנֵקָבה) ַהְּנֵקָבה ֶׁשֶּנֱחָלׁש ּכָֹחּה.

ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב

ִמָּמַתי ִהְתעֹוֵרר ִּדין ֶׁשְּלַמְעָלה ִלְׁשרֹות ַעל ָהעֹוָלם? 
ְּביֹום ַהַּמּבּול. ְוַעל ֶזה א ִנְׁשַאר ְּכלּום ָּבעֹוָלם חּוץ 
ֵמַהֵּתָבה ַהִהיא ֶׁשל נַֹח, ֶׁשִהיא ַּכֻּדְגָמא ָהֶעְליֹון 
ֶׁשָּסְבָלה ְלּכַֹח ַהִּדין ַההּוא. ְוִאּלּוֵלי ֶׁשִהְזִמין ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְוִנְמָצא ְבַרֲחִמים ַעל ָהעֹוָלם, ָּכל ָהעֹוָלם 
ָהָיה ֶנֱאָבד, ֶׁשָּכתּוב (תהלים כט) ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב. ְוַעל 
ֶזה א ׁשֹוֶרה ִדין ֶׁשְּלַמְעָלה ַעל ָהעֹוָלם, ֶׁש=א ָיכֹול 

ָהעֹוָלם ִלְסּבֹל אֹותֹו ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד.

ְל0ֵיָ$א, ְ<ָמה ְדִא7ְַמר. ֵ<יַו> ְ'ַנְח7ָא, ְוִאיִהי ַנְקָטא 
ָכל Aְִרָ<א> ְוָכל ִק'!6ִי> ְוָכל ִעK!ִגי>, ְוִיNְָרֵאל ָ<ל 
וD ַמ6ְִכי> ָל@ AְִאיK!> עDָבִדי>  ֵני 6ְִב0ָה יDִמי> ה/ ה/
ָד@, ְ<ֵדי> ַנְח7ָא ְלָקְרָבא  ְ'ָקא 0ְַבִ'י> !ְמָקְרִבי> Aַה/
ִבְבָנָהא, !ְלֵמ̂חֵדי לD> יDָמא ַחד, ְוַהה!א יDָמא ִאיה! 
ָרִני>  יDָמא ְתִמיָנָאה, Aְִגי> ְ'ָכל 6ְִב0ָה יDִמי> ַאח/
ָד@. ְו0ַל ָ'א ִאיה! ְתִמיָנָאה, !ְתַמְנָיא יDִמי>  Aַה/
ֶצֶרת: ְ<ִני6ִי>. ְ<ִני6ִי>  ָדא. !ְבִגי> ַ<C ִאְקֵרי 0/ ַ<ח/
ֻ<ְ$ה! ְבַהאי יDָמא. ְוִאְקֵרי 6ְִמיִני, ְוֵלית 6ְִמיִני 

ֶאָ$א ִמDZ 6ְִב0ָה.
ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר

 .CָרDָמאי ְמב .CָרD7ְִתיב (איוב א) ְיִהי 86ֵ ְיָי' ְמב
ַחד  ָיַדע  ָחָדא  ָרָזא  ָבל  א/ ָיְדֵעי),  כָֹלא  (ֶאָּלא 

ֵמַחְבָרָנא, AְַמְדAְָרא ַאְחִזיא! ֵלי@ Aְֶחְלָמא, ְוִרAִי 
ִיְצָחק ַ<ְפD7ָרא 6ְֵמי@. ָמאי ְמבDָרC. 6ֵיר!ָתא 
ָק6ֶה, ְוD4ֵפי@ ַרC. מ"ב ָק6ֶה, ְוִדיָנא ִאיה! ַוָ'אי.
!ְלָבָתר ַ<C) ְ<ַגְווָנא ָדא, יDָמא ְדרֹא6 ַהWָָנה 
מ"ב, ְ'ָהא AְַאְרAְִעי> !ְתֵרי> (ּוְבָרָזא דמ"ב) ַאְתָוו> ִאְתAְֵרי 
0ְָלָמא, ְו0ַל ָ'א ִאְתAְֵרי ְבִדיָנא. ְלָבָתר ַרC, ְו0ַל 
ָדא ָתֵניָנ>, ָ<ל 6ֵיר!ִתי> ָק6ִי>, ְוD4ָפא ִדְלהD> ָרִכי>. 
(ס"א ָדא ְבמ"ב ּוְבָרָזא ְדַאְרְּבִעין ּוְתֵרין ַאְתָוון ִאְתְּבֵרי ַעְלָמא ְוַעל ָּדא ִאְתְּבֵרי 

ְבִדיָנא ְלָבָתר ַּכ ְּכַגְווָנא ָדא) AְיDָמא ְדרֹא6 ַהWָָנה מ"ב 

ֶצֶרת ַרAְ Cֶחְדָוה. ָק6ֶה ְבִדיָנא. AְיDָמא ַד0/
ַמה ֵּבין ִּדין ֶעְליֹון ְלִדין ַאֵחר ֶׁשְּלַמָּטה

ָ?א ָחֵזי, ָמה ֵבי> ִ'יָנא ִעָ$ָאה, ְלַהאי ִדיָנא. ִ'יָנא 
ִעָ$ָאה 6ֵיר!ָתא ְוD4ָפא ָק6ֶה, ְוֵלית ָמא> 
ְ'ֵיק!Aֵ 8י@, ְוָכל ָמה ְדָאִזיל ִאְתYַ7ָ[, !ָבַתר 
ִרי, ָלא 4ִָליק ִמKֵי@, 0ַד ְ'ָאִכיל ְו6ֵֵצי כָֹ$א,  ְ'6ָא/
ָרא ְדַת7ָא,  ָבל ִ'יָנא ַאח/ ְ'ָלא ִא7ְ6ְַאר ְ<ל!8. א/
ָל6, 0ַד  6ֵיר!ָתא ָק6ֶה, ְוָכל ָמה ְדָאִזיל ִאְתח/
ְ'ָנִהיר ַאְנPִי>, ְ<ַגְווָנא (ס"א ָדא ִדיָנא ְדנּוְקָּבא) ְ'נ!ְקAָא 

ְדָחָל6 ֵחיָלָהא.
ה' ַלַּמּבּול ָיָׁשב

ֵאיָמַתי ִא0ַ7ְר ִ'יָנא ִדְל0ֵיָ$א ְלִמ6ְֵרי 0ַל 0ְָלָמא. 
AְיDָמא ְ'טDָפָנא. ְו0ַל ָ'א ָלא ִא7ְ6ְַאר 
ְ<ל!0ָAְ 8ְלָמא, Aַר ַהה!א ֵתב!ָתא ְדֹנַח, ְ'ִאיִהי 
ְכַגְווָנא ִעָ$ָאה, ְ'4ִָביל ְלַהה!א 7!ְקPָא. ְוִאי ָלאו 
ֵמי 0ַל  ְדַזEִי> ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א, ְוִא7ְ6ְַכח Aְַרח/
ִביד, ִ'ְכ7ִיב, (תהלים כט) ְיָי'  0ְָלָמא, ָ<ל 0ְָלָמא ִאְתא/
ַלAEַ!ל ָי6ָב, ְו0ַל ָ'א ָלא 6ְַרָיא ִדיָנא ִדְל0ֵיָ$א 
ִפי$!  0ַל 0ְָלָמא, ְ'ָלא ְיִכיל 0ְָלָמא ְלִמAַ4ְל ֵלי@, א/

ִרְג0ָא ָחָדא.



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה טז

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות

ְּבתֹו ָּכ ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּבֹוֶכה ְוָׂשֵמַח. ָנְׂשאּו 
ה ֵמֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ַהְּפרּוִׁשים  ֵעיַנִים ְוָראּו ֲחִמּׁשָ
ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ַאֲחָריו ְלַבֵּקׁש אֹותֹו. ָעְמדּו. ָאַמר 
ְמ? ָאַמר, ְנהֹוַראי  ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִמָּכאן ָוָהְלָאה ַמה ּׁשִ
ָסָבא, ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש ְנהֹוַראי ַאֵחר ֶאְצֵלנּו. ָהְלכּו ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ָהֵאֶּלה ִעּמֹו ְׁשָׁשה ִמיִלין. ָאַמר 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְלֵאּלּו ָהֲאֵחִרים, ַמה ֶּדֶר זֹו ֶאְצְלֶכם? 
ָאְמרּו, ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהָּזֵקן ַהֶּזה, ֶׁשִּמֵּמיָמיו ָאנּו ׁשֹוִתים 
 ַּבִּמְדָּבר. ָּבא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ּוְנָׁשקֹו. ָאַמר לֹו, ִׁשְמ

ְנהֹוַראי, ְואֹור ַאָּתה, ְואֹור ִעְּמ ִנְמָצא.

ָּפַתח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוָאַמר, (דניאל ב) הּוא ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות 
ְוִנְסָּתרֹות, יֹוֵדַע ַמה ַּבחֶֹׁש, ְוָהאֹור ׁשֹוֶרה ִעּמֹו. 
הּוא ָּגֵלאַעִּמיָקָתאּוְמַסְּתָרָתא - ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות, ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ָהֲעֻמִּקים 
ּוָמה  ָלֶהם.  ְמַגֶּלה  ָהֶעְליֹוִנים הּוא  ְוַהְּסתּוִמים 
ַהַּטַעם ְמַגֶּלה ָלֶהם? ִמּׁשּום ֶׁשָּיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא. 
ֶׁשִאם א ָהָיה ַהחֶֹׁש ,א נֹוַדע ָהאֹור. ְוהּוא ָיַדע 
ַמה ַּבחֶֹׁש, ּוִמְּפֵני ָּכ ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות. 
ֶׁשִאם א ַהחֶֹׁש ,א ִיְתַּגּלּו ַהְּדָבִרים ָהֲעֻמִּקים 
ְוַהִּנְסָּתִרים. ּוְנהֹוָרא ִעֵּמּה ְׁשֵרא - ַמהּו אֹור ֶזה? אֹור 
ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ִמּתֹו ַהחֶֹׁש.ְוָאנּו, ִמּתֹו ַהחֶֹׁש ֶׁשָהָיה 
ַּבִּמְדָּבר, ִמְתַּגֶּלה ָלנּו אֹור ֶזה. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ַיְׁשֶרה ִעְּמ אֹור ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ָהְלכּו 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ְׁשָׁשה ִמיִלין ֵאּלּו ַאֲחָריו. 
ָאַמר לֹו, ַמּדּוַע א הֹוְלִכים ֵאּלּו ִעְּמ ְּכָבִראׁשֹוָנה? 
ָאַמר לֹו, א ָרִציִתי ְלַהְטִריַח ְלֶבן ָאָדם ִעִּמי. ַעְכָׁשו 
ֶׁשָּבאּו, ֵנֵל ְּכֶאָחד. ָהְלכּו, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ָהַל ְלַדְרּכֹו. 
ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא, ֲהֵרי ָאנּו יֹוְדִעים ֶאת ְׁשמֹו, ְוהּוא 
א יֹוֵדַע ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל מֹר? ָאַמר לֹו, ִמֶּמּנּו ָיַדְעִּתי 

ֶׁש=א ְלִהְתָראֹות. 

ליל ‰' פר˘˙ ויחי („ף ר"כ ע"‡)
ָנה ִנְכָּתִבים ְּפָתִקים ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ּבֹא ְרֵאה, ְּכֶׁשִּמְתעֹוֵרר ִּדין ָּבעֹוָלם, ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִדין ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם, 
ָצִרי ָאָדם ְלעֹוֵרר [ְּבִדין] ְּתׁשּוָבה ֶׁשָּיׁשּוב ֵמָהֶרַׁשע 
[ֵמֲחָטָאיו], ֶׁשֲהֵרי אֹותֹו יֹום ִנְכָּתִבים ְּפָתִקים, ְוֻכָּלם 

ִנְמָצִאים ְּבִתיק ְּכתּוִבים. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות

ַאCְָהִכי ָהָוה ִרAִי 6ְִמעAָ <Dֵכי ְוַחֵ'י. ָזְקפ! 0ְַייִני>, 
ִמWָה ֵמִאיPְ <!Kר!6ִי8, ַ'ַהוD ַאְזֵלי  ְוָחמ! ח/
 ,<Dי 6ְִמעAִע ֵלי@. ָקמ!. ָאַמר ִרAַַבְתֵרי@, ְלִמְת א/
ִמָ<א> !ְלָהְלָאה ָמה 6ְָמC. ָאַמר, ְנהDָראי 4ָָבא, 
 <Dי 6ְִמעAִַאְזל! ִר .<AָZַ ָרא ִאית Aְִגי> ִ'ְנהDָראי ַאח/
ְוִאיK!> ַחְבַרVָיא ִעEֵי@ 7ְַלת ִמיִלי>, ָאַמר ִרAִי 
ָרִני>, ַמה ָאְרָחא ָדא ַגAְַייכ!.  6ְִמעD>, ְלִאיK!> ַאח/
ָנ>  ָאְמר!, ְלִמְתAַע ֵלי@ ְלַהאי 4ָָבא, ְ'ֵמימDי א/
6ָָתא> AְַמְדAְָרא. ָאָתא ִרAִי 6ְִמעD> !ְנ6ֵָקי@, 
ָאַמר ֵלי@, ְנהDָראי 6ְָמC, !ְנהDָרא ַאְנ7ְ, !ְנהDָרא 

ִעCEָ 6ֵָרי.
ִמיָקָתא  Mַָתח ִרAִי 6ְִמעD> ְוָאַמר, (דניאל ב) ה!א ָגֵלא 0/
 @Eֵָרא ִעDָכא !ְנהD6 !ְמ7ְXַָרָתא ָיַדע ָמה ַבח/
ִמיָקָתא !ְמ7ְXַָרָתא, ֻקְד6ָא  6ְֵרא. ה!א ָגֵלה 0/
ִמיִקי>  ִמיָקָתא !ְמ7ְXַָרָתא, ְ'ָכל 0/ ְבִריC ה!א ַגֵ$י 0/
ָמא ַגֵ$י  4ְִתיִמי> ִעָ$ִאי> ִאיה! Zֵַ$י לD>. !ַמאי ַט0/
D6ָכא  D6ָכא. ְ'ִאְלָמֵלא ח/ לAְ .<Dִגי> ְ'ָיַדע ָמה ַבח/
D6ָכא.  ָלא ִאְתְיַדע ְנהDָרא. ְוִאיה! ָיַדע ָמה ַבח/
ִמיָקָתא !ְמ7ְXַָרָתא, ְ'ִאי ָלאו  !ְבִגי> ַ<Zַ Cֵ$י 0/
ִמיִקי> !ְמ7ְ4ַָרָא>. !ְנהDָרא  D6ָכא ָלא ִיְתZְַלָיי> 0/ ח/
ִעEֵ@ 6ְֵרא. ָמא> ְנהDָרא ָדא. ְנהDָרא (דף קפ"ז ע"ב) 
D6ָכא ְדַהָוה  ָנ> ִמDZ ח/ D6ָכא.ַוא/ ְ'ִאְתZְַלָייא ִמDZ ח/
ָמָנא ַי6ְֵרי  ְבַמְדAְָרא, ִאְתZְֵלי ָל> ְנהDָרא ָדא. ַרח/
ִעCEָ ְנהDָרא, 0ָAְְלָמא ֵדי>, !ְב0ְָלָמא ְ'ָאֵתי. ָאְזֵלי 
ַבְתֵרי@,  ִרAִי 6ְִמעD> ְוַחְבַרVָיא, ִאֵ$י> 7ְַלת ִמיִלי> א/
ַמאי ָלא ָאְזֵלי ִאֵ$י> ִעCEָ ְ<ַקְדִמיָתא.  ָאַמר ֵלי@, א/
ַמר ֵלי@, ָלא ְב0ֵיָנא ְלַאְטְרָחא ְלַבר ָנ6 ִעEִי,  א/
 <Dי 6ְִמעAִָדא. ָאְזל!, ְוַר ַה7ָ6ְא ְדָאת! ֵנִזיל ַ<ח/
ָנ> ְיַדְעָנא  ָאַזל ְלָאְרֵחי@. ָאַמר ִרAִי ַאAָא, ָהא א/
6ְֵמי@, ְוִאיה! ָלא ָיַדע 6ְֵמי@ ְ'מֹר, ָאַמר ֵלי@, 

ָזָאה.  ִמKֵי@ ָיַדְעָנא ְדָלא ְלִאְתח/

ליל ‰' פר˘˙ ויחי („ף ר"כ ע"‡)
ָנה ִנְכָּתִבים ְּפָתִקים ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ָ?א ָחֵזי, ַ<ד ִאְת0ַר ִ'יָנא ְב0ְַלָמא, ְ'ֻקְד6ָא 
ְבִריC ה!א ָיִתיב 0ַל ָ<ְר4ֵי ְדִדיָנא ְלֵמיַד> 
0ְַלָמא, 0ֵAָי ַבר ָנ6 ְלַאְת0ָָרא (ְּבִּדיָנא) 67ְ!ָבה, 
ְ'ֵיית!ב ֵמִחV!ָבא (נ"א ֵמחֹובֹוי). ְ'ָהא ַהה!א יDָמא, 
Pְִתִקי> ְ<ִתיב!, !ִמ7ַ6ְְ<ֵחי ֻכְ$ה! ְבַאְחָמָתא ָהא 

ְכִתיִבי>. 

Esther
Sticky Note
Reading for the fifth night of Sukkot



יזזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ִאם ָׁשב ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים קֹוְרִעים ֶאת ַהְּפָתִקים, ְוִאם 

א, חֹוְתִמים ֶאת ַהְּפָתִקים 

ִאם ָזָכה ָאָדם ֶׁשָּיׁשּוב ִלְפֵני ִרּבֹונֹו, קֹוְרִעים ֶאת 
ַהְּפָתִקים ֶׁשָעָליו.ַאַחר ָּכ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְזִמין 
ִלְפֵני ָהָאָדם ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים, יֹום ַהְּתׁשּוָבה. ִאם 
ָׁשב ֵמֲחָטָאיו - טֹוב. ִאם א - ְמַצּוֶה ַהֶּמֶל ַלְחּתֹם 
ְּפָתִקים. אֹוי ִּכי ַהְּתׁשּוָבה רֹוָצה ְלִהְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו.

ְוֵיׁש ֶׁשּתֹוִלים לֹו ַעד יֹום ַאֲחרֹון ֶׁשל ֲעֶצֶרת

ִאם ָזָכה ִּבְתׁשּוָבה ְוא ְׁשֵלָמה ָּכָראּוי - ּתֹוִלים לֹו 
ַעד אֹותֹו יֹום ַאֲחרֹון ֶׁשל ֲעֶצֶרת, ֶׁשהּוא ְׁשִמיִני ֶלָחג. 
ִאם ָעָׂשה ְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ִרּבֹונֹו - ִנְקָרִעים. 
 א זֹוֶכה - אֹוָתם ְּפָתִקים יֹוְצִאים ִמֵּבית ַהֶּמֶל ְוִאם
ְוִנְמָסִרים ִּביֵדי ַמְלַא ַהִּדין, ְוַהִּדין ַנֲעֶׂשה, ּוְפָתִקים 

.א חֹוְזִרים עֹוד ְלֵבית ַהֶּמֶל יֹוֵתר

ְנִטיַלת ַהְּפָתִקים

ָאז ָמֳעָבִרים ַהְּצָלִמים ִמֶּמּנּו ְוא ִנְמָצִאים ִעּמֹו. 
ֵּכיָון ֶׁשָעְברּו ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי ַוַּדאי ֶׁשעֶֹנׁש ַהֶּמֶל ַיֲעבֹר 
ָעָליו ְוִיְטַעם ִמּכֹוס ַהָּמֶות. ּוְבאֹותֹו ַלְיָלה ֶׁשל ַחג 
ָהַאֲחרֹון, ַהַּמְלָאִכים ַהַּמֲעִניִׁשים ְמֻזָּמִנים, ְונֹוְטִלים 
ָמֳעָבִרים  ֶׁשָּנְטלּו אֹוָתם,  ְוַאַחר  ַהְּפָתִקים.  ֶאת 
ַהְּצָלִמים, ְוא ִנְמָצִאים [ְוִאם ִנְמָצִאים ְּפגּוִמים, 
ַיֲעבֹר ָעָליו ַמֲחלֹות ְוכּו'] ָּבֶהם ָיַדִים. ְוִאם ִנְמָצִאים 
ָּבֶהם ָיַדִים - ִּדין ָּגרּוַע, אֹו ַיֲעבֹר ָעָליו ִּדין ֶׁשל 
ַמֲחלֹות ָרעֹות ַּבְּפָגם ֶׁשָּלֶהם, ַוֲהֵרי ֵּבַאְרנּו ֶאת ֶזה.

ּוְבִסְפִרי ַהַּקְדמֹוִנים אֹוְמִרים יֹוֵתר, ְּכֶׁשָהרֹאׁש ִנְגָרע 
ְוִיָּמֵצא ַהּגּוף - ְּבנֹו אֹו ִאְׁשּתֹו ִיָּמְצאּו, ְוהּוא ִיְסַּתֵּלק. 
ְוֶזה ְמֻדָּבר ְּכֶׁש=א ָחַזר ָּכל אֹותֹו ְזַמן ִּבְתׁשּוָבה. ֲאָבל 
ִאם ָחַזר, ַטַעם ַהָּמֶות ִיְטַעם ְוִיְתַרֵּפא.ְוִאם ַהּגּוף 
א ִנְרֶאה ְוִיָּמֵצא ָהרֹאׁש - ֵהם ִמְסַּתְּלִקים ְוהּוא 
ִמְתַקֵּים, ְוֶזה ְמֻדָּבר ְּכֶׁשְּבנֹו ַהָּקָטן ִּבְרׁשּותֹו. ְוִאם 
ָיָדיו ְּפגּוִמים, ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ְּפגּוִמים, ַרְגָליו - ַמֲחלֹות 
רֹוְדפֹות אֹותֹו. ּבֹוֵרַח ַהֶּצֶלם ְוחֹוֵזר, ּבֹוֵרַח ְוחֹוֵזר, 
ָעָליו ָּכתּוב (דברים כח) ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב. ְוֶזה 

ְּכֶׁשַהְּלָבָנה ְמִאיָרה ְוַהַּלְיָלה ְמֻתָּקן ְּבאֹור.

ַהַּצִּדיִקים ָׁשִבים ְּבָכל יֹום

ֲאָבל ַצִּדיִקים ֲחִסיִדים, ָּכל יֹום ָויֹום ִמְסַּתְּכִלים 
ֵמָהעֹוָלם,  ִמְסַּתְּלִקים  יֹום  אֹותֹו  ְּכִאּלּו  ְּבִלָּבם 
ְועֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ִרּבֹוָנם, ְוא ִיְצָטְרכּו 

ִאם ָׁשב ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים קֹוְרִעים ֶאת ַהְּפָתִקים, ְוִאם 

א, חֹוְתִמים ֶאת ַהְּפָתִקים

ִאי ָזֵכי ַבר ָנ6 ְ'ֵיית!ב ַקEֵי ָמאֵרי@, ָקְרִעי> Pְִתִקי> 
ֵלי@.ְלָבָתר ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א ַזEִי> ַקEֵי@  /0'ְ
ְדAַר ָנ6, יDָמא ְדִכP!ֵרי יDָמא ִדְת6!ָבה. ִאי ָתב 
ֵמֶחְטאDי ַטב. ְוִאי ָלא, YִPַיד ַמְלָ<א ְלִמְח87ַ 
Pְִתִקי>. ַווי, ְ'ָהא ְת6!ָבה ַבְעָיא ְלִא$ָ7ַ4ְָקא 

ִמKֵי@.
ְוֵיׁש ֶׁשּתֹוִלים לֹו ַעד יֹום ַאֲחרֹון ֶׁשל ֲעֶצֶרת

ִאי ָזֵכי ִבְת6!ָבה, ְוָלא 6ְֵליָמָתא ְכְדָקא ְיא!ת, 
ֶצֶרת,  7ְַלָיי> ֵלי@ 0ַד ַהה!א יDָמא ַבְתָרָאה ַד0/
ַבד 67ְ!ָבה 6ְֵליָמָתא  ְ'ה!א ְתִמיָנָאה ֶלָחג. ְוִאי 0/
ְלַקEֵי ָמאֵרי@, ִאְתְקָרע!. ְוִאי ָלא ָזֵכי, ִאיPִ <!Kְתִקי> 
ָנְפִקי> ִמAֵי ַמְלָ<א, ְוִאְתַמXְָר> AִידDי ְ'4ְַנִטיָרא, 
ִביד, !ִפְתִקי> ָלא ְמַהְ'ָר> ת! ְלֵבי  ְוִדיָנא ִמְת0/

ַמְלָ<א.
ְנִטיַלת ַהְּפָתִקים

ָבר! ִמKֵי@, ְוָלא ִמ7ַ6ְְ<ִחי>  7ְֵדיG צ!ְלִמי> ִאְת0/
ִעEֵי@. ֵ<יַו> ְ'ִמְת0ְַבָר> ִמKֵי@, ָהא ַוָ'אי 
ֵלי@, ְוִיְטעXָ>ַ 8Dא  בֹר 0/ ט!ְפ4ְָקא ְדַמְלָ<א ַי0/
ְדמDָתא. !ְבַהה!א ֵליְלָיא ְדַחZָא Aְַתָרָאה, 4ְַנֵטיִרי> 
ְזִמיִני>, !ִפְתִקי> ָנְטִלי>, Aַָתר ְ'ַנְטֵלי לD>, צ!ְלִמי> 
ִמְת0ְַבָר>, ְוָלא ִמ7ַ6ְְ<ִחי> (נ"א ְוִאי ִמְׁשַּתְּכִחין ְגִריִעין ַיֲעבֹר ֲעלֹוי 
ַמְרִעין וכו') Aְה! ָיֵדי. ְוִאי ִמ7ַ6ְְ<ִחי> Aְה! ָיֵדי (ָיֲעֵדי), 

לDי ִדיָנא ַמְרִעי> Aִי6ִי>,  בֹר 0/ ִ'יָנא ְגִרי0ָא, אD ַי0/
Aְִגִריע!ָתא ִ'ְלהD>, ְוָהא אDִקיְמָנא ְלָהא.

FְבPְִפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַי7ִיר, ַ<ד ֵרי6ָא ִאְגַרע, 
ְוִי7ַ6ְַ<ח Z!ָפא. Aְֵרי@, אD ִאְנְתֵתי@ 
ַדר  ִי7ַ6ְָ<ח! ְוה!א ִי$ֵ7ַ4ְק. ְוָהֵני ִמיֵלי, ַ<ד ָלא ַאה/
ַדר,  ָבל ִאי ַאה/ ָ<ל ַהה!א ִזְמָנא Aְִתי!ְב7ָא. א/
ֵזי,  ָמא ְדמDָתא ִיְט80ַ, ְוִי4ֵ7ְי.ְוִאי ג!ָפא ָלא ִאְתח/ ַט0/
ְוִי7ַ6ְַ<ח ֵרי6ָא. ִאיK!> 4ְָלִקי>, ְוה!א ִאְתַקVֵי8. 
ְוָהֵני ִמיֵלי, ַ<ד Aְֵרי@ ְז0ֵיָרא Aְִר6!ֵתי@. ְוִאי ְידDי 
ִביְד7ָא ִדידDי ְפִגיִמי>. ַרְגלDי, ַמְרִעי>  ְפִגימ!, 0/
ַדר.  ַדר, 0ַָרק ְוַאה/ ֵלי@. 0ַָרק צ!ְלָמא ְוַאה/ ָרְדִפי> 0/
ֵלי@ ְ<ִתיב, (דברים כח) AAֶַֹקר 7ֹאַמר ִמי ִי7ֵ> 0ֶֶרב,  /0
ָרא, ְוֵליְלָיא ִאְתAִ <Yַ7ְַנהDָרא. ָרא 4ִיה/ ְוַהאי ַכד ָנה/

ַהַּצִּדיִקים ָׁשִבים ְּבָכל יֹום

4ִיֵדי, Aְָכל יDָמא ְויDָמא ִמ7ַ4ְְ<ֵלי  ָבל ַזָ<ֵאי ח/ Eא
ְבִלAְַייה!, ְ<ִא$! ַהה!א יDָמא ִמ$ְ7ַ4ְֵקי 
 ,<Dי ָמאֵריהEֵֵמ0ְַלָמא, ְו0ְָבִדי> 7ְי!ְב7ָא 6ְֵליָמָתא ַק



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה יח

ְלָדָבר ַאֵחר. ַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם 
ַהָּבא.

ַּכָּמה ֶעְליֹוִנים ַמֲעֵׂשי ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש

ּבֹא ְרֵאה, ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי - ַּכָּמה ֶעְליֹוִנים ַמֲעֵׂשי 
ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשֲהֵרי ְּבאֹוָתם ַמֲעִׂשים [ְּבִרּיֹות] 
ִּבְדָבִרים  אֹוָתם  קֹוֵׁשר  ְלַמָּטה,  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא 
ֶעְליֹוִנים ֶׁשְּלַמְעָלה, ּוְכֶׁשּנֹוְטִלים אֹוָתם ְלַמָּטה 
ָּבֶהם ַמֲעֶׂשה, ִמְתעֹוֵרר אֹותֹו ַמֲעֶׂשה  ְועֹוִׂשים 
ֶׁשְּלַמְעָלה ֶׁשָּקׁשּור ּבֹו, ְּכגֹון ֵאזֹוב ְוֵעץ ֶאֶרז, ַוֲהֵרי 

ֵּבַאְרנּו ַהְּדָבִרים.
ֲאחּוִזים  ֻכָּלם  ְוָהֲעָרָבה,  ַהֲהַדס,  ָהֶאְתרֹוג,  ַהּלּוָלב, 

ם ַהָּקדֹוׁש ְלַמְעָלה ַּבּׁשֵ

ם ַהָּקדֹוׁש, ְּכמֹו לּוָלב,  ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשֲאחּוִזים ַּבּׁשֵ
ם  ַּבּשֵׁ ֲאחּוִזים  ֶׁשֻּכָּלם  ַוֲעָרָבה,  ֲהַדס,  ְוֶאְתרֹוג, 
ַהָּקדֹוׁש ְלַמְעָלה. ְוַעל ָּכ ָׁשִנינּו, ֶלֱאחֹז אֹוָתם 
ְוַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ַמֲעֶׂשה ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶחְדָוה אֹותֹו 
 ֶׁשאֹוֵחז ּבֹו. ְוַעל ֶזה ָׁשִנינּו, ִּבְדָבִרים ּוַמֲעֶׂשה ָצִרי

ְלַהְראֹות ָּדָבר ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ָּדָבר ַאֵחר.

ַאף  ְיַצְרִּתיו  ְּבָראִתיו  ְוִלְכבֹוִדי  ִבְׁשִמי  ַהִּנְקָרא  ּכֹל 

ֲעִׂשיִתיו

ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי [ְּבָראִתיו] 
- ְלעֹוֵרר ְּכבֹוִדי. ְּבָראִתיו - ְלַיֵחד ִלי. ְיַצְרִּתיו - 
ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַמֲעֶׂשה [ּכַֹח]. ַאף ֲעִׂשיִתיו - ְלעֹוֵרר ּבֹו 
ּכַֹח ֶׁשְּלַמְעָלה.ָּדָבר ַאֵחר ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי - ַהְינּו 
ֶׁשָּכתּוב (ויקרא כג) ְּפִרי ֵעץ ָהָדר. ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו - 
ַהְינּו ַּכּפֹת ְּתָמִרים. ְיַצְרִּתיו - ַהְינּו ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת. 

ַאף ֲעִׂשיִתיו - ַהְינּו ְוַעְרֵבי ָנַחל.

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

ָלֶכם  ּוְלַקְחֶּתם  ַהָּכתּוב  ֶׁשָאַמר  ֶזה  ֶׁשל  ְוִתּקּון 
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ַּדְוָקא ֶׁשהּוא ֲחִמיִׁשי ַעל ָעׂשֹור. 
ֲאָבל ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, אֹותֹו יֹום ִראׁשֹון ִמי הּוא? 
ֶאָּלא יֹום ֶׁשָּיָצא ִראׁשֹון ִלְנסַֹע [ְלָכל] ְּבַמְעָיָניו ֶׁשל 
ַמִים נֹוְבִעים, ְוָאנּו רֹוִצים ְלַהְמִׁשיכֹו ָלעֹוָלם.ָמָׁשל 
ְלֶמֶל ֶׁשָּקַׁשר ְּבֵני ָאָדם ְּבַמֲאָסר. ָּבָאה ִאּמֹו ַהְּגִביָרה 
ְוהֹוִציָאה אֹוָתם ַלֵחרּות, ְוַהֶּמֶל ַמְׁשִּגיַח ַעל ְּכבֹוָדּה 
ְוָנַתן אֹוָתם ְּבָיֶדיָה. ָמְצָאה אֹוָתם ְרֵעִבים ּוְצֵמִאים. 
ָאְמָרה, ֲהֵרי הֹוֵצאִתי אֹוָתם ַלֵחרּות, ָּתִביא ָלֶהם 
אֶֹכל ּוַמְׁשֶקה.ָּכ יֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה מֹוִציא ֶאת ֻּכָּלם 
ַלֵחרּות, ְוָאנּו ְרֵעִבים ְלָמזֹון ּוְצֵמִאים ִלְׁשִתָּיה. ִהיא 

 <Dָרא. ַזָ<ָאה ח!ְלֵקה ְוָלא ִיְצָטְרכ!> ְלִמָ$ה ַאח/
0ַAְְלָמא ֵדי> !ְב0ְַלָמא ְדָאֵתי.

ַּכָּמה ֶעְליֹוִנים ַמֲעֵׂשי ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש

ָ?א ָחֵזי, (ישעיה מג) ָ<ל ַהKְִקָרא ִב6ְִמי, ַ<Eָה ִעָ$ִאי> 
עDָבֵדי ַמְלָ<א ַקִ'י6ָא, ְ'ָהא ְבִאינ!> עDָבֵדי 
(נ"א ִבְרָיין) ְדִאיה! 0ִָביד ְלַת7ָא ָקִטיר לAְ <Dִמִ$י> 

ִעָ$ִאי> ִ'ְל0ֵיָלא, ְוַכד ָנְטִלי> לD> ְלַת7ָא ְו0ְָבֵדי 
ְבה! עDָבָדא, ִאְת0ַר ַהה!א עDָבָדא ִדְל0ֵיָלא 
ְדָקִטיר Aָ@. ְ<גD> ֵאזDָבא, U0ֵ ֶאֶרז, ְוָהא אDִקיְמָנא 

(דף רכ ע"ב) ִמֵ$י.

ֲאחּוִזים  ֻכָּלם  ְוָהֲעָרָבה,  ַהֲהַדס,  ָהֶאְתרֹוג,  ַהּלּוָלב, 

ם ַהָּקדֹוׁש ְלַמְעָלה ַּבּׁשֵ

 <D6ְָמא ַקִ'י6ָא, ְ<גAִ <ִחיָד ְוִאית ִמKְַייה! ְדא/
ָרָבה, ְ'ֻכְ$ה!  ָד4, ַו0/ ל!ָלב, ְוֶאְתרDג, ה/
ִחיָד> 6ְAִָמא ַקִ'י6ָא ְל0ֵיָ$א. ְו0ַל ָ'א ָתֵניָנ>,  א/
ָדא לD>, !ְלֶמְעAַד Aְה! עDָבָדא, Aְִגי> ְלִאְת0ָָרא  ְלַאח/
ֶחְדָוה ַהה!א ְדָאִחיד Aֵי@. ְו0ַל ָ'א ָתֵניָנ>, Aְִמִ$י> 
ָזָאה ִמָ$ה, Aְִגי> ְלִאְת0ָָרא  ְועDָבָדא ָבְעָיי> ְלַאח/

ָרא. ִמָ$ה ַאח/
ַאף  ְיַצְרִּתיו  ְּבָראִתיו  ְוִלְכבֹוִדי  ִבְׁשִמי  ַהִּנְקָרא  ּכֹל 

ֲעִׂשיִתיו

ָהָדא ה!א ִדְכִתיב, ָ<ל ַהKְִקָרא ִב6ְִמי ְוִלְכבDִדי 
ָדא  (ְּבָראִתיו), ְלַאְת0ָָרא ְיָקִרי. Aְָראִתיו, ְלַייח/

ִלי. ְיַצְר7ִיו, ְלֶמְעAַד Aֵי@ עDָבָדא (נ"א ֵחיָלא). ַא[ 
Nִיִתיו, ְלַאְת0ָָרא ֵבי@ ֵחיָלא ִדְל0ֵיָלא.ָ'ָבר  /0
ַאֵחר, ָ<ל ַהKְִקָרא ִב6ְִמי, ַהְיינ! ִדְכִתיב (ויקרא כג) 
Pְִרי U0ֵ ָהָדר. ְוִלְכבDִדי ְבָראִתיו, ַהְיינ! ַכDPת 
ַנ[ U0ֵ 0ָבDת. ַא[  ַו0/ ַהְיינ!  ְיַצְר7ִיו,  7ְָמִרי8. 

Nִיִתיו, ַהְיינ! ְו0ְַרֵבי ָנַחל. /0
ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

ְוִתFQָנא ְדַהאי ְדָאַמר ְקָרא, (ויקרא כג) !ְלַקְח87ֶ 
ַ'ְייָקא. ְ'ה!א   ,<D68 ָהִראDVAַ 8ָלֶכ
ָבל 8DVAַ ָהִראD6>, ַהה!א  ִמי6ָָאה 0ַל DN0ָר. א/ ח/
 ,<D68 ְ'ָנִפיק ִראDָמא> ה!א. ֶאָ$א י <D68 ִראDי
ַנ>  ְלַנְטָלא (ד"א ְלכָֹּלא) AְַמA!עDי ְדַמִיי> ְנִביִעי>, ְוא/
Aְָעָיי> ְלַאְמ6ָָכא ֵלי@ ְל0ְָלָמא.ְמָתל ְלַמְלָ<א ְדָקַטר 
ַמְטרDִניָתא ָאַתת,  ִאEֵי@  ְבִקְטרDי,  ָנ6ָא  Aְֵני 
ִפיַקת לD> ְלֵחיר!ת, !ַמְלָ<א ַאZַ6ְח ִליָקָרא  ַוא/
ִדיָל@, ְוָיַהב לAִ <Dיָדָהא. ַא6ְָ<ַחת לD> ַ<ְייִפי> 
ִפיַקת לD> ְלֵחיר!, ַאְייֵתי  ָמַר7ְ, ָהא א/ ְוַצִחי>, א/
לD> ֵמיְכָלא !ִמVָ7ַ6ְיא.ָ<C, ָהא י8D ַהִ<P!ִרי8 



יטזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ְמַעֶּטֶרת ֶאת ַהֶּמֶל ְּבַעְטרֹוָתיו. ַּבּיֹום ַהֶּזה ָיַדְענּו 
ֶׁשַּמִים נֹוְבִעים ׁשֹוִרים ִעָּמּה, ׁשֹוֲאִלים ִלְׁשּתֹות 
ְלִמי ֶׁשהֹוִציא אֹוָתם ַלֵחרּות, ְוַעל ָּכ קֹוְרִאים לֹו 

ְּביֹום ִראׁשֹון.

יֹום ֶזה הּוא ֵראִׁשית ַהּכֹל

ֶזה ְּבֵסֶפר ָהַאָּגָדה, ְוהּוא ָיֶפה. ֲאָבל ַּבּיֹום ַהֶּזה, 
ְלַאְבָרָהם ֶׁשהּוא ֵראִׁשית ַהּכֹל, ִאם ְּבַעְנֵני ָכבֹוד 
הּוא ָהֵראִׁשית אֹו ְּבַמִים הּוא ָהֵראִׁשית, ֶׁשַאְבָרָהם 

ִהְתִחיל ַלְחּפֹר ּבֹורֹות ַמִים.
ְּפִרי ֵעץ ָהָדר

ְּפִרי ֵעץ ָהָדר - זֹו ְּבֵאר ֶׁשל ִיְצָחק, ֶׁשִּיְצָחק ִהֵּדר 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָקָרא לֹו ֵעץ ָהָדר. ִּפְריֹו ֶׁשל 
ֵעץ ֶהָהָדר ַהֶּזה ָידּוַע. ַּכּפֹת ְּתָמִרים - ֶׁשָּכתּוב (תהלים 
צב) ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח, ְוא ִנְמָצא ֵּביֵניֶהם ֵּפרּוד. 

ְוָלֵכן א ָכתּוב ְוַכּפֹת, ֶאָּלא ַּכּפֹת, ִמּשּׁום ֶׁש=א עֹוֶלה 
ֶזה ְּבִלי ֶזה. ּוָבֶזה ִמְתַמֵּלאת ַהְּבֵאר ַהּזֹאת, ִמְּבֵאר 
ַמִים ֶעְליֹוִנים ֶׁשּנֹוְבִעים. ַההּוא ִמְתַמֵּלא ַּבְּתִחָּלה, 

ּוִמֶּמּנּו ִמְתַמֵּלאת ַהְּבֵאר ַעד ֶׁשּנֹוַבַעת ַלֹּכל.

ֲעַנף ֵעץ ָעבֹת 

ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת - ֶזה ָעָנף ֶׁשל ִאיָלן ַהָּגדֹול ֶׁשִהְתַחֵּזק 
ַנֲעָׂשה ִאיָלן ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל,  ְוִנְׁשַרׁש ְּבָׁשְרׁשֹו, 
ֶׁשָאחּוז ְּבָכל ַהְּצָדִדים ֶׁשּלֹו, ָעָנף ֶׁשהּוא ֵעץ ָעֹבת, 
ֵעץ ֶׁשאֹוֵחז ֶאת ֶהָעבֹות, ֶׁשֲהֵרי ִמֶּזה נֹוֵטל ְיסֹוד 
ָהעֹוָלם ּוִמְתַמֵּלא ְּכֵדי ְלָהִריק ַּבְּבֵאר, ֶזהּו עֹוַלם 

ֶאֶרץ ַהַהְׁשָקָאה.
ַעְרֵבי ָנַחל

ְוַעְרֵבי ָנַחל - ְׁשַנִים ֵהם, ְׁשֵני ַנֲחֵלי ַמִים ִמְתַּכְּנִסים 
ְלתֹוָכם ְלָהִריק ַלַּצִּדיק. ָּדָבר ַאֵחר ְוַעְרֵבי ָנַחל 
- ֵאֶּלה ֵהם ְּגבּורֹות ֶׁשֲאחּוזֹות ְּבִיְצָחק, ֶׁשָּבִאים 
ִמַּצד אֹותֹו ַנַחל ֶעְליֹון ְוא ִמַּצד ָהָאב. ָלֵכן ַהֹּכל 
ם ַלֵּפרֹות, ְוא עֹוֶׂשה ֵּפרֹות. ְוַעְרֵבי  ָנֶאה, ְוא ְמֻבּׂשָ
ָנַחל - ְׁשֵני ַעּמּוִדים ֶׁשַהּגּוף עֹוֵמד ֲעֵליֶהם. ֲאָבל 
ְוַעְרֵבי ָנַחל ַוַּדאי, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר, ְוֵאֶּלה ֵהם ֻּכָּלם 

ְלרֹוֵקן ַמִים ַלְּבֵאר.

ָהָדר ַעל ַהּכֹל

ֵעץ  ָהָדר?  ֵעץ  ְּפִרי  ַמהּו  ג"ן)  סימן  (השלמה מההשמטות 

ָהֶאְתרֹוג. ּוַמהּו ָהָדר? ָהָדר ַעל ַהּכֹל, ְוַהְינּו ָהָדר 
יִרים, ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ִמי זֹאת ַהִּנְׁשָקָפה  ֶׁשל ִׁשיר ַהּׁשִ

ַנ> ַ<ְפֵני ְמזDָנא ָקִאיְמָנא,  ַאPִיק ְלכָֹ$א ְלֵחיר!, ְוא/
ָטַרת ְלַמְלָ<א ְבִעSְרDי.  ְוַצִחיָנ> ְלִמVָ7ַ6ְא, ִהיא ַא0/
Aְַהאי יDָמא ְיַדְעָנא, ְ'ָהא ַמִיי> ְנִביִעי> ִעEָ@ 6ְַרָיי>, 
6ִָאיְלָנא ְלִמVָ7ַ6ְיא, ְלַמא> ְ'ַאPִיק לD> ְלֵחיר!. 

.<D68 ִראDְו0ַל ָ'א ָקִריָנ> ֵלי@ י
יֹום ֶזה הּוא ֵראִׁשית ַהּכֹל

ָבל Aְַהאי  Cָא 4ִAְְפָרא ְדַאZְַד7ָא ְוPִ6ַיר ה!א. א/
ָנֵני  יDָמא, ְלַאְבָרָה8 6ֵיר!ָתא ְדכָֹ$א, ִאי ַב0/
ְיָקר ה!א 6ֵיר!ָתא, ִאי ְבַמָיא ה!א 6ֵיר!ָתא. 

ְ'ַאְבָרָה8 6ָאֵרי ְלֶמְחPְֵרי ֵביֵרי ְדַמָיא.
ְּפִרי ֵעץ ָהָדר

ַדר  Mְִרי U0ֵ ָהָדר, ָ'א ֵביָרא ְדִיְצָחק, ְ'ִיְצָחק ַאה/
 U0ֵ @ה!א ְוָקָרא ֵלי Cֵלי@ ְלֻקְד6ָא ְבִרי
ָהָדר. Pְִרי ְדַהאי U0ֵ ָהָדר ְיִדי0ָא. ַ<Pֹת 7ְָמִרי8, 
ִ'ְכ7ִיב, (תהלים צב) ַצִ'יק ַ<7ָָמר ִיְפָרח, ְוָלא ִא7ַ6ְַ<ח 
Aֵיַנְייה! ִפיר!ָדא. ְו0ַל ָ'א ָלא ְ<ִתיב ְוַכPֹת, ֶאָ$א 
ַ<Pֹת. Aְִגי> ְ'ָלא 4ִָליק ָ'א ְבָלא ָדא, !ְבַהאי 
ִאְתַמְלָייא ַהאי ְבֵאר, ִמAְֵאר ַמִי8 ִעָ$ִאי> ְנִביִעי>, 
ַהה!א ִאְתַמֵ$י ְבַקְדִמיָתא, !ִמKֵי@ ִאְתַמְלָייא ֵביָרא, 

0ַד ְ'ִאיה! ְנִביע! ְלכָֹ$א.
ֲעַנף ֵעץ ָעבֹת 

ָנָפא ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא,  ַנU0ֵ R 0ָבDת, ָ'א 0/ EKַו
ִביד  ְ'ַאְתִקי[ ְוִא7ַ6ְְר6ָא ְב6ְָרD6י, ִאְת0/
ִאיָלָנא ִעָ$ָאה 0ַל <ָֹ$א, ְ'ָאִחיד Aְָכל 4ְִטֵרי@, 
0ָָנ[ ְ'ִאיה! U0ֵ 0ָבDת, U0ֵ ְ'ָאִחיד ֶל0ָבDת, ְ'ָהא 
ָרָקא  ֵמַהאי ָנַטל ְיD4ָדא ְד0ְַלָמא, ְוִאְתַמְ$ָיא ַלא/

ְבֵביָרא, ַהאי ה!א 0ְַלָמא ַאְרָקא ְ'6ְַקי!ָתא.
ַעְרֵבי ָנַחל

ְדַמVָיא  ִלי>  ַנח/ 7ְֵרי>   ,<!Kַנַחל, 7ְֵרי ִאי ְוKְַרֵבי 
ָרָקא ַלdִַ'יק. ָ'ָבר  ִאְתְ<ִניAְ 6ה!, ַלא/
ִחיָד>  ַאֵחר, ְו0ְַרֵבי ַנַחל, ִאֵ$י> ִאיZְ <!Kב!ָר>, ְ'א/
Aֵי@ Aְִיְצָחק, ְ'ַאְתָיי> ִמXְִטָרא ְדַהה!א ַנַחל ִעָ$ָאה, 
ְוָלא ִמXְִטָרא ְדַאAָא. ְבִגי> ָ<C, <ָֹ$א ָיֵאי, ְוָלא 
ְב4ִיָמא ְלֵפיִרי>, ְוָלא 0ִָביד Pֵיִרי>. ְו0ְַרֵבי ַנַחל, 
ָבל ְו0ְַרֵבי  ַלְייה!, א/ 7ְֵרי> ְקָייִמי>, ְ'ג!ָפא ָקְייָמא 0/
ַנַחל ַוָ'אי, ְ<ָמה ְדִא7ְָמר, ְוִאֵ$י> ִאיK!> ֻ<ְ$ה! 

ָרָקא ַמVָא ְלֵביָרא. ַלא/
ָהָדר ַעל ַהּכֹל

ַדר ִאיָלָנא  (השלמה מההשמטות סימן ג"ן) ָמאי Pְִרי U0ֵ ה/

ַדר 0ַל ַה<ֹל ְוַהְיינ!  ַדר ַהְיינ! ה/ ְדֶאְתרZָDא !ָמאי ה/
ַדר ְ'6ִיר ַה6ִיִרי8 ִ'ְכ7ִיב Aֵיה (שיר השירים ו') ִמי  ה/



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה כ

ְּכמֹו ָׁשַחר. ְוַהְינּו ַעל ֵׁשם ְנֵקָבה, ְוַעל ְׁשָמּה ִנְלְקָחה 
ְנֵקָבה ֵמָאָדם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּים עֹוָלם ַהַּתְחּתֹון 
ְּבא ְנֵקָבה. ּוָמה ַהַּטַעם ִנְקֵראת ְנֵקָבה? ַעל ֵׁשם 
ֶׁשְּנָקֶביָה ְרָחִבים, ְוֵיׁש ָלּה ְנָקִבים ְיֵתִרים ַעל ָהִאיׁש, 
ּוַמה ֵהם ַהְּנָקִבים: ָׁשַדִים ָוֶרֶחם ּוֵבית ִקּבּול ַהּוָָלד.

יִרים קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִׁשיר ַהּׁשִ

ְלָכל  יִרים ֶׁשהּוא ָהָדר  ֶׁשָאְמרּו, ִׁשיר ַהּשִׁ ּוַמה 
ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש - ֵּכן. ֶׁשָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ָּכל ַהְּסָפִרים 
יִרים קֶֹדׁש ָקָדִׁשים. ּוַמהּו קֶֹדׁש  קֶֹדׁש, ְוִׁשיר ַהּׁשִ
ָקָדִׁשים? ֶאָּלא קֶֹדׁש ֶׁשהּוא קֶֹדׁש ְלָקָדִׁשים. ּוַמה 
ֵהם ָקָדִׁשים? ֵאּלּו ֶׁשְּכֶנֶגד ֵׁשׁש ְקָצוֹות ֶׁשָּבָאָדם, 

ְוקֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶהם קֶֹדׁש ְלֻכָּלם.
ָהֶאְתרֹוג - ָהָדר ַלּכֹל

ּוַמהּו קֶֹדׁש? ֶזה ֶאְתרֹוג, ֶׁשהּוא ָהָדר ַלּכֹל. ְוָלָּמה 
ִנְקָרא ְׁשמֹו ָהָדר? ַאל ִּתְקֵרי ָהָדר ֶאָּלא ה' ָּדר, ֶזה 
ֶאְתרֹוג ֶׁשהּוא ִנְפָרד ֵמֶאֶגד ַהּלּוָלב, ְוֵאין ִמְצַות 
לּוָלב ַקֶּיֶמת ֶאָּלא ּבֹו, ְוהּוא ַּגם ֵּכן ָאגּוד ִעם ַהּכֹל, 

ֶׁשִעם ָּכל ֶאָחד הּוא, ְוִעם ֻּכָּלם ַיַחד הּוא.

ְדָרה. ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת  ּוַמהּו ַהּלּוָלב? ְּכֶנֶגד חּוט ַהּשִׁ
- ֶׁשֲעָנָפיו חֹוִפים ֶאת ֻרּבֹו, ְוִאם ֵאין ֲעָנָפיו חֹוִפים 
ֶאת ֻרּבֹו - ֵאינֹו ְכלּום. ִמְּפֵני ָמה? ָמָׁשל ְלָאָדם 
ֶׁשִּבְזרֹועֹוָתיו ָיֵגן ַעל רֹאׁשֹו, ֲהֵרי ְזרֹועֹוָתיו ְׁשַנִים 
ְורֹאׁשֹו ְׁשָׁשה, ְוַהְינּו ָעָנף ִלְׂשמֹאל, ָעבֹת ְלָיִמין, 
ְוִנְמָצא ֵעץ ָּבֶאְמַצע. ְוָלָּמה ֶנֱאַמר ּבֹו ֵעץ? ֶׁשהּוא 

ׁשֶֹרׁש ָהִאיָלן.
ִעְנַין ַעְרֵבי ָנַחל

ּוַמה ֶּזה ַעְרֵבי ָנַחל? ׁשֹוֵקי ָהָאָדם ֶׁשֵהם ְׁשַּתִים. 
ּוַמהּו ָלׁשֹון ֶׁשל ַעְרֵבי ָנַחל? ִמּשּׁום ֶׁשָּגדֹול ֶׁשָּבֶהם 
ם יֹוֵנק ּכֹחֹו, ְוֶׁשל ָצפֹון הּוא  הּוא ַלַּמֲעָרב, ּוִמּׁשָ
ָקָטן ִמֶּמּנּו ַמֲהַל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ְוהּוא ְּברּוַח 
ְוִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו,  ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ּובֹו פֹוֵעל 
ְוֵהם ְׁשֵניֶהם ֵעִצים. ָּדָבר ַאֵחר ַעְרֵבי - ֶׁשְּפָעִמים 
ְמָעְרִבים ְּפֻעָּלָתם ֶזה ִעם ֶזה. ַמה ֶּזה ַעְרֵבי ָנַחל? 
מֹו  ַנַחל הּוא ַעל ֵׁשם ַהָּמקֹום ֶׁשֵהם ְקבּוִעים ּבֹו ֶׁשּשְׁ

ַנַחל, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָּכל ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל ַהָּים.

ָים הּוא ֶאְתרֹוג

ַמהּו ָים? ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֶאְתרֹוג. ּוִמַּנִין ָלנּו ֶׁשָּכל 
ְבָעה ִנְקֵראת ַנַחל? ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמָּדה ּוִמָּדה ֵמֵאּלּו ַהּשִׁ

זֹאת ַהִנ6ְַקָפה ְכמD 6ַָחר. ְוַהְיינ! 0ַל 86ֵ ְנֵקָבה 
ְו0ַל 6ְָמ@ ִנְלְקָחה ְנֵקָבה ֵמָאָד8 6ְִאי ֶאְפ6ָר 
ַתְחתAְ <Dָלא ְנֵקָבה. !ָמאי ַטְעָמא  ְלִהְתַקVֵי8 עDָל8 ה/
ִבי8 ְוֵי6 ָל@  ִאְקֵרי ְנֵקָבה 0ַל 86ֵ 6ְֶנַקֵביָה ְרח/
ֵנַקִבי8 ֵיְתִרי8 0ַל ָהִאי6. !ָמאי ִניְנה! ְנַקִבי8 

6ַָדִי8 ְוֶרֶח8 !ֵבית ִקיA!ל ַהְוָלד.
יִרים קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִׁשיר ַהּׁשִ

ַדר  Fָמאי ִניה! 6ֶָאְמר! 6ִיר ַה6ִיִרי8, 6ֶה!א ה/
ְלָכל 4ְִפֵרי ַהYֶֹד6 ִאי>. ְ'ָאַמר ִרAִי יDָחָנ>, 
ָד6ִי8,  ָ<ל ַה4ְָפִרי8 קֶֹד6 ְו6ִיר ַה6ִיִרי8 קֶֹד6 ק]
ָד6ִי8. ֶאָ$א קֶֹד6, 6ֶה!א  !ָמאי ִניה! קֶֹד6 ק]
ָד6ִי8 ֵא$! 6ְֶ<ֶנֶגד  ָד6ִי8. !ָמאי ֵה8 ק] קֶֹד6 ְלק]
ֵוי ְלה! קֶֹד6 ְלֻכְ$ה!. 66ֵ ְקָצוDת Aַ6ֶָאָד8 ְוקֶֹד6 ה/

ָהֶאְתרֹוג - ָהָדר ַלּכֹל

ַדר ַה<ֹל.  Fָמאי ִניה! קֶֹד6, ֶזה ֶאְתרDג 6ֶה!א ה/
ַדר  ַדר ַאל ִתְקֵרי ה/ ְוָלEָה ִנְקָרא 6ְמD ה/
ֶאָ$א ה' ָדר ֶזה ֶאְתרDג 6ֶה!א ִנְפָרד ֵמֶאֶגד ַהל!ָלב 
ְוֵאי> ִמְצַות ל!ָלב ַקְייֶמת ֶאָ$א בD, ְוה!א ַג8 ֵ<> 
Z!ד ִע8 ַה<ֹל. 6ְִע8 ָ<ל ֶאָחד ה!א ְוִע8 <!ָל>  א/

ַיַחד ה!א.
בDת  /0 U0ֵ ]ְדָרה. ְו0ַָנWִָמאי ל!ָלב ְ<ֶנֶגד ח!ט ַהF
ָנָפיו  ָנָפיו חDִפי> ֶאת ר!DA ְוִא8 ֵאי> 0/ /06ְ
חDִפי> ֶאת ר!DA ֵאינD ְ<ל!8. ִמPְֵני ָמה, ָמ6ָל ְלָאָד8 
ֵרי ְזרDעDָתיו 6ְַנִי8  Aִ6ְְזרDעDָתיו ָיֵג> 0ַל רֹאD6, ה/
בDת ְלָיִמי>,  ָנ[ ִלNְמֹאל, 0/ ְורֹא6ָT6ְ D6ה, ְוַהְיינ! 0/
ְוִנְמָצא Aְ U0ֵֶאְמַצע. ְוָלEָה Kֶ̂אַמר U0ֵ DA 6ֶה!א 

ִאיָל>. D6ֶר6 ה/
ִעְנַין ַעְרֵבי ָנַחל

Fָמאי 0ְַרֵבי ַנַחל D6ֵקי ַהָאָד8 6ֵֶה8 7ַ6ְִי8. !ָמאי 
ְרֵבי ַנַחל, ִמ6!8 ְ'ָגדDל  ִניְנה! ִלי6ָָנא ְד0/
 <Dְו6ֶל ָצפ .Dֵנק <ֹחDָרב !ִמ86ָ י ֵוי ְלַמ0/ Aָ6ֶֶה8 ה/
ֵמ6 ֵמאDת 6ָָנה ְוה!א  ַלC ח/ ה!א ָקָט> ִמKEֶ! ַמה/
ָרִבית !ב0ֵDP Dל ְוִנְקָרא 0ַל  ְבר!ַח ְצפDִנית ָמ0/
ִמי8  /0Pְ6ְ ,ְוֵה8 6ְֵניֶה8 0ִֵצי8. ָדָבר ַאֵחר 0ְַרֵבי D6ְמ
ֵמ0ְַרִבי> Pְע!ָלָת> ֶזה ִע8 ֶזה. ָמאי 0ְַרֵבי ַנַחל, ַנַחל 
 D6ְ6ֶמ DA 88 6ֵֶה8 ְקב!ִעיDקEֵָוי, 0ַל 86ֵ ַה ה/
ַנַחל. ְ<ִדְכִתיב, (קֶֹהֶלת א') ָ<ל ַהKְָחִלי8 הDְלִכי8 ֶאל 

.8Vַָה
ָים הּוא ֶאְתרֹוג

ָמאי ִניה! ָי8, ̂הֵוי אDֶמר ֶזה ֶאְתרDג. !ְמָנא ָל> 
ְ'ָכל ִמָ'ה !ִמָ'ה ֵמֶאל! ַה6ְִב0ָה ִאְקֵרי 



כאזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל, ַאל ִּתְקֵרי ַנֲחִליֵאל ֶאָּלא ַנֲחֵלי 
ֵאל. 

ִרְמֵזי ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים

ְועֹוד ָׁשם, ָמה ֵּלב, ָהָדר ְּפִרי ַהּגּוף, ַאף ִיְׂשָרֵאל ְּפִרי 
ֵעץ ָהָדר. ָמה ִאיַלן ָּתָמר, ֲעָנָפיו ְסִביָביו ְולּוָלבֹו 
ָּבֶאְמַצע, ַאף ִיְׂשָרֵאל ָנְטלּו גּוף ָהִאיָלן ַהֶּזה ֶׁשהּוא 
ְדָרה ָּבָאָדם ֶׁשהּוא ִעַּקר  ִלּבֹו, ּוְכֶנֶגד ַהּגּוף חּוט ַהּׁשִ
ַהּגּוף. ּוַמה ּלּוָלב ֶזה ָּכתּוב לֹו ֵלב, ַאף ֵלב ָמסּור לֹו. 
ּוַמה ֵּלב ֶזה ְׁשִׁשים ּוְׁשַּתִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבֹו, 
ַאף ְּבָכל ָנִתיב ֵמֶהן צּוָרה ׁשֹוֶמֶרת, ֶׁשֶּנֱאַמר ִלְׁשמֹר 

ֶאת ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים: (ע"כ מההשמטות)

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

ָּדָבר ַאֵחר, ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ 
ָהָדר - ֶזה ַאְבָרָהם. ַּכּפֹת ְּתָמִרים - ֶזה ִיְצָחק. ַוֲעַנף 
ֵעץ ָעבֹת - ֶזה ַיֲעקֹב. ְוַעְרֵבי ָנַחל - ֵאֶּלה ֵהן ְׁשֵּתי 
ַהְּדָרגֹות ֶׁשָאַמְרנּו.ּוִמי ֶׁשּשֹׁוֶנה ֶזה, ִמּשּׁום ֶׁשֵעץ 
ָעבֹת ֶזה ַיֲעקֹב, ֶׁשאֹוֵחז ֶאת ָּכל ַהֲחָלִקים, ַוַּדאי ֶזה 
ַיֲעקֹב. ֲאָבל ֲהֵרי ֵּבַאְרנּו, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר - זֹו ְּבֵאר 
ִיְצָחק, זֹו ְּגבּוָרה ַתְחּתֹוָנה. ַּכּפֹת ְּתָמִרים - ַּכּפֹת 
ָחֵסר, ֶקֶׁשר ֶׁשִּנְקָׁשר ַּבְּבֵאר, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (דניאל ג) 
ְּכפּוִתים ְּבַסְרְּבֵליֶהם, ִמּשּׁום ֶׁשֵאֶּלה א עֹוִלים ֶזה 
ְּבִלי ֶזה. ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת, ָעָנף הּוא ֶעְליֹון ֶׁשַּנֲעֶׂשה 
ֵעץ ָעבֹות ְואֹוֵחז ְלָכל ַצד, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר. ַעְרֵבי ָנַחל 
- ֶזה ִיְצָחק, ְּבָכל ַהְּצָדִדים ֶׁשֲאחּוִזים ְּבַצד ַהַּנַחל 
ִנינּו, ַאף ַעל ַּגב ֶׁשַּבַּנַחל ַהֶּזה  ְוא ְּבַצד ָהָאב. ֶׁשּׁשָ

א ִנְמָצא ִדין, ִמְתעֹוְרִרים ִמֶּמּנּו ִּדיִנים.

ַעְרֵבי ַנַחל א יֹוְצִאים ֵמֶהם א ְפִרי ְוא ַטַעם ְוא 

ֵריַח

ְוַרב ַהְמנּוָנא ַהָּזֵקן ֵּפַרׁש, ְוַעְרֵבי ָנַחל - ֵאּלּו ְׁשֵני 
ָהַעּמּוִדים ֶׁשָאַמְרנּו ֶׁשּיֹוְצִאים ֵמֶהם ַמִים, ְוָיֶפה. ֲאָבל 
ֵּתי ְדָרגֹות ֵאֶּלה ֶׁשעֹוְמדֹות  ּבֹא ְרֵאה, ֲהֵרי ָרִאינּו ֶׁשּשְׁ
ַעל ַּדְרָּגה ֶׁשל ַצִּדיק, ְּפִרי ְוִכּנּוס ָּגדֹול [ַהְּבָרכֹות] 
יֹוְצִאים ֵמֶהם, ְוַעְרֵבי ַנַחל א יֹוְצִאים ֵמֶהם א 
ְפִרי ְוא ַטַעם ְוא ֵריַח, ַוֲהֵרי ֵּבַאְרנּו, ְוַהּכֹל ָיֶפה.

ֶאְתרֹוג ִּבְׂשמֹאל ְולּוָלב ְּבָיִמין

ְוַעל ֵּכן ֶאְתרֹוג ִּבְׂשמֹאל, ְּכֶנֶגד ַהֵּלב. לּוָלב ְּבָיִמין. 
ַּכּפֹת ַּבּכֹל, ְוָקׁשּור ַּבּכֹל, ֶׁשֲהֵרי ַצִּדיק ַּכּפֹות הּוא 

ְּבָכל ַהְּצָדִדים ְוָקׁשּור ַּבּכֹל, ְוֶזהּו ֶקֶׁשר ָהֱאמּוָנה.

ִליֵאל, ַאל  ַנַחל. Kֶ6ְ̂אַמר (במדבר כ"א) !ִמ7ָEַָנה ַנח/
ֵלי ֵאל.  ִליֵאל ֶאָ$א ַנח/ 7ְִקֵרי ַנח/

ִרְמֵזי ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים

ְועHד 86ָ, ָמה ֵ$ב, ָהָדר Pְִרי ַהZ![, ַא[ ִיNְָרֵאל 
ָנָפיו 4ְִביָביו  Pְִרי U0ֵ ָהָדר. ָמה ִאיַל> 7ָָמר, 0/
ְול!ָלבAָ Dֶאְמַצע, ַא[ ִיNְָרֵאל ָנְטל! ג![ ָהִאיָל> 
ַהeֶה 6ֶה!א ִלDA, !ְכֶנֶגד ַהZ![ ח!ט ַהWְִדָרה Aָָאָד8 
6ֶה!א ִעYַר ַהZ![. !ַמה $!ָלב ֶזה ְ<ִתיב לD ֵלב, 
ַא[ ֵלב ָמ4!ר לD. !ַמה ֵ$ב ֶזה 6ִT6ְי8 !7ַ6ְִי8 
ְנִתיבDת ָחְכָמה DA, ַא[ Aְָכל ָנִתיב ֵמֶה> צ!ָרה 
 U0ֵ Ĉאַמר (ְּבֵראִׁשית ג') ִל6ְמֹר ֶאת ֶ'ֶרKֶ6ֶ ,ֶמֶרתD6

ַהַחVִי8: (עד כאן מההשמטות)
ִרְמֵזי ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים

Cָָבר ַאֵחר, !ְלַקְח87ֶ ָלֶכ8DVAַ 8 ָהִראPְ <D6ִרי 
U0ֵ ָהָדר, ָ'א ַאְבָרָהPֹ>ַ .8ת 7ְָמִרי8, ָ'א 
קֹב. ְו0ְַרֵבי ָנַחל,  ַנ[ U0ֵ 0ָבDת, ָ'א ַי0/ ִיְצָחק. ַו0/
ָמָר>.!ַמא> ְ'ַמְתֵני ַהאי,  ִאֵ$י> ִאיK!> 7ְֵרי> ַ'ְרZִי> ְ'א/
ָלִקי>,  קֹב, ְ'ָאִחיד ְלֻכְ$ה! ח/ Aְִגי> ְ'U0ֵ 0ָבDת ָ'א ַי0/
 U0ֵ ִריPְ ,ִקיְמָנאDָבל ָהא א קֹב. א/ ַוָ'אי ָדא ַי0/
ָהָדר ָ'א ֵביָרא ְדִיְצָחק, ָ'א ְגב!ָרה ַת7ָָאה. ַ<Pֹת 
7ְָמִריPֹ>ַ .8ת ָח4ֵר, ִקW!ָרא ְדִאְתַקWַר Aְֵביָרא, 
ְ<ָמה ְדַא7ְ ָאֵמר, (דניאל ג) ְ<ִפית! ְב4ְַרAֵָליהAְ ,<Dִגי> 
ַנ[ U0ֵ 0ָבDת,  ְ'ִאֵ$י> ָלא 4ְָלִקי> ָ'א ְבָלא ָדא. ַו0/
ִביד U0ֵ 0ָבDת, ְוָאִחיד  ָנָפא ה!א ִעָ$ָאה, ְ'ִאְת0/ /0
ְלָכל 4ְִטָרא, ְ<ָמה ְדִא7ְָמר. 0ְַרֵבי ַנַחל ָ'א ִיְצָחק, 
ְוָלא  ָלא,  ְדַנח/ 4ִAְְטָרא  ִחיָד>  ְ'א/ 4ְִטֵרי,  Aְָכל 
ְב4ְִטָרא ְדַאAָא. ְ'ָתֵניָנ>, ַא[ 0ַל Zַב ִ'ְבַהאי ַנַחל 

ִ'יָנא ָלא ִא7ַ6ְַ<ח Aֵי@, ִ'יִני> ִמְת0ִָרי> ִמKֵי@.
ַעְרֵבי ַנַחל א יֹוְצִאים ֵמֶהם א ְפִרי ְוא ַטַעם ְוא 

ֵריַח

 <!Kְוַרב ַהְמנ!ָנא 4ָָבא ָפִרי6, ְו0ְַרֵבי ַנַחל, ִאי
ָמָר>, ְ'ַמVָיא ָנְפֵקי ִמKְַייה!,  7ְֵרי> ָקְייִמי> ְ'ָקא/
ָבל 7ָא ָחֵזי, ָהא ָחִזיָנ> ִ'ְתֵרי> ַ'ְרZִי>  ְוPִ6ַיר. א/
ִאֵ$י> ְ'ָקְייֵמי 0ַל ַ'ְרZָא ְדַצִ'יק, ִאיAָא !ְכִני6! 
ַרְבְרָבא (ס"א ְדִבְרָכאן) ָנְפֵקי ִמKְַייה!, ְו0ְַרֵבי ַנַחל ָלא 
ָנְפֵקי ִמKְַייה!, ִאיAָא, ְוָלא ַטְעָמא, ְוָלא ֵריָחא. 

ְוָהא אDִקיְמָנא ְוכָֹ$א Pִ6ַיר.
ֶאְתרֹוג ִּבְׂשמֹאל ְולּוָלב ְּבָיִמין

ֵביל  ְוKַל ָ'א ֶאְתרDג (דף רכא ע"א) NְAִָמאָלא, ָלק]
ִלAָא. ל!ָלב Aִיִמיָנא, ַ<Pֹת Aְכָֹ$א, ְוָקִטיר 
Aְכָֹ$א. ְ'ָהא ַצִ'יק ַ<DPת ה!א ְבָכל 4ְִטִרי>, ְוָקִטיר 

Aְכָֹ$א, ְוָדא ה!א ִקW!ָרא ִ'ְמֵהיְמנ!ָתא.



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה כב

ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל

ְוָיֶפה ָאַמר ְּבֵסֶפר ָהַאָּגָדה ֶׁשָּכל ֵאֶּלה ֵהם אֹוְרִחים 
ֶׁשַּמְזִמיִנים ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה, ֶׁשְּצִריִכים 
ִלְמצֹא אֹוָתם, ֵּכיָון ֶׁשִהְזִמין אֹוָתם, ּוָבֶהם ְמַבֵּקׁש 
ָאָדם ַּבָּקָׁשתֹו ַלֶּמֶל. ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּיֹוְדִעים 
ַּדְרֵכי ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ְויֹוְדִעים ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ָלֶלֶכת 
ְּבֶדֶר ֱאֶמת, ִלְזּכֹות ָּבֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ִנָּצחֹון ַּבִּדין

 ַּבּיֹום ַהֶּזה יֹוְצִאים ִיְׂשָרֵאל ְּבִסיָמִנים ְרׁשּוִמים ִמּתֹו
ַהֶּמֶל, ִמּשּׁום ֶׁשֵהם ִנְּצחּו ַבִּדין, ּוָמֵהם ַהִּסיָמִנים? 
ִסיָמֵני ָהֱאמּוָנה, חֹוַתם ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון. ִלְׁשֵני ְּבֵני 
ָאָדם ֶׁשִּנְכְנסּו ִלְבֵני ַהֶּמֶל ְלִדין, ּוָבעֹוָלם א יֹוְדִעים 
ִמי ֵמֶהם ִנַּצח. ָיָצא ִלְגיֹון ֶאָחד ִמֵּבית ַהֶּמֶל, ְוָׁשֲאלּו 
אֹותֹו ִמי ִנַּצח? ָאַמר ָלֶהם, ִמי ֶׁשֵּיֵצא ּוְבָידֹו ִסיָמֵני 
ַהֶּמֶל, הּוא ֶׁשִּנַּצח.ָּכ ָּכל ָהעֹוָלם ִנְכָנִסים ְלִדין 
ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָהֶעְליֹון, ְוהּוא ָּדן אֹוָתם ִמּיֹום ֶׁשל רֹאׁש 
ָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ַעד ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה יֹום ַלחֶֹדׁש,  ַהּשָׁ
ּוֵבין ָּכ ִנְמְצאּו ִיְׂשָרֵאל ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ִּבְתׁשּוָבה, 
טֹוְרִחים ַּבֻּסָּכה ְולּוָלב ְוֶאְתרֹוג, ְוא יֹוְדִעים ִמי ִנַּצח 
ַּבִּדין. ַהַּמְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים ׁשֹוֲאִלים, ִמי ִנַּצח ַּבִּדין? 
אֹוֵמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵאֶּלה ֶׁשּמֹוִציִאים 

ִּביֵדיֶהם ֶאת ַהִּסיָמִנים ֶׁשִּלי, ֵהם ִנְּצחּו ַבִּדין.

ַּבּיֹום ַהֶּזה ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּברֶֹׁשם ַהֶּמֶל

 ,ַהֶּמֶל ְּברֶֹׁשם  ִיְׂשָרֵאל  יֹוְצִאים  ַהֶּזה  ַּבּיֹום 
ְּבִתְׁשְּבחֹות ַהַהֵּלל, ִנְכָנִסים ַלֻּסָּכה, ֶאְתרֹוג ִּבְׂשמֹאל, 
ְרׁשּוִמים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  רֹוִאים  ֻּכָּלם  ְּבָיִמין.  לּוָלב 
ְּבִרּׁשּוֵמי ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ּפֹוְתִחים ְואֹוְמִרים, (תהלים 
קמד) ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשה' ֱאָהיו.

ליל ו' פר˘˙ וי˜ר‡ („ף כ"„ ע"‡)
ִעְנַין ְּפִרי ֵעץ ֲהַדר

ַרִּבי ְיהּוָדה ָּפַתח, ָּכתּוב (ויקרא כג) ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת 
ְּתָמִרים. ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַמה הּוא? ֶזה ֶאְתרֹוג. ְוִכי 
ֶאְתרֹוג ֵמֵעץ ָהָדר הּוא? ַוֲהֵרי ַּכָּמה קֹוִצים ֵיׁש 
ְסִביבֹו, ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְּפִרי ֵעץ ָהָדר? 
ֶאָּלא סֹוד ַהָּדָבר, ֶׁשָּכתּוב ַוִּיֶבן ה' ֱאִהים ֶאת ַהֵּצָלע 
ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם.  ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאּשָׁ
ְוָכתּוב ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי, ְוֶזהּו ְּפִרי ֵעץ 

ַאְׁשֵריֶהם ִיְׂשָרֵאל

ַמר, ְ'ָכל ִאֵ$י>  FְבPְִפָרא ְ'ַאZְַד7ָא Pִ6ַיר ָקא/
ִאיK!> א!Pִ6ְיִזי>, ְ'ַזEִיִני> Eָ0ַא ַקִ'י6ָא 
ְבַהאי יDָמא, ְ'ַבְעָיי> ְלַא6ְָ<ָחא ְלה!, ֵ<יַו> ְ'ַזEִי> 
לD>. !ְבה! ָב0ֵי ַבר ָנ6 ְלַמְלָ<א ָבע!ֵתי@. ַזָ<ִאי> 
ִאיK!> ִיNְָרֵאל ְ'ָיְדִעי> ָאְרחDי ְדַמְלָ<א ַקִ'י6ָא, 
ְוָיְדִעי> ָאְרחDי ְדאDַרְייָתא, ְלֵמַהAְ CאDַרח ְקD6ט, 

ְלִמְזֵ<י ְבה! ְב0ְַלָמא ֵדי> !ְב0ְַלָמא ְדָאֵתי.
ִנָּצחֹון ַּבִּדין

 DZ4ִיָמִני> ְר6ִיִמי> ִמAְ ,ָרֵאלNְָמא ָדא ָנְפֵקי ִיHי<ְ
ַמְלָ<א, Aְִגי> ְ'ִאינ!> ָנְצִחי> ִ'יָנא. !ַמאי 
4ִיָמִני> ִאיK!>, 4ִיָמֵני ְמֵהיְמנ!ָתא, חDָתָמא ְדַמְלָ<א 
ָד8 ַמְלָ<א  ִעָ$ָאה. ִלְתֵרי ְבֵני ָנ6ָא, ְ'0ָאל! ק]
ְלִדיָנא, ְוָלא ָיְד0ֵי 0ְַלָמא ָמא> ִמKְַייה! ָנַצח. ָנַפק 
ַחד ִלְגיD> ִמAֵי ַמְלָ<א, 6ְִאיל! לD. ָאַמר לD>, ָמא> 
 ,C>ָ.י 4ִיָמִני> ְ'ַמְלָ<א, ה!א ָנַצחDק !ִביד!Pִי'ְ
ָד8 ַמְלָ<א ִעָ$ָאה,  <!ֵלי 0ְַלָמא 0ָאִלי> ְלִדיָנא, ק]
ְוָדִאי> לD> ִמDVָמא ְדרֹא6 ַהWָָנה ְוי8D ַהִ<P!ִרי8, 
ֵמ6 4ֵָרי יDִמי> ְלַיְרָחא. !ֵבי> ָ<C ִא7ַ6ְָ<ח!  0ַד ח/
ִיNְָרֵאל ַזָ<ִאי> ֻ<ְ$ה! ִבְתי!ְב7ָא. ָטְרִחי> 4ֻAְָ<ה 
ֵכי  ְול!ָלב ְוֶאְתרDג, ְוָלא ָיְד0ֵי ָמא> ָנַצח ִ'יָנא. ַמְלא/
ל! ָמא> ָנַצח ִ'יָנא. ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א  ִעָ$ֵאי 6ָא/
ָאַמר ְלה!, ִאיK!> ְ'ַמְפֵקי ִביַדְייה! 4ִיָמִני> ִ'יִלי, 

ִאיK!> ָנְצִחי> ִ'יָנא.
ַּבּיֹום ַהֶּזה ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּברֶֹׁשם ַהֶּמֶל

ְ>ַהאי יDָמא, ָנְפֵקי ִיNְָרֵאל Aְִר6ִימ! ְדַמְלָ<א, 
Aְת!Aַ6ְְח7ָא ְדַהֵ$יָלא. 0ָאִלי> XֻAַָ<ה, 
ֶאְתרDג NְAִָמאָלא, ל!ָלב Aִיִמיָנא. ָחָמא> ֻ<ְ$ה!, 
ְ'ִיNְָרֵאל ְר6ִיִמי> Aְִר6ִיִמי> ְ'ַמְלָ<א ַקִ'י6ָא. 
 Dְתֵחי ְוָאְמֵרי, (תהלים קמד) ַא6ְֵרי ָה80ָ 6ֶָ<ָכה לPָ

ַא6ְֵרי ָה80ָ 6ֶה' ̂אTָהיו.

ליל ו' פר˘˙ וי˜ר‡ („ף כ"„ ע"‡)
ִעְנַין ְּפִרי ֵעץ ֲהַדר

ִרִ>י ְיה!ָדה ָפַתח, ְ<ִתיב (ויקרא כג) Pְִרי U0ֵ ָהָדר ַ<Pֹת 
7ְָמִריPְ .8ִרי U0ֵ ָהָדר, ָמא> ה!א. ָ'א ֶאְתרDג. ְוִכי 
ֶאְתרDג ֵמU0ֵ ָהָדר ה!א, ְוָהא ַכָמה קDִצי> ִאית 
ָרֵני@, ִמָ<א> !ִמָ<א>, ְוַאת ַאְמַרת Pְִרי U0ֵ ָהָדר.  4ַח/
ֶאָ$א ָרָזא ְדִמָ$ה, ִ'ְכ7ִיב, (בראשית ב) ַוVִֶב> ְיָי' ̂אTִהי8 
6ֶר ָלַקח ִמ> ָהָאָד8 ְלִאWָה ַוְיִביֶאָה  ֶאת ַהdֵָלע א/
ָצַמי !ָבNָר  ֶאל ָהָאָד8. !ְכִתיב (בראשית ב) 0ֶֶצ8 ֵמ0/

Esther
Sticky Note
Reading for the sixth night of Sukkot



כגזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ָהָדר. ִמַּנִין ָלנּו ֶׁשָאָדם ִנְקָרא ֵעץ? ֶׁשָּכתּוב ִּכי ָהָאָדם 
ֶדה. ֵעץ ַהּׂשָ

ִעְנַין ַּכּפֹת ְּתָמִרים

ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ֶׁשעֹוִלים ְלִׁשְבִעים ָׁשִנים, ּובֹו ִנְתְקנּו 
ִׁשְבִעים ָׁשִנים ֶעְליֹונֹות. ְוֶזה ָּכפּות ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה, 
ְוָלֵכן ִנְקָרא ַּכּפֹת, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכִפיתּו, ֶׁשעֹוֶלה ְלָכאן 
ַמִים ּוָבָאֶרץ, ַּדְוָקא. ּוְלָכאן. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ִּכי כֹל ַּבּׁשָ

ִּמי ֶׁשחֹוֵטא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח הּוא חֹוֵטא ַּבּכֹל

ַרִּבי יֹוֵסי ָאַמר, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר - ֶזה ִמְזֵּבַח, ֶׁשעֹוֶׂשה 
ֵפרֹות, ּוַמֲעֶלה ִנָּצִנים ְלָכל ַהְּצָדִדים. ָמה ַהַּטַעם? 
ִנים נֹוְתִנים ָלּה ֵחֶלק,  ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ִׁשְבִעים ַהּׁשָ
ְוִהיא ִמְתָּבֶרֶכת ִמֻּכָּלם. ַמה ֶּזה אֹוֵמר? ִמּשּׁום ֶׁשִּמי 
ֶׁשחֹוֵטא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח, הּוא חֹוֵטא ַּבּכֹל, ֶׁשֲהֵרי ָּכפּות 
ְּכֶנֶגד אֹותֹו ֶׁשָּכפּות ְלַמְעָלה, ְוָלֵכן ִנְקְׁשרּו ֶזה ִעם 
ֶזה, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ְוא ָכתּוב ְוַכּפֹת 

ְּתָמִרים.
זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו 

ָּכתּוב (ויקרא ז) זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו. ַמה 
ֶּזה אֹוֵמר? ֶאָּלא זֹאת - ֶזה ִמְזֵּבַח, ֶׁשִּנְמַׁשח ַעל ַיד 
ַאֲהרֹן, ֶׁשָּכתּוב ּוָמַׁשְחָּת ֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל 
ֵּכָליו. ּוִמְׁשַחת (זֹו ִמְׁשַחת) ָּבָניו, ֶׁשֲהֵרי ִנְמַׁשח ִמֻּכָּלם, 

ּוִמְתַּגֵּדל ּוִמְתָּבֵר ּוִמַּטֵהר.

 ְוַאַחר ָּכ ִעְנַין ִסיבּוב ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל יֹום, 

ֶׁשַבע ְּפָעִמים – ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח

ּבֹא ְרֵאה, ֶּבָחג סֹוְבִבים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל 
יֹום, ְוַאַחר ָּכ ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ַמה ֶּזה אֹוֵמר? ֶאָּלא, 
ְלֶמֶל ֶׁשִהְזִמין אֹוְרִחים ְוִהְתַעֵּסק ִעָּמֶהם, ְוָהְיָתה 
ַלֶּמֶל ַּבת ְיִחיָדה. ָאְמָרה לֹו: ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל, ִמּשּׁום 
ָהאֹוְרִחים א ַׂשְמָּת ֵלב ֵאַלי? ָאַמר ָלּה: ַחָּיִי ִּבִּתי, 
ֶוה ְּכֻכָּלם).ָּכ ְּבָכל יֹום ָויֹום  ָמָנה ַאֲעֶלה ָל ְּבָכל יֹום, (ֶׁשּׁשָ
ֶׁשל ֶהָחג ַמְקִריִבים ִיְׂשָרֵאל ְּכֶנֶגד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. 
ָאַמר ַהִּמְזֵּבַח ַלֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש: ְלֻכָּלם ִנְמָצִאים ָמנֹות 
ַוֲחָלִקים, ְוִלי ָמה ַאָּתה נֹוֵתן? ָאַמר ָלּה: ְּבָכל יֹום 
 ִׁשְבָעה ָיִמים ֶעְליֹוִנים ְלָבֵר ָויֹום ְיסֹוְבבּו אֹוְת
אֹוְת, ְונֹוְתִנים ְל ִׁשְבִעים ֲחָלִקים (ְּבָכל יֹום). ַרִּבי 
יֹוֵסי ָאַמר, ִׁשְבִעים ֲחָלִקים ְּבָכל יֹום ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים 

ָּפִרים ֶׁשִּנְקָרִבים ֶּבָחג.

ִמNָAְִרי, ְוָדא ה!א ְפִרי U0ֵ ָהָדר. ְמָנָל> ְ'ָאָד8 
U0ֵ ִאְקֵרי. ִ'ְכ7ִיב, (דברים כ) ִ<י ָהָאָדU0ֵ 8 ַהgֶָדה.

ִעְנַין ַּכּפֹת ְּתָמִרים

!ֵבי@  6ְִני>,  ְל6ְִבִעי>  ְ'4ִָליק  7ְָמִרי8,  Mֹ7ַת 
ִא7ָ6ְְכָלל! 6ְִבִעי> 6ְִני> ִעָ$ִאי>. ְוָדא ַאְכPָת 
ְוִאְתְק6ַר ְל0ֵיָ$א ְוַת7ָא. ְו0ַל ָ'א ִאְקֵרי ַכDPת, 
ְ<ָמה ְדַא7ְ ָאֵמר ְ<ִפית!, ְ'4ִָליק ְלָהָכא !ְלָהָכא. 
ָהָדא ה!א ִדְכִתיב ִ<י כֹל WָAַַמִי8 !ָבָאֶרU ַ'ְייָקא.

ִּמי ֶׁשחֹוֵטא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח הּוא חֹוֵטא ַּבּכֹל

ִרִ>י י4ֵDי ָאַמר, Pְִרי U0ֵ ָהָדר ָ'א ִמְזAֵַח, ְ'0ִָביד 
ָמא.  Pֵיִרי>, ְו4ִָליק ֵאִבי> ְלָכל 4ְִטִרי>. ָמאי ַט0/
ִבי> ָל@ ח!ָלָקא, ְוִאְתAְָרָכא  Aְִגי> ְ'ָכל ע' 6ְִני>, ָיה/
ְמֻ<ְ$ה!. ָמאי ָקא ַמְייֵרי. Aְִגי> ְ'ַמא> ְ'ָחֵטי ְלַגAֵי 
ְבֵלי ַהה!א  ִמְזAֵַח, Aְכָֹ$א ָחֵטי, ְ'ָהא ָ<ִפית ָלק]
ְדָכִפית ְל0ֵיָ$א, ְו0ַל ָ'א ִאְתְק6ַר ָ'א Aְָדא, Pְִרי 
U0ֵ ָהָדר ַ<Pֹת 7ְָמִרי8 ְוָלא ְכִתיב ְוַכPֹת 7ְָמִרי8.

זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו

רֹ> !ִמ6ְַחת Aָָניו.  7ְִתיב (ויקרא ז) זֹאת ִמ6ְַחת ַאה/
ָמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶאָ$א, זֹאת: ָ'א ִמְזAֵַח, 
(שמות מ)  ִ'ְכ7ִיב,  רֹ>,  ְ'ַאה/ ְיָדא  0ַל  ְ'ִאְתְמ6ַח 
!ָמ6ְַח7ָ ֶאת ִמְזAַח ָהעDָלה ְוֶאת ָ<ל ֵ<ָליו. !ִמ6ְַחת 
(ס"א זֹו ִמְׁשַחת) Aָָניו, ְ'ָהא ְמֻ<ְ$ה! ִאְתְמ6ַח, ְוִאְתַרAֵי, 

ְוִאְתAְָרָכא, ְוִאְתַדָ<א.
 ְוַאַחר ָּכ ִעְנַין ִסיבּוב ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל יֹום, 

ֶׁשַבע ְּפָעִמים – ֶחְלקֹו ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח

ָ?א ָחֵזי, Aֶָחג D4ְבִבי8 ֶאת ַהEְִזAֵַח ִזְמָנא ָחָדא 
ְבָכל יDָמא, ְו6ְִב0ָה ִזְמִני> ְלָבָתר. ָמאי ָקא 
4ָק  ַמְייֵרי. ֶאָ$א, ְלַמְלָ<א ְ'ַזEִי> א!Pִ6ְיִזי>, ְוִאְת0/
ָוה ֵלי@ ְלַמְלָ<א ַבת ְיִחיָדָאה, ָאְמָרה  Aְה!, ַוה/
ֵלי@, ָמאִרי ַמְלָ<א, Aְִגי> א!Pִ6ְיִזי> ָלא ִאZַ6ְְח7ָ 
0ַָלי. ָאַמר ֵלי@, ַחVִָיAְ Cַר7ִי ַפְרְקָטא ָחָדא ַא4ְִליק 
ָלAְ Cָכל יDָמא, (דף כ"ד ע"ב) (ְּדַׁשֵּוי ְכֻכְּלהּו).ַ<Aְ ,Cָכל יDָמא 
ֵבל א!ִמי>  ָלק] ִיNְָרֵאל  ַמְקִריִבי>  ְדָחג,  ְויDָמא 
ְ'0ְָלָמא. ָאַמר ִמְזAֵַח ְלַמְלָ<א ַקִ'י6ָא, ְלֻכְ$ה! 
ִמ7ַ6ְְ<ֵחי ָמאִני> ְוח!ָלִקי>, ְוִלי ַמה ַאְנ7ְ ָיִהיב. 
ָאַמר ָל@, Aְָכל יDָמא ְויDָמא ְיD4ְבב!> ֵליC 6ְִב0ָה 
ִבי> ָלC 6ְִבִעי>  יDִמי> ִעָ$ִאי>, ְלָבְרָכא ָלC, ְוָיה/
ָמר 6ְִבִעי> ח!ָלִקי>  ח!ָלִקי> (ְּבָכל יֹוָמא),ִרAִי י4ֵDי א/
ֵבל 6ְִבִעי> Pִָרי8 ְ'ִמְתָקְרִבי> Aֶָחג. Aְָכל יDָמא ָלק]



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה כד

ַרִּבי ְיהּוָדה ָאַמר, ִׁשְבָעה ְּבָכל יֹום, ִמּשּׁום ֶׁשֲהֵרי 
(ִמָּמקֹום) ִמֻּכָּלם, ּוְלסֹוף ִׁשְבָעה ַהָּיִמים  ִמְתָּבֶרֶכת 
ֶמן ַהִּמְׁשָחה ִנְמָצא. (ְוַאַחר  ִמְתָּבֶרֶכת ִמָּמקֹום ֶׁשּׁשֶ
ָּכ) ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ְּכֶנֶגד ָּכל אֹוָתם ִׁשְבָעה ָיִמים 

ְּכֵדי ְלַהֲעִמיד ָלּה ְּבָרכֹות ִמַּמְעַין ַהַּנַחל ֶׁשּזֹוֵרם 
ָּתִמיד ְוא פֹוֵסק. ִנְמָצא ֶׁשִּמְתָּבֶרֶכת (ָּתִמיד) ְּבָכל יֹום 
ָויֹום, ַעד ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשִּמְתָּבֶרֶכת ִמַּמְעַין ַהַּנַחל. 
ְוֵכן ַּפַעם ַאֶחֶרת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּכֶאָחד, ּוִמְתַקְּימֹות 
ָּבּה ַהְּבָרכֹות ַאַחר ָּכ ֵמַהָּמקֹום ָהֶעְליֹון ֶׁשַהַּמְעָין 

יֹוֵצא ְוא פֹוֵסק, ְּכִפי ֶׁשָאַמְרנּו.
ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה

ְּבָכל יֹום ַמְכִריִזים ָעֶליָה ְואֹוְמִרים, (שמואל-א ב) ַעד 
ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה. ַעד ֲעָקָרה 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּמְתָּבֶרֶכת  ָיְלָדה ִׁשְבָעה - זֹו ְּכֶנֶסת 
ְבָעה ְּבָכל יֹום, ְועֹוָלה ְלֶחְׁשּבֹון ֶעְליֹון. ְוַרַּבת  ִמּׁשִ
ָּבִנים ֻאְמָלָלה - ֵאּלּו ֻאּמֹות עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה 
 ֶׁשעֹוִלים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול, ְוַאַחר ָּכ
ִמְתַמֲעִטים ְוהֹוְלִכים ְּבָכל יֹום ָויֹום, ְוָלֵכן ַהִּמְזֵּבַח 
ְמַכֵּפר ַעל ֲחָטֵאי ִיְׂשָרֵאל, ַהִּמְזֵּבַח ְמַטֵהר אֹוָתם 

ּוֵמִריק ָלֶהם ְּבָרכֹות ִמַּמְעָלה ְלַמָּטה.

ִעְנַין ַהִּמיִנים

ֵני  ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת - ֶזה ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָאחּוז ִלּׁשְ
ְצָדִדים. ּוִמּׁשּום ָּכ ֲהַדס ְׁשָׁשה ֲעָנִפים, ֶׁשֵּיָעֶׂשה 
ֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ֶׁשָאחּוז ְלָכל ַצד. ְוַעְרֵבי ָנַחל - ֵאּלּו 
ְׁשֵני ַעּמּוִדים, ֶׁשִּמָּכאן יֹוֵצא ְלַכּפֹות ְּתָמִרים. ַּכּפֹת 
ְּתָמִרים, ָאחּוז ְלַמְעָלה ְוָאחּוז ְלַמָּטה, ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר. 
ֶאְתרֹוג יֹוֵצא ִמּתֹו ַהּקֹוִצים ֶׁשל ָהִאיָלן, ְוָכ ֶזה. 
ּיֹוֵצא  ַּגם ַּכּפֹת ְּתָמִרים אֹוֵחז ָּבֶהם ַוַּדאי. ָּכל ַמה ּשֶׁ

ָלעֹוָלם - ִמָּכאן יֹוֵצא ּוִמָּכאן ָּבִאים (ִנּזֹון).

ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשּל ַמְעָלה

ַרִּבי יֹוֵסי ָּפַתח, ְוָאבֹוָאה ֶאל ִמְזַּבח ֱאִהים. ִמי 
ֶזה ִמְזַּבח ֱאִהים? ֶזהּו ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשּל ַמְעָלה, ִמְזַּבח 
ֱאִהים ַוַּדאי. ְוַהְינּו ְּבֵאר ֶׁשל ִיְצָחק, ְוִלְפָעִמים 
ִמְזַּבח ה', ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ָקם ִמִּלְפֵני ִמְזַּבח ה'. ְוַעל 
ֶזה יֹוְרִׁשים ָהעֹוָלמֹות ִמָּכאן ִּדין ְוַרֲחִמים, ִמּשּׁום 
ֶׁשִהיא יֹוֶנֶקת ַּבַּצד ַהֶּזה ּוַבַּצד ַהֶּזה, ַוֲהֵרי ֵּבֲארּו 

ֶאת ַהָּדָבר.

ִרִ>י ְיה!ָדה ָאַמר, 6ְִב0ָה ְבָכל יDָמא, Aְִגי> ְ'ָהא 
ִאְתAְָרָכא (ֵמֲאַתר) ִמֻ<ְ$ה!, !ְלD4[, 6ְִב0ָה יDִמי>, 
ַתר ִ'ְמ6ַח ְרב!ָתא ִא7ְ6ְַכח. (ּוְלַבָתר)  ִמְתAְָרָכא ֵמא/
ֵבל ָ<ל ִאיK!> 6ְִב0ָה יDִמי>, Aְִגי>  6ְִב0ָה ִזְמִני>, ָלק]
ָלא, ְ'ָנִגיד  ְלַקVְיָמא ָל@ Aְִרָכא> ִמ> ַמA!0ָא ְ'ַנח/
7ִָדיר ְוָלא ָפ4ִיק, ִא7ְ6ְַכח ְ'ִאְתAְָרָכא (ָּתִדיר) Aְָכל 
ְ'ִאְתAְָרָכא  יDִמי>  6ְִב0ָה  0ַד  ְויDָמא,  יDָמא 
ָרא 6ְִב0ָה ִזְמִני>  ָלא. ְוֵכ> ִזְמָנא ַאח/ ִמAEַ!0ָא ְ'ַנח/
ַתר ִעָ$ָאה  ָדא ְוִאְתְקָיימ! Aְִרָכא> ְלָבָתר ֵמא/ ַ<ח/

ְדַמA!0ָא ָנִפיק ְוָלא ָפ4ַק, ִ<ְדַקאְמָר>.
ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ִׁשְבָעה ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה

ְ>ָכל יDָמא, ַמְכִריִזי> 0ָָלה ְוָאְמִרי>, (שמואל א ב) 0ַד 
ָקָרה ָיְלָדה 6ְִב0ָה ְוַרAַת Aִָני8 ֻאְמָלָלה.  /0
ָקָרה ָיְלָדה 6ְִב0ָה: ָ'א ְכֶנ4ֶת ִיNְָרֵאל,  0ַד 0/
 <Aָ6ְ!ָמא, ְו4ִָליק ְלחDְב0ָה ְבָכל יWְִרָכא ִמAִָאְת'ְ
ִעָ$ָאה. ְוַרAַת Aִָני8 ֻאְמָלָלה, ִאֵ$י> א!ִמי> עDְבֵדי 
 <Aָ6ְ!ָמא ַקְדָמָאה ְלחDיAְ <ָדה ָזָרה, ְ'$ְ4ִַקיDב /0
ִטי> ְוַאְזִלי> Aְָכל יDָמא ְויDָמא.  ַרב, !ְלָבַתר ִמְתַמ0/
ְו0ַל ָ'א, ִמְזAֵַח ְמַכPֵר 0ַל חDֵביהD> ְ'ִיNְָרֵאל 
ִמְזAֵַח ַמְדֵ<י ְלהD>, ְוָאִריק ְלהAִ <Dְרָכא> ֵמ0ֵיָ$א 

ְלַת7ָא.
ִעְנַין ַהִּמיִנים

ַנU0ֵ R 0ָבDת: ָ'א ַמְלָ<א ַקִ'י6ָא, ְ'ָאִחיד  EKַו
ָנ[,  ַד4 7ְַלת 0/ ִלְתֵרי> 4ְִטִרי>. !ְבִגי> ָ<C ה/
ָנ[ U0ֵ 0ָבDת, ְ'ָאִחיד ְלָכל 4ְִטָרא.  ֵבד 0/ ְ'ִיְת0/
ְו0ְַרֵבי ַנַחל: ִאֵ$י> 7ְֵרי> ַקְייִמי>, ְ'ֵמָהָכא ָנִפיק, 
ְלַכDPת 7ְָמִריDP>ַ .8ת 7ְָמִרי8, ָאִחיד ְל0ֵיָ$א 
 DZג ָנְפָקא ִמDְוָאִחיד ְלַת7ָא, ְוָהא ִאְתַמר. ֶאְתר
<!ִבי> ְ'ִאיָלָנא ְוָהִכי ה!א. ַ<DPת 7ְָמִרי8 ָהִכי 
ָנֵמי ָאִחיד Aְה! ַוָ'אי, ָ<ל ַמה ְדָנִפיק ְל0ְָלָמא 

ֵמָהָכא ָנְפָקא !ֵמָהָכא ַאְתָיי>. (ס"א ִאְּתַזן).
ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשְּלַמְעָלה

י4ֵDי ָפַתח, (תהלים מג) ְוָאבDָאה ֶאל ִמְזAַח  ִרִ>י 
̂אTִהי8. ָמא> ִמְזAַח ̂אTִהי8. ָ'א ה!א ִמְזAֵַח 
ִ'ְל0ֵיָ$א, ִמְזAַח ̂אTִהי8 ַוָ'אי. ְוַהְיינ! ְבֵאר ְ'ִיְצָחק. 
!ְלִזְמִני> ִמְזAַח ְיָי', ְ<ָמה ְדַא7ְ ָאֵמר (מלכים א ח) ָק8 
ִמִ$ְפֵני ִמְזAַח ְיָי', ְו0ַל ָ'א ָיְרִתי> 0ְָלִמי> ֵמָהָכא 
ֵמי, Aְִגי> ְ'ִהיא ַיְנָקא ְבַהאי 4ְִטָרא  ִדיָנא ְוַרח/

!ְבַהאי 4ְִטָרא, ְוָהא א!ְקמ!ָה ִמָ$ה.



כהזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ליל ז' פר˘˙ נח („ף ס"‚ ע"‡)
ַצֲהִלי קֹוֵל ַּבת ַּגִּלים ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות

ָּפַתח ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר, (ישעיה י) ַצֲהִלי קֹוֵל ַּבת ַּגִּלים 
ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות. ָּפסּוק ֶזה ֵּפְרׁשּוהּו 
ַהֲחֵבִרים. ֲאָבל ָּפסּוק ֶזה ֶנֱאַמר ַעל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל. 
 ַּבת ַּגִּלים - ִּבּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָּכ ַצֲהִלי קֹוֵל
ֵּפְרׁשּוָה ַּבת ַּגִּלים, ַּכָּכתּוב (שיר ד) ַּגל ָנעּול. ַּגִּלים ֵהם 
ְמאֹורֹות ֶׁשִּמְתַּכְּנִסים ְוהֹוְלִכים ְוִנְכָנִסים ְלתֹוָכּה 
ּוְמַמְּלִאים אֹוָתּה, ַּכָּכתּוב (שם) ְׁשָלַחִי ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים.

ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (איוב ד) ַלִיׁש אֵֹבד 
ִמְּבִלי ָטֶרף. ַלִיׁש - ָזָכר. ַלְיָׁשה - ְנֵקָבה. ָלָּמה ִנְקָרא 
ַלִיׁש? ִאם ִמּשּׁום ֶׁשָּכתּוב (משלי ל) ַלִיׁש ִּגּבֹור ַּבְּבֵהָמה, 
אֹו ִמּשּׁום ֶׁשָּכתּוב ַלִיׁש אֵֹבד ִמְּבִלי ָטֶרף. ֶאָּלא 
ַהּכֹל הּוא ַלִיׁש, ְּגבּוָרה ַתְחּתֹוָנה ֶׁשָּבָאה ִמְּגבּוָרה 
ֶעְליֹוָנה. ַלִיׁש אֵֹבד ִמְּבִלי ָטֶרף - ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוָתם 
ְנָחִלים ִמְסַּתְּלִקים ְוא ִנְכָנִסים ְלתֹוָכּה, ָאז ִנְקֵראת 
ַלְיָׁשה ֶׁשאֹוֶבֶדת ִמְּבִלי ֶטֶרף, ֶׁשָּכתּוב ַלִיׁש אֵֹבד 

ִמְּבִלי ָטֶרף ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָּפָרדּו.

ָאַמר ַלְיָׁשה, ַהְינּו ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות, עִֹני ֶׁשל  ּוַמה ּשֶׁ
(ירמיה א) ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר  ֲעִנּיּות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
 .ַעל ָׂשֶדי ַּבֲעָנתֹות, ְוָכתּוב (מלכים-א ב) ֲעָנתֹת ֵל
ַמה ַּמְׁשִמיֵענּו? ֶאָּלא ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֶּמֶל ָּדִוד ָהָיה 
ַקָּים, ָעָלה ֶאְבָיָתר ְּבעֶֹׁשר ּוַבּכֹל. ַאַחר ָּכ ָאַמר לֹו 

.ַעל ָׂשֶדי מֹה, ֲעָנתֹת ֵלְׁש

ָלָּמה ָקָרא לֹו ְׁשמֹה ָּכ? ֶאָּלא ָאַמר לֹו, ְּבָיֶמי ָהָיה 
ַאָּבא ְּבעִֹני, ְוַעְכָׁשו ֵל ַעל ָׂשֶדי. ָּכֵעת ֵיׁש לֹוַמר, 
ָלָּמה ִנְקָרא ֶאְבָיָתר ֲעָנתֹות? ִאם ּתֹאַמר ֶׁשָהָיה 
ֵמֲעָנתֹות, ֲהֵרי ָׁשִנינּו ֶׁשָּכתּוב (שמואל-א כב) ַוִּיָּמֵלט ֵּבן 
ֶאָחד ַלֲאִחיֶמֶל ֶּבן ֲאִחטּוב ּוְׁשמֹו ֶאְבָיָתר. ְוהּוא 
ִמּנֹוב ָהָיה, ֶׁשֲהֵרי נֹובָהְיָתה ִעיר ַהּכֲֹהִנים. ְוַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשָאְמרּו, ִהיא נֹוב ִהיא ֲעָנתֹות, ְוָלָּמה ִנְקֵראת 
ֲעָנתֹות? ִמּׁשּום ֶׁשָּיְרָדה ְלעִֹני ְוָאְבָדה ָהִעיר ַעל 
ְיֵדי ָׁשאּול ְוָאְבדּו ַהּכֲֹהִנים. ֶאָּלא ֲעָנתֹות ְּכָפר ָהָיה, 
ְוֵאיָנּה נֹוב, ְוָלֵכן ָקָרא ָלּה ֶאְבָיָתר ֲעָנתֹות, ִמּשּׁום 
ֶׁשָאַמר (מלכים-א ב) ְוִכי ִהְתַעִּניָת ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִהְתַעָּנה 
ָאִבי. ְוהּוא ָהָיה ֵמָהִעיר נֹוב, ְוַעל ָהעִֹני ֶׁשל ָּדִוד 

.ֶׁשָהָיה לֹו ְּבָיָמיו ָקָרא לֹו ָּכ

ליל ז' פר˘˙ נח („ף ס"‚ ע"‡)
ַצֲהִלי קֹוֵל ַּבת ַּגִּלים ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות

ִלי קDֵלAַ Cת  Mַָתח ִרAִי י4ֵDי ְוָאַמר (ישעיה י) ַצה/
ָנתDת. ַהאי  ִנVָה 0/ Zִַ$י8 ַהְק6ִיִבי ַלְי6ָה 0/
ָבל ַהאי ְקָרא 0ַל ְ<ֶנ4ֶת  ְקָרא א!ְקמ!ָה ַחְבַרָיא. א/
ִלי קDֵלAַ Cת Zִַ$יAְ ,8ַר7ֵי@  ִיNְָרֵאל ִא7ְָמר. ַצה/
ְ'ַאְבָרָה8 ָאִבינ! ָהִכי א!ְקמ!ָה Aַת Zִַ$י8 ְ<ִדְכִתיב, 
(שיר השירים ד) Zַל ָנע!ל. Zִַ$י8 ִאK!> ְנהDִרי> ְ'ִמְתַ<ְנ6ֵי 

ְוָאְזֵלי ְו0ָאִלי> ְלַגָ!ו@ !ַמְלָיי> ָל@ ְ<ִדְכִתיב, (שיר 
השירים ד) 6ְָלַחִיPַ Cְרֵ'4 ִרDEִני8.

ַהְקNִיִבי ַלְי6ָה ְכָמה ְדַא7ְ ָאֵמר (איוב ד) ַלִי6 אDֵבד 
ִמAְִלי ָטֶר[. ַלִי6 ְ'ַכר. ַלְי6ָה נ!ְקָבא. 
ַאEַאי ִאְקֵרי ַלִי6, ִאי ִמW!8 (משלי ל) ִ'ְכ7ִיב ַלִי6 
DAZִר AְAֵַהָמה, אD ִמW!8 ִ'ְכ7ִיב ַלִי6 אDֵבד 
ִמAְִלי ָטֶר[. ֶאָ$א כָֹ$א ִאיה! ַלִיZְ 6ב!ָרה ַת7ָָאה 
ְדָאֵתי ִמZְב!ָרה ִעָ$ָאה. ַלִי6 אDֵבד ִמAְִלי ָטֶר[, 
ָתא ְדִאK!> ְנָחִלי> ִמ7ַ4ְְלִקי> ְוָלא 0ָאִלי>  /06ַAְ
ִביַדת ִמAְִלי ֶטֶר[.  ְלַגָ!ו@, ְ<ֵדי> ִאְתְקֵרי ַלְי6ָה ְדא/
ִ'ְכ7ִיב ַלִי6 אDֵבד ִמAְִלי (דף סג ע"ב) ֶטֶר[ !ְבֵני ָלִביא 

ִיְתPְָרד!.
ָנתDת ִמXְֵ<ָנא  ִנVָה 0/ Fַמה ְ'ָאַמר ַלְי6ָה ַהְיינ! 0/
ְדִמ4ְֵ<נ!ָתא ְ<ָמה ְדַא7ְ ָאֵמר, (ירמיה א) ִמ> 
ָנֹתת  ָנתDת !ְכִתיב, (מלכים א ב) 0/ /0Aַ 6ֶר ִני8 א/ ַה<ֹה/
ֵלC 0ַל Nֶָדי\. ָמאי ִאיְרָיא. ֶאָ$א ָ<ל ִזְמָנא ְדָדִוד 
ַמְלָ<א ָהָוה ַקVָי8, ִא$ַ7ַ4ְק ֶאְבָיָתר Aְע!ְתָרא 
ָנתDת ֵלC 0ַל  !ְבכָֹ$א. ְלָבָתר ָאַמר ֵלי@ T6ְמֹה 0/

Nֶָדי\.
ַאTַאי ָקֵרי ֵלי@ T6ְמֹה ָהִכי. ֶאָ$א ָאַמר ֵלי@ 
 Cא ְבִמ4ְֵ<נ! ְוַה7ָ6ְא ֵלAָָהָוה ַא CָמDיAְ
0ַל Nֶָדי\. ַה7ָ6ְא ִאית לDַמר ַאEַאי ִאְקֵרי ֶאְבָיָתר 
ָנתDת, ָהא ָתֵניָנ>  ָוה ִמ> 0/ ָנתDת. ִאי ֵתיָמא ְדה/ /0
 <Aֶ Cִחיֶמֶל ִ'ְכ7ִיב, (שמואל א כב) ַוEָVִֵלט Aֵ> ֶאָחד ַלא/
ִחיט!ב !6ְמD ֶאְבָיָתר. ְוה!א ִמDKב ָהָוה, ְ'ָהא  א/
ִני8 ָהָוה. ְוַא[ 0ַל Pִי ְדָאְמר! ְדִהיא  נDב ִעיר ַה<ֹה/
ָנתDת Aְִגי>  ָנתDת ְוַאEַאי ִאְקֵרי ָל@ 0/ נDב ִהיא 0/
ְיָדא  ַקְר7ָא 0ַל  ִביד  ְוִאְתא/ ְלִמ4ְֵ<נ!  ַתת  ְ'ָנח/
ָנתDת ְ<ַפר  ֵני. ֶאָ$א 0/ ִביד! ָכה/ ְד6ָא!ל ְוִאְתא/
ָהָוה, ְוָלאו ה!א נDב, ְו0ַל ָ'א ָקֵרי ֵלי@ ֶאְבָיָתר 
ָנתDת, Aְִגי> ְ'ָאַמר (מלכים א ב) ְוִכי ִהְתKִ0ַיָת Aְכֹל  /0
6ֶר ִהְתKָ0ַה ָאִבי. !ִמYְַר7ָא ְדנDב ָהָוה, ְו0ַל  א/

ָוה AְיDמDי ִאְקֵרי ֵלי@ ָהִכי. ִמ4ְְ<נ! ְדָדִוד ְ'ה/
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זַֹהר ְוַהֻּסָּכה כו

ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, ָהעֹוָלם ָהָיה ְּבעִֹני ִמּיֹום ֶׁשָעַבר 
ָאָדם ַעל ִמְצוֹות ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַעד ֶׁשָּבא נַֹח 
ב ָהעֹוָלם. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי,  ְוִהְקִריב ָקְרָּבן ְוִהְתַיּׁשֵ
ב ָהעֹוָלם ְוא ָיְצָאה ָהָאֶרץ ִמֻּזֲהַמת  א ִהְתַיּׁשֵ
ַהָּנָחׁש, ַעד ֶׁשָעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהר ִסיַני ְוֶנֶאְחזּו 

ב ָהעֹוָלם. ְּבֵעץ ַהַחִּיים, ְוָאז ִהְתַיּׁשֵ

ְוִאְלָמֵלא ֶׁשָחְזרּו ִיְׂשָרֵאל ְוָחְטאּו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא, א ָהיּו ֵמִתים ְלעֹוָלִמים, ֶׁשֲהֵרי ִנְפְסָקה 
ֵמֶהם ֻזֲהַמת ַהָּנָחׁש. ֵּכיָון ֶׁשָחְטאּו, ָאז ִנְׁשְּברּו אֹוָתם 
ָּבֶהם ֵחרּות ֶׁשל  ֶׁשָהְיָתה  ַהּלּוחֹות ָהִראׁשֹוִנים 
ַהּכֹל, ַהֵחרּות ֵמאֹותֹו ַהָּנָחׁש ֶׁשהּוא ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר. 
ּוְכֶׁשָּקמּו ַהְלִוִּים ַלֲהרֹג ֶהֶרג, ָאז ִהְתעֹוֵרר ַהָּנָחׁש 
ָהָרע ְוָהָיה הֹוֵל ִלְפֵניֶהם, ְוא ָיכֹל ִלְׁשט ָּבֶהם, 
ִמּשּׁום ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ִמְזָּדְרִזים ֻּכָּלם ַּבֲחגֹורֹות 
ְמֻזָּינֹות, ְוא ָיכֹל ַהָּנָחׁש ִלְׁשט ָּבֶהם. ְוֵכיָון ֶׁשָאַמר 
ְלמֶֹׁשה (שמות לג) ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְי ֵמָעֶלי, ִנְּתָנה 

ְרׁשּות ַלָּנָחׁש ַהֶּזה ִלְׁשט ֲעֵליֶהם.

ַוִּיְתַנְּצלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֵֹרב

ּבֹא ְרֵאה ַמה ָּכתּוב (שם), ַוִּיְתַנְּצלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
ֶעְדָים ֵמַהר חֵֹרב. ַוִּיְתַנְּצלּו? ַוְיַנְּצלּו ָצִרי ִלְהיֹות! 
ֶאָּלא ַוִּיְתַנְּצלּו ַעל ְיֵדי ָהַאֵחר, ִמּשּׁום ֶׁשִּנְּתָנה ְרׁשּות 
ַלָּנָחׁש ִלְׁשט. ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֵֹרב, ֶׁשִּקְּבלּו ֵמַהר 

חֹוֵרב ְּכֶׁשִּנְּתָנה תֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל.

ָלָּמה א ִּבֵּטל נַֹח ָמֶות ֵמָהעֹוָלם

ָאַמר ַרִּבי ִחָּייא, נַֹח ֶׁשָהָיה ַצִּדיק, ָלָּמה א ָהָיה 
ְמַבֵּטל ָמֶות ֵמָהעֹוָלם? ֶאָּלא ִמּשּׁום ֶׁשֲעַדִין א 
ִהְסַּתְּלָקה ַהֻּזֲהָמה ִמן ָהעֹוָלם. ְועֹוד, ֶׁשֵהם א 
ֶהֱאִמינּו ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא, ְוֻכָּלם ֲאחּוִזים ֶּבָעִלים 
ֶׁשל ָהִאיָלן ְלַמָּטה ּוִמְתַלְּבִׁשים ְּברּוַח ֻטְמָאה. ְועֹוד 
הֹוִסיפּו ַאַחר ָּכ ַלֲחטֹא ְוָלֶלֶכת ַאַחר ֵיֶצר ָהָרע 
ְּכָבִראׁשֹוָנה. ְוַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִהיא ֵעץ ַהַחִּיים, 
ֲעַדִין א הֹוִריד אֹוָתּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלָאֶרץ, 
ְועֹוד ֶׁשהּוא ָמַׁש אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַאַחר ָּכ, ֶׁשָּכתּוב 
ַוֵּיְׁשְּת ִמן ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכרַוִּיְתַּגל ְּבתֹו ָאֳהה, ַוֲהֵרי 

ִנְתָּבֵאר.
ִעְנַין ַהד' ִמיִנים ֶּבָחג

ַעד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים, ָראּו ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָּבא. ָאַמר 
ַרִּבי יֹוֵסי, ָהִאיׁש ַהֶּזה הּוא ְיהּוִדי ְוִנְרֶאה. ְּכֶׁשִהִּגיַע 

ָאַמר ִרAִי ִחVָיא ְבִמ4ְְ<נ!ָתא ָהָוה 0ְָלָמא ִמDVָמא 
ַבר ָאָד8 0ַל YPִ!ֵדי ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א,  ְד0/
0ַד ְ'ָאָתא ֹנַח ְוָקִריב ָקְרAָ> ְוִאְתְיי6ַב 0ְָלָמא. 
ָאַמר ִרAִי י4ֵDי ָלא ִאְתְיי6ַב 0ְָלָמא ְוָלא ַנְפָקא 
ָמא ְדָנָח6 0ַד ְ'ָקְיימ! ִיNְָרֵאל 0ַל  ַאְר0ָא ִמe!ה/
ִחיד! ְבִאיָלָנא ְדַחVֵי ְכֵדי>  ט!ָרא ְד4ִיַני ְוִאְתא/

ִאְתְיי6ַב 0ְָלָמא.
ְוִאְלָמֵלא ְדָהְדר! ִיNְָרֵאל ְוָחאב! ַקEֵי@ ֻקְד6ָא 
וD ֵמִתי> ְל0ְָלִמי>. ְ'ָהא  ְבִריC ה!א ָלא ה/
ָמא ְדָנָח6. ֵ<יַו> ְ'ָחב! ְכֵדי>  ִאְתXַPַק ִמKְַייה! זDה/
ו! ְבה! ֵחיר! ְדכָֹ$א.  ִאְתAָר! ִאK!> ל!ֵחי ַקְדָמֵאי, ְ'ה/
ֵחיר! ְדַהה!א ָנָח6 ְ'ִאיה! ֵקU ָ<ל NָAָר. ְוַכד 
ָקמ! ֵליָוֵאי ְלַקְטָלא ְקָטָלא, ְ<ֵדי> ִאְת0ַר ִחְוָיא 
ָוה ָאִזיל ַקEְַייה! ְוָלא ְיִכיל ְל6ְַלָטָאה  ִבי6ָא ְוה/
ִגיר!  ו! ִיNְָרֵאל ִמְזָ'ְרִזי> ֻ<ְלה! ְבח/ ְבה!, Aְִגי> ְ'ה/
ְמַזְייָנ> ְוָלא ְיִכיל ַהה!א ָנָח6 ְל6ְַלָטָאה ְבה!. 
ְוֵכיָו> ְ'ָאַמר ְלמ6ֶה (שמות לג) ְו7ָ0ַה הDֵרד 0ְֶדְי\ 
ֵמ0ֶָלי\, ִאְתְייִהיב ְר6! ְלַהאי ָנָח6 ְל6ְַלָטָאה 

ַלְייה!. /0
ַוִּיְתַנְּצלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֵֹרב

ָ?א ָחֵזי, ַמה ְכִתיב, (שמות לג) ַוVְִתַנdְל! ְבֵני ִיNְָרֵאל 
ֶאת 0ְֶדָי8 ֵמַהר חֵֹרב. ַוVְִתַנdְל! ַוְיַנdְל! ִמיְב0ֵי 
ְבִגי>  ָרא  ְדַאח/ ְיָדא  0ַל  ַוVְִתַנdְל!  ֶאָ$א  ֵלי@. 
ְ'ִאְתְייִהיב ְר6! ְלָנָח6 ְל6ְַלָטָאה. ֶאת 0ְֶדָי8 
ֵמַהר חDֵרב ְ'ִקAְל! ִמS!ָרא ְדחDֵרב ַ<ד ִאְתְייִהיב 

אDַרְייָתא ְלִיNְָרֵאל.
ָלָּמה א ִּבֵּטל נַֹח ָמֶות ֵמָהעֹוָלם

ָוה ַצִ'יק ַאEַאי ָלא ָהָוה  ָאַמר ִרAִי ִחVָיא ֹנַח ְ'ה/
ָבִטיל מDָתא ֵמ0ְָלָמא. ֶאָ$א ְבִגי> ְ'0ַד ָלא 
 Dו ָמא ֵמ0ְָלָמא. ְועDד ְ'ִאK!> ָלא ה/ 4ְָלַקת זDה/
ִחיָד>  ְמֵהיְמִני> Aֵי@ Aְק!ְד6ָא ְבִריC ה!א ְוֻכְלה! א/
ָבא.  AְַטְרPֵי ִאיָלָנא ְלַת7ָא !ִמְתַל6ָAְא> Aְר!ַח ְמ4ָא]
ְות! ְלָבָתר א4ִDפ! ְלֶמ̂חֵטי !ְלֵמַהAָ Cַתר ֵיֶצר ָהָרע 
ַ<ד Aְַקְדִמיָתא. ְואDַרְייָתא ַקִ'י6ָא ְדִאיִהי ִאיָלָנא 
ְדַחVֵי ַאֵ<7ִי ָלא ָנִחית ָל@ ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א 
ְבַאְר0ָא. ְות! ְדִאיה! ַאְמ6ִיC ֵלי@ 0ָAְְלָמא ְלָבָתר 
Tה  ִ'ְכ7ִיב ַו7ְ6ְVֵ ִמ> ַהVִַי> ַו6ְVִָ<ר ַוVְִתZָל AְתCD ָאה]

ְוָהא ִא7ְָמר.
ִעְנַין ַהד' ִמיִנים ֶּבָחג

ָוה ָאֵתי. ָאַמר  ו! ָאְזֵלי, ָחמ! ַחד י!ָדאי ְדה/ Kַד ְ'ה/
ֵזי.  ִרAִי י4ֵDי ַהאי ַבר ָנ6 י!ָדאי ִאיה! ְוִאְתח/



כזזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ֲאֵליֶהם, ָׁשֲאלּו אֹותֹו. ָאַמר ָלֶהם, ֲאִני ְׁשִליַח ִמְצָוה, 
ֶׁשֲהֵרי ָאנּו ָגִרים ִּבְכָפר ָראִמין, ְוִהִּגיַע ְזַמן ֶהָחג, ְוָאנּו 
 ְצִריִכים לּוָלב ִעם ַהִּמיִנים ֶׁשּלֹו ִעּמֹו, ַוֲאִני הֹוֵל
ִלְקטֹף אֹוָתם ְלִמְצָוה. ָהְלכּו ְּכֶאָחד. ָאַמר ָלֶהם אֹותֹו 
ְיהּוִדי, ַאְרַּבַעת ִמיֵני ַהּלּוָלב ַהָּללּו ֶׁשְּבֻכָּלם ָּבִאים 
ְלַרּצֹות ְּבַעד ָהעֹוָלם [נ"א ַעל ַהַּמִים], ְׁשַמְעֶּתם 
ָלָּמה ָאנּו ְצִריִכים אֹוָתם ֶּבָחג? ָאַמר לֹו, ְּכָבר ֵהִעירּו 
 ָבֶזה ַהֲחֵבִרים, ֲאָבל ִאם ָּדָבר ָחָדׁש הּוא ַּתַחת ָיְד

- ֱאמֹר אֹוָתּה.
ָאַמר ָלֶהם, ַוַּדאי אֹותֹו ָמקֹום ֶׁשָאנּו ָגִרים ּבֹו הּוא 
ָקָטן, ְוֻכָּלם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה, ְוֵיׁש ָעֵלינּו ַּתְלִמיד 
ָחָכם ּוְׁשמֹו ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר יֹוֵסי ָמחֹוָזָאה, ּוְבָכל יֹום 
ָויֹום אֹוֵמר ָלנּו ִּדְבֵרי תֹוָרה ֲחָדִׁשים, ְוָאַמר ֶׁשֲהֵרי 
ֶּבָחג ְזַמן הּוא ִלְׁשט. [ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוְלִטים ְּבאֹותֹו ְזַמן 
ְולֹוְקִחים לּוָלב ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשָאנּו ִנַּצְחנּו ַעל ָּכל אֹוָתם 
ֶׁשִּנְקָרִאים ֲהמֹון ָהָעם ְוִלְׁשט ֲעֵליֶהם] [ֲאַזי ָעַבר 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים ָּברּו ה' ֶׁש=א ְנָתָננּו 
ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם. ְוִכי ֵיׁש ִׁשַּנִים ַלַּמִים? ֶאָּלא] (ֶׁשָּכל אֹוָתם 
ְּגדֹוִלים) אֹוָתם ְׁשָאר ָהַעִּמים. אֹוָתם ְמֻמִּנים ְּגדֹוִלים 

ַעל ְׁשָאר ָהַעִּמים ַעּכּו"ם, ּוִמְתָּבְרִכים ִמִּצָּדם ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ְוקֹוְרִאים ָלֶהם ַמִים ַהֵּזידֹוִנים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
(תהלים קכד) ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים.ּוִבְׁשִביל ִלְׁשט ֲעֵליֶהם 

ם ַהָּקדֹוׁש ְּבאֹוָתם ַאְרָּבָעה ִמיֵני  ָּבאנּו ְּבסֹוד ַהּשֵׁ
ַהּלּוָלב ְלַרּצֹות ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא [ֲעֵליֶהם] 
ם ַהָּקדֹוׁש, ּוְלָהִעיר ָעֵלינּו  ְוִלְׁשט ֲעֵליֶהם ְּבסֹוד ַהּׁשֵ

ַמִים ְקדֹוִׁשים ְלַנֵּס ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.
ָנה, יֹום ַהִּכּפּוִרים, ֻסּכֹות ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִעְנַין רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה ִהְתעֹוְררּות ִראׁשֹוָנה  עֹוד ָאַמר ָלֶהם, ְּברֹאׁש ַהּשָׁ
ִהיא ָּבעֹוָלם. ַמה ֶּזה ִהְתעֹוְררּות ִראׁשֹוָנה? ֶזה 
ָנה ַמָּמׁש]  ֵּבית ִּדין ַהַּתְחּתֹון [נ"א ֶזה רֹאׁש ַהּׁשָ
ֶׁשִּמְתעֹוֵרר ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם. ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

יֹוֵׁשב ַעל ָהעֹוָלם ְּבִדין ְוָדן ֶאת ָהעֹוָלם.
ְוׁשֹוֵלט ֵּבית ַהִּדין [ֶׁשְּלַמָּטה] ַהֶּזה ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם, 
ַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשְּמִאיִרים ָּפֶניָה, ְוא ִנְמָצא ָנָחׁש 
ְּמִביִאים לֹו  ַמְלִׁשין ָּבעֹוָלם, ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּסק ְּבַמה ּׁשֶ
ִעיר, ֶׁשהּוא ִמַּצד רּוַח ַהֻּטְמָאה ָּכָראּוי לֹו.  אֹותֹו ַהּׂשָ
ּוִמּשּׁום ֶׁשִּמְתַעֵּסק ְּבאֹותֹו ָׂשִעיר, א ָקֵרב ַלִּמְקָּדׁש.

חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶׁשל  ָׂשִעיר  ְּכמֹו אֹותֹו  ֶזה  ְוָׂשִעיר 
ָנה  ֶׁשִּמְתַעֵּסק ּבֹו ּוְמִאירֹות ָּפֶניָה ֶׁשל רֹאׁש ַהּשָׁ
ָנה] [ְמִאיִרים] [ְּפֵני ַהִּמְקָּדׁש]. ְוַעל  [ָּכ ְּברֹאׁש ַהּׁשָ

ַ<ד ָמָטא ַגAְַייה! 6ְִאיל! ֵלי@. ָאַמר לD> 6ְִליָחא 
ַנ> ָ'ְייֵרי ִבְכַפר ְ'ָראִמי>,  ָנא. ְ'ָהא א/ ְדִמְצָוה א/
ַנ> ְצִריִכי> ל!ָלב ְוִזיִני> ְ'ִעEֵי@,  !ָמֵטי ִזְמָנא ְדַחג, ְוא/
ָדא.  ְזל! ְ<ח/ ָנא ָאִזיל ְלָקְט0ָא לD> ְלִמְצָוה. א/ ְוא/
ָאַמר ְלה! ַהה!א י!ָדאי ַהKֵי ַאְרAַע ִמיִני> ְ'ל!ָלב 
ְ'AְֻכְלהD ָאָתא> ְלַרצ!ֵיי 0ְָלָמא (נ"א ַעל ַמָיא) 6ְַמְע7!> 
ַנ> ְצִריִכי> לAַ <Dַחג. ָאַמר ֵלי@ ְ<ָבר ִאְת0ָר!  ַאEַאי א/
ָבל ִאי ִמָ$ה ַחְד7ָא ִאיה! ְתחDת  ְבה! ַחְבַרָייא. א/

ְיָדC ִאיָמא ָל@.
ַנ> ָ'ְייֵרי ֵבי@  ַתר ְ'א/ ָאַמר לD> ַוָ'אי ַהה!א א/
ה!א ְז0ֵיר ְוֻכְלה! 4ְ0ֵָקי ְבאDַרְייָתא. ְוִאית 
ָל> צ!ְרָבא ֵמַרAָָנ> ִרAִי ִיְצָחק Aַר י4ֵDי ֵמחDָזָאה  /0
6ְֵמי@. !ְבָכל יDָמא ְויDָמא ָאַמר ָל> ִמִ$י> ַחְד7ִי> 
ה!א  ִזְמָנא  ְבַחג  ְ'ָהא  ְוָאַמר  AְאDַרְייָתא. 
ְל6ְַלָטָאה. (ִיְׂשָרֵאל ַׁשִליִּטין ְּבַההּוא ִזְמָנא, ּוְנִקיְטָנא לּוָלב ְדִמְתֲחֵזי ְדַאַנן 
ְנִציְחָנא ֲעֵלְייהּו ַעל ָּכל ִאּנּון ְדִאְקרּון ֲהמֹון ָהָעם ּוְלַׁשְלָטָאה ֲעֵלְייהּו) (ֲאַזי ָעַבר 

ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזדֹוִנים ָּברּו ְיָי ֶׁש>א ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם. ְוִכי ִאית ִׁשַּנִים ַלַּמִים, 

ֶאָּלא) (ס"א ְדָכל ִאּנּון ַרְבְרִבין) ִאK!> 6ְַאר Eִ0ַי>. ִאK!> ַרְבְרִבי> 

בDַדת <Dָכִבי8  ְמַמKָ> 0ַל 6ְַאר Eִ0ַי> עDְבֵדי 0/
!ַמeָלDת !ִמְתAְָרָכא> ִמXְִטַרְייה! ְדִיNְָרֵאל ְוָקִריָנ> 
לD> ַמִי8 ַהeֵידDִני8. ְ<ָמה ְדַא7ְ ָאֵמר, (תהלים קכד) 
ַלְייה! ָאֵתיָנא  ַהEִַי8 ַהeֵדDִני8.!ְבִגי> ְל6ְַלָטָאה 0/
ְבָרָזא ִד6ְָמא ַקִ'י6ָא AְִאK!> ַאְרAַע ִמיִני> Aַ6ֶ$!ָלב 
ְלַרd!ֵיי ֵלי@ ְלק!ְד6ָא AְִריC ה!א (ֲעַלְייהּו) !ְל6ְַלָטָאה 
ַלְייה! ְבָרָזא ִד6ְָמא ַקִ'י6ָא. !ְלַאְת0ָָרא  (דף סד ע"א) 0/

ָל> ַמִיי> ַקִ'י6ִי> ְלַנ4ְָכא 0ַל AֵZַי ַמְדAְָחא. /0
ָנה, יֹום ַהִּכּפּוִרים, ֻסּכֹות ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת  ִעְנַין רֹאׁש ַהּׁשָ

ר!ָתא ַקְדָמָאה  ?F ָאַמר לAְ <Dרֹא6 ַהWָָנה ִא07ְ/
ר!ָתא ַקְדָמָאה. ָ'א  ִאיה! 0ָAְְלָמא. ָמאי ִא07ְ/
ָנה ַמָּמׁש) ְ'ִאְת0ַר ְלֵמיַד>  ֵבי ִדיָנא ִ'ְלַת7ָא (נ"א ָדא רֹאׁש ַהּׁשָ
0ְַלָמא. ְוֻקְד6ָא ְבִריC ה!א ָיִתיב 0ַל 0ְָלָמא ְבִדיָנא 

ְוָדִאי> 0ְָלָמא.
ְוNְָלָטא ַהאי ֵבי ִדיָנא ְלֵמיַד> 0ְָלָמא, 0ַד יDָמא 
ִרי> ַאְנPָָהא, ְוָלא ִא7ְ6ְַכח  ְדִכP!ֵרי ְ'ָנה/
ִחְוָיא ַדְלטDָרא 0ָAְְלָמא. ְ'ִאיה! ִאְתXַ0ַק Aֶַמה 
ְדַאְתָיי> ֵלי@ ַהה!א Nִָעיר ְ'ִאיה! ִמXְִטָרא ְדר!ַח 
ָבא ְכְדָקא ָחֵזי ֵלי@. !ְבִגי> ְ'ִאְתXַ0ַק Aְַהה!א  ְמ4ָא]

Nִָעיר ָלא ָקִריב ְלַמְקְ'6ָא.
ְוVִָעיר ָ'א ְכַהה!א Nִָעיר ְ'רֹא6 חֶֹד6 ְ'ִאְתXַ0ַק 
Aֵי@ ְוַאְנִהיר! ַאְנPָָהא ְדרֹא6 ַה6ָָנה (נ"א ַכ ְּברֹאׁש 
ַהָׁשָנה) (נ"א ַאְנִהירּו) (ַאְנּפֹוי ְדַמְקְּדָׁשא). ְו0ַל ָ'א ִיNְָרֵאל ֻ<ְלה! 



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה כח

 ֶזה ָּכל ִיְׂשָרֵאל מֹוְצִאים ַרֲחִמים ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא, ַוֲחָטֵאיֶהם ִמְתַּבְּטִלים. ְוסֹוד ֶאָחד ָאַמר ָלנּו, 
ְוא ִנְּתָנה ְרׁשּות ְלַגּלֹות ְּפָרט ַלֲחִסיִדים ְקדֹוִׁשים 
ֶעְליֹוִנים ֲחָכִמים. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמהּו? ָאַמר ָלֶהם, 

ֲעַדִין א ָבַדְקִּתי ֶאְתֶכם.
ָהְלכּו. ַאַחר ָּכ ָאַמר ָלֶהם, ְּכֶׁשַהְּלָבָנה ִמְתָקֶרֶבת 
ֶמׁש, ְמעֹוֵרר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַצד ַהָּצפֹון  ַלּשֶׁ
ְואֹוֵחז ּבֹו ְּבַאֲהָבה ּומֹוֵׁש אֹותֹו ֵאָליו, ְוַהָּדרֹום 
ִמְתעֹוֵרר ִמַּצד ַאֵחר, ְוַהְּלָבָנה עֹוָלה ּוִמְתַחֶּבֶרת 
ֵני ְצָדִדים ְונֹוֶטֶלת ְּבָרכֹות  ַּבִּמְזָרח. ְוָאז יֹוֶנֶקת ִמּשְׁ
ַּבֲחַׁשאי, ְוָאז ִמְתָּבֶרֶכת ַהְּלָבָנה ּוִמְתַמֵּלאת. ְוָכאן 

ה ְלַבְעָלּה. ִמְתָקֶרֶבת ָהִאּׁשָ
ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש סֹוד ְּדמּות ֵאיְבֵרי (נ"א ְּבִתּקּוֵני ָהֵאיָבִרים) ָהָאָדם 
ְוִתּקּוָניו, ָּכ ַּגם ֵיׁש (הּוא) סֹוד ֶׁשל ְּדמּות ֵאיְבֵרי 
ַהְּנֵקָבה ְוִתּקּוֵני ַהְּנֵקָבה, ְוַהּכֹל ְמפָֹרׁש ְּבתֹוֵכנּו. 
ָּכ ַּגם ֵיׁש ְלַמְעָלה (ִמי) ֶׁשאֹוֵחז ָּבּה ּוִמְתעֹוֵרר ְּכֶנֶגד 
ְוִתּקּון ָהָאָדם  ְּבַאֲהָבה, ָּכ ַּגם ֵיׁש ְלַמָּטה סֹוד 

ַהַּתְחּתֹון ָהַאֵחר ַּתַחת ַהְּלָבָנה(ד"א ְוִתּקּון ַהְּנֵקָבה).

ְּכמֹו ֶׁשְּזרֹוַע ְׂשמֹאל ְלַמְעָלה אֹוֶחֶזת ָּבּה ּוִמְתעֹוֵרר 
ְּכֶנְגָּדּה ְּבַאֲהָבה, ָּכ ַּגם ֵיׁש ְלַמָּטה. (ָוֵוי ָהַעּמּוִדים ֻּכָּלם 
ה  ר ֶזה ָּבֶזה ִקְׁשֵרי ָהֱאמּוָנה ַצד ַהְּקֻדּשָׁ עֹוְמִדים ֵאיָבִרים ְלֵהָאֵחז ֶזה ָּבֶזה ּוְלִהְתַקּׁשֵ

ִמַּצד ֶׁשל רּוַח ֻטְמָאה ֶׁשהּוא סֹוד ַהָּנָחׁש ֶׁשְּלַמָּטה). ָנָחׁש ֶזה הּוא ְזרֹוַע 

ְׂשמֹאל ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה, ְואֹוֵחז ּבֹו ִמי ֶׁשרֹוֵכב ָעָליו, 
ְוָקֵרב ַלְּלָבָנה ּומֹוֵׁש אֹוָתּה ֵּביֵניֶהם (נ"א ִּבְדֵבקּות) ֶׁשל 

ְּדֵבקּות ְוִנְטֵמאת.

ְוָאז ִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה ַמְקִריִבים ָׂשִעיר, ְואֹותֹו ָנָחׁש 
ִעיר, ְוַהְּלָבָנה ִנְטֶהֶרת ְועֹוָלה  ִנְמָׁש ַאַחר אֹותֹו ַהּׂשָ
ֶרת ְלַמְעָלה ְלִהְתָּבֵר, ּוָפֶניָה  ְלַמְעָלה ּוִמְתַקּׁשֶ

ֶּנְחְׁשָכה ְלַמָּטה. ְמִאיִרים ַמה ּׁשֶ

ָאז ָּכאן ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ֵּכיָון ֶׁשאֹותֹו ָנָחׁש ָהָרע 
ִנְפֶרֶדת ִמֶּמּנּו  ַהְּלָבָנה  ִמְתַעֵּסק ְּבאֹותֹו ָׂשִעיר, 
ּוִמְתַעֶּסֶקת [ְּבִיְׂשָרֵאל] ְלַלֵּמד ֲעֵליֶהם ָסֵנגֹוְרָיא, 
ְוסֹוֶכֶכת ֲעֵליֶהם ְּכמֹו ֵאם ַעל ַהָּבִנים, ְוַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא ְמָבֵר אֹוָתם ִמְלַמְעָלה ּומֹוֵחל ָלֶהם.
ַאַחר ָּכ ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַמִּגיִעים ֶלָחג, ְמעֹוְרִרים ַצד 
ר ּבֹו ַהְּלָבָנה ְוֵיאֹורּו  ָיִמין ְלַמְעָלה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַקּשֵׁ
ָפֶניָה ָּכָראּוי. ְוָאז ְמַחֶּלֶקת [נֹוֶתֶנת] ֵחֶלק ֶׁשָּלּה 
ְּבָרכֹות ְלָכל אֹוָתם ְמֻמִּנים ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 

ַבר  ֵמי ַקEֵי ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א ְוִאְת0/ ַמ6ְְ<ִחי> ַרח/
חDַבְייה!. ְוָרָזא ָחָדא ָאַמר ָל> ְוָלא ִאְתְייִהיב ְר6! 
4ִיֵדי ַקִ'י6ִי> 0ְֶליDִני> ַחִ<יִמי>. ָאַמר  ְלַגָ$ָאה ַבר ְלח/
ִרAִי י4ֵDי ָמא> ִאיה!. ָאַמר לD> 0ַד ָלא ָבִדיְקָנא 

ְבכ!.
ָרא ִאְתְקִריַבת  ְזלF. ְלָבָתר ָאַמר לD>. ַ<ד 4ִיה/ Eא
6ִAְְמ6ָא. ַאְת0ַר ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א 4ְִטָרא 
ְדָצפD> ְוָאִחיד Aִ @Aְָרִחימ! !ָמ6ִיC ָל@ ְלַגAֵי@, 
ָרא 4ְַלָקא  ָרא. ְו4ִיה/ ְוָדר8D ִאְת0ַר ִמXְִטָרא ַאח/
!ִמְתַחAְָרא ְבִמְזָרח. !ְכֵדי> ָיְנָקא ִמ7ְֵרי> 4ְִטִרי> 
ָרא  6ַאי, !ְכֵדי> ִאְתAְָרָכא 4ִיה/ !ְנִטיַלת Aְִרָכא> Aַח/
ָל@. ְוִאְתַמְלָייא. ְוָהָכא ִאְתְקִריַבת ִא7ְָתא ְבַב0/

7ְָמה ְדִאית ָרָזא ִדי!ְקָנא 6ְַייֵפי (נ"א ְבִּתיקּוֵני ְדַׁשְייֵפי) 
ְדָאָד8 ְוִתיY!נDי. ָהִכי ָנֵמי ִאית (נ"א ִאיהּו) ָרָזא 
ְדִדי!ְקָנא ְ'6ְַייֵפי נ!ְקָבא ְוִתY!ֵני ְדנ!ְקָבא. ְוכָֹ$א 
ָפִריAְ 6ַגָוו>. ָהִכי ָנֵמי ִאית ְל0ֵיָ$א (ד"א ָמאן) ָאִחיד 
ֵמי ִאית ְלַת7ָא  ֵבל Aְִרִחימ! ָהִכי נ/ Aָ@ ְוִאְת0ַר ָלק]
ָרא  ָרא 7ְחDת 4ִיה/ ָרָזא ְוִתY!ָנא ְדָאָד8 ַת7ָָאה ַאח/

(ד"א ְוִתקּוָנא ְדנּוְקָבא).

7ְָמה ִדְדר0ָDא Nְָמאָלא ְל0ֵיָ$א ָאִחיד Aָ@ ְוִאְת0ַר 
ְבָל@ Aְִרִחימ!. ָהִכי ָנֵמי ִאית ְלַת7ָא. (ָוֵוי  ְלק]
ָהַעמּוִדים ֻּכְלהּו ְקָייֵמי ַׁשְייִפין ְלִאְתַאְחָדא ָדא ְבָדא ּוְלִאְתַקְׁשָרא ָדא ְבָדא ִקְׁשֵרי 

ְמֵהיְמנּוָתא ִסְטָרא ִדְקדּוָׁשא ִמִסְטָרא ְדרּוַח ְמָסֲאָבא ְדִאיהּו ָרָזא ְדָנָחׁש ְלַתָּתא). 

ָבא.  ַהאי ָנָח6 ִאיה! ְדר0ָDא Nְָמאָלא ְדר!ַח ְמ4ָא/
ְלַגAֵי  ְוָקָרָבא  Aֵי@  ְ'ָרִכיב  ָמא>  Aֵי@  ְוָאִחיד 
ָרא !ָמ6ִיC ָל@ Aֵיַנְייה! (נ"א ִבְדִביקּו) ְ'ק!ְטָפא  ְד4ִיה/

ַבת. ְוִא7ָ4ְא]
FְכֵדיG ִיNְָרֵאל ְלַת7ָא ְמָקְרִבי> Nִָעיר. ְוַהה!א 
ַבְתֵרי@ ְ'ַהה!א Nִָעיר.  ָנָח6 ִאְתְמC6ַ א/
ָרא ִאְתְ'ִכיַאת ְו4ְַלָקאת ְל0ֵיָ$א ְוִאְת6ָYְַרת  ְו4ִיה/
ַמה  ַאְנPָָהא  !ְנִהיִרי>  ְלִאְתAְָרָכא.  ְל0ֵיָ$א 

ְדִאְתַח6ְַכת ְלַת7ָא.
7ְֵדיG ָהָכא ְביDָמא ְדִכP!ֵרי ֵכיַו> ְ'ַהה!א ִחְוָיא 
ָרא ִאְתPְָר6ַת  ִבי6ָא ִאְתXַ0ַק Aְַהה!א Nִָעיר. 4ִיה/
ַלְייה! 4ֵָניגDְרָיא  ִמKֵי@ ְוִאְתXְ0ַַקת (ְבִיְׂשָרֵאל) ְלאDָלָפא 0/
 Cִני>. ְוֻקְד6ָא ְבִריAְ א 0ַלEַָלְייה! ְכִא ְוD4ֶכֶכת 0/

.<Dִמ0ֵ$ְיָלא !ָמִחיל ל <Dל Cה!א ָבִרי
ֵרי 4ְִטָרא  ְלָבָתר ִיNְָרֵאל ַ<ד ָמט! ַלַחג ִמְת0/
Aֵי@  ְ'ִיְתַקWַר  Aְִגי>  ְל0ֵיָ$א.  ְדָיִמיָנא 
ָרא ְוִיְתְנִהיר! ַאְנPָָהא ְכְדָקא ָחֵזי. !ְכֵדי>  4ִיה/
 <Kְָמַמ  <!Kְלָכל ִא ְדִבְרָכא>  (ַיָהב) ח!ָלָקא  Pְַלַגת 



כטזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

ְּבֶחְלָקם, ְוא ָיבֹאּו ִלינֹק ּוְלִהְתָקֵרב ַלַּצד ֶׁשל ֵחֶלק 
ִיְׂשָרֵאל.

ָאר ָהַעִּמים ִמְתָּבְרִכים, ֻּכָּלם  ְּכמֹו ֶזה ְלַמָּטה - ְּכֶׁשּשְׁ
ת ֶחְלָקם, ְוא ָיבֹאּו ְלִהְתָעֵרב  ִמְתַעְּסִקים ִּביֻרּשַׁ
ָתם. ְוָלֵכן ִיְׂשָרֵאל  ִעם ִיְׂשָרֵאל ְוַלְחמֹד ֵחֶלק ְיֻרּׁשָ
מֹוְׁשִכים ְּבָרכֹות ְלָכל אֹוָתם ְמֻמִּנים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַעְּסקּו 

ְבֶחְלָקם ְוא ִיְתָעְרבּו ִעָּמם.

ּוְכֶׁשַהְּלָבָנה ִמְתַמֵּלאת ְּבָרכֹות ְלַמְעָלה ָּכָראּוי. 
ִיְׂשָרֵאל ָּבִאים ְויֹוְנִקים ִמֶּמָּנה ְלַבָּדם. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב 
ִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם. ַמה ֶּזה  (במדבר כט) ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ִּכְּנסּו  ֲעֶצֶרת? ְּכַתְרּגּומֹו ְּכִניׁשּו (ִהְתַּכְּנסּות). ָּכל ַמה ּשֶׁ
ֵמאֹוָתם ְּבָרכֹות ֶעְליֹונֹות, א יֹוְנִקים ִמֶּמָּנה ַעִּמים 
ֲאֵחִרים, ְּפָרט ְלִיְׂשָרֵאל ְלַבָּדם. ְוָלֵכן ָּכתּוב ֲעֶצֶרת 
ִּתְהֶיה ָלֶכם, ָלֶכם ְוא ִלְׁשָאר ָהַעִּמים, ָלֶכם ְוא 

ִלְׁשָאר ַהְמֻמִּנים.
ְוַעל ֶזה ֵהם ְמַרִּצים ַעל ַהַּמִים, ָלֵתת ָלֶהם ֵחֶלק 
ְּבָרכֹות ֶׁשִּיְתַעְּסקּו בֹו, ְוא ִיְתָעְרבּו ַאַחר ָּכ ְּבֶחְדַות 
ִיְׂשָרֵאל ְּכֶׁשּיֹוְנִקים ְּבָרכֹות ֶעְליֹונֹות. ְוַעל אֹותֹו יֹום 
ָּכתּוב ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו. ֶׁש=א ִמְתָעֵרב ַאֵחר ִעָּמנּו.

ְלֶמֶל ֶׁשִהְזִמין ֲאהּובֹו ִלְסעּוָדה ֶעְליֹוָנה ֶׁשָעָׂשה 
 ֲהֵרי יֹוֵדַע ֶׁשַהֶּמֶל לֹו ְליֹום ָרׁשּום. ֲאהּוב ַהֶּמֶל
רֹוֶצה ּבֹו. ָאַמר ַהֶּמֶל, ָּכֵעת ֲאִני רֹוֶצה ִלְׂשמַֹח ִעם 
ֲאהּוִבי, ַוֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲאִני ִּבְסעּוָדה ִעם 
ֲאהּוִבי, ִיָּכְנסּו ָּכל אֹוָתם ְּפִקיִדים ְמֻמִּנים ְוֵיְׁשבּו 
ְמָחה ִעם ֲאהּוִבי.  ְלָחן ִלְסעֹד ְסעּוַדת ַהּׂשִ ִעָּמנּו ַלּשֻׁ
ֶמה ָעָׂשה? ִהְקִּדים אֹותֹו ָאהּוב ִמיִנים ֶׁשל ְיָרקֹות 
ּוְבַׂשר ְׁשָוִרים ְוִהְקִריב ִלְפֵני אֹוָתם ְּפִקיִדים ְמֻמִּנים 
ֶלֱאכֹל. ַאַחר ָּכ ָיַׁשב ַהֶּמֶל ִעם ֲאהּובֹו ְלאֹוָתּה 
ַהְּסעּוָדה ָהֶעְליֹוָנה ִמָּכל ִעּדּוֵני ָהעֹוָלם. ּוְבעֹוד 
ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ִעם ַהֶּמֶל, ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָּכל ְצָרָכיו ְוָנַתן 
לֹו, ְוָׂשַמח ַהֶּמֶל ִעם ֲאהּובֹו ְלַבּדֹו, ְוא ִהְתָעְרבּו 
 ִיְׂשָרֵאל ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ֲאֵחִרים ֵּביֵניֶהם. ָּכ
ִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם. הּוא. ָלֵכן ָּכתּוב ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ָאְמרּו ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִחָּייא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ִהְתִקין ַהֶּדֶר ְלָפֵנינּו. ַאְׁשֵרי אֹוָתם ֶׁשעֹוְסִקים 
ַּבּתֹוָרה. ָּבאּו ּוְנָׁשקּוהּו. ָקָרא ָעָליו ַרִּבי יֹוֵסי, (ישעיה 

.ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִי נד) ְוָכל ָּבַנִי

ִ'ְלַת7ָא ְדִיְתXְ0ַק!> Aְח!ַלְקהD>. ְוָלא ֵיית!> ְלָיְנָקא 
!ְלָקָרָבא ְב4ְִטָרא ְדח!ַלְקהD> ְ'ִיNְָרֵאל.

7ְַגְווָנא ָדא ְלַת7ָא ַכד 6ְַאר 0ִַמי> ִמְתAְָרִכי>. 
Aְַאְח4ַָנת  ִמְתXְ0ִַקי>   <!Kִא  <Dְלה>ֻ
ַדְייה!  וD ַאְתָיי> ְלִאְת0ְָרָבא ַבה/ ח!ַלְקהD>. ְוָלא ה/
 C>ָ <ְבִגי! .<Dָרֵאל !ְלָחְמָדא ח!ַלק ַאְח4ְַנ7ֵיהNְְדִי
ִיNְָרֵאל ִאK!> ָמ6ְִכי> Aְִרָכא> ְלָכל ִאK!> ְמַמAְ <Kִָגי> 

ַדְייה!. ְ'ִיְתXְ0ַק!> Aְח!ַלְקהD> ְוָלא ִיְת0ְָרב!> Aַה/
ָרא ִאְתְמֵלי ִבְרָכא> ְל0ֵיָ$א ְכְדָקא ְיא!ת.  ְוַכד 4ִיה/
ִיNְָרֵאל ָאְתָיי> ְוָיְנִקי> ִמיAִ @KְָלחDַדְייה!. ְו0ַל ָ'א 
ֶצֶרת 7ְִהֶיה ָלֶכ8.  ְכִתיב (במדבר כט) 8DVAַ ַהWְִמיִני 0/
ֶצֶרת, ְ<ַתְרZ!מD ְ<ִני6!. ָ<ל ַמה ִדְכִני6!  ָמאי 0/
ַרKִי>  ֵמִאAִ <!Kְרָכא> ִעָ$ִאי>. ָלא ָיְנִקי> ִמKֵי@ Eִ0ַי> ַאח/
ֶצֶרת  Aַר ִיNְָרֵאל AְִלחDַדְייה!. !ְבִגי> ָ<C ְ<ִתיב 0/
7ְִהֶיה ָלֶכ8. ָלֶכ8 ְוָלא ִל6ְָאר Eִ0ַי>. ָלֶכ8 ְוָלא 

.<Kִָל6ְָאר ְמַמ
ְוKַל ָ'א ִאK!> ְמַרdִי> 0ַל ַהEִַי8 ְלֵמיַהב לD> ח!ַלק 
Aְִרָכא> ְ'ִיְתXְ0ַק!> Aֵי@. ְוָלא ִיְת0ְָרב!> ְלָבָתר 
Aְֶחְדָווָתא ְדִיNְָרֵאל ַ<ד ָיְנִקי> Aְִרָכא> ִעָ$ִאי>. 
ִני לD. ְ'ָלא  ְו0ַל ַהה!א יDָמא ְכִתיב 'Dִדי ִלי ַוא/

ָד>. ָרא ַבה/ ִאְת0ַָרב אDח/
ִביד  ְלַמְל7ָא ְ'ַזEַ> ְרִחיֵמי@ 4ְAִע!ָדָתא ִעָ$ָאה ְד0/
ְרִחיֵמי@  ָהא  ְר6ִיָמא.  ְליDָמא  ֵלי@ 
ְדַמְלָ<א ְיַדע ְ'ַמְלָ<א (דף סד ע"ב) ִאְתָר0ֵי ֵבי@. ָאַמר 
ָנא ָב0ֵי ְלֶמ̂חֵדי ִע8 ְרִחיָמאי.  ַמְלָ<א ַה7ָ6ְא א/
ל!>  ָנא ִב4ְע!ָדָתא ִע8 ְרִחיָמאי ַי0/ ְוָדִחיְלָנא ְדַכד א/
ָ<ל ִאK!> ַק4ְטDֵרי ְמַמKָ> ִויִתיב!> ִעEָָנא ְלָפתDָרא 
ַבד  ְלִמ0ַ4ְד 4ְע!ָדָתא ְדֶחְדָוה ִע8 ְרִחיָמאי. ָמה 0/
ַאְקִדי8 ַהה!א ְרִחיֵמי@ ק!4ְט!ִרי> ִ'ירDֵקי !ִבNְָרא 
 <Kַָק4ְט!ֵרי ְמַמ <!Kְייה! ְדִאEֵַרי ְוַאְקִריב ַקDְדת
ְלֵמיַכל. ְלָבָתר ָיִתיב ַמְלָ<א ִע8 ְרִחימDי ְלַהִהיא 
4ְע!ָדָתא ִעָ$ָאה ִמָ<ל ִע'!ִני> ְ'0ְָלָמא. !ְבעDד 
ְ'ִאיה! ִבְלחDדDי ִע8 ַמְלָ<א 6ִָאיל ֵלי@ ָ<ל ָצְר<Dי 
ֵדי ַמְלָ<א ִע8 ְרִחיֵמי@ AְִלחDדDִהי  ְוָיִהיב ֵלי@. ְוַאח/
ַרKִי> Aֵיַנְייה!. ָ<C ִיNְָרֵאל ִע8  ְוָלא ִאְת0ְָרִבי> ַאח/
ֻקְד6ָא AְִריC ה!א. Aְִגי> ָ<C ְ<ִתיב 8DVAַ ַהWְִמיִני 

ֶצֶרת 7ְִהֶיה ָלֶכ8. /0
ָאְמרF ִרAִי י4ֵDי ְוַרAִי ִחVָיא ֻקְד6ָא ְבִריC ה!א 
ַאְתִקי> אDְרָחא ַקEָ>. ַזָ<ִאי> ִאK!> ְ'ִמ7ַ6ְְ'ֵלי 
ֵלי@ ִרAִי י4ֵDי  ְבאDַרְייָתא. ָאת! ְנ6ָק!ה!. ָקָרא 0/

 .CָנִיAָ 8Dֵדי ְיָי ְוַרב 6ְל!Eִל CַנִיAָ (ישעיה נד) ְוָכל



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה ל

ִמְׁשָניֹות ִמַּמֶּסֶכת ֻסָּכה

ה ֲחָסִדים,  ה ְּפָרִקים ְּכֶנֶגד ֲחִמּׁשָ ָראּוי ְלָכל ָאָדם ִלְקרֹות ְּבָכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה ַמֶּסֶכת ֻסָּכה ִּכי ֵיׁש ָּבּה ֲחִמּׁשָ

:ִנים ֵאיָנם ַרק ְּבִחיַנת ַהְּכָללּות ַּכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ַּדַעת, ַוֲאַסֵּדר אֹוָתם ְלָפֶני ה ַעְנֵני ָכבֹוד, ִּכי ַהּׁשָ ֲחִמּׁשָ

פרק א

(א) 7ָPֻה Nִֶהיא ְגבHָהה ְלַמְעָלה ֵמVְKִֶריI ַאTָה, FPMְָלה. ַרִ>י ְיהFָדה ַמְכNִיר. 
Vָָרה ְטָפִחיI, ְוNֵֶאיG ָלCְ N[Nְ ZָפנHת, ְוNֶַחTָָתZ ְמֻרָ>ה  EK ָההHב\ְ ZֵאיָנNְֶו
 .GיִריNִֵבית ִהֵ[ל ַמְכF ,GִליPְHM איTַNַ ָנה, ֵ>יתNָ7ָה ְיPֻ .ָלהFPMְ ,Zָלָת ִ̂ ִמ
 Iָבל ִא Eא .IHי IיNִלNְ ֶלָחג Iקֶֹד ZָאVָ EKNֶ ָנה, 7ָלNָ7ָה ְיPֻ ִהיא Hְוֵאיז

ִפ[F ִמְ?ִחַ[ת ַהDָָנה, Nֵ7ְָרה: Eַחג, א INְֵל ZָאVָ EK

VָָאZ ְ>תH` ַהָ>ִית. 7ָPֻה Kַל ַ\ֵ>י  EK F]7ְִא ,Gַתַחת ָהִאיָל H7ָתPֻ הVֶH(ב) ָהע
 Gֵאי Iֵמר, ִאHָדה אFָלה. ַרִ>י ְיהFPMְ ָנהH?ָרה, ְוַהַ?ְחNֵ7ְ ָנהHְליKֶ7ָה, ָהPֻ

FaCִִריKֶ<ָ GְליHָנה, ַהַ?ְח?Hָנה Nֵ7ְָרה:

(ג) MֵַרKָ Pֶליָה PִָדיG ִמMְֵני ַהַחTָה, אH ַ?ְחֶ?יָה ִמMְֵני ַהNָbְר, אMֵNֶ HַרKַ Pל 
ָבל HMֵרP הFא Kַל ַ\ֵ>י ַנְקִליֵטי ַהcָTִה: Eָלה. אFPMְ ,RHינQִי ַה<ֵ\ַ

 ,Z<ָ\ַ לKַ `7ֵPְִו IH:Qִת ְוֶאת ַהKַַלCְְוֶאת ַה Gֶליָה ֶאת ַהֶ\ֶפKָ (ד) ִהְדָלה
FPMְָלה. ְוִאI ָהָיה F7Pִ` ַהְרֵ>ה ֵמֶהG, אQְNֶ HָצָצNֵ7ְ ,Gָרה. ֶזה ַה7ְָלל, 7ֹל 
NֶהFא ְמַקֵ>ל ֻטְמָאה ְוֵאיFC\ִ GלH ִמG ָהָאֶר3, ֵאיG ְמ7ְPִַכיH< G. ְוָכל Cָָבר 

:H< G7ְִכיPַָהָאֶר3, ְמ Gִמ HלFCְמַקֵ>ל ֻטְמָאה ְוִג HֵאינNֶ

 ,Gִהִ?יָרNֶ G]ְָוֻכ .Gֶה<ָ G7ְִכיPְַמ Gֵאי ,Gִביֵלי ְזָרִדי Eַוח IִציKֵ ִביֵלי Eַוח Nִביֵלי ַק E(ה) ח
Nֵ7ְרHת. ְוֻכָ[Nֵ7ְ GרHת ַלCְָפנHת:

(ו) ְמ7ְPִַכיPָbְ<ַ GִריCִ ,Iְבֵרי ַרִ>י ְיהFָדה. ְוַרִ>י ֵמִאיר אPֵHר. ָנַתKָ Gֶליָה ֶנPֶר 
NֶהFא ָרָחב ַאְרָ>Kָה ְטָפִחיNֵ7ְ ,Iָרה, Fִבְלַבד Nֶ]א ִייGNַ ַ?ְחָ?יו:

Esther
Sticky Note
This part is the discussion of the sages about the 'technical' measurements and customs of the Sukkah.It conceals many secrets and according to the Holy Ari, it is good to read during the seven days of Sukkot.



לאזַֹהר ְוַהֻּסָּכה

 ,IְמִריHאי אTַNַ ֵמר, ֵ>יתHָדה אFִזיָבה, ַרִ>י ְיה EKֶליָה ַמKָ GֵאיNֶ (ז) ִ?ְקָרה
ְמַפְקMֵק ְונHֵטל ַאַחת ִמֵ>יְנַתִיF ,Iֵבית ִהֵ[ל אHְמִריI, ְמַפְקMֵק אH נHֵטל 
ַאַחת ִמֵ>יְנַתִיI. ַרִ>י ֵמִאיר אHֵמר, נHֵטל ַאַחת ִמֵ>יְנַתִיI, ְוֵאינH ְמַפְקMֵק:

 Gֶרַוח ֵ>יֵניֶה Nֵי Iה, ִאcָTִת ַהHכFר Eַבא Hא GִדיFפDְַב H7ָתPֻ (ח) ַהְמָקֶרה
HVת >7ָPֻ Hה, ֵאיָנ7ָPֻ Zה: EKַל Nֵטט ַ>ָ\ִדיHָרה. ַהחNֵ7ְ ,GָתH7ְמ

(ט) ַהְמNְַלNֵל CְָפנHת ִמְלַמְעָלה ְלַמcָה, ִאI ְ\בHָהה ִמG ָהָאֶרNְ 3לNָה 
 ,Iָרה ְטָפִחיVָ EK 3ָהָאֶר Gָהה ִמHב\ְ Iה ְלַמְעָלה, ִאcָָלה. ִמְ[ַמFPMְ ,Iְטָפִחי
 `7ָ ,Iָרה ְטָפִחיVָ EK ה ְלַמְעָלהcַָמ]ְTִNֶ INֵ7ְ ,ֵמרHי אPֵHָרה. ַרִ>י יNֵ7ְ
Vָָרה ְטָפִחיI. ִהְרִחיק ֶאת ַהִ:F7` ִמG ַהCְָפנHת NְלNָה  EK הcִָמְלַמְעָלה ְלַמ

ְטָפִחיFPMְ ,Iָלה:

(י) ַ>ִית bִNְֶפַחת ְוKַ `7ֵPִל ַ\ָ>יו, ִאI ֵיN ִמG ַה7ֶֹתל ַלִ:F7` ַאְרַ>ע ַאHTת, 
FPMְָלה. ְוֵכG ָחֵצר Nִֶהיא ֻמQֶֶפת ַאְכPְַדָרה. 7ָPֻה ְגדHָלה, NִֶהQִיפFָה ְבָדָבר 

NֵֶאיG ְמ7ְPִַכיH< I, ִאI ֵיN ַ?ְחָ?יו ַאְרַ>ע ַאHTת, FPMְָלה:

ִליKֶֶזר PֵHMל,  eַל7ֶֹתל, ַרִ>י א Zָמָכ:ְNֶ Hא ,Rְצִרי G7ְִמי H7ָתPֻ הVֶH(יא) ָהע
 ZָאVָ EK ,ָלהHד\ְ Iֶצֶלת ָקִני Eַמח .GיִריNִַמְכ Iָכִמי Eג, ַוח\ַ Zָל GֵאיNֶ ֵניMְִמ
 Zְוֵאיָנ Z<ָ G7ְִכיPְַמ ,`F7Pְִל .Z<ָ G7ְִכיPְַמ Gִכיָבה, ְמַקֶ>ֶלת ֻטְמָאה ְוֵאיNְִל
 ZָאVָ EK ,ָלהHה ְוַאַחת ְ\דbֵָמר, ַאַחת ְקַטHֶזר אKִֶלי eְמַקֶ>ֶלת ֻטְמָאה. ַרִ>י א
 Zְוֵאיָנ Z<ָ G7ְִכיPְַמ ,`F7Pְִל .Z<ָ G7ְִכיPְַמ Gִכיָבה, ְמַקֶ>ֶלת ֻטְמָאה ְוֵאיNְִל

ְמַקֶ>ֶלת ֻטְמָאה:

פרק ב 

(א) ַהGNֵaָ ַ?ַחת ַהcָTִה ַ>ֻ:7ָה, ]א ָיָצה ְיֵדי חHָבתH. ָאַמר ַרִ>י ְיהFָדה, 
 Fָלנ Fְו]א ָאְמר ,Iֵקִניfְה ִ>ְפֵני ַהcָTִַחת ַה?ַ IִניNְֵי FָהִיינNֶ ,Fָהִיינ Gִגי EהHנ
 GNֵָהָיה ָיNֶ ְמִליֵאל\ַ G<ָל ַרNֶ HCְבKַ ה ְבָטִביVֶ EKַמ ,GHְמעNִ ָדָבר. ָאַמר ַרִ>י
ַ?ַחת ַהcָTִה, ְוָאַמר ָלֶהG ַרָ>G ַ\ְמִליֵאל ַלfְֵקִניI, ְרִאיֶתI ָטִבי KְַבCִי, NֶהFא 
ָבִדיMְ IטFִריI ִמG ַהֻ:7ָה, ְלִפיָכ` ָיGNֵ הFא ַ?ַחת  EKNֶ KֵַדHְוי Iַתְלִמיד ָחָכ

:HָבתHה, ]א ָיָצא ְיֵדי חcָTִַחת ַה?ַ GNֵaַָהNֶ ,Fָלַמְדנ Fְלִפי ַדְר7ֵנF .הcָTִַה
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 Zֵאיָנ Iֵמר, ִאHָדה אFָרה. ַרִ>י ְיהNֵ7ְ ,הcָTִי ַהKֵַכְר<ְ H7ָתPֻ `ֵמH:(ב) ַה
ָ[ָתZ ְמֻרָ>ה  ִ̂ Nֶ7ָה ַהְמֻדְבֶלֶלת, ְוPֻ .ָלהFPMְ ,ZְצָמKַ ד ִ>ְפֵניHמ EKָלה ַלHְיכ
 Iִנְרִאי IָכִביH7ַה GֵאיNֶ יMִ לKַ Rִית, ַא<ַ Gה ְכִמי<ָKָֻרה. ַהְמNֵ7ְ ,ZָתTֵָמַח

ִמ?HָכNֵ7ְ ,Zָרה:

 Zָל GִליHָרה, ְועNֵ7ְ ,ַהְ:ִפיָנה Nרֹא<ְ Hָגָלה א EKָה Nרֹא<ְ H7ָתPֻ הVֶH(ג) ָהע
 IHי<ְ Zָל GִליHע Gָרה, ְוֵאיNֵ7ְ ,ל ַ\ֵ>י ָגָמלKַ Hא Gָהִאיָל Nב. ְ>רֹאHט IHי<ְ
 ,Gְוַאַחת ָ>ִאיָל Iיֵדי ָאָד<ִ Iִי?ַNְ Hא ,Iְוַאַחת ִ>יֵדי ָאָד Gִאיָל<ָ Iִי?ַNְ .בHט
Nֵ7ְָרה, ְוֵאיG עHִליG ָלZ ְ>יIH טHב. NָלN ִ>יֵדי ָאָדI ְוַאַחת ָ>ִאיָלNֵ7ְ ,Gָרה, 
מHד ִ>ְפֵני  EKָלה ַלHִויכ Gל ָהִאיָלcַbִNֶ ב. ֶזה ַה7ְָלל, 7ֹלHט IHי<ְ Zָל GִליHְוע

KְַצָמNֵ7ְ ,Zָרה, ְועHִליG ָלZ ְ>יIH טHב:

(ד) ָהעVֶHה 7ָPֻתH ֵביG ָהִאיָלנHת, ְוָהִאיָלנHת CְָפנHת ָלNֵ7ְ ,Zָרה. NְלFֵחי 
 GְכִליHַהֻ:7ָה. א Gִמ GִריFטMְ GיֶהNֵTְNְַמF GִליHַהֻ:7ָה. ח Gִמ GִריFטMְ ִמְצָוה

ַראי ח3F ַלֻ:7ָה: EK GִתיHNְו

 G<ְָלַרF ,ילNִֶאת ַהַ?ְב IHַז7ַאי ִלְטע G<ֶ GָחָנHי G<ְָלַר Hל Fה ְוֵהִביאVֶ EK(ה) ַמ
 FְתנbָNְֶכF .ַלֻ:7ָה IFל EKַה ,Fְוָאְמר ,Iל ַמִיNֶ ְדִליF תHָתבHי כ?ֵNְ ְמִליֵאל\ַ
ָכלH ח3F ַלֻ:7ָה ְו]א  Eה ַואMָTַַב Hת ִמ7ֵַ>יָצה, ְנָטלFחMָ ק ֹאֶכלHְלַרִ>י ָצד Hל

ָריו: Eֵבַר` ַאח

כHל ַ>ֻ:7ָה,  eֶלא Iב ָאָדaָת ַחHדFעPְ ֵרהVְKֶ ֵמר, ַאְרַ>עHֶזר אKִֶלי e(ו) ַרִ>י א 
ָכִמיI אHְמִריI, ֵאיG ַלCָָבר ִקְצָבה, ח3F ִמֵ[יֵלי  Eְוַאַחת ַ>ַ[ְיָלה. ַוח IHa<ַ ַאַחת
ִליKֶֶזר, ִמי gNֶא ָאַכל ֵליֵלי  eד ָאַמר ַרִ>י אHל ַחג ִ>ְלָבד. ְועNֶ GHNב ִראHט IHי
 Gֵאי ,IְמִריHא Iָכִמי Eַוח .GHר Eב ָהַאחHט IHֵליֵלי י<ְ IִליNְַי ,GHNב ָהִראHט IHי
 GHרPְְוֶח ,Gַֹכל ִלְתקFת ]א יFָKַֻמר (קהלת א), ְמ eל ֶזה ֶנאKַ ,GִמיFלNְ?ַ ָברCַָל

]א יFַכל ְלִהTָנHת:

 ,GִליPְHM איTַNַ ַהַ>ִית, ֵ>ית `Hְבת HְלָחנNַֻבֻ:7ָה, ְו H<ְוֻר HNָהָיה רֹאNֶ (ז) ִמי
Fֵבית ִהֵ[ל ַמְכNִיִריG. ָאְמרF ָלֶהG ֵ>ית ִהֵ[ל ְלֵבית TַNַאי, (]א ָכ` ָהָיה) 
 G<ֶ GָחָנHר ֶאת (ַרִ>י) יQֵאי ְוִזְקֵני ֵבית ִהֵ[ל ְלַבTַNַ ִזְקֵני ֵבית FָהְלכNֶ ,הVֶ EKַמ
ַהחHָרִני, FְמָצאFהNֶ Fָהָיה יNֵHב רֹאHN ְוֻר>H ַבֻ:7ָה, ְוNְֻלָחנH ְבתH` ַהַ>ִית, 
 Fָאְמר Iֵה Rְרָאָיה, ַא IDָאי, ִמTַNַ ית<ֵ Gָלֶה Fָאְמר .(ָדָבר Hל Fְו]א ָאְמר)

:hֶמיaָ7ָה ִמPֻ ְמָ? ִמְצַותaֵַהג, ]א ִקHָהִייָת נ G7ֵ Iִא ,Hל
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 ,HTָצִרי` ְלִא HֵאינNֶ Gַהַ:7ָה. ָקָט Gִמ IִריFטMְ ,IיbְִקַטF Iָבִדי EKַו IיNִ(ח) ָנ
ִזיָבה  EKTִַפֵחת ֶאת ַהF Gֵקfָאי ַהTַNַ לNֶ Hה ְוָיְלָדה ַכָ[תVֶ EKב ַ>ֻ:7ָה. ַמaַָח

:GָטQִָביל ַהNְ<ִ הcָTִל ַ\ֵ>י ַהKַ `7ֵPְִו

 ,IִמיNְָג Fַראי. ָיְרד EK HֵביתF ֶקַבע H7ָתPֻ הVֶHע Iָאָד Iִמיaָת ַהKְַבNִ (ט) 7ָל
ֵמֵאיָמַתי ֻמָ?ר ְלַפHbת, ִמPְ?ִDֶַרח ַהTְִקMָה. ָמNְלF ָמNָל, ְלָמה ַהCָָבר HCֶמה, 

ְלKֶֶבד Nֶָ>א ִלְמזHג PH7 ְלַר>H, ְוNַָפ` לH ִקי?Kַ GHל Mָָניו:

פרק ג 

 Iל. ִנְקַטFPMָ ,ַחתCַbִל ִעיר ַהNֶָרה ְוNֵ Eל אNֶ .לFPMָ ,Nֵבaָל ְוַהFָלב ַהָ\זF(א) ל
 Fbֵמר, ְיַאְ\ֶדHָדה אFר. ַרִ>י ְיהNֵָליו, ָכKָ Fל. ִנְפְרדFPMָ ,ָליוKָ Fִנְפְרצ ,HNרֹא
ִמְלַמְעָלה. ִצbֵי ַהר ַהַ>ְרֶזל, Nֵ7ְרHת. לFָלב Nְ H< NaֶNֶלNָה ְטָפִחיI 7ְֵדי 

ְלַנְעֵנNֵ7ָ ,H< Kַר:

 Iל. ִנְקַטFPMָ ,ַחתCַbִל ִעיר ַהNֶָרה ְוNֵ Eל אNֶ .לFPMָ ,Nֵבaָל ְוַהFַהָ\ז Pַד E(ב) ה
 ,Gָט EKִמ Iל. ְוִאFPMָ ,ָליוKָת ֵמH<ָנָביו ְמֻר EK FָהיNֶ Hָליו אKָ Fִנְפְרצ ,HNרֹא

ִטיG ְ>יIH טHב: EKְמַמ Gר. ְוֵאיNֵ7ָ

Nֵָרה ְוNֶל ִעיר ַהCַbִַחת, FPMְָלה.  Eל אNֶ .ָלהFPMְ ,הNָָלה. ִויֵבFָרָבה ְגז EK (ג)
ְפָצָפה, FPMְָלה. 7ְמNָFה, ְוNְbָNֶרF ִמְקַצת  ַ̂ ִנְקַטI רֹאZNָ, ִנְפְרצKָ Fֶליָה, ְוַה

Kֶָליָה, ְוNֶל ַ>Kַל, Nֵ7ְָרה:

ָרבHת לFָלב ֶאָחד ְוֶאְתרHג  EK י?ֵNְF Iַדִ:י Eה הNָלNְ ,ֵמרHאל אKֵָמNְ(ד) ַרִ>י ִי
 F]ִפ Eֵמר, אHא GHַרִ>י ַטְרפ .IFָקט Hְוֶאָחד ֵאינ IִמיFְקט IַנִיNְ F]ִפ Eֶאָחד, א
ִקיָבא אHֵמר, F]Nֶ INֵ7ְָלב ֶאָחד ְוֶאְתרHג ֶאָחד,  EK ַרִ>י .IִמיFְקט G?ָNְָלNְ

ָרָבה ֶאָחת: EKֶאָחד ַו Pַד E7ָ` ה

Nֵָרה ְוNֶל ִעיר ַהCַbִַחת, FPMָל. Nֶל  Eל אNֶ .לFPMָ ,Nֵבaָל ְוַהFג ַהָ\זH(ה) ֶאְתר
Kְָרָלה, FPMָל. Nֶל ְ?רFָמה ְטֵמָאה, FPMָל. Nֶל ְ?רFָמה ְטהHָרה, ]א ִיHcל. 
ְוִאI ָנַטל, Nֵ7ָר. Nֶל Cְַמאי, ֵ>ית TַNַאי PְHMִליF ,Gֵבית ִהֵ[ל ַמְכNִיִריNֶ .Gל 

Vֵר Nִֵני ִ>ירNָFַלִיI, ]א ִיHcל. ְוִאI ָנַטל, Nֵ7ָר: EKַמ

ָזִזית Kַל ֻר>H, ִנcְָלה ִפְטָמתH, ִנְקַלR, ִנCַPְק, ִנQַב ְוָחPַר 7ָל  Eְלָתה חKָ (ו)
ָזִזית Kַל ִמעFטH, ִנcַל KְֻקצH, ִנQַב ְו]א ָחPַר 7ָל  Eְלָתה חKָ .לFPMָ ,אFהNֶ



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה לד

NֶהFא, Nֵ7ָר. ֶאְתרHג ַהNִF7י, FPMָל. ְוַהָירHק 7ְַכְרִתי, ַרִ>י ֵמִאיר ַמְכNִיר, 
ְוַרִ>י ְיהFָדה PֵHMל:

גHז. ַרִ>י ְיהFָדה אHֵמר,  eֵמר, 7ָאHַרִ>י ֵמִאיר א ,Gג ַהָקָטHר ֶאְתרFעNִ (ז)
7ֵַ>יָצה. FַבָגדHל, 7ְֵדי aNֶֹאֵחז NְַנִיI ְ>ָידH ַאַחת, Cְִבֵרי ַרִ>י ְיהFָדה. ַרִ>י 

ִפ[F ֶאָחד ִ>Nְֵ?י ָיָדיו: Eֵמר, אHי אPֵHי

(ח) ֵאיG אHְגִדיG ֶאת ַה[Fָלב ֶאָ[א ְבִמינCִ ,Hְבֵרי ַרִ>י ְיהFָדה. ַרִ>י ֵמִאיר 
 FָהיNֶ ,IַלִיNָFי ְירNֵה ְבַאְנVֶ EKיָחה. ָאַמר ַרִ>י ֵמִאיר, ַמNִִבְמ F]ִפ Eֵמר, אHא
 GְגִדיHא Fָהי Hִמינ<ְ ,Hל Fל ָזָהב. ָאְמרNֶ תHaִנHִגימ<ְ GְלֵביֶהFֶאת ל GְגִדיHא

אHתH ִמְ[ָמcָה:

(ט) ְוֵהיָכG ָהיF ְמַנְעְנִעיG, ְ>הHדF ַלה' ְ?ִחיָ[ה ָוF ,RHPְבָאbָה ה' הNִHיKָה bָא, 
ִליָחה ָנא. ָאַמר  ְ̂ Cְִבֵרי ֵבית ִהֵ[ל. Fֵבית TַNַאי אHְמִריI, ַאR ְ>ָאbָא ה' ַה
 Fָהי IKָ7ָל ָהNֶ ,KַNֻHְבַרִ>י ְיהF ְמִליֵאל\ַ G<ֶָפה ָהִייִתי ְבַרHִקיָבא, צ EK ַרִ>י
ְמַנְעְנִעיI ֶאת לFְלֵביֶהG, ְוֵהG ]א ִנְעְנעF ֶאָ[א ְבָאbָא ה' הNִHיKָה bָא. ִמי 
 .HְלָחנNֻ לKַ לHcִי Hְלֵבית P7ֵָנaִNֶל, ִלְכHcָלב ִלFל Hֶר` ְו]א ָהָיה ְבָידCֶָבא ַבNֶ

ִרית, ִיHcל ֵ>יG ָהKְַרַ>ִי7ָNֶ ,Iל ַהNֵ7ָ IHaר ַל[Fָלב: EחNַ א ָנַטל[

 GֵהDֶ ַמה Gֵריֶה Eֶנה ַאחHע ,HתHא Gַמְקִרי Gָקָט Hה אDִָא Hֶבד אKֶ ָהָיהNֶ ,(י) ִמי
:ZָיFָריו ַהְלל Eֶנה ַאחHע ,HתHל ַמְקֶרא אHָהָיה ָגד Iְמֵאָרה. ִא Hְתִהי לF ,GְמִריHא

ָריו), ְיָבֵר`  Eט. ְלָבֵר` (ַאחHNט, ִיְפHNל. ִלְפHMל, ִיְכHMִלְכ Fג EהbָNֶ IH(יא) ָמק
 Hל GֵתHִביִעית, נDְ<ַ Hֵבר Eָלב ֵמחFֵקַח לH]ִדיָנה. ַהTְָריו). ַה7ֹל 7ְִמְנַהג ַה Eַאח)

ֶאְתרHג ְ>ַמָ?ָנה, ְלִפי NֵֶאיG ַרDַאי ְלָלְקחDְ<ַ Hִביִעית:

(יב) ָ>ִראHNָנה ָהָיה לFָלב ִנcָל ַ>TְִקNִ NCְָבKָה, FַבTְִדיָנה יIH ֶאָחד. ִמDֶָחַרב 
ֵ>ית ַהTְִקNCָ, ִהְתִקיG ַרָ>G יHָחָנG<ֶ G ַז7ַאי aְNֵֶהא לFָלב ִנcָל ַ>Tְִדיָנה NְִבKָה, 

ֵזֶכר ַלTְִקָדN. ְוaְNֵֶהא יIH ֶהֶנH]F7 R ָאFPר:

(יג) יIH טHב ָהִראNֶ GHNל ַחג Nֶָחל ִלְהיHת ַ>Dַָ>ת, 7ָל ָהIKָ מHִליִכיG ֶאת 
ָרת ַמ7ִNְיִמיF GָבִאיG, 7ָל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמ7ִיר  EחTָת. ַלPְֶלֵבית ַה7ְֶנ GְלֵביֶהFל
 IHי<ְ HָבתHֵצא ְיֵדי חHי Iָאָד Gֵאי ,Iָכִמי Eח FָאְמרNֶ ֵניMְִמ .HְטלHְונ ,H]Nֶ ֶאת
ֵברNְF .Hָאר ְימHת ֶהָחג, ָאָדI יHֵצא  Eל חNֶ HָלבFל ַחג ְ>לNֶ GHNב ָהִראHט

:Hֵבר Eל חNֶ HָלבFל<ְ HָבתHְיֵדי ח
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(יד) ַרִ>י יPֵHי אHֵמר, יIH טHב ָהִראNֶ GHNל ַחג Nֶָחל ִלְהיHת ַ>Dַָ>ת, ְוNַָכח 
ְוהHִציא ֶאת ַה[Fָלב ִלְרFNת ָהַרִ>יMָ ,IטFר, ִמMְֵני NֶהHִציאH ִבְרFNת:

ִזיַר?F ַלTִַיDַ<ַ Iָ>ת. ַרִ>י  EַמחF Zד ַ>ְעָלaִַמF Zד ְ>ָנaַה ִמDָ(טו) ְמַקֶ>ֶלת ִא
 Gָקָט .Gִליִפי Eד ַמחKֵHTַבF ,GיִפיPִHב מHט IHי<ְ ,Gִזיִרי Eת ַמח<ָDַ<ַ ,ֵמרHָדה אFְיה

ַהHaֵדKַ ְלַנְעֵנKַ, ַחaָב ַ>[Fָלב:

פרק ד 

 `F:7ָה ְוִנPֻ .ָנהHמNְ ,ְמָחהiִה. ַהַהֵ[ל ְוַהKְָבNִה ְוDָNִ ,ָרָבה EKָלב ַוF(א) ל
ִמNָה ְוDָNִה: Eה. ְוֶהָחִליל, חKְָבNִ ,IִיTַַה

(ב) לFָלב NְִבKָה 7ֵיַצד, יIH טHב ָהִראNֶ GHNל ַחג Nֶָחל ִלְהיHת ַ>Dַָ>ת 
לFָלב NְִבKָה, NְFָאר 7ָל ַהaִָמיDָNִ Iה:

ָרָבה  EK ,ת<ָDַ<ַ תHָחל ִלְהיNֶ ָרָבה EK לNֶ ִביִעיNְ IHה 7ֵיַצד, יKְָבNִ ָרָבה EK (ג)
NְִבKָה, NְFָאר 7ָל ַהaִָמיDָNִ Iה:

(ד) ִמְצַות לFָלב 7ֵיַצד, (יIH טHב ָהִראNֶ GHNל ַחג Nֶָחל ִלְהיHת ַ>Dַָ>ת), 
מHִליִכיG ֶאת לFְלֵביֶהG ְלַהר ַהָ>ִית, ְוַהַחfִָניG ְמַקְ>ִליG ֵמֶהG ְוHPְדִריG אHָתKַ Gל 
ַ\ב ָהִאְצְטָבא, ְוַהfְֵקִניI ַמbִיִחיG ֶאת Nֶָ[ֶה7ָNְ]ִ<ַ Gה. FְמַלTְִדיI אHָתI לHַמר, 
 ,GָבִאיF G7ִיִמיNְְבַמָ?ָנה. ְלָמָחר ַמ Hא לFֵרי ה Eה ,Hָלִבי ְבָידFל Kַי\ִTַNֶ 7ָל ִמי
 FָראNְֶכF .Hֵבר Eֶאת ח Nִאי Gַמ7ִיF Gִפיcְְמַח Gְוֵה .Iִלְפֵניֶה IָתHא GְרִקיHז Gִניfְָוַהַח
:Hֵטל ְ>ֵביתHֵהא ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נaְNֶ F7ָָנה, ִהְתִקינPַ ִליֵדי Fא<ָNֶ GיCִ ֵבית

ָרָבה 7ֵיַצד, ָמקIH ָהָיה ְלַמcָה ִמירNָFַלִיI, ְוִנְקָרא מHָצא.  EK (ה) ִמְצַות
ָרָבה, FָבִאיG ְוזHְקִפיG אHָתG ְ>ִצCֵי  EK לNֶ תHa<ִֻמְר IDִָמ GִטיQְְמַלF INְָל GְרִדיHי
 IHָכל י<ְ .Fְוָתְקע Fְוֵהִריע Fְזֵ>ַח. ָ?ְקעTִל ַ\ֵ>י ַהKַ GִפיF7ְפ GיֶהNְֵזֵ>ַח, ְוָראTִַה
ַמQִיִפיG ֶאת ַהTְִזֵ>ַח IKַMַ ַאַחת, ְואHְמִריI, ָאbָא ה' הNִHיKָה ָנא, ָאbָא ה' 
 GיִפיQִַמ IHaַה HתHא. ְואbָ הKָיNִHה Fִני ָוה Eֵמר, אHָדה אFַהְצִליָחה ָנא. ַרִ>י ְיה
ֶאת ַהTְִזֵ>ַח Nֶַבע KָMְִמיKַNְ<ִ .Iת MְִטיָרָתG, ָמה ֵהG אHְמִריI, יִֹפי ָל` ִמְזֵ>ַח, 

ִליKֶֶזר אHֵמר, ְלָיZ ְוָל`, ִמְזֵ>ַח. ְלָיZ ְוָל`, ִמְזֵ>ַח: eיִֹפי ָל` ִמְזֵ>ַח. ַרִ>י א

VֵהF ַבDַָ>ת, ֶאָ[א NֶָהיF ְמַלQְִטיG אHָתG ֵמKֶֶרב  EKַבחֹל 7ָ` ַמ FהVֵ EK(ו) 7ְַמ
 G<ֶ GָחָנHַרִ>י י .FNHא ִיְכמgNֶ ל ָזָהב, 7ְֵדיNֶ תHaִגיִג<ְ GָתHא IיִחיbִַמF ת<ָNַ
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ִרHaת Nֶל Cֶֶקל ָהיF ְמִביִאיG ְוחHְבִטיG אHָתQַ<ַ Gְרַקע ְ>ִצCֵי  Eֵמר, חHָקה אHר<ְ
ִרHaת: Eט חF<ִח IHִנְקָרא י IHaַה HתHְזֵ>ַח, ְואTִַה

:GֵגיֶהHֶאְתר GְכִליHְוא GְלֵביֶהFֶאת ל GְמִטיHN תHקHד ַהִ?ינaַ(ז) ִמ

(ח) ַהַהֵ[ל ְוַהiְִמָחה NְמHָנה 7ֵיַצד, ְמַלTֵד Nֶַחaָב ָאָדI ַ>ַהֵ[ל Fַבiְִמָחה 
רNֶ GHל ָחג, Nְ7ִָאר 7ָל ְימHת ֶהָחג. 7ָPֻה NְִבKָה  Eב ָהַאחHט IHד יHִבְכבF
ָבל מHִריד ֶאת ַה7ִֵליI ִמG ַהTְִנָחה  Eא ,H7ָתPֻ ל, ]א ַיִ?ירHכ e7ֵיַצד, ָ\ַמר ִמֶ[א

רNֶ GHל ָחג: Eב ָהַאחHט IHד יHֵני ְכבMְְלַמְעָלה, ִמF

ֶזֶקת NְלNֶת ֻלִ\יI ָהָיה ְמַמֵ[א  Eל ָזָהב ַמחNֶ ִחיתH7ֵיַצד, ְצל IִיTַַה `F:(ט) ִנ
ִמG ַהDִלHַח. ִהִ\יעF ְלKַNַר ַהTִַיI, ָ?ְקעF ְוֵהִריעF ְוָתְקעKָ .Fָלה ַב7ֶֶבF Nָפָנה 
 ,Fיד ָהיPִ לNֶ ,ֵמרHָדה אFַרִ>י ְיה .INָ Fָהי RPֶ7ֶ לNֶ IָפִליPְ ֵניNְ ,HמֹאלVְִל
 ,GיQִCַ Gָטִמי jֵני חNְ G7ְִמי GִביQְָמֻנF .Gִיaֵָני ַהMְִמ IֵניֶהMְ GָחִריNְֻמ FָהיNֶ ֶאָ[א
ָרִבי Nֶל  EKַבת ֶאָחת. ַמ<ְ G7ִָלי IֵניֶהNְ FהaְNֶ ק, 7ְֵדיCַ ה ְוֶאָחד<ֶKֶֻאָחד ְמ
 ,Iל ַמִיNֶ `Hְלת Gל ַיִיNְֶו ,Gל ַיִיNֶ `Hְלת Iל ַמִיNֶ ָרהKֵ .Gל ָיִיNֶ ִמְזָרִחי ,Iַמִי
 IְמִריHָנה. ְוַלְמַנֵ:` אHמNְ ג ָהָיה ְמַנֵ:` 7ָלg<ַ ,ֵמרHָדה אFָיָצא. ַרִ>י ְיה
 IKָָכל ָה FהFְרָגמF ,ל ַ\ֵ>י ַרְגָליוKַ ַאַחת ִנֵ:` ֶאָחד IKַMַNֶ ,hָיֶד Zַ<ֵַהְג ,Hל

:GֵגיֶהHֶאְתר<ְ

VֵהF ַבDַָ>ת, ֶאָ[א Nֶָהָיה ְמַמֵ[א ֵמKֶֶרב Nַָ>ת  EKַבחֹל 7ָ` ַמ FהVֵ EK(י) 7ְַמ
ָחִבית Nֶל ָזָהב NֵֶאיָנZ ְמֻקNֶCֶת ִמG ַהDִילHַח, Fַמbִיָח7ָNְ]ִ<ַ Zה. ִנMְNְָכה 
אH ִנְתַ\ְ[ָתה, ָהָיה ְמַמֵ[א ִמG ַהHa7ִר, NֶַהaִַיG ְוַהTִַיI ַהTְֻגִ[יFPMְ ,GִליI ְלַגֵ>י 

ַהTְִזֵ>ַח:

פרק ה 

ִמDָה ְוDָNִה. ֶזהF ֶהָחִליל Nֶל ֵ>ית ַהHDֵאָבה, NֵֶאינHC Hֶחה  E(א) ֶהָחִליל ח
]א ֶאת ַהDַָ>ת ְו]א ֶאת יIH טHב. ָאְמרF, 7ָל ִמי gNֶא ָרָאה Vְִמַחת ֵ>ית 

ַהHDֵאָבה, ]א ָרָאה Vְִמָחה ִמaָָמיו:

 INָ GִניQְְמַתF ,IיNְִזַרת ָנKְֶל Fל ַחג, ָיְרדNֶ GHNב ָהִראHט IHָצֵאי יH(ב) ְ>מ
 GיֶהNֵל ָזָהב ְ>ָראNֶ IָפִליPְ הKָ<ְָוַאְר ,INָ Fל ָזָהב ָהיNֶ תHרHְמנF .לHד\ָ GFQ?ִ
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 IִביֵדיֶהF הbְָרֵחי ְכֻהMִִמ Iה ְיָלִדיKָ<ָת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוַאְרHמ]ָPֻ הKָ<ְָוַאְר
Cִ7ַיNֶ Iל NֶֶמNֶ Gל ֵמָאה ְוVְKִֶריI ]ג, NֵֶהG ַמcִיִליG ְלָכל Pֵֶפל ָוPֵֶפל:

 ,Gַמְדִליִקי Fָהי GָבֶהF ,Gַמְפִקיִעי Fָהי Gֵמֶה GֵמֶהְמָיֵניֶהF Iִני Eי ֹכהPֵ(ג) ִמְ>ָלֵאי ִמְכְנ
ְו]א ָהְיָתה ָחֵצר ִ>ירNָFַלִיNֶ IֵאיָנZ ְמִאיָרה ֵמאHר ֵ>ית ַהHDֵאָבה:

בFקHת Nֶל אHר  Eא<ַ Iִלְפֵניֶה IִדיQְְמַר Fה ָהיVֶ EKי ַמNְֵוַאְנ IיִדיPִ E(ד) ח
Nִֶ>יֵדיֶהG, ְואHְמִריI ִלְפֵניֶהCִ Gְבֵרי NִירHת ְוִתNְָ>חHת. ְוַהְלִוIaִ ְ>ִכHbרHת 
ֵמVְKֶ Nֵרה  Eל חKַ ,רMָPְיר ְ>]א ִמNִ ִבְכֵליF תHְצרHצ EַבחF Iִבְמִצְלַ?ִיF IִבְנָבִליF
ִמDָה VָKָר Nִיר  E7ְֶנֶגד ח ,IיNְִזַרת ָנKֶָרֵאל ְלVְְזַרת ִיKֶת ֵמHְרדHaת ַהHל EKַמ
ֵליֶהG ְלִוaִיI עHְמִדיG ִ>ְכֵלי Nִיר ְואHְמִריNִ Iיָרה.  EKNֶ ,Iִהִ[י?ְ<ַNֶ תHל EKTַַה
 ,IיNְִזַרת ָנKֶָרֵאל ְלVְְזַרת ִיKֵֶרד ֵמHaNֶ GHְליKֶר ָהKַNַ<ְ Iִני Eֵני ֹכהNְ FְמדKְָו
צHְצרHת ִ>יֵדיֶהG. ָקָרא ַהֶ\ֶבר, ָ?ְקעF ְוֵהִריעF ְוָתְקעF. ִהִ\יעF ְלַמְעָלה  Eי ח?ֵNְF
 Fָהי .Fְוָתְקע Fְוֵהִריע Fָזָרה, ָ?ְקע EKָל Fִהִ\יע .Fְוָתְקע Fְוֵהִריע Fיִרית, ָ?ְקעVִ EK
תHְקִעיG ְוהHְלִכיKַ ,Gד TַNִֶ\יִעיG ְלKַNַר ַהHaֵצא ִמְזָרח. ִהִ\יעF ְלKַNַר ַהHaֵצא 
 IֵריֶהHח Eה אfֶַה IHקTַָב FָהיNֶ FֵתינHב Eא ,Fָרב, ְוָאְמר EKTַַל Gְפֵניֶה Fְזָרח, ָהְפכTִִמ
 Zְלָי Fְוָאנ ,NֶמDֵָקְדָמה ַל Iִוי Eח?ַNְה ִמTֵָקְדָמה, ְוֵה IְפֵניֶהF 'ֶאל ֵהיַכל ה

:FיֵנינKֵ ZְלָיF ,Zְלָי Fָאנ ,GְמִריHְוא GִניHN Fֵמר, ָהיHָדה אFַרִ>י ְיה .FיֵנינKֵ

ִתיG ֵמVְKִֶריI ְוַאַחת ְ?ִקיעHת ַ>TְִקNCָ, ְוֵאיG מPִHיִפיKַ Gל  EחHM G(ה) ֵאי
 ,(NCְָקTִ<ַ) תHְוַאַחת ְ?ִקיע IִריVְKֶ INָ Fָהי IHֶנה. ְ>ָכל יHמNְF Iַאְרָ>ִעי
 Gל ֵ>יNֶ ע ְלָתִמידNַַחר, ְוֵתNַ לNֶ ע ְלָתִמידNְַוֵת ,IִריKָNְ ִלְפִתיַחת NלNָ
ָהKְַרַ>ִיF .IַבPָFTִפיG ָהיF מPִHיִפיG עHד ֵ?Nַע. FְבKֶֶרב Nַָ>ת ָהיF מPִHיִפיG עHד 
Nָ ,NNֵלN ְלַהְבִטיל ָהIKָ ִמTְָלאָכה, ְוNָלN ְלַהְבCִיל ֵ>יG קֶֹדN ְלחֹל. Kֶֶרב 
 ,IִריKָNְ ִלְפִתיַחת NלNָ ,ֶנהHמNְF Iַאְרָ>ִעי INָ Fֶהָחג ָהי `Hת<ְNֶ ת<ָNַ
 NלNְָו ,IִיTַי ַהF]ְלִמ NלNְָו ,GH?ר ַהַ?ְחKַNְַל NלNְָו ,GHְליKֶר ָהKַNְַל NלNָ
 ,Iְרַ>ִיKַָה IGל ֵ>יNֶ ע ְלָתִמידNַַחר, ְוֵתNַ לNֶ ע ְלָתִמידNַ?ֵ ,ל ַ\ֵ>י ִמְזֵ>ַחKַ
ְוֵתNַע ַלPָFTִפיNָ ,GלN ְלַהְבִטיל ֶאת ָהIKָ ִמG ַהTְָלאָכה, ְוNָלN ְלַהְבCִיל 

ֵ>יG קֶֹדN ְלחֹל:

 IַנִיNְ Iְוֵאיִלי IִריMָ רVָKָ הNָלNְ INָ Fל ָחג ָהיNֶ GHNב ָהִראHט IH(ו) י
 IHa<ַ .תHָמרNְָנה ִמHמNְִל IיVִר 7ְָבVָKָ הKָ<ַָאְר INָ Fרaְ?ַNְִעיר ֶאָחד. ִנVְָו
ִמDָה  Eִני, חDֵ<ַ .ָאר ֶאָחד ֶאָחדDְְוַה ,IַנִיNְ IַנִיNְ Gה ַמְקִריִביDָNִ ,GHNָהִרא
 Gה ַמְקִריִביKָ<ָי, ַאְרNִִליDְ<ַ .ָאר ֶאָחד ֶאָחדNְְוַה ,IַנִיNְ IַנִיNְ Gַמְקִריִבי



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה לח

 ,IַנִיNְ IַנִיNְ Gה ַמְקִריִביNָלNְ ,ָאר ֶאָחד ֶאָחד. ָ>ְרִביִעיNְְוַה ,IַנִיNְ IַנִיNְ
ִמיNִי, NְַנִיI ַמְקִריִביNְ GַנִיNְ IַנִיI, ְוַהDְָאר ֶאָחד  Eָאר ֶאָחד ֶאָחד. ַ>חDְְוַה
 .GִויNָ G]ָ7ֻ ,ִביִעיDְ<ַ .ָאר ֶאָחד ֶאָחדDְְוַה ,IַנִיNְ י, ֶאָחד ַמְקִריבDִDִ<ַ .ֶאָחד
ַ>Dְִמיִני, ָחְזרF ַלMִַיP 7ְָבְרָגִליI. ָאְמרF, ִמי Nִֶהְקִריב MִָריI ַהIHa, ]א ַיְקִריב 

ִליָלה: Eח GְזִריHְלָמָחר, ֶאָ[א ח

 ,Iֵרי ָהְרָגִליFת ְ>ֵאמHוNָ תHָמרNְTִ7ָל ַה Fָנה ָהיDָ<ַ Iה ְפָרִקיNָלNְ(ז) ִב
ה ֵהיָל` ָחֵמ3. ִמNְָמר  ָ̂ ֶצֶרת אHְמִריI לH, ֵהיָל` ַמ EK<ַ .IִניMַָה Iק ֶלֶחF]ְבִחF
fְNֶַמHb ָקבKַF, הFא ַמְקִריב ְ?ִמיִדיG, ְנָדִריF IְנָדבHת NְFָאר ָקְרְ>נHת ִצ>Fר, 
ֶריָה,  Eִמְ[ַאח Gִמְ[ָפֶניָה ֵ>י Gת, ֵ>י<ָDַַל `Fב ַהָ:מHט IHַמְקִריב ֶאת ַה7ֹל. יF

:IִניMַָה Iק ֶלֶחF]ת ְ>ִחHוNָ תHָמרNְTִָכל ַה Fָהי

(ח) ָחל (ִלְהיHת) יIH ֶאָחד ְלַהְפPִיק ֵ>יְנַתִיI, ִמNְָמר fְNֶַמHb ָקבKַF, ָהָיה 
 Pְכָנbִָנה, ַהDָת ַהHָאר ְימNְִבF .Iִי?ַNְ ֵטלH7ֵב נKְַתTִת, ְוַהH]ר ַחVֶKֶ ֵטלHנ
נHֵטל NNֵ, ְוַהHaֵצא נHֵטל NNֵ. ַרִ>י ְיהFָדה אHֵמר, ַהbְִכָנP נHֵטל Nֶַבע, 
פGH, ְוַהHaְצִאיCָ<ַ GרIH. ִ>ְלָ\ה  ָ̂ <ַ GְלִקיHח GיPְִכָנbִַה .Nֵטל ָחֵמHֵצא נHaְוַה

ְלעHָלI חHֶלֶקת ַ>CָרIH, ְוַטַ>ְעָ?Z ְקבKָFה, ְוַח[HָנPְ ZתFָמה:



לטזַֹהר ְוַהֻּסָּכה



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההמ ּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכּכָָָָָָָָָָָָָָָָָָ ּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסּסֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻ ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההַַַַַַַַַַַַַַַ ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר         וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְ זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההַַַַ ממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ

‰‡„מו"ר מ‰ָ‡למין - ‰‚‰"ˆ ‰רב ˘לום י‰ו„‰ ‚רוס
‰י‚ר  ˙˘כ"ב  ב˘נ˙  ˙˘"ו.  ב˘נ˙   ıל‡ר על‰  ב‰ונ‚רי‰,  נול„  ˘ליט"‡,  מ‰‡למין  ‰‡„מו"ר 
לברו˜לין. לפני 40 ˘נ‰. - ‰˜ים ‰רב‰ ‡ר‚ונים: ב˘נ˙ ˙˘כ"‰, ‰˜ים ווע„ ‰עולמי למען ˜„ו˘˙ 
˘כ"ו, ערך מלחמ‰ ‚„ול‰ נ‚„ ‰מזוזו˙ ‰פסולו˙1,  ור‡'ס. ב˘נ˙̇  בי˙ ‰כנס˙, ונ„פסו ספרים ו˜ול̃ 
סימיל‡˜  יˆרו  ומ‡ז לר‡˘ונ‰  סימיל‡˜ מחלב עכו"ם,  נ‚„  ‚„ול‰  ב˘נ˙ ˙˘כ"ו, ערך מערכ‰ 
מחלב י˘ר‡ל2. ב˘נ˙ ˙˘כ"ז, ‰˜ים ‡ר‚ון ‰ˆל‰, ונ„פס ספר, ו˜ול ˜ור‡'ס. ב˘נ˙ ˙˘כ"ז, ערך 
˘כ"ח, ערך  ולעים ב‰כ˘ר למ‰„רין מן ‰מ‰„רין, ב˘נ˙̇  נכ˘לים ב‡כיל˙̇  מערכ‰ ‚„ול‰ על̆ 
ב˘נ˙ ˙˘כ"ח, ‰˜ים ‡ר‚ון ובי˙ „ין ˆ„˜  מערכ‰ ‚„ול‰ על ‡ז‰ר˙ זמן ˜רי‡˙ ˘מע ו˙פל3‰. 
ו‰פיı לר‡˘ונ‰ ח˜ לי˘ר‡ל ˘בועי,  יזם ‰„פיס  ב˘נ˙ ˙˘כ"ט,  וט‰ר˙ ‰מ˜וו‡ו˙4.  לכ˘רו˙ 
ב˘נ˙ ˙˘ל"ב-ס"ב, ערך מלחמ‰ כבי„‰ על כ˘רו˙  ונ„פסו 54 פר˘יו˙ בו„„ו˙, וע˘ר כרכים. 
ספרים   39 ‰˜‰ילו˙, ונ„פסו  ‰˙‡ח„ו˙  ‰כ˘רו˙  ווע„  ‡ר‚ון  ‰˜ים  ˙˘ל"„,  ב˘נ˙  ‰˘חיט5‰, 
בוע בעי˙ונים על ‰רעיון  ˘ל"„, ‰˜ים ‡˙ ‰רעיון ‰„ף ‰יומי, ופרסמו כל̆  ור‡'ס. ב˘נ˙̇  ו˜ול̃ 
˘ל לימו„ „ף ‰יומי, ונ„פס ‚ם כן במ„ריך לכ˘רו˙ # 2. ב˘נ˙ ˙˘ל"‰, ערך מלחמ‰ ‚„ול‰ למען 
ב˘נ˙ ˙˘מ"‡- ‰ני˜ור7,  כ˘רו˙  על  כבי„‰  מלחמ‰  ערך  ˙˘ל"ט-ס"‚,  ב˘נ˙  ‰˘ב˙6.  ˜„ו˘˙ 

ב˘נ˙ ˙˘מ"ו יˆ‡ ל‡ור ספר ‰סכמו˙  ס"„, ערך מלחמ‰ כבי„‰ על ˙י˜ון עירובין ב‡רˆ‰"ב8, 
ומכ˙בים 1.296 מכ˙בים. ב˘נ˙ ˙˘ס"‚ ˘לח ל‡רˆינו ‰˜„ו˘‰ כמ‰ מיליוני ספרים ועו„ 320 
חיילים  ול-150.000   ,ıר‡‰ בכל  בחינם  ונחל˜ו  ספרים]   500 לערך  „יס˜  [בכל  „יס˜ים  ‡לף 
בˆב‡. ב˘נ˙ ˙˘ס"„ ˘לחו ל‡"י עו„ 250.000 „יס˜ים ˘ל 7000 ˜בˆים ספרים בחינם. ב˘נ˙ 
˙˘ס"„, ‰˜ים מפעל עולמי ללימו„ ‰לכ‰ יומי˙ מחבר ורמ"‡, ונ„פסו ספרי ˘ו"ע מחבר ורמ"‡, 
˘ס"ו - 2006 על‰ ל‡רı, ‰˜ים ‡˙ "מפעל ‰ז‰ר  ור‡'ס, ומו„עו˙ ב‰רב‰ עי˙ונים. ב˘נ˙̇  ו˜ול̃ 
‰עולמי", ומ‡ז פועל במסירו˙ נפ˘, יומם וליל‰, לזכו˙ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ב˜רי‡‰ יומי˙ ˘ל 
„ף ‰ז‰ר ‰יומי, ובכך לממ˘ בפועל ‡˙ ‰בטח˙ם וˆוו‡˙ם ˘ל ר˘ב"י ו‚„ולי ‰ˆ„י˜ים, ˘בזכו˙ 

‰זו‰ר, יˆ‡ עם י˘ר‡ל מ‰‚לו˙ ברחמים, ו‰מ˘יח יבו‡.
"‡פיי˙  חל',   7  - בי˘ר‡ל"  מˆו˙  "‡כיל˙  חל˜ים,   887  - ˙ור‰"  פון  ליכט  "‡ין  בע‰מח"ס:   -
 ıוב ובı ספרי ‡רı י˘ר‡ל - 26 חל˜ים, "˘מיר˙ ‰מˆוו˙ כ‰לכ˙ן" - 58 חל',̃  ‰מˆו˙" - 3 חל',̃ 
ספרי כ˘רו˙ - 53 חל', "נפ˘ י˘עי‰" על מ‡כלו˙ ‡סורו˙ - 7 חל', ˜ובı ספרי ˘חיט‰ - 26 
חל', ˜ובı ספרי ני˜ור - 33 חל', ˜ובı ספרי ˘מיר˙ ˘ב˙ - 18 חל', ˜ובı ספרי מ˜וו‡ו˙ - 8 חל', 
"˘מיר˙ ‰ברי˙" - 10 חל', "„ברי ˙ור‰" ע‰"˙ - 7 חל', ˜ובı ספרי ס˙"ם - 22  חל', ˜ובı ספרי 
˜„ו˘˙ בי‰כ"נ - 17  חל', "מ˜„˘ מעט", "ו‡מרו ‡מן", "עניי˙ ‡מן כ‰לכ˙ו", "יˆח˜ ל˘וח", 
ועו„. "˘כר ועונ˘" - 6 חל', "‡ור ‰זו‰ר" - 5 חל', "זו‰ר ‰˘ב˙" - 5 חל', "זו‰ר ח˜ לי˘ר‡ל" - 5 
חל', "מ‡ורו˙ ‰זו‰ר" - 15 חל', "˙י˜וני זו‰ר" - 2 חל', "˙י˜וני זו‰ר" - 29 חל', "זו‰ר ‰יומי" - 6 
חל', "זו‰ר ‰יומי" - 12 חל', זו‰ר עם פירו˘ ‰סולם, זו‰ר ‰יומי - 70 חל', "זו‰ר ˙ור‰" - 54 
חל', "˙י˜וני ‰זו‰ר", "‡„ר‡ רב‰" ו"‡„ר‡ זוט‡" עם עו„ 6 ספרים, "ספר‡ „מ˘כנ‡", "ספר‡ 
„ˆניעו˙‡" ועו„. עלוני ‰זו‰ר - 39 חל', ועו„ יו˙ר מ‡לף ספרים וחוברו˙ על ‰זו‰ר ‰˜„ו˘. על 

כל ‰נ"ל,
מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי. ונ„פסו ˜רוב ל-2000 ספרים חוברו˙  ב˘נ˙ ˙˘ס"ז, ‰˜ים ב‡רı י˘ר‡ל 
ו˜ול ˜ור‡'ס. - על ‰„ברים ‰נ"ל פרסם ספרים ו˜ול ˜ור‡'ס, בל˘ון ‰˜ו„˘, ב‡י„י˘ וב‡נ‚לי˙, 
ובעו„ ‰רב‰ ˘פו˙. - מפיı מיליוני ספרי זו‰ר ‰„ף ‰יומי ˘ל ‰זו‰ר, ועו„, ‰מחול˜ ב˙פוˆ‰ 
עˆומ‰ בב˙י מ„ר˘ו˙ וכנסיו˙, חנויו˙, ˜ברי ˆ„י˜ים, ‡ר‚ונים ‚„ולים, כ‚ון ערוı ‰י„ברו˙, ב˙י 
‡ב בכל רחבי ‰‡רı ובחו"ל. - ‰˜ים ‡˙ "˜ול ‰ר˘ב"י" "˜ול ‰זו‰ר" ל˘מיע‰ ˘ל ‰ז‰ר ‰יומי, 
ו˘ומעים „ר˘ו˙יו. כיום מ˙‚ורר בבי˙ ˘מ˘, מפיı „ר˘ו˙יו מי„י ˘בוע בר„יו  2000, ומעביר 
‰רˆ‡ו˙ בכל רחבי ‰‡רı. - מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי נחל לכי˘ 24/8 בי˙ ˘מ˘, טל: 0548436784.

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.  
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בס“ד



זַֹהר ְוַהֻּסָּכה מב

c כתב שותפות d

ְיהּוִדי ָיָקר!!!
אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס“ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ

ָרֵאל“,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש ”ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ
יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ

ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! “ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, “י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ “י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ “י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ
ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ

ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ
ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ “ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ

ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס“ד




