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  בשבט ו"לט תפילות :ד ספר
ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ַמִים ֶאת ַהׁשְ ָ ׁשּ דֹוׁש ׁשֹוְמִעים ּבַ רּוׁש ַהּזַֹהר ַהּקָ ָבט ִעם ּפֵ ׁשְ ַהּלֹוֵמד זַֹהר ט"ו ּבִ

ִפּלוֹ  ל ְוַהּתְ לֵּ הּוא ִמְתּפַ ַמע (תיקו"ז תי' מ"ג)ת ׁשֶ ִלין ְואֹוְמִרים ׁשְ ּלְ ָרֵאל ִמְתּפַ ֲאִפילּו ִיׂשְ , ּדַ
ּלֹוֵמד זַֹהר ׁשֹוְמִעים  י ׁשֶ ּמִ ִריְך הּוא ֵאין עֹוָנּה אֹוָתם ְוכּו', ׁשֶ א ּבְ ִאיהּו קּוְדׁשָ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ

ָרֵאל,  ַמע ִיׂשְ ִפּלֹות, ְוַהׁשְ ּקּון מ"ג)(ַהְגָר"א בתַהּתְ ָמה ַרְחָמָנא יקו"ז ּתִ ֹוָאה ָהֲאּיֻ . ּוַבׁשּ
ה ֹקֶדם  ַעל ּפֶ הּו ז"ל ּבְ ַתח ֵאִלּיָ ל יֹום ּפָ ָהיּו ְרִגיִלים לֹוַמר ּכָ ים ֵאּלּו ׁשֶ ְרדּו ְלַחּיִ ִליְצָלן ׂשָ

דֹול ְמאֹד  ּכֹחֹו ּגָ ֲעִליל ׁשֶ ה, ְוָראּו ּבַ ִפּלָ ַיֲעקֹב)ַהּתְ ה ּדַ (ֵעדּות ּבְ לומד זוהר שיר . ּוְבַכּמָ ּקֹות ׁשֶ
ה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹקים  ֵני ֲעִלּיָ השירים ָיכֹול ַלֲהפְֹך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמּבְ

ְבֵרי ָהַאִריַז"ל דּוַע ִמּדִ ּיָ ה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ּכַ ָמתֹו ְוִיְזּכֶ ה לֹו", ִויַטֵהר ִנׁשְ ה ִלְמַחּכֵ   .זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ
ְמעֹון  י ׁשִ ְדָאַמר ַרּבִ א ָהֱאלִֹקי, ּכִ ּנָ ִמים ְרצֹון ַהּתַ יִטין ס"ז:)ּוָבֶזה ְמַקּיְ נּו ִמּדֹוַתי" (ּגִ ַני ׁשְ  -: "ּבָ

ין.  ל ָהעֹוָלם ִמן ַהּדִ ָאַמר: ָיכֹוְלִני ִלְפטֹור ֶאת ּכָ מֹו ׁשֶ דֹול, ּכְ ה ִלְמדּו ּתֹוָרִתי, ְוֹכחֹו ּגָ (ֻסּכָ
י ׁשִ מה:) , ַאַחי ְוֵרָעי ּבֹואּו ִנְתַאֵחד (ח"ג, קכ"ח.)ְמעֹון: ָאנּו ִקּיּוֵמי ָהעֹוָלמֹות. , ָאַמר ַרּבִ

דֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה!  ְדַבר ּגָ   ּבִ
לֹוט ַעל ַעם  ּלֹא ּתּוַכְלָנה ִלׁשְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ׁשֶ ל ּגְ ֵצל ִמּכָ דֹוׁש ִנּנָ ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ָרֵאל. ְוִנזְ  ַרֲחִמים, ָאֵמןִיׂשְ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ְמֵהָרה ְלִביַאת ְמׁשִ ה ּבִ   .ּכֶ
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  בשער

ברוך המקום ברוך הוא, אשר שמר הבטחתו לישראל 
הקדושים חבלים נפלו לנו בנעימים, אף נחלת שפרה 
עלינו, לנו התלמידים, חברים מקשיבים, אשר אנו חוסים 
בצל כנפי השכינה הקדושה ומסתופפים בתיבת נוח 
הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, בלימוד זוהר הקדוש, 

, בהתאחדות גמורה, למען הקים השכינה באהבה ובשמחה
הקדושה מעפרא, ולקחנו על שכמנו להוציא לאור זוהר 

לתועלת הרבים, כבקשת טובים  ףוהמסתעטו בשבט 
וידידים, לחזק הברכים, באמרים היקרים, מאירות 

- א, לה ומוצלחתטובה בשע לגומרה כספירים, אשר זכינו
גל נפשינו, ויראו עינינו, וישמח לבנו, ותי, עלר גומ ל

באור חדש אשר לנו האיר, בתורה ועבודה אור המאיר, 
בקדושת סודות התורה, למען נזכה לאור הגנוז מדי שבת 

  בשבתו ומועד כהלכתו.

נּו ע"ה]ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא קיים דברי בואו ונ ה ַרּבֵ ה  [הּוא ֹמׁשֶ ַצּוֶ ּמְ ׁשֶ
תּ  דֹוׁש ַדְווָקא, ׁשֶ "י ֵמִאיר ַעד אֹוָתנּו ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּבִ ֹוַרת ָהַרׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ סֹוף ַהּדֹורֹות, ְוָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלּקָ
ְגָאֵלנּו  יִּ ְנָחס ריטַעד ׁשֶ   .)(זֹוַהר ּפִ

 יב) (תהילים פרק בובזה ננצל מכל המלחמות ואסונות כמו שכתוב 
קּו ַבר " ְ ן ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו דֶ  - ַנׁשּ ְמַעט ַאּפֹו ּפֶ י ִיְבַער ּכִ ֵרי  -ֶרְך ּכִ ַאׁשְ

ל חֹוֵסי  ְוַאְנּתְ הּוא ַרֲעָיא  , כתב:)א חלק ג דף שז(זוהר בו", ובּכָ
ַמר  ְך ִאּתְ ים ב)ְמֵהיְמָנא ֻעּלֵ ִהּלִ ל  (ּתְ ן ׁשֶ א ַרּבָ ר ְוַאְנּתְ ַרב ְלַתּתָ קּו ּבַ ָנׁשְ

ר ֵרת ּבַ ָ ַמְלָאִכי ַהׁשּ ן ּדְ ָרֵאל ַרּבָ ל ִיׂשְ ר ל ּכָ  קדוש ברוך הואְלֵעיָלא ּבַ
יהּ  ִכיְנּתֵ ועל ידי שדבקים בתורת הרשב"י בר יוחאי ובדברי  ּוׁשְ
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הרעיא מהימנא הנקרא בר שהוא רבן של כל ישראל נזכה 
ל חֹוֵסי לְ  ֵרי ּכָ בו, מאושרים ומוגנים ושמחים כל החוסים ַאׁשְ

  בתורת הרשב"י.

ֹזהַ א ִאיתָ  ָרשַׁ ר ּבְ רָ י ַחיֵּ ת ּפָ ָכל  ל ע"ב)(ק"ה ׂשָ ִניִמי ּבְ ֵאין ָמקֹום ּפְ ֶ ׁשּ
יֹּוְדִעים ֶאת ַהּסֹוד  נּוז ְלֵאּלּו ׁשֶ קֹום ַהּגָ מֹו ַהּמָ קֹומֹות ְבַגן ֵעֶדן ּכְ ַהּמְ
ֲעֵמִלים ְלָהִבין ֶאת ּתֹוַרת  ַרְך... ְוֵאּלּו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ׁשֵ ֵבק ּבַ ְויֹוְדִעים ְלִהּדָ

רַ  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ָכל יֹום, ֵהם ֵאּלּו ַהּסֹוד... ֵהם ֵאּלּו ׁשֶ ֶהם ּבְ ַח ּבָ ּבֵ ּתַ ְך ִמׁשְ
ל  ָעִרים ׁשֶ ְ ָכל ַהׁשּ ים ְוֵהם ִנְכָנִסים ּבְ דֹוׁשִ ין ָהֶעְליֹוִנים ַהּקְ עֹוִלים ּבֵ ׁשֶ
דֹול ֶחְלֵקיֶהם ּוְזכּוָתם  ה ּגָ ּמָ ָיָדם, ּכַ ֶחה ּבְ ּמְ יִּ ן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּגַ

עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹולָ  אּבָ   ם ַהּבָ

ְלׁשוֹ ט ְנַצטֵּ  תוּ ה מַ  ַהּקֶֹדשׁ ן ּבִ ּכָ ָרא ב ׁשֶ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹזַהר ּפָ ף צט ּבְ (ּדַ

ַתח ְוָאַמר,  ע"ב) א ּפָ י ַאּבָ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי  (תהלים כד)ַרּבִ
ְמקֹום ָקְדׁשֹו.  ֵני ָהעֹוָלם ֹלא רֹוִאים ַעל ָיקּום ּבִ ל ּבְ ּבֹא ְרֵאה, ּכָ

ִמים הֹוְלִכים ְועֹוִלים ְועֹוְמִדים ִלְפֵני ָמה עֹוְמִדים בָּ  עֹוָלם, ְוַהיָּ
עֹוָלם ַהזֶּה ֶהם ּבָ ֵני ָאָדם עֹוְמִדים ּבָ ּבְ ל אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ "ה ּכָ ּבָ , ַהּקָ

ִין ָלנּו  ם עֹוְמִדים ְלַמְעָלה. ּוִמּנַ ם ִנְבְראּו ְוֻכּלָ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ְבְראּו? ׁשֶ ּנִ רּו.יָ  קלט) תהלים(ׁשֶ   ִמים ֻיּצָ

ה,   ִמים ַלֲעלֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ יִעים ַהּיָ ּגִ ּמַ לּוְכׁשֶ ִמים  ּכָ ַהיָּ
ֶלְך ָהֶעְליֹון תּוב ְקֵרִבים ִלְפֵני ַהּמֶ ּכָ ְקְרבּו  א ב)-(מלכים. ֶזהּו ׁשֶ ַוּיִ

ְקְרבּו  "ְיֵמי" ָרֵאל ָלמּות.  "ְיֵמי"ָדִוד ָלמּות. ַוּיִ ּום ִיׂשְ ִמׁשּ
ר בֶּ  ֲאׁשֶ ּכַ יַח ְוֹלא ִמְתּבֹוֵנן ַעל ׁשֶ ּגִ עֹוָלם ַהזֶּה, ֵאינֹו ַמׁשְ ן ָאָדם הּוא ּבָ

ִאּלּו הּוא הֹוֵלְך  ב ּכְ ל יֹום ָויֹום חֹוׁשֵ א ּכָ ַמה הּוא עֹוֵמד, ֶאּלָ
ָמה יֹוֵצאת ִמן ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ֹלא יֹוַדַעת  ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ֵריָקנּות, ׁשֶ ּבְ

ֶרְך ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ְלָמקֹום ָתהּ ְלֵאיזֹו ֶדֶרְך ַמֲעִלים אוֹ  ֲהֵרי ַהּדֶ . ׁשֶ
מֹות,  ׁשָ ן ְלָכל ַהּנְ מֹות ָהֶעְליֹונֹות ְמִאירֹות, ֹלא ִנּתָ ׁשָ אֹור ַהּנְ ׁשֶ
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ְך  ְך ִנְמׁשָ ה, ּכָ עֹוָלם ַהּזֶ יְך ָעָליו ּבָ הּוא ַמְמׁשִ מֹו ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ
ּנּו. ּיֹוֵצא ִמּמֶ   ְלַאַחר ׁשֶ

"ה ּוְתׁשּוָקתֹו ַאֲחָריו ִאם בֶּ ּבֹא ְרֵאה,   ּבָ ְך ַאַחר ַהּקָ ן ָאָדם ִנְמׁשָ
יֹּוֵצא ֵמָהעֹולָ  ׁשֶ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאֲחֵרי ֶזה ּכְ ְך ַאֲחָריו, םּבָ , הּוא ִנְמׁשָ

ְך  ְמׁשָ ּנִ יָכה ׁשֶ ֶרְך ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ַאַחר אֹוָתּה ְמׁשִ ְונֹוְתִנים לֹו ּדֶ
עֹוָלם ַהזֶּ  ל יֹום ּבָ ָרצֹון ּכָ   .הּבְ

אן ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ּכָ   :ְמבֹוָאר ּבְ

ִריךְ א:   ּצָ ֶ ָמי ׁשּ ּיָ זֶ ו ׁשֶ  ֵישׁ ן ְוָלכֵ ם, ְמֵלִאי ִיְהיוּ ם ָהעֹולָ ה ּבָ
בָ ם עִ ם אֹותָ ת ְלַמּלֹאו יֹותֵ ר ַהְיקָ ר ַהּדָ ַהְינוּ ר ּבְ ר ַהּזֹהַ ד ִלּמוּ  ּדְ
ֲאשֶׁ  ַאְרנוּ ר ּכַ    ּבֵ

ַאֲחֵרי כָּ ב:   ְך ָהאָ ל ׁשֶ ְמׁשַ ּנִ ֶ ְך ַאֲחֵרי ַמה ׁשּ ְך ִנְמׁשָ יו ּכָ ַחּיָ ָדם ּבְ
"י  ּבִ ַמת ָהַרׁשְ יו ְלִנׁשְ ַחּיָ ק ּבְ ּבֵ ר ְוִיְתּדַ ֵ ר ִיְתַקׁשּ ִטיָרתֹו, ְוַכֲאׁשֶ ּפְ
א ִלְלמֹוד  עֹוָלם ַהּבָ ה ּבָ ְזּכֶ דֹוׁש ּיִ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ַעל ְיֵדי ּלִ

ּזֹוכֶ  "י ְזָי"ע. ּוִבְפָרט ִמי ׁשֶ ּבִ יַבת ָהַרׁשְ יׁשִ יס ֶאת ִסְפֵרי ּבִ ה ּוַמְדּפִ
תֹו. ְמִחּצָ ה ִלְהיֹות ִעּמֹו ּבִ ֵבק ברשב"י ְוִיְזּכֶ   ַהּזֹוַהר זֹוֶכה ְלִהּדָ

ַמן הֹוֵלְך ְואֹוֵזל ְיהּוִדים ְיָקִרים!י ְוַרּבֹותַ י מֹורַ  ת ֲאָלִפים , ַהּזְ ׁשֶ ׁשֵ
ְייִמים עֹוְבִרים, חֹולְ  ִריַאת ָהעֹוָלם הֹוְלִכים ּוִמְסּתַ נֹות ּבְ ִפים ׁשְ

יָעף ִבי ּבִ ָרֵכינּו ן: ּוְלִהְתּבֹונֵ ר ַלֲעצֹ  ָאנוּ ם ַחּיָ ה ּדְ ׂשָ ַנְחּפְ
רּוַע ֵמֲחֵברֹו?  עֹוֵבר ּגָ ל יֹום ׁשֶ ה ּכָ ְוַנְחקֹוָרה, ַעל ַמה ְוָלּמָ
ל  יָלה ִמּכָ ְבָיכֹול ֵאיָנּה ְמִגיָנה ּוַמּצִ ְלֶמֶדת, ּכִ ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ַהּנִ

ָגִעים ָהָרִעים. ָלמָּ  לֶ ה ַהּפְ ִכיָנה ּבֹוָכה ּוְמַיּלֶ ְ ת ְוצֹוֶעקֶ ת ַהׁשּ
ְענּו?א לֹ  ַוֲאַנְחנוּ    נֹוׁשָ

יקּון מג')(ִתּקּוֵני ֹזַהר, בְּ א ִאיתָ  ק ְועֹוד  :ּתִ ּלֵ ְסּתַ ּתִ ּגֹוֵרם ׁשֶ ִמי ׁשֶ
ָלה ְוַהָחְכָמה ּבָ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה) ַהּקַ ה . (זֹוַהר, ּפְ ַעל ּפֶ ּבְ ִמּתֹוָרה ׁשֶ

ֵאין ּוִמּתֹוָרה שֶׁ  ֶ ּה, ְואֹוֵמר ׁשּ לּו ּבָ ּדְ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ ְכָתב, ְוגֹוֵרם ׁשֶ ּבִ
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ָמָרא  ּתֹוָרה ּוַבּגְ ט ּבַ ׁשָ א ּפְ ל ַהּיֹום, ֶאּלָ ָמָרא ּכָ ט ַהּתֹוָרה ְוַהּגְ ׁשָ (לֹוְמִדים ַרק ּפְ

ִבין ָיִבין) ִים ֵמַההּוא ָנָהר ּוֵמַההּוא  ,ְוַהּמֵ ק ֶאת ַהּמַ אי הּוא ְיַסּלֵ ַוּדַ ּבְ
ן עֹוָלם, ְוֹלא ִיְלַמד ּגַ ּלֹא ִנְבָרא ּבָ , אֹוי ַוֲאבֹוי לֹו, טֹוב ׁשֶ

ה,  ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ִאילּו ֶהְחִזיר ֶאת אֹוָתּה ּתֹוָרה ׁשֶ ב לֹו ּכְ ְוֶנְחׁשַ
לּות!! עֹוָלם ְוֹאֶרְך ַהּגָ ּקּון ּובְ  ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוגֹוֵרם ֲעִניּּות ּבָ ּתִ

יֹוֶבש, ְוֹלא אוֹ " :א ִאיתָ  ל' ִכיָנה ּבְ ְ עֹוְבִדים ֶאת ַהׁשּ ה ׁשֶ י ָלֵאּלֶ
ּגֹוְרִמים ֲעִניּּות,  ָלה, ֲאבֹוי ָלֶהם ׁשֶ ּבָ ִלימּוד ָחְכַמת ַהּקַ ִלים ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ

ה עֹוָלם, (ִמְלָחמֹות) ְוֶחֶרב ּוִבזָּ ן ּבָ ִקים ֶאת רּוַח   ְוֶהֶרג ְוָאְבּדָ ּוְמַסּלְ
יחַ  ׁשִ   ".ַהּמָ

ָיִמים ַהקָּ  ים ָהֵאּלוּ ּבְ ָרֵאל ה ׁשִ ָלל ִיׂשְ יֵלנוּ  'ָהעֹוְבִרים ַעל ּכְ  ,ַיּצִ
ים  ׁשִ ים ׁשֹוֲאִלים ּוְמַבּקְ ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד ּיֹום, ְוַרּבִ
ֵזרֹות  ל ּגְ ל ּכָ ַמִים ּוְלַבּטֵ ה ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ ּמֶ ה ּבַ ּיָ ֵעָצה ְותּוׁשִ

אי ְצִריִכים ְלהִ ָקׁשֹות ה"י.  ַוּדַ ל ּבְ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ְתַחזֵּק ְוִלְלמֹוד ּבְ
ְזכּות  ּבִ ְבִטיַח ׁשֶ ר יֹוָחִאי זיע"א, ַהּמַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאֹלַקי ַרּבִ ּנָ ַהּתַ

ֵסֶפר ַהזַֹּהר  ִריָאה ּבְ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו)ַהּקְ דּוַע ִמּדִ ּיָ ָלל ּכַ ֵנֵצא ִמן  (ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה ּכְ
ַרֲחִמים, לּות ּבְ ַעת  ַהּגָ ׁשְ ְסמֹוך ָעָליו ּבִ ְמעֹון ּלִ י ׁשִ ַדאי הּוא ַרּבִ ּוּכְ

ָחק.  ּמּוד ַהּדְ ִריָאה ְוַהּלִ ְזכּות ַהּקְ ַרק ּבִ ֲעִליל ׁשֶ ה ּבַ ְורֹוִאים ִמּזֶ
ֵסֶפר ַהזֹוהַ  ֹלא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים רּבְ ַרֲחִמים ּבְ ֵאל ּבְ ה ְוִנּגָ ְזּכֶ   רח"ל. ּנִ

לּ י!!! ְוַרּבֹותַ י מֹורַ  מֹו  ֹוְמִדים ֹזַהרֵאּלּו ׁשֶ ּבּול ּכְ ְצלּו ֵמַהּמַ ֹנַח ִיּנָ
בָ  ּתֵ ְצלוּ  הּבַ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג  ְוִיּנָ . ּזַֹהר ָנׂשא) (תיקז"ח ע"ב ע"ד,ִמּמִ

ָגִעים ָרִעים.  ל ּפְ ָרק)ִנּצֹוִלים ִמּכָ ַגן ַהּיָ ַתת  .(תקי"ז, ּכְ ּבָ זֹוִכים ְלַהׁשְ
לִ  ִלים ֶאת ַהּקְ ְטרּוִגים, ְמַבּטְ יַח ַהּקִ ׁשִ ּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַהּמָ

ִמיִני)-(הגר"א ֵלָמה, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, דגמ"א ׁשְ ֶפׁש.  ֶאֶבן ׁשְ ׁש ַהּנֶ ְמַטֵהר ּוְמַקּדֵ
ֶלא יֹוֵעץ) דֹול  .(ּפֶ ים ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשִ ֻאּלָ ְמָקְרִבים ֶאת ַהּגְ
פִ . (מק"מ לתיקו"ז)ְליֹוְצָרם  ּתְ ְלַבד זֹוִכים ׁשֶ ָמעֹות ֵהם ּבִ ּלֹוֵתיֶהם ִנׁשְ

לֹות  ָרד")ּוִמְתַקּבְ ְ ְגֵדי ַהׂשּ ַרק ֵהם ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי  .(ר"י ַאּבּוֲחִציָרא, "ּבִ
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ל  ָרס. ְוזֹוִכים ְלַקּבֵ ל ּפְ ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ַמִים, ׁשֶ ם ׁשָ ה' ְלׁשֵ
ֶלְך  ֵני ַהּמֶ ִכיָנה, ּוֵמרֹוֵאי ּפְ ֵני ׁשְ י ַאְבָרָהם ֲאזּולַ ּפְ ְרֵקי ָאבֹות)(ַרּבִ  .אי, ּפִ

יַח ֹיאַמר ֲעֵליֶהם: " ׁשִ בֹוא ַהּמָ ּיָ ׁשֶ י!ּכְ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ , ְלָך ֶיׁש ּבִ
ת ָהָעם!".  ְגֻאּלַ   ֵחֶלק ּבִ

עָ ד ִלּמוּ  ֵעֶרךְ  דֹושׁ ר ֹזהַ ת ַאחַ ה ׁשָ   :ַהּקָ

חֹול:  ֵלָמה ּבַ ָנה ׁשְ מֹו ׁשָ ְמָחה: ה,ִנְגלֶ ד ִלּמוּ  ּכְ ׂשִ מֹו ֶאֶלף  ּבְ ּכְ
ַצַער:ָנה, שָׁ  ָנה ּבְ מֹו ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ ת:  ,ּכְ ּבָ ׁשַ ָנה ּבְ מֹו ֶאֶלף ׁשָ ּכְ

ְמָחה ,ּתֹוָרה ׂשִ ָנה. ּבְ מֹו ִמְליֹון ׁשָ ַצַער: ּכְ מֹו ֵמָאה ִמְליֹון ּבְ : ּכְ
ָנה ּתֹוָרה.  יִקים, אבדר"נ)ׁשָ   .(ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ

ְתַאסְּ  ּמִ ֲענּוג ִלְראֹות ׁשֶ ׁש ּתַ ֵנִסּיֹות  םִפיַמּמָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ְיהּוִדים ּבְ
ת קֹוֶדׁש ֹזהַ  ּבָ ל ׁשַ ְדָרׁשֹות, ִלְלֹמד ּכָ י ַהּמִ דֹושׁ ר ּוָבּתֵ   .ַהּקָ

ִליד ּוְבִלּמוּ  ִמְנָין ְמַקּבְ כָ ם ּבְ פוּ ר ׂשָ רָ י בֵּ ל כָּ י כִּ ף, ֶאלֶ ל ּכָ ה ֲעׂשָ
ִכיְנתָּ  ְריָ א ׁשְ ַמיָּ י ְדָיָהבֵ ה מַ ל ְוכָ א, ׁשַ ְ ֶאלֶ ם ֹוְתִנינא ִמׁשּ "ק זוה(ף ּבְ

ָרשַׁ  צֵ ת ּפָ   .)ַעּמּוד א'"א קסף דַּ א ַוּיֵ

ַזכֶּ וְ  ית אֶ ה ַהּמְ ְלְמדוּ ם ָהַרּבִ יִּ ִצּבוּ  ׁשֶ דֹושׁ ר ֹזהַ ר ּבְ בָּ  ַהּקָ ׁשַ  קֹוֶדשׁ ת ּבְ
עָ  מוֹ  לוֹ ה עֹולֶ ה ׁשָ ְגלֶ ת ּתֹורַ ד ִלּמוּ  ּכְ  100,000,000,000,000ה ַהּנִ
נָ  יה ׁשָ נֹות ּתֹוָרהֵמָאה ְטרִ ם ּוְבִמּלִ ַקּלוּ ה ָלזֶ ת ִלְזּכוֹ ה ַאתָּ ל ְוָיכֹ [. יְליֹון ׁשְ ת ּבְ
עַ ם אִ     ה]ַאתָּ  ֶנֶפשׁ ל ּבַ

ָר"א  ֵלי ַהּגְ ִמׁשְ ים , (יב, יד)ּבְ י ָהַרּבִ יֵּׁש ִלְמַזּכֵ כּות ׁשֶ ְמָבֵאר גֹוֶדל ַהזְּ
יַּעֲ  ל ַמה ׁשֶ ַכר ַעל ּכָ ל ׂשְ ַמע, ְמַקּבֵ ה ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ִאם ׁשָ ׂשֶ

ּלֹא  ל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ׁשֶ ל ּכָ ַמע, ָאז ְמַקּבֵ ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם ֹלא ׁשָ
ּלֹו. יִהּנֹום ׁשֶ ּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהּגֵ ַמע לֹוֵקַח ִמּמֶ   ׁשָ

ה  ְזּכֶ ְזכּוְתָך ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ֲהֵרי ּתִ ְוִאם ּבִ
נֹות ּתֹורָ  ְצִחי ְלִמיְליֹוֵני ׁשְ ָכר ַהּנִ ָ ב ֶאת ּגֶֹדל ַהׂשּ ֵ ה, ּוִמי יּוַכל ְלַחׁשּ

ַווָדאוּ  ְקפּו ִלְזכּוְתָך ּבְ זָּ יִּ   !!!תׁשֶ
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וכל מי שמזכה את הרבים בלימוד תורת הרשב"י יזכו לכל 
הברכות האמורות בתורה ברוחניות ובגשמיות עד עולם ויזכו 

יחַ  להיות מן ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ֵאּלּו נו, כידוע שצדק ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ
יַח  ֵני ָמׁשִ ל ּפְ דֹוׁש, ֵהם ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ
ה, ּוִבְזכּוְתֶכם  ֻאּלָ ם ַהּגְ ַרְזּתֶ זֵּ ר ּכֲֹחֶכם ׁשֶ בֹוא ֹיאַמר ָלֶהם ִייׁשַ יָּ ּוְכׁשֶ

ֵלם. ָ ּקּונֹו ַהׁשּ שבזכות לימוד הזוהר  ָהעֹוָלם ַקיָּם, ּוָבא ַעל ּתִ
  העולם בא על תיקונו  השלם.הקדוש, 

ובזכות לימוד הזוהר הקדוש, נזכה שיתקים דברי הרשב"י 
 - עליו השלום בדא יפקון מן גלותא במהרה בימינו אמן. 

ויתקבצו כל ישראל באחדות ובשמחה ואחזו באילן החיים 
ללמוד הזוהר הקדוש "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי", 

בתורת הסוד תכף תבוא הגאלה בכח וכאשר ילמדו ויעסקו כלם 
(דף קכד, ובזהר רעיא מהימנא פרשת נשא . 1התורה הקדושה

"וקראתם דרור בארץ", ובזכותיה יתקים אמרו: דבגיניה  ב)
  ". "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

                                                           

, התורה בזכות הוא משיח ביאת שעיקר, בדבריהם מקומות בכמה מבואר עוד: ליקוטים – תורה אור בספר) 1

 ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם, "דכתיב מאי )א, ח( בתרא דבבא קמא בפרק שאמרו כמו

 מעט ואם", אקבצם כלהו עתה, "תנו אי ,נאמר ארמי בלשון הזה פסוק כל ותניא, )י, ח הושע(" שרים מלך

, לג דברים(" בידיך קדושיו כל עמים חובב אף, "דכתיב מאי שם ואמרו". ושרים מלך ממשא יחלו, "מהם
, תורה על עליו הנותן כל שאמרו וכמו', כו הם בידיך שלהם קדושים כל, עמים מחבב שאתה בשעה אפלו, )ג

 ידי הידים אין', כו יעקב של שקולו בזמן כי, )ה משנה יג פרק אבות(' כו מלכות על ממנו מעבירים

 מה, אלעזר רבי את תלמידיו שאלו )ב צח( חלק ובפרק, )טז, סה פרשה רבא בראשית(' כו עשו
 בלימוד הרבים את המזכה וכל. ל"עכ', כו חסדים ובגמילות בתורה יעסוק, משיח של מחבלו וינצל אדם יעשה
, כולו העולם כל את ומציל ומקיים נעלה הכי באופן חסדים גמילותוב בתורה עוסק נקרא הקדוש הזוהר

 הקדשים קדש, ונעלם טמיר אור עולם ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו, ע"זי י"הרשב לנשמת ומתקשר

: לשונו וזה )ב"ע עמוד( טוב דורש בספרו, א"זיע ל"זצוק אבוחצירא יעקב רבינו מרן, דרזין מרא, ן"המלוב

 דף סוכה(, ל"חז שאמרו וכמו. ל"עכ, הצדיקים מכל יותר העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי זכות גדולה
 כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר. )ב"ע ה"מ
 בן יותם ליואילמ עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי מיום הדין מן

 בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו
 .הן ובני אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני הן אלף אם מועטין והן עלייה
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יַח  ׁשִ ַהּמָ ִרים, ׁשֶ ָ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהְמֻאׁשּ ְזּכֶ ּנִ ַהְלַואי ׁשֶ
ְכבֹודֹו וּ  ן,  –ְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו ּבִ י". ַעל ּכֵ ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ "ּבִ

ַמִים, ַהְקִריבּו ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ם ׁשָ נּו ִלּמּוד ְלׁשֵ ְיהּוִדים ְיָקִרים, ּתְ
ה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגֹרם  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְלַמַען ַהׁשּ

דּו  נּו, ְוִלּמְ דֹוׁש ְוָכְך ֵנֵלְך ִלְפדּות ַנְפׁשֵ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ ּבְ
נּו  יַח. ְוֻכּלָ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ נּו ּכְ ּלָ ּכֻ
ַהאי  ָרא ּדְ ָאה ּדָ "י "ַזּכָ ּבִ נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ ֶאָחד ִנְזּכֶ ּכְ

יּה ּוְבְסגּוָלתֹו "ּוְקָראֶתם  רֹור" ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו, ִאְתַגְלְיא ּבֵ ּדְ
"ֹעז" ְוָהָדר  ָיְפיֹו ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו, ּבְ יֵחנּו ֶמֶלְך ּבְ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּבֶ

ַכר ֹזאת אֵ  ל ַחי ֶחְלֵקנּו, ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה' -ֱאֹלֵקינּו, ּוִבׂשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו, ְוָאז ִישְׂ  ֶלה ּכְ נּו, ִיּגָ נּו, צּוֵרנּו ָמִגּנֵ ַמח ִלּבֵ

נּו. יׁשּוַעת ַמְלּכֵ נּו, ּבִ   ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ

ל ַיחַ  ּלֵ ָנה הלד ִנְתּפַ ָ ם ַהׁשּ ֲעֹזר ָלנּו ּגַ ּיַ ֶאת ללמוד קב"ה ׁשֶ
ה עַ  דֹוׁשָ ּתֹוַרת ַהּסֹוד ֵמָחָדׁש ם עִ  ֲחָלֶקיהָ ל כָּ ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ב, ִמּתֹוְך ַאְחדּות, ִמּתֹוְך ַהְכנָ  ל ְועַ  ה,ָעה ַוֲעָנוָ ִמּתֹוְך ָטֳהַרת ַהּלֵ
דֹוׁש י ְידֵ  ּבּוץ ַהּקָ דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּיֹוֵצא ֵמַהּקֻ ם ַהּגָ ֵ ִקּדּוׁש ַהׁשּ

ְנפֹות  ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ת: "ְוַקּבְ ה ְלִבְרּכַ ה, ִנְזּכֶ ַהּזֶ
ָיֵמינּו ָאמֵ  ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקינּו ּבִ ִביַאת ְמׁשִ   ן.ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו", ּבְ

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.   ּבָ

  
  יצא לאור

  על ידי מפעל הזוהר העולמי
  בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א

  שבט ה'תשע"זחודש 
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 הקדמה

ְמחוּ  ַמִים  ִי'ׂשְ ָ ין)ַה'ׁשּ בהגלות נגלות  (ַמְלכּות)ְו'ָתֵגל ָה'ָאֶרץ  (ְזֵעיר ַאְנּפִ
וסודותיה, ועוד, מתורגם טו בשבט קדוש על מאמרי הזוהר ה

  ללשון הקודש, בס"ד.

ויהי רצון שבזכות לימוד הזוהר הקדוש וסודות התורה, 
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֵאנּו  נזכה עוד בשנה הזאת, ּכִ
ִנְפָלאֹות בגאולה השלימה, כי כל קירוב הגאולה תלוי אך 

ובפרט בזמנים אלו  ורק בלימוד הזוהר הקדוש וסודותיה,
שזכינו לפרסם את הזוהר הקדוש למאות אלפי ישראל 
שהוגים ולומדים מידי יום ביומו, ומצוה על כל אחד 
ואחד להפיץ ולגלות הסודות, כי זה לעומת זה עשה 
האלוקים, ובפרט כעת שזכינו לסדר כל הזוהר הקדוש 
לשבעים חלקים, וכך זכינו להגיע לקרוב לשבעים אלף 

יע ולבטל את כל השבעים ראשי האומות כמו איש להכנ
, ועל ידי לימוד הזהר הקדוש (בשלח נח:)שכתב בזוה"ק 

 (זוהר)אומות העולם שבמלחמת גוג ומגוג  70נזכה לבטל 
ָפִרי ַעל ְיִציַאת ַהּסְ ם להכריתם ולבערם מן העולם, ונזכה ׁשְ

י דֹוׁשִ רם ַהּקְ ִסַייעּתֹו, ֲאׁשֶ ֶעְזַרת ה' ּוּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה  ָהֵאּלּו ּבְ
א ּקּון ִיחּוד קּוְדׁשָ יּה, ביום ההוא  ִיְהֶיה ּתִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ ּבְ
  יהיה ה' אחד ושמו אחד.

  , נזכה לקירוב הגאולה השלמה בב"אםובזכות לימוד

ּבֹור ְוֶתֶאזֹור ַחִיל  ָך ַעל ֶיֶרְך ּגִ ן ָאָדם ֲחגֹור ַחְרּבֶ ה ּבֶ ְוַאּתָ
ּקּוֵני  ,וסודותיה הספרים האלוִלְלֹמד ֶאת  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהיּו ּתִ

ֵלמּות. ׁשְ ְלכּות ּבִ ָכל  ַהּמַ ַפע ַרב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיׁשְ
ל  מֹוֵתינּו ִמּכָ ן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ְורּוחֹוֵתינּו ְוִנׁשְ ָהעֹוָלמֹות ּוְלַתּקֵ
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ְתָך הָ  ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ֶעְליֹוָנה ְוֵתִטיב ָלנּו ִסיג ּוְפַגם ּוְלַטַהֵרנּו ּוְלַקְדׁשֵ
ינּו  יֵחנּו ּוְלִבְנָין ִמְקָדׁשֵ א ְלִביַאת ְמׁשִ ּתָ ַהאי ׁשַ ה ּבְ ַהֲחִתיָמה ְוִנְזּכֶ

נּו.   ְוִתְפַאְרּתֵ

כה דברי המצפה להרמת קרן תורה לשמה שהוא רק על 
  ידי לימוד תורת הסוד, ולביאת גואל צדק בב"א. 

  יצא לאור על ידי

  םיָ ת ָלִמי בַּ ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעוֹ 
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י‚

  ספר

  ט"ו בשבטזוהר 

  חלק א�

  ליקוט הלכות לט�ו בשבט
  

  

ֵפרוֹ ת ְלַהְרּבוֹ  )א  םֲעֵליהֶ  ּוְלָבֵרךְ ת ּבְ

תַ  י ָנֲהגוּ  ,2"אהמגב ּכָ ַנזִּ ּכְ בָ  ו"בט 3םָהַאׁשְ ׁשְ ט ּבִ

ִמינֵ ת ְלַהְרּבוֹ  רוֹ י ּבְ מוֹ ד ְלָכבוֹ  ,תִאיָלנוֹ ל שֶׁ ת ּפֵ ל שֶׁ  ׁשְ

 .4םיוֹ 

בֶ ר ּוְבֵספֶ  רֶ  5רּוסָ מט ׁשֵ ַצָואַ "ז: טק ּפֶ דוֹ ת ר"א ּבְ ל ַהּגָ

תַ  נִ ב ּכָ רוֹ ל עַ  ְלָבֵרךְ ר ָזִהיה ֱהיֵ י ּבְ בָ  ו"בטת ַהּפֵ ׁשְ ט, ּבִ

ְנהַ  ּמִ  א.הוּ ן ָווִתיִקיג ׁשֶ
                                                           

  . סי' קל"א סעי' ט"ז ומובא במ"ב קל"א סק' ל"א.2
  ' קל"א ס"ק צ"ז כתב וכן יש נוהגים בספרד. . ובכף החיים סי3
  . פרי חדש קל"א בשם תיקון יששכר. 4
  . מובא בטעמי המנהגים עמ' ש"ע בקונטרס אחרון סי' תתס"ו.5
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תַ  6"ץהיעבר ּוְבִסידוּ   ֵפרוֹ ת ְלַהְרּבוֹ  ְוָנֲהגוּ  ,בּכָ  ,תּבְ

ירוֹ ם ֲעֵליהֶ ר ְולֹומַ  חוֹ ת ׁשִ ּבָ קּ א ְוהוּ  ,תְוִתׁשְ דוֹ ן וּ ּתִ ל ּגָ

עֹוָלמוֹ   ם. ָהֶעְליֹוִנית ּבָ

ִפלָּ  )ב  רְמֻהדָּ ג ֶאְתרוֹ ל עַ ה ּתְ

תַ  ֵספֶ ב ּכָ נֵ ר ּבְ ׂשכָ י ּבְ ָ ְלנוּ ה מַ  ,7רִיׂשּ ּבַ ּקִ  ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ

לֵּ  טל ְלִהְתּפַ בָ  ו"ּבְ ׁשְ שֵׁ ג ֶאְתרוֹ ל עַ ט ּבִ  ,רּוְמֻהדָּ ה ְוָיפֶ ר ּכָ

ְזִמי ּיַ ֵרך' הן ׁשֶ עֵ  ִיְתּבָ צְ ת ּבְ ה זֶ ה ִהנֵּ י כִּ  ,הְלִמְצוָ  ָטֵרךְ ַהּמִ

רָ ה עֹולֶ ר ֲאשֶׁ ם ַהּיוֹ  ְ ִאיָלנוֹ ף ַהׂשּ פִ א ְוהוּ  ,תּבָ כוּ י ּכְ ת ַהזְּ

ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ל שֶׁ  ׂשְ ם ָנִעיה ּומַ ב טוֹ ה מַ ה ִהנֵּ ל. ִמּיִ

לֵּ  ְתּפַ ּיִ ּיוֹ ם ָהָאדָ ל ׁשֶ י ,אַההוּ ם ּבַ ִמיחָ ד ְיסוֹ ת ֵראׁשִ  ,הַהּצְ

ְזִמי ּיַ ֵרךיִ ' ה לוֹ ן ׁשֶ ְצָטֵרךְ ת ְלעֵ  ְתּבָ ִר ת אֶ  ַהּמִ ץ עֵ י ַהּפְ

תוֹ ה ְוִהנֵּ  ,רָהדָ  ִפּלָ ֲעשֶׂ  ּתְ רוֹ ה ּתַ  ת.ּפֵ

                                                           

  . סידור בית יעקב עמ' שע"א.6
  . חודש שבט מאמר ב' סק"ב.7
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ְמחָ ל שֶׁ ם יוֹ  )ג  הׂשִ

מּואֵ ם שֵׁ ר ּוְבֵספֶ  ְ תַ ל, ִמׁשּ ְבחוֹ  ב,ּכָ ׁשִ י ְלפִ : 8םיוֹ ל שֶׁ  ּבְ

שׁ  ּיֵ רֹאשׁ  ׁשֶ נָ  ּבְ ָ ַבחן ֵמִעְניַ ה זֶ  הַהׁשּ ָראֵ ץ ֶארֶ  ׁשֶ י כִּ  ,לִיׂשְ

יוֹ  שׁ ה זֶ ם ּבְ ֶאֶרץה ָהֲאָדמָ  ּכֹחַ  ִמְתַחּדֵ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ב ְלָהִני ִיׂשְ

נּוָבָתהּ  רֹוֶתיהָ א ּוְלהֹוִצי ,ּתְ ְבָחהּ ת ּוְלַהְראוֹ  ,ּפֵ ב ְורוֹ , ׁשִ

ְבָחהּ  ָרֵאל ֶאֶרץל שֶׁ  ׁשִ רוֹ ל עַ  ִיׂשְ  ,רֶנֱאמַ ן ָהִאילָ ת ּפֵ

תוּ  ּכָ ָבִרי(ב ּכַ סּוקם ח' ּדְ עה ִחטָּ ץ ֶארֶ " ח') ּפָ ה ּוְתֵאנָ ן ְוֶגפֶ ה ֹורָ ּוׂשְ

מֶ ת ֵזיץ ֶארֶ ן ְוִרּמוֹ  ְבָחהּ י ֲהרֵ  ,ּוְדָבשׁ ן ׁשֶ  ֶאֶרץל שֶׁ  ׁשִ

ָרֵאל נֵ  ִיׂשְ ׁשְ גָ י ִמינֵ י ּבִ רוֹ י ִמינֵ ה ַוֲחִמשָּׁ  ,ןּדָ  ,ןָהִאילָ ת ּפֵ

ַבשׁ  ּדְ אר ָהָאמוּ  ׁשֶ ְדָבשׁ ן, ּכָ ָמִרי ּבִ תוּ ם ּתְ ר, ְמַדבֵּ ב ַהּכָ

ַאְדמַ  ָרֵאל ֶאֶרץת ׁשֶ שֶׁ  ִיׂשְ א ְלהֹוִצי ,ּכֹחֹוֶתיהָ  ּבוֹ ת ְמַחּדֶ

יְמָנהּ  הּ  ׁשִ ְמחָ ל שֶׁ ם יוֹ . ְוִדיְבׁשָ ָראֵ א הוּ ה ׂשִ  ,לְלִיׂשְ

ָראֵ  ׂשְ ּיִ רוֹ ם אֹוְכִליל ּוְכׁשֶ  ,םִמּטּובָ ם ְוֶנֱהִני ,ץָהָארֶ ת ִמּפֵ

ִחלָּ  ָעֶליהָ ם ְמָבְרִכים הֵ י ֲהרֵ  ִהְנִחילָ י ְלמִ  ,ףְוסוֹ ה ּתְ ם ׁשֶ

ְלִלי ,זוּ ה ֶחְמדָּ ץ ֶארֶ  שׁ  ,וֵאָלים ּוִמְתּפַ ַחּדֵ ּיְ  ְנעּוֶריהָ  ׁשֶ
                                                           

  . עיין בספר שם משמואל פר' בשלח עמ' קצ"ד.8
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דֶ  ִמּקֶ ק ִיְצחָ ם ַאְבָרהָ ם ַלֲאבֹוֵתיהֶ  ִהְבִטיחַ ר ֲאשֶׁ ל ּוְככָ  ,םּכְ

תוּ  ,בְוַיֲעקֹ  ּכָ אֹוָתהּ ב ּכַ ָרשָׁ  ּבְ רֶ ה ּפָ ַדּבֶ ּמְ ְבָחהּ ת ׁשֶ ׁשִ ל שֶׁ  ּבְ

ָרֵאל ֶאֶרץ ָבִרי( ִיׂשְ ת אֶ  ּוֵבַרְכתָּ  ָבְעתָּ ְושָׂ  ְוָאַכְלתָּ " ם ח'  פ' י')ּדְ

 .9"ָלךְ ן ָנתַ ר ֲאשֶׁ ה ַהּטֹובָ ץ ָהָארֶ ל עַ  ֱאלֶֹקיךָ ה' 

                                                           

  . ספר התודעה עמ' רי"ג.9
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  ספר

  ט"ו בשבטזוהר 

  חלק ב�

  מספר י�הרשב מאמרי ילקוט
  ל�האריז וכתבי הקדוש זוהר 

  בשבט ו�ט על

  

  (ט''ו:)זוהר פרשת שמות 

ה ְריֹו ַנֲעׂשָ ּפִ א ֵעץ ֶאָחד ׁשֶ י ַאּבָ ָהָיה רֹוֶאה ַרּבִ ׁשֶ ּפֹוֵרחַ  ּכְ   עֹוף ׁשֶ

ּגַם אֶת זֶה לְעֻּמַת זֶה עָׂשָה  (קהלת ז')ָאמַר רִּבִי יְהּודָה, מַאי ּדִכְּתִיב, 
הָאֱלהִים. ּכְגַוְונָא ּדִרְקִיעָא, עָבֵד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּבְַארְעָא, 

לָנָא, וְכֻּלְהּו רְמִיזָא לְמַה ּדִלְעֵיּלָא. ּדְכַד הֲוָה חָמֵי ר' ַאּבָא, חַד אִי
ּדְאִבֵיּה אִתְעָבִיד עֹופָא ּדְפָרַח מִּנֵיּה, הֲוָה ּבָכֵי וְָאמַר, אִי הֲוֹו ּבְנֵי 
נָׁשָא יַדְעֵי לְמַאי רְמִיזָאן, הֲוֹו מְבַזְעֲן מַלְּבּוׁשֵיהֹון עַד טַּבּורֵיהֹן, 

דְׁשָא לְמַאי ּדְאִתְנְׁשֵי חָכְמָה מִּנְהֹון. ּכָל ׁשֶּכֵן ּבִׁשְַאר מַה ּדְעָבַד קּו
  ּבְרִיךְ הּוא ּבְַארְעָא. 
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תּוב  ּכָ ה ׁשֶ י ְיהּוָדה, ַמה ּזֶ ם ֶאת ֶזה  (קהלת ז)ָאַמר ַרּבִ ּגַ
ָרִקיַע  ּבָ מֹו ׁשֶ ה ָהֱאלִֹהים? ּכְ ת ֶזה ָעׂשָ ה  -ְלֻעּמַ ָעׂשָ

ָאֶרץ, ְוַהּכֹל רֹוֵמז ְלַמה  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָהָיה רֹוֶאה ׁשֶ ּכְ ַמְעָלה. ׁשֶ ּלְ ֶ א ֵעץ ֶאָחד  ׁשּ י ַאּבָ ַרּבִ

ּנּו, ָהָיה ּבֹוֶכה  ּפֹוֵרַח ִמּמֶ ה עֹוף ׁשֶ ְריֹו ַנֲעׂשָ ּפִ ׁשֶ
ֵני ָאָדם יֹוְדִעים ְלָמה רֹוְמִזים,  ְואֹוֵמר: ִאם ָהיּו ּבְ
יֶהם ַעד ַטּבּוָרם ְלַמה  ָהיּו קֹוְרִעים ַמְלּבּוׁשֵ

ָאר ׁשְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ָחה ֵמֶהם ַהָחְכָמה. ּכָ ּכְ ׁשְ ּנִ ֶ ַמה  ׁשּ
ָאֶרץ.  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ֶ   ׁשּ

ְסּתּוק, ְוַכּדֹוֶמה  ֶקל, ּפִ מֹו ָחרּוב, ּדֶ ְרֲאָתה ֵמֶהם ָחְכָמה, ּכְ ּנִ אֹוָתם ׁשֶ
  ָלֶהם

ּכִדְָאמַר ר' יֹוסֵי, אִּלָנִין, אִיּנּון ּדְאִתְחָזֵי מִּנְהֹון חָכְמְתָא, ּכְגֹון 
 (רתיבא)וְכַּדֹומֶה לֹון, ּכֻּלְהּו ּבְחַד רְכִיבָא  חֲרּובָא, ּדְקַל, ּפִסְּתּוקָא,

אִתְרְכָבּו. ּכָל אִיּנּון ּדְעַבְדִין ּפֵירִין, ּבַר מִּתַּפּוחִין, רָזָא חֲדָא אִיּנּון, 
  ּבַר ׁשְבִילִין ּדְאִתְּפָרְׁשָן. 

ְרֲאָתה  ּנִ י יֹוֵסי, ִאיָלנֹות, אֹוָתם ׁשֶ ָאַמר ַרּבִ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְסּתּוק, ְוַכּדֹוֶמה  ֵמֶהם ָחְכָמה, ֶקל, ּפִ מֹו ָחרּוב, ּדֶ ּכְ

ָבה  ַהְרּכָ ם ּבְ ּלָ ל  [מרכבה]ָלֶהם, ּכֻ בּו. ּכָ ַאַחת ֻהְרּכְ
ָרט ְלַתּפּוִחים, סֹוד ֶאָחד  רֹות, ּפְ ים ּפֵ עֹוׂשִ אֹוָתם ׁשֶ

ְפָרִדים.  ּנִ ִביִלים ׁשֶ ְ ָרט ַלׁשּ   ֵהם, ּפְ
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ּנּון רַבְרְבִין, ּבַר מֵעַרְבִין ּדְנַחֲלָא, ּכָל אִיּנּון ּדְלָא עַבְדִין ּפֵירִין, וְאִי
ּדְאִית לְהּו רָזָא ּבִלְחֹודֹוי ּכְגַוְונָא ּדִלְעֵיּלָא, מֵחַד יְנִיקָא יְנִיקּו, וְכָל 

  חַד מֵאִינּון ּדְאִינְהּו זּוטְרֵי, ּבַר מֵאֵזֹובָא, מֵאִימָא חֲדָא אִתְיְלִידּו. 

רֹות, ים ּפֵ ּלֹא עֹוׂשִ ל אֹוָתם ׁשֶ ָרט  ּכָ דֹוִלים, ּפְ ְוֵהם ּגְ
ַמְעָלה,  ּלְ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ׁש ָלֶהם סֹוד ְלַבּדָ ּיֵ ְלַעְרֵבי ַנַחל ׁשֶ
ים,  ַטּנִ ִמיִניָקה ַאַחת יֹוְנִקים, ְוָכל ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַהּקְ

ָרט ָלֵאזֹוב, ֵמֵאם ַאַחת נֹוְלדּו.    ּפְ

  ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד סֹוד ְלַבּדוֹ 

ּדְַארְעָא, ּדְאִתְמְנֵי עֲלֵיהֹון רַבְרְבִין ּתַּקִיפִין : ּכָל עֲׂשָבִין (דף ט''ז.)
ּבִׁשְמַּיָא. ּכָל חַד וְחַד רָזָא ּבִלְחֹודֹוי, ּכְגַוְוָנא ּדִלְעֵיּלָא, ּובְגִין ּכַךְ 

ׂשָדְךָ לא תִזְרַע ּכִלְָאיִם. ּדְכָל חַד וְחַד עָאל  (ויקרא י''ט)ּכְתִיב, 
הֲיָדַעְּתָ חֻּקֹות  (איוב ל''ח)י, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, ּבִלְחֹודֹוי, וְנָפִיק ּבִלְחֹודֹו

לְכֻּלָם  (ישעיה מ') (דף ט''ז ע''א)ׁשָמָיִם אִם ּתָׂשִים מִׁשְטָרֹו ּבָָארֶץ. ּוכְתִיב 
ּבְׁשֵם יִקְרָא. ּומַה ּבְכָל מַה ּדִבְעָלְמָא רָזָא ּבִלְחֹודֹוי וְלָא ּבָעָא 

ה לֹון, ּולְעַרְבְבָא לֹון, ּוקְרָאן ּבִׁשְמָהָן. ְּבנֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לְגַּלָָא
יַעֲקֹב ּדְאִיּנּון ׁשְבָטִין קַּדִיׁשִין, ּדְאִיּנּון קִּיּומָא ּדְעָלְמָא, עַל ַאחַת 

  ּכַּמָה וְכַּמָה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב וְאֵּלֶה ׁשְמֹות ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל. 

ים ֲעלֵ  ֻמּנִ ּמְ ב ָהָאֶרץ ׁשֶ ל ֵעׂשֶ יִפים ּכָ ּקִ דֹוִלים ּתַ יֶהם, ּגְ
מֹו  ַמִים. ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד סֹוד ְלַבּדֹו, ּכְ ָ ׁשּ ּבַ

תּוב  ַמְעָלה, ְוָלֵכן ּכָ ּלְ ְדְך לֹא ִתְזַרע  (ויקרא יט)ׁשֶ ׂשָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְכָנס ְלַבּדֹו ְויֹוֵצא ְלַבּדֹו.  ּכָ ְלָאִים. ׁשֶ ּכִ

תּוב  ּכָ ים  ֲהָיַדְעתָּ  (איוב לח)ֶזהּו ׁשֶ ׂשִ ָמִים ִאם ּתָ ֻחּקֹות ׁשָ
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ָטרֹו ָבָאֶרץ. ְוָכתּוב  ם ִיְקָרא.  (ישעיה מ)ִמׁשְ ׁשֵ ם ּבְ ְלֻכּלָ
ְלַבּדֹו, ְולֹא ָרָצה  [ש]ּוַמה  עֹוָלם סֹוד ּבִ ּבָ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ּבְ

ב אֹוָתם,  רּוְך הּוא ְלַגּלֹות אֹוָתם ּוְלַעְרּבֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
מֹות  ׁשֵ ֵני יַ  -ּוְקָרָאם ּבְ ָבִטים ּבְ ֵהם ׁשְ ֲעקֹב, ׁשֶ

ה  ּמָ ֵהם ִקּיּום ָהעֹוָלם, ַעל ַאַחת ּכַ ים, ׁשֶ ְקדֹוׁשִ
ָרֵאל.  ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ תּוב ְוֵאּלֶ ּכָ ה. ֶזהּו ׁשֶ   ְוַכּמָ

ר' יֹוסֵי ּבַר' יְהּודָה ָאמַר, אִילּו נְאֱמַר אֵּלֶה ׁשְמֹות, מַׁשְמַע ּדְהָכִי 
ה ׁשְמֹות, מַׁשְמַע ּדְעַל הָרִאׁשֹונִים מֹוסִיף, הּוא. הַׁשְּתָא ּדִכְּתִיב וְאֵּלֶ

  מַה הָרִאׁשֹונִים ּבְנֵי יַעֲקֹב, ַאף ּכָאן ּבְנֵי יַעֲקֹב. 

ה  י ְיהּוָדה ָאַמר, ִאּלּו ֶנֱאַמר ֵאּלֶ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ
ה  תּוב ְוֵאּלֶ ּכָ ו ׁשֶ ְך הּוא. ַעְכׁשָ ּכָ ָמע ׁשֶ מֹות, ַמׁשְ ׁשְ

ָמע שֶׁ  מֹות, ַמׁשְ ַעל ָהִראׁשֹוִנים מֹוִסיף, ָמה ׁשְ
ֵני ַיֲעקֹב  ָהִראׁשֹוִנים ֵני ַיֲעקֹב.  -ּבְ אן ּבְ   ַאף ּכָ

  :(ק"כ:)זוהר פרשת משפטים 

נּוָיה ַעל ַהר ה' ִהיא ּבְ ַלִים, ׁשֶ ר, ִלירּוׁשָ ֵהם ּבַ ָרֵאל, ׁשֶ סּו ִיׂשְ ּנְ   ִיְתּכַ

מִּכֻּלְהּו. וְאִיּנּון, חִָּטה,  ּומִּסִטְרָא ּדִתְבּואֹות, ה' מִינֵי נָהֲמָא, ּתְבִירִין
ּוׂשְעֹורָה, ּוֻכּסֶמֶת, וְִׁשּבֹלֶת ׁשּועָל, וְׁשִיפֹון. אִמְּתִיל לֹון לְיִׂשְרָאֵל, 

קֹדֶׁש יִׂשְרָאֵל לַיְיָ' רֵאׁשִית ּתְבּוָאתֹה,  (ירמיה ב)הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
ן, עַד ּדְיִתְּבְרִיר אֹוכֶל ּבְה'. ּכַד יִפְקּון מִּגָלּותָא, הָכִי יְהֹון ּתְבִירִי

מִּתֹוךְ ּפְסֹולֶת, ּדְהַיְינּו קַׁש, עֵרֶב רַב, עַד ּדְיִתְּבָרְרּו וְיִׁשְּתְמֹודְעּו 
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יִׂשְרָאֵל ּבֵינַיְיהּו, ּכְבָר, ּדְאִתְּבְרִיר מִּגֹו מֹוץ וָתֶבֶן. וְעַד ּדְיִתְּבְרִירּו 
א עַל ה', ּדְאִיהּו נָהֲמָא, ּדְה' מִּנַיְיהּו, י' ּדְאִיהּו מַעֲׂשֵר, לָא ׁשַרְיָ

ּכִי יָד עַל ּכֵס יָ''ּה. ּובְגִין ּדָא, מֹוץ  (שמות יז)מִינִין, לְקַּיְימָא אּומָָאה, 
וָתֶבֶן, אֵינֹו מְחּויָיב ּבְמַעֲׂשֵר, עַד ּדְיִתְּבְרִיר. לְבָתַר ּדְיִתְּבְרִיר, 

ם. ּכְמָה ּדְחִּטָה, ּדְבָתַר  מִתְּכַּנְׁשִין לְהַהּוא אֲתָר ּדְאִקְרֵי יְרּוׁשָלַ
ּדְאִתְּבְרִיר קַׁש וָתֶבֶן, מַכְנִיסִין לָּה לָאֹוצָר. הָכִי יִתְּכַּנְׁשּון יִׂשְרָאֵל, 
ּדְאִיּנּון ּבַר, לִיְרּוׁשָלַ ם, ּדְאִיהִי ּבְנּויָה עַל הַר יְיָ', ּדְאִּתְמַר ּבָּה, 

ם ּבִמְקֹום קָדְׁשֹו נְקִי כַּפַיִם ּובַר מִי יַעֲלֶה בְהַר יְיָ' ּומִי יָקּו (תהלים כד)
לְבָב. נָקִי ּכַּבָר, ּדְאִיהִי עִּבּורָא ּכַד ּבָרִיר מִּגֹו ּפְסֹולֶת. ּבְהַהּוא זִמְנָא, 

יִׁשָּקֵנִי מִּנְׁשִיקֹות  (שיר השירים א)נַׁשְּקּו ּבַר ּכְדִבְקַדְמֵיתָא, ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה, 
ן, ּבְהַהּוא זִמְנָא ּדִיהֹון נְקִּיִים ּכַּבָר, מִּגֹו קָׁש ּפִיהּו. ּבַר ּתַרְּגּום ּבֵ

 ּבְנִי בְכֹורִי יִׂשְרָאֵל.  (שמות ד)וְתֶבֶן. ׁשַרְיָא ׁשְמֵיּה עָלַיְיהּו, וְקָרָא לֹון, 

בּוִרים  ה ִמיֵני ֶלֶחם, ׁשְ ָ בּואֹות ֲחִמׁשּ ל ּתְ ּוִמַצד ׁשֶ
עֹוָרה, ְוֻכסֶּ  ה, ּוׂשְ ם, ְוֵהם: ִחּטָ ּלָ ּבֶֹלת ִמּכֻ ֶמת, ְוׁשִ

ָרֵאל, ֶזהּו  יל אֹוָתם ְלִיׂשְ יפֹון. ִהְמׁשִ ׁשּוָעל, ְוׁשִ
תּוב  ּכָ בּוָאֹתה,  (ירמיהכ)ׁשֶ ית ּתְ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ קֶֹדׁש ִיׂשְ

בּוִרים, ַעד  ְך ִיְהיּו ׁשְ לּות, ּכָ ְצאּו ֵמַהּגָ ּיֵ ׁשֶ ה'. ּכְ ּבְ
ַהְינוּ  ֹסֶלת, ׁשֶ ֵרר ֹאֶכל ִמּתֹוְך ּפְ ְתּבָ ּיִ ַקׁש, ֵעֶרב ַרב,  ׁשֶ

ר  מֹו ּבַ יֵניֶהם, ּכְ ָרֵאל ּבֵ ְדעּו ִיׂשְ ְררּו ְוִיּוָ ְתּבָ ּיִ ַעד ׁשֶ
ְררּו ֵמֶהם, י',  ְתּבָ ּיִ ְבָרר ִמּתֹוְך מֹוץ ָוֶתֶבן. ְוַעד ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ל  הּוא ֶלֶחם ׁשֶ ר, לֹא ׁשֹוָרה ַעל ה', ׁשֶ ִהיא ַמֲעׂשֵ ׁשֶ

בּועָ  ְ ם ֶאת ַהׁשּ ה ִמיִנים, ְלַקּיֵ ָ י ָיד  (שמות יז)ה ֲחִמׁשּ ּכִ
ב  ְך מֹוץ ָוֶתֶבן ֵאינֹו ְמֻחּיָ ּום ּכָ ס ָי''ּה. ּוִמׁשּ ַעל ּכֵ
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ִסים  ּנְ ֵרר, ִמְתּכַ ְתּבָ ּיִ ֵרר. ַאַחר ׁשֶ ְתּבָ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּבְ
ה,  ֶאת ַהִחּטָ מֹו ׁשֶ ַלִים, ּכְ ְקָרא ְירּוׁשָ ּנִ ְלאֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ

ְבָרר ַקׁש ָוֶתֶבן, ַמכְ  ּנִ ִניִסים אֹוָתּה ְלאֹוָצר. ַאַחר ׁשֶ
ִהיא  ַלִים, ׁשֶ ר, ִלירּוׁשָ ֵהם ּבַ ָרֵאל, ׁשֶ סּו ִיׂשְ ּנְ ְך ִיְתּכַ ּכָ

ּה  ֱאַמר ּבָ ּנֶ נּוָיה ַעל ַהר ה', ׁשֶ ִמי ַיֲעֶלה  (תהלים כד)ּבְ
ִים ּוַבר  ְמקֹום ָקְדׁשֹו ְנִקי ַכּפַ ְבַהר ה' ּוִמי ָיקּום ּבִ

ִהיא תְ  ר, ׁשֶ מֹו ּבַ ְבֶרֶרת ֵלָבב. ָנִקי ּכְ ּנִ ׁשֶ בּוָאה ּכְ
אֹותֹו ְזַמן  ֹסֶלת. ּבְ ה,  -ִמּתֹוְך ּפְ ִחּלָ ַבּתְ קּו ַבר, ּכְ ְ ַנׁשּ

ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ר  (שיר א)ׁשֶ יהּו. ּבַ יקֹות ּפִ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָ ִיׁשּ
ר  מֹו ּבַ ים ּכְ ְהיּו ְנִקּיִ ּיִ אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ן. ּבְ ְרּגּום ּבֵ ּתַ

מֹו ֲעֵליֶהם, ְוקֹוֵרא ָלֶהם ִמּתֹוְך ַקׁש ָוֶתֶבן, ׁשֹוֶרה  ׁשְ
ָרֵאל.  ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ   ּבְ

ִתֵלי ֵזיִתים ׁשְ ֶניְך ּכִ ֵתי ֵביֶתְך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹריָּ ְך ּכְ ּתְ   ֶאׁשְ

וְהָכִי מִּכָל אִילָנִין, לֵית ּתְבִיר ּכַּגֶפֶן. ּבִנְטִיעּו ּדִילֵיּה ּתְבִיר, ּבַעֲנָבִים 
אִיּנּון ּכְתִיׁשִין ּבֵין רַגְלִין. וְהָכִי זַיִת זֵיתִים ּדִילָּה ּדִילֵיּה ּתְבִיר, ּדְ

 (תהלים פ)ּכְתִיׁשִין. ּבְגָלּותָא ַאמְּתִילּו יִׂשְרָאֵל ּבְהֹון, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
ּכִי כֶרֶם יְיָ'  (ישעיה ה)ּגֶפֶן מִּמִצְרַיִם ּתַּסִיעַ. וְכֵן ּבְגָלּות רְבִיעָָאה, 

 (ירמיה יא)יִׂשְרָאֵל. ּוכְגְַוונָא ּדָא לַּזַיִת מְׁשּולִים יִׂשְרָאֵל,  צְבָאֹות ּבֵית
אֶׁשְּתְךָ ּכְגֶפֶן ּפֹורִָּיה  (תהלים קכח)זַיִת רַעֲנָן יְפֵה פְרִי תַֹאר. ּובְגִין ּדָא, 

ן ּבְיַרְּכְתֵי בֵיתֶךָ ּבָנֶיךָ ּכִׁשְתִילֵי זֵיתִים. סָמִיךְ ּדָא לְדָא, ּבְגִין ּדְאִיּנּו
  ּתְבִירִין ּבְגָלּותָא. 
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ְנִטיָעתֹו  ֶפן. ּבִ ּגֶ בּור ּכַ ל ָהִאיָלנֹות ֵאין ׁשָ ְוָכְך ִמּכָ
ין ָהַרְגַלִים.  ים ּבֵ תּוׁשִ ֵהם ּכְ בּור, ׁשֶ ֲעָנָביו ׁשָ בּור, ּבַ ׁשָ
לּו  לּות ִנְמׁשְ ּגָ ים. ּבַ תּוׁשִ ּה ּכְ ּלָ יִתים ׁשֶ ְוָכְך ַזִית, ַהּזֵ

כָּ  ָרֵאל ָלֶהם, ֶזהּו ׁשֶ ְצַרִים  (תהלים פ)תּוב ִיׂשְ ֶפן ִמּמִ ּגֶ
לּות ָהְרִביִעית,  ּגָ יַע. ְוֵכן ּבַ ּסִ י ֶכֶרם ה'  (ישעיה ה)ּתַ ּכִ

ָרֵאל ְמׁשּוִלים  ָרֵאל. ּוְכמֹו ֶזה ִיׂשְ ית ִיׂשְ ְצָבאֹות ּבֵ
ְך  (ירמיה יא)ְלַזִית,  ּום ּכָ ַזִית ַרֲעָנן ְיֵפה ְפִרי ֹתַאר. ּוִמׁשּ

ְך  (תהלים קכח) ּתְ ֶניְך ֶאׁשְ ֵתי ֵביֶתְך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ּכְ
ֵהם  ּום ׁשֶ ִתֵלי ֵזיִתים. ָסמּוְך ֶזה ָלֶזה, ִמׁשּ ׁשְ ּכִ

לּות.  ּגָ בּוִרים ּבַ   ׁשְ

נֹוָרה ַח, ְוֵזיִתים ְלַהְדִליק ָמאֹור ֵנרֹות ַלּמְ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְך ַעל ּגַ   ַיִין ְלַנּסֵ

סֹולֶת, יִתְקַּדְׁשּון לְבֵי מַקְּדְׁשָא, ּבְיַיִן ּולְבָתַר ּדִיהֹון נְקִּיִים מִּגֹו ּפְ
לְנַּסְכָא עַל ּגַּבֵי מַדְּבְחָא, וְזֵיתִים לְַאדְלְקָא ּבֹוצִינָא ׁשְרָּגִין לִמְנַרְּתָא. 
ּומַאן זָכָה לְהַאי. יַיִן ּדְלָא יִתְנְסַךְ לְּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות. ּדְעֵרֶב רַב 

ךְ לְּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות, ּומִּנְהֹון מְׁשּומָדִים, מִינִים, אִיּנּון יַיִן ּדְנִתְנְסַ
  אֶּפִיקֹוְרסִים מְׁשּומָדִים לַעֲבֵירֹות ׁשֶּבְכָל הַּתֹורָה ּכֻלָּה. 

ׁשּו ְלֵבית  ֹסֶלת, ִיְתַקּדְ ים ִמּתֹוְך ּפְ ְהיּו ְנִקּיִ ּיִ ְוַאַחר ׁשֶ
זְ  י ַהּמִ ּבֵ ְך ַעל ּגַ ַיִין ְלַנּסֵ ׁש ּבְ ְקּדָ ַח, ְוֵזיִתים ַהּמִ ּבֵ

נֹוָרה. ּוִמי זֹוֶכה ָלֶזה? ַיִין  ְלַהְדִליק ָמאֹור ֵנרֹות ַלּמְ
ֵעֶרב ַרב ֵהם ַיִין  לֹות. ׁשֶ ְך ְלּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ּלֹא ִהְתַנּסֵ ׁשֶ
ִדים,  ּמָ לֹות, ּוֵמֶהם ְמׁשֻ ְך ְלכֹוָכִבים ּוַמּזָ ִהְתַנּסֵ ׁשֶ
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ִדים ָלֲעבֵ  ּמָ יקֹוְרִסים, ְמׁשֻ ָכל ִמיִנים, ֶאּפִ ּבְ רֹות ׁשֶ
ּה.  ּלָ   ַהּתֹוָרה ּכֻ

יךָ  ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ   ּתַ

וַּיִתְעָרְבּו בַּגֹויִם וַּיִלְמְדּו מַעֲׂשֵיהֶם.  (תהלים קכו)וְיִׂשְרָאֵל ּדְאִּתְמַר ּבְהֹון 
עַד ּדִיהֹון ּדְרּוכִין ּבֵין רַגְלַיְיהּו, ּבְגָלּותָא לָא אִתְּבְרִירּו מִּנַיְיהּו. 

לָּמָה אִירָא ּבִימֵי רָע  (תהלים מט)גִינַיְיהּו ָאמַר ּדָוִד עָלָיו הֲׁשָלֹום, ּובְ
צְאִי לָךְ  (שיר השירים א)עֲֹון עֲקֵבַי יְסֻּבֵנִי. וְעָלַיְיהּו ָאמַר ׁשְלמֹה, 

י ּבְעִקְבֵ''י הַּצֹאן. ּבְיַעֲקֹ''ב. ּדְעָלֵיּה אִּתְמַר, לְגַּבֵי נָחָׁש הַּקַדְמֹונִי ּדְפַּתֵ
הּוא יְׁשּופְךָ רֹאׁש וְַאּתָה ּתְׁשּופֶּנּו עָקֵב. ּבָתַר  (בראשית ג)לְחַּוָה, 

ּדְיִפְקּון מִן ּגָלּותָא, נִמְׁשָלִים לְתַּפּוחִים, ּולְכָל רֵיחִין טָבִין. ּכְגַוְונָא 
  ּתִיךָ. ּתַחַת הַּתַּפּוחַ עֹורַרְ (שיר השירים ח)ּדְמַפְקָנּו ּדְמִצְרַיִם, ּדִכְּתִיב ּבֵיּה 

ְלְמדּו  ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוּיִ ֶהם, ַוּיְ ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ְוִיׂשְ
לּות  ּגָ ין ַרְגֵליֶהם, ּבַ ְהיּו ְדרּוִכים ּבֵ ּיִ יֶהם. ַעד ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
ִוד, ָעָליו  ִביָלם ָאַמר ּדָ ֵהם לֹא ִנְבְררּו ֵמֶהם. ּוִבׁשְ

לֹום,  ָ יֵמי ָרע עֲ  (שם מט)ַהׁשּ ה ִאיָרא ּבִ ֹון ֲעֵקַבי ָלּמָ
לֹמֹה  ִני. ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ׁשְ ְצִאי ָלְך  (שיר השירים א)ְיֻסּבֵ

ָחׁש  ָעָליו ֶנֱאַמר ֶאל ַהּנָ ַיֲעקֹ''ב. ׁשֶ ִעְקֵב''י ַהּצאן. ּבְ ּבְ
ה,  ה ֶאת ַחּוָ ּתָ ּפִ ְדמֹוִני ׁשֶ הּוא ְיׁשּוְפְך  (בראשית ג)ַהּקַ

יָּ  ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. ַאַחר ׁשֶ ה ּתְ לּות רֹאׁש ְוַאּתָ ְצאּו ִמן ַהּגָ
מֹו  ִלים ְלַתּפּוִחים ּוְלָכל ָהֵריחֹות ַהּטֹוִבים, ּכְ ִנְמׁשָ
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ּה  תּוב ּבָ ּכָ יִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ ּבִ ַחת  (שיר השירים ח)ׁשֶ ּתַ
יְך.  ּפּוַח עֹוַרְרּתִ   ַהּתַ

ֵהם ְזָרִעים   ֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו ּדֹוֶמה ְלִאיָלן ּוִמְקָצתֹו ִלְתבּוָאה, ׁשֶ

דָא ּבָתַר ּדָא, לְהָבִיא ּבִּכּורִים, וַאֲבַתְרֵיּה לְהִתְוַּדֹות עַל ּפִּקּו
הַּבִּכּורִים, וַאֲבַתְרֵיּה לְהִתְוַּדֹות עַל הַּמַעֲׂשֵר. ּומָארֵי מַתְנִיתִין, 
מַקְׁשִים עַל הַּמַעֲׂשֵר, ּדְאִי יְהֵא קֹדֶם לְקִיטָתֹו, אֹו ַאחַר לְקִיטָתֹו 

רֹוג, ּדְאִּתְמַר ּבֵיּה ּבְאִילָן, הָלַךְ ַאחַר חֲנָטָה. אִית עִׂשּּורֹו. ּכְגֹון אֶתְ
מַאן ּדְָאמַר, ַאחַר ּבִׁשּּול הַּפֵירֹות. וְאֶתְרֹוג מִקְצָתֹו ּדֹומֶה לְאִילָן, 
ּומִקְצָתֹו לַּתְבּוָאה, ּדְאִיּנּון זְרָעִים, ּדְאִּתְמַר ּבְהֹון, ּדִלְַאחַר לְקִיטָתֹו 

  ן לָאו אִיהּו, אֶּלָא עַד ַאחַר ּגְמַר ּבִׁשּּולֹו. עִׂשּּורֹו. ּדְאִילָ

ַאַחר זֹו  ְצָוה ׁשֶ ּכּוִרים, ְוַאֲחֶריָה  -ַהּמִ  -ְלָהִביא ּבִ
ּכּוִרים, ְוַאֲחֶריָה  ְלִהְתַוּדֹות ַעל  -ְלִהְתַוּדֹות ַעל ַהּבִ

ר,  ֲעׂשֵ ים ַעל ַהּמַ ָנה ַמְקׁשִ ׁשְ ר. ּוַבֲעֵלי ַהּמִ ֲעׂשֵ ַהּמַ
ִאם ִיְהֶיה קֶֹדם ְלִקיָטתֹו, אֹו ַאַחר ְלִקיָטתֹו  ׁשֶ

ִאיָלן, ָהַלְך  ֱאַמר ּבֹו ּבְ ּנֶ מֹו ֶאְתרֹוג, ׁשֶ ּורֹו, ּכְ ִעׂשּ
רֹות.  ּול ַהּפֵ ׁשּ אֹוֵמר ַאַחר ּבִ ַאַחר ֲחָנָטה. ֵיׁש ִמי ׁשֶ
ְוֶאְתרֹוג ִמְקָצתֹו ּדֹוֶמה ְלִאיָלן ּוִמְקָצתֹו ִלְתבּוָאה, 

ֱאַמר  ּנֶ ֵהם ְזָרִעים, ׁשֶ ַאַחר ְלִקיָטתֹו ׁשֶ ּלְ ֶהם ׁשֶ ּבָ
ּולֹו.  ׁשּ ַמר ּבִ א ַעד ַאַחר ּגְ ִאיָלן ֵאינֹו ֶאּלָ ּורֹו. ׁשֶ   ִעׂשּ

  ):קכ''א. דףזוהר פרשת משפטים (
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ָרֵא  בּוָאהִיׂשְ   ל ְמׁשּוִלים ָלִאיָלן ְוַלּתְ

מֵאֲתָר ּדְבִׁשּולֹו יָפֶה. לְַאָּפקָא  (דף קכ''א ע''א)ּובְגִין ּדָא, ּתַּקִינּו הַּמֹוצִיא 
ּפַת ׂשָרּוף, אֶּלָא מִּמָקֹום ׁשֶהּוא מּוטְעָם. וְהָכִי ּתְבּוָאה, ּבָתַר 

, אִיּנּון מְׁשּולִים לָאִילָן לְקִיטָתֹו, אִיהּו ּכְבִיׁשּול ּפֵירֹות. וְיִׂשְרָאֵל
רֵאׁשִית ּבִּכּורֵי ַאדְמָתְךָ ּתָבִיא ּבֵית  (שמותכג)וְלַּתְבּוָאה, ּדְאִּתְמַר ּבְהֹון 

רֵאׁשִית ּגֵז צֹאנְךָ ּתִּתֶן לֹו. ּדְאִיּנּון יִׂשְרָאֵל.  (דברים יח)יְיָ' אֱלֹהֶיךָ. וְהָכִי 
(נ''א קֹדֶׁש  (ירמיה ב)צֹאנִי. וְהָכִי יִׂשְרָאֵל,  וְַאּתֵן (יחזקאל לה)ּדְאִּתְמַר ּבְהֹון, 

לַיְיָ' רֵאׁשִית ּתְבּוָאתֹה, לְַאחַר לְקִיטָתֹו מִן ּגָלּותָא, עִׂשּורֹ.  קדש ישראל)
  וְאִתְקְרִיאּו קֹדֶׁש לַיְיָ'. 

ּולֹו ָיֶפה,  ׁשּ ּבִ קֹום ׁשֶ נּו ַהּמֹוִציא ִמּמָ ּקְ ְך ּתִ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ת שָׂ  הּוא ֻמְטָעם. ְלהֹוִציא ּפַ קֹום ׁשֶ א ִמּמָ רּוף, ֶאּלָ

רֹות.  ּול ּפֵ ִבׁשּ בּוָאה, ַאַחר ְלִקיָטתֹו הּוא ּכְ ְוָכְך ּתְ
ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ בּוָאה, ׁשֶ ָרֵאל ְמׁשּוִלים ָלִאיָלן ְוַלּתְ ְוִיׂשְ

ית ה'  (שמות כג) ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתְך ּתָ ית ּבִ ֵראׁשִ
ן לֹו,  (דברים יח)ֱאלֶֹהיְך. ְוָכְך  ּתֶ ז צֹאְנְך ּתִ ית ּגֵ ֵראׁשִ

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֵהם ִיׂשְ ן צֹאִני.  (יחזקאל לד)ׁשֶ ְוַאּתֵ
ָרֵאל, קֶֹדׁש  ית  (קדש ישראל)ְוָכְך ִיׂשְ ָרֵאל ַלה' ֵראׁשִ ִיׂשְ

לּות  בּוָאֹתה, ְלַאַחר ְלִקיָטתֹו ִמן ַהּגָ ּור.  -ּתְ ִעׂשּ
  ְוִנְקְראּו קֶֹדׁש ַלה'. 

רָ  יף ּובֹו ָמזֹון ַלּכֹלִיׂשְ דֹול ְוַתּקִ   ֵאל ִנְקְראּו ִאיָלן ּגָ
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וְיִׂשְרָאֵל אִתְקְרִיאּו אִילָנָא רַּבָא וְתַּקִיף, ּומָזֹון לְכֹּלָא ּבֵיּה. ּבֵיּה 
אֹורַיְיתָא, ּדְאִיהִי מְזֹונָא לְעֵיּלָא. ּבֵיּה צְלֹותָא, ּדְאִיהִי מְזֹונָא 

ּו מַלְָאכִין לֵית לֹון מְזֹונָא, אֶּלָא ּבְיִׂשְרָאֵל. וַאֲפִיּל (נ''א לעילא)לְתַּתָא. 
ּדְאִי לָאו ּדְיִׂשְרָאֵל יִתְעַּסְקּון ּבְאֹורַיְיתָא, לָא הֲוָה נָחִית לֹון מְזֹונָא, 

עֵץ  (משלי ג)מִסְטַר ּדְאֹורַיְיתָא, ּדְַאמְּתִילָא לָעֵץ, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
  . ּולְאִיבָא, ּדְאִיהִי מִצְוָה. חַּיִים הִיא לַּמַחֲזִיקִים ּבָּה

יף ּובֹו ָמזֹון ַלּכֹל.  דֹול ְוַתּקִ ָרֵאל ִנְקְראּו ִאיָלן ּגָ ְוִיׂשְ
ִהיא  ה, ׁשֶ ִפּלָ ִהיא ָמזֹון ְלַמְעָלה. ּבֹו ּתְ ּבֹו ּתֹוָרה, ׁשֶ
א  ְלָאִכים ֵאין ָמזֹון ֶאּלָ ה. ַוֲאִפּלּו ַלּמַ ָמזֹון ְלַמּטָ

ִאם ִישְׂ  ָרֵאל. ׁשֶ ִיׂשְ ּתֹוָרה, לֹא ּבְ קּו ּבַ ָרֵאל לֹא ִיְתַעּסְ
ָלה  ְמׁשְ ּנִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ד ׁשֶ ָהָיה יֹוֵרד ָלֶהם ָמזֹון ִמּצַ

תּוב  ּכָ ֲחִזיִקים  (משלי ג)ְלֵעץ. ֶזהּו ׁשֶ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ
הּוא ִמְצָוה.  ִרי, ׁשֶ ּה. ְוַלּפְ   ּבָ

אֶׁשָּא. וְלָא הֲוָה נָחִית מַּיָא וְהָכִי אֹורַיְיתָא ַאמְּתִילַא לְמַּיָא. וְהָנֵי לְ
לְבַׁשְּלָא  (ס''א מלעילא)מִּלְעֵיּלָא, וְחַמָה ּדְאִיהִי אֶׁשָּא, לָא הֲוָה נָחִית 

(שיר ּפֵירֹות הָאִילָן. אֶּלָא, ּבְגִין יִׂשְרָאֵל. ּובְגִין ּדָא אִּתְמַר ּבְיִׂשְרָאֵל, 

מָארֵי מִצְֹות. וְהַּגְפָנִים סְמָדָר הַּתְאֵנָה חָנְטָה פַּגֶיהָ, אִּלֵין  השירים ב)
נָתְנּו רֵיחַ, ּכַד ּפַתְחִין ּבְתִיּובְּתָא, ּומִּיַד אִּתְמַר ּבְיִׂשְרָאֵל, קּומִי לָךְ 

  רַעְיָתִי יָפָתִי ּולְכִי לָךְ, מִן ּגָלּותָא. 

ה ְלֵאׁש, ְולֹא ָהיּו  ָלה ְלַמִים, ְוֵאּלֶ ְוָכָך ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ
ִהיא ֵאׁש, לֹא יֹוְרִדים ַמיִ  ה ׁשֶ ם ִמְלַמְעָלה, ְוַחּמָ

רֹות ָהִאיָלן,  (מלמעלה)ָהְיָתה יֹוֶרֶדת  ל ֶאת ּפֵ ֵ ְלַבׁשּ
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ָרֵאל,  ִיׂשְ ּום ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ָרֵאל, ּוִמׁשּ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ֶאּלָ
ֲעֵלי ִמְצוֹות.  (שיר ב) יָה. ֵאּלּו ּבַ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ַהּתְ

ָפִנים ְסָמַדר נָ  ְתׁשּוָבה, ְוַהּגְ ּפֹוְתִחים ּבִ ׁשֶ ְתנּו ֵריַח, ּכְ
ָרֵאל, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי  ִיׂשְ ד ֶנֱאַמר ּבְ ּוִמּיָ

לּות.    ָלְך, ִמן ַהּגָ

יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ִרי ֵעץ ָהָדר. ָהָדר ּבְ יֹּום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ַבֲעֵלי תֹוָרה ּוִמְצוֹות ֲאחּוִזים ּבְ   ׁשֶ

ּובְגִין ּדָא ּבְאִילָן, ּדְאִיהּו עֵץ הַחַּיִים, ּבְאֹורַיְיתָא, ּבְאִּלֵין ּדְמִׁשְּתַּדְלִין 
ּבָּה, ָאזְלִין ּבָתַר חֲנָטָה, ּומְעַׂשְּרִין לֵיּה, ּדְׁשַרְיָא יּו''ד עָלַיְיהּו, 

ֹות הָאִיָלן. ּדְאִיהִי חָכְמָ''ה, א' מִי' ּובָה מִתְּכַּנְׁשִין ה''ה, ּדְאִיּנּון ּפֵיר
ּומַאן אִילָן. ו'. אֲבָל ׁשְַאר עַּמָא, ַאחַר לְקִיטָתֹו מִן ּגָלּותָא, עִׂשּּורֹו. 

ּולְקַחְּתֶם לָכֶם ּבַּיֹום הָרִאׁשֹון  (ויקרא כג)אִיּנּון צַּדִיקִים ּדְאִּתְמַר ּבְהֹון, 
רָה ּומִצְֹות, ּפְרִי עֵץ הָדָר. הָדָר ּבְעֹובָדֵיהֹון, ּדַאֲחִידָאן ּבְמָארֵי ּתֹו

 (נ''א ולגבי זרעים דתבואה ואחר חנטה אזלינן לגבייהו)וְַאחַר חֲנָטָה ָאזְלֵינָן לְגַּבַיְיהּו 
  ּכְאִילָן. 

ּתֹוָרה,  ים, ּבַ הּוא ֵעץ ַהַחּיִ ִאיָלן, ׁשֶ ּום ֶזה ּבָ ּוִמׁשּ
ּה הֹוְלִכים ַאַחר ֲחָנָטה  ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאּלּו ׁשֶ ּבְ

ִרים  ְ ִהיא ּוְמַעׂשּ ֹוֶרה ֲעֵליֶהם יֹו''ד, ׁשֶ ׁשּ אֹותֹו, ׁשֶ
רֹות  ֵהם ּפֵ ִסים ה''ה, ׁשֶ ּנְ ָחְכָמ''ה, א' ִמי', ּוָבּה ִמְתּכַ
ָאר ָהָעם, ַאַחר  ָהִאיָלן. ּוַמהּו ָהִאיָלן? ו'. ֲאָבל ׁשְ

לּות  יִקים  -ְלִקיָטתֹו ִמן ַהּגָ ּורֹו, אֹוָתם ַצּדִ ִעׂשּ



  ל"‰‡ריז וכתבי ‰ק„וש זו‰ר â 'ב חלק â זו‰ר ט"ו בשבט
 

כט

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּולְ  (ויקרא כג)ׁשֶ ם ָלֶכם ּבַ ַקְחּתֶ
ַבֲעֵלי  ֲאחּוִזים ּבְ יֶהם, ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ִרי ֵעץ ָהָדר. ָהָדר ּבְ ּפְ
יֶהם  תֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוַאַחר ְלִקיָטה הֹוְלִכים ְלַגּבֵ

ִאיָלן.  (ולגבי זרעים של תבואה. ואחר חנטה הולכים אליהם)   ּכְ

ב יֹוַקן ַהּלֵ   ֶאְתרֹוג הּוא ּדְ

ּדָא אּוקְמּוהָ ּבְמַּסֶכֶת קִּדּוׁשִין, וְקָא ַמׁשְמַע לָן ּדְאֶתְרֹוג ּכְיָרָק,  ּובְגִין
מַה ּיָרָק ּדַרְּכֹו לִיגָדֵל עַל ּכָל מַיִם, ּובִׁשְעַת לְקִיטָתֹו עִׂשּורֹו. אּוף 
אֶתְרֹוג נָמֵי ּדַרְּכֹו לִיגָדֵל וְכּו' ּומִּסִטְרָא ּדְחָכְמָה, אֵין מַיִם אֶּלָא 

ה. ּובַאֲתַר ַאחֲרָא לְעֵיּלָא, וְהָא ּדִתְנָן, אֶתְרֹוג ׁשָוְה לָאִילָן ּתֹורָ
ּבִׁשְלֹׁשָה ּדְרָכִים, הָא אֶתְרֹוג, ָאחִיד ב' סִטְרִין, וְאֶתְרֹוג אִיהּו 
ּדִּיּוקְנָא ּדְלִּבָא, ּדְָאחִיד לְעֵיּלָא וְָאחִיד לְתַּתָא. ָאחִיד לְעֵיּלָא, הַּלֵב 

ּתָא, ּבְדַעַת. ּכְמָה ּדְאּוקְמּוהָ, הַּלֵב יֹודֵעַ. ּדַעַת רֹואֶה. ָאחִיד לְתַ
אִיהִי אִילָנָא, ּתֹורָה אִיבָא ּדִילֵיּה. עַיְינִין ּדְאִיּנּון ּפִּקּודִין, ּדִּבְהֹון 

  . (ע''כ רעיא מהימנא, שלח לך דף קע''ד ע''א ראשית עריסותיכם וכו')הַּלֵב רֹואֶה. 

ְרׁשּוהָ  ּום ֶזה ּפֵ א  ּוִמׁשּ ין, ּבָ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ ּבְ
ֵדל  ְרּכֹו ִלּגָ ָרק ּדַ ָיָרק. ַמה ּיָ ֶאְתרֹוג ּכְ ִמיֵענּו ׁשֶ ְלַהׁשְ
ּורֹו, ַאף ֶאְתרֹוג  ַעת ְלִקיָטתֹו ִעׂשּ ל ַמִים ּוִבׁשְ ַעל ּכָ
ל ַהָחְכָמה, ֵאין ַמִים  ד ׁשֶ ֵדל ְוכּו' ּוִמּצַ ְרּכֹו ִלּגָ ם ּדַ ּגַ

א ּתֹוָרה. ּוְבָמקֹום אַ  ִנינּו, ֶאּלָ ָ ׁשּ ֵחר ְלַמְעָלה, ְוֶזה ׁשֶ
ה ְדָרִכים., ֲהֵרי ֶאְתרֹוג  לֹׁשָ ׁשְ ֶוה ָלִאיָלן ּבִ ֶאְתרֹוג ׁשָ
ָאחּוז  ב ׁשֶ יֹוַקן ַהּלֵ ֵני ְצָדִדים, ְוֶאְתרֹוג הּוא ּדְ אֹוֵחז ׁשְ
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ה. ָאחּוז ְלַמְעָלה  ב  -ְלַמְעָלה ְוָאחּוז ְלַמּטָ ַהּלֵ
ה  ַדעַ  -רֹוֶאה. ָאחּוז ְלַמּטָ ב ּבְ ֲארּוָה, ַהּלֵ ּבֵ מֹו ׁשֶ ת, ּכְ

ּלֹו. ָהֵעיַנִים  ִרי ׁשֶ ַעת ִהיא ִאיָלן, ַהּתֹוָרה ַהּפְ יֹוֵדַע. ּדַ
ֶהן  ּבָ ְצוֹות ׁשֶ ֵהן ַהּמִ ב רֹוֶאה.  -ׁשֶ   .(ע''כ רעיא מהימנא)ַהּלֵ

  :(רמ"ד.)זוהר פרשת פנחס 

עֹוָרה, וְ  ה, ּוׂשְ ֵהם ִחּטָ יִנים, ׁשֶ ת ַהּמִ ל ֲחֵמׁשֶ יפֹון ְוכּו', ַעל ֶלֶחם ׁשֶ ׁשִ
רּוְך הּוא ְלַבּדוֹ  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ה ֲעֵליֶהם, ֶאּלָ ם ְמֻמּנֶ   ֹלא ׂשָ

וַעֲׂשִירִית הָאֵיפָה, אֲמַאי. אֶּלָא עֲׂשִירִית הָאֵיפָה, לָקֳבֵל ּכְנֶסֶת 
יִׂשְרָאֵל. ּדְאִיהִי עֲׁשִירָָאה ּדְדַרְּגִין, וְאִצְטְרִיכָא לְאִתְיָיהֲבָא ּבֵין ּתְרֵין 

רֹועִין, וְאִיהִי סֹלֶת נָהֲמָא, וְאִיהִי נָהֲמָא. ּובְגִין ּדְאִיהִי נָהֲמָא, לָא ּדְ
אִתְּפְקַד עַל נָהֲמָא ּדַחֲמֵׁשֶת מִינִין, ּדְאִיהִי חִּטָה, ּוׂשְעֹורָה, וְׁשִיפֹון 
 וְכּו', מְמָנָא ּדְעָלְמָא. וְלָא ׁשַּוִי מְמָנָא עָלַיְיהּו, אֶּלָא קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 

 הּוא ּבִלְחֹודֹוי. 

יִרית ָהֵאיָפה  יִרית (במדבר כח)ַוָעׂשִ א ֲעׂשִ , ַמּדּוַע? ֶאּלָ
יִרית  ִהיא ָהֲעׂשִ ָרֵאל, ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶנֶגד ּכְ ָהֵאיָפה, ּכְ
י ְזרֹועֹות,  ּתֵ ין ׁשְ ֵתן ּבֵ ְדֵרגֹות, ּוְצִריָכה ְלִהּנָ ּמַ ּבַ ׁשֶ

וּ  ֶחם, ְוִהיא ֶלֶחם. ּוִמׁשּ ִהיא ְוִהיא ֹסֶלת ַהּלֶ ם ׁשֶ
יִנים,  ת ַהּמִ ל ֲחֵמׁשֶ ֶלֶחם, לֹא ֻהְפַקד ַעל ֶלֶחם ׁשֶ
ל  יפֹון ְוכּו', ְמֻמּנֶה ׁשֶ עֹוָרה, ְוׁשִ ה, ּוׂשְ ֵהם ִחּטָ ׁשֶ



  ל"‰‡ריז וכתבי ‰ק„וש זו‰ר â 'ב חלק â זו‰ר ט"ו בשבט
 

ל‡

דֹוׁש  א ַהּקָ ם ְמֻמּנֶה ֲעֵליֶהם, ֶאּלָ ָהעֹוָלם. ְולֹא ׂשָ
רּוְך הּוא ְלַבּדֹו.    ּבָ

  :(רמ''ד:)זוהר פרשת פנחס 

ה ֶאָחד ֻהְפקַ    ד ַעל ֶזהְמֻמּנֶ

ּובְגִין ּדָא, מַאן ּדִמְזַלְזֵל ּבְנַהֲמָא, וְזָרִיק לֵיּה ּבְַארְעָא, עֲנִּיּותָא רָדִיף 
אֲּבַתְרֵיּה. וְחַד מְמָנָא אִתְּפְקַד עַל ּדָא, וְאִיהּו רָדִיף אֲּבַתְרֵיּה, 

ּבִרְיָין. לְמֵיהַב לֵיּה עֲנִּיּותָא, וְלָא יִּפּוק מִן עָלְמָא, עַד ּדְיִצְטְרִיךְ לָ
נֹודֵד הּוא לַּלֶחֶם ַאּיֵה. נֹודֵד הּוא, וְיֵהַךְ  (איוב טו)וְעָלֵיּה ּכְתִיב, 

מַאן  (דף רמ''ד ע''ב)מִּטַלְטֵל, וְגַּלֵי מֵאֲתָר לַאֲתָר, לַּלֶחֶם ַאּיֵה הּוא. וְלֵית 
גִין ּדְיַׁשְגַח עָלֵיּה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב ַאּיֵה. מַאן ּדִיְרַחֵם עָלֵיּה, ּבְ

  ּדְלָא יִׁשְּכַח. 

ָאֶרץ,  ֶלֶחם ְוזֹוֵרק אֹותֹו ּבָ ַזְלֵזל ּבְ ּמְ ּום ֶזה ִמי ׁשֶ ּוִמׁשּ
ֲעִנּיּות רֹוֶדֶפת ַאֲחָריו. ּוְמֻמּנֶה ֶאָחד ֻהְפַקד ַעל ֶזה, 
ְוהּוא רֹוֵדף ַאֲחָריו ָלֵתת לֹו ֲעִנּיּות, ְולֹא יֹוֵצא ִמן 

ִרּיֹות ְצָטֵרְך ַלּבְ ּיִ תּוב, ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ  (איוב טו). ְוָעָליו ּכָ
ְלֵטל,  ה. ֹנֵדד הּוא, ְוֵיֵלְך ִמּטַ ֶחם ַאּיֵ ֹנֵדד הּוא ַלּלֶ
ֶחם ַאּיֵה הּוא. ְוֵאין ִמי  קֹום ְלָמקֹום, ַלּלֶ ְוגֹוֶלה ִמּמָ
ַרֵחם ָעָליו,  ּיְ תּוב ַאּיֵה ִמי ׁשֶ ּכָ יַח ָעָליו. ֶזהּו ׁשֶ ּגִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ֵצא.  ּלֹא ִיּמָ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ

  :(קפ"ח:)ר פרשת בלק זוה
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ִים אֹוִתיֹּות ּתַ ִרים ּוׁשְ ְ ַלל ֶעׂשּ ה? ּכְ   ַמה ִחּטָ

וְהָיָה ּבַאֲכָלְכֶם מִּלֶחֶם הָָארֶץ. וְכִי לָכֶם הָָארֶץ ׂשְעֹורָה אִיהּו, לָאו 
הָכִי. וַאֲנָן ׂשְעֹורָה מְקָרְבֵינָן, ּבְגִין ּדִׂשְעֹורָה קַדְמָָאה לִׁשְַאר נָהֲמָא 

ׂשְעֹורָה ּדְה''א יְדִיעַ  (ס''א שיעור ה''א, דהא אתר)עֹורָה אִיהּו ּדְעָלְמָא. ׂשְ
חִּטָה נְקּודָה  (ס''א חטה בה''א נקודה וכו')הּוא, ּבְׁשִיעּורָא ּדְהֵ''א. 

חִּטָה  (אלא)ּבְאֶמְצָעִיתָא, ּדְלֵית חּולָקָא לְסִטְרָא ַאחֲרָא ּדְחֹובָא ּתַּמָן. 
ּמֵי אֲבּוהָ, וְעָבִיד לָּה רְעּותָא, ּומַה חִּטָה. ּבְרָּתָא ּדְמִתְחַּטְָאה לְקַ

 ּכְלָלָא דכ''ב ַאתְוָון. 

ֶחם ָהָאֶרץ. ְוִכי ֶלֶחם ָהָאֶרץ  ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ ְוָהָיה ּבַ
עֹוָרה  ְך. ְוָאנּו ַמְקִריִבים ׂשְ עֹוָרה? לֹא ּכָ ִהיא ׂשְ
עֹוָלם. ּבָ ֶחם ׁשֶ ָאר ַהּלֶ עֹוָרה ָקְדָמה ִלׁשְ ְ ׂשּ ּום ׁשֶ  ִמׁשּ

עֹוָרה הּוא  ל ֵה''א  (שעור ה''א, שהרי מקום)ׂשְ עֹוָרה ׁשֶ ׂשְ
ל ֵה''א.  עּור ׁשֶ ִ ׁשּ ה  (חטה בה''א נקודה וכו')ָידּוַע הּוא ּבַ ִחּטָ

ֵחְטא  ד ָהַאֵחר ׁשֶ ֵאין ֵחֶלק ַלּצַ ֶאְמַצע, ׁשֶ ְנקּוָדה ּבָ
ם.  ה  (אלא)ׁשָ את ִלְפֵני ָאִביָה ְועֹוׂשֶ ְתַחּטֵ ּמִ ת ׁשֶ ה ּבַ ִחּטָ
ִים אֹוִתּיֹות. ְרצוֹ  ּתַ ִרים ּוׁשְ ְ ַלל ֶעׂשּ ה? ּכְ   ָנּה. ּוַמה ִחּטָ

  :(קט"ו:)זוהר פרשת וירא 

ֶרת ִכיָנה ּוִמְתַחּבֶ ְ ָאה ַהׁשּ ִרים, ּבָ ִדְבֵרי תֹוָרה ְמַדּבְ ּבְ   ָכל ְזַמן ׁשֶ

רַּבִי יְהּודָה וְרַּבִי יֹוסֵי הֲוּו ָאזְלֵי ּבְָארְחָא. ָאמַר לֵיּה רַּבִי יְהּודָה 
ּבִי יֹוסֵי ּפְתַח ּפּוָמךְ וְלָעֵי ּבְאֹורַיְיתָא ּדְהָא ׁשְכִינְּתָא אִׁשְּתַּכְחַת לְרַ

ּגַּבָךְ, ּדְכָל זְמַן ּדִבְמִּלֵי דְאֹורַיְיתָא לָעָאן ׁשְכִינְּתָא ַאתְיָא ּומִתְחַּבְרָא, 
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אן במהימנותא (עט ב דשכינתא קדמא ואתיא ואזלא קמייהו דבני נשא דזכוְכָל ׁשֶּכֵן ּבְאֹורְחָא 

  דקודשא בריך הוא.)

ֶרְך. ָאַמר  ּדֶ י יֹוִסי ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ
ּתֹוָרה,  ר ּבַ יְך ְוַדּבֵ ַתח ּפִ י יֹוִסי, ּפְ י ְיהּוָדה ְלַרּבִ ַרּבִ
ָכל ְזַמן  ּבְ ִכיָנה ִנְמֵצאת ֶאְצְלְך, ׁשֶ ְ ֲהֵרי ַהׁשּ ׁשֶ

ִרים, ִדְבֵרי תֹוָרה ְמַדּבְ ּבְ ִכיָנה  ׁשֶ ְ ָאה ַהׁשּ ּבָ
יָמה  ִכיָנה ַמְקּדִ ְ ׁשּ ֶרְך, ׁשֶ ּדֶ ן ּבַ ּכֵ ֶרת, ְוָכל ׁשֶ ּוִמְתַחּבֶ
ֱאמּוַנת  ּזֹוִכים ּבֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּוָבָאה ְוהֹוֶלֶכת ִלְפֵני ּבְ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ

רְּכְתֵי בֵיתֶךָ אֶׁשְּתְךָ ּכְגֶפֶן ּפֹרִּיָה ּבְיַ (תהלים קכז)ּפָתַח רַּבִי יֹוסֵי וְָאמַר. 
ּבָנֶיךָ ּכִׁשְתִילֵי זֵיתִים סָבִיב לְׁשֻלְחָנְךָ. אֶׁשְּתְךָ ּכְגֶפֶן ּפֹרִּיָה, ּכָל זִמְנָא 
ּדְאִּתְתָא ּבְיַרְּכְתֵי בֵיתָא וְלָא נָפְקָא לְבַר, הִיא צְנּועָה וְאִתְחֲזֵי 

טְעָא אּלָא ּבְזִינָּה וְלָא לְאֹולָדָא ּבְנִין ּדְכָׁשְרָן. ּכְגֶפֶן, מַה ּגֶפֶן לָא אִתְנַ
ּבְזִינָא ָאחֳרָא. ּכָךְ אִּתְתָא דְכָׁשְרָא לָא תֶעֱבַד נְטִיעָן ּבְבַר נָׁש 
ָאחֳרָא. מַה ּגֶפֶן לָא אִית ּבֵיּה רְכִיבָה מֵאִילָנָא ָאחֳרָא, אּוף הָכִי 

  אִּתְתָא ּדְכָׁשְרָא הָכִי נָמֵי. 

י יֹוִסי ְוָאַמר,  ַתח ַרּבִ ה אֶ  (שם)ּפָ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ְך ּכְ ּתְ ׁשְ
ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב  ׁשְ ֶניְך ּכִ ֵתי ֵביֶתְך ּבָ ַיְרּכְ ּבְ

ה  ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ְך ּכְ ּתְ ְלָחֶנְך. ֶאׁשְ ה  -ְלׁשֻ ָ ָהִאׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ
ִית ְולֹא יֹוֵצאת ַהחּוָצה, ִהיא ְצנּוָעה  ֵתי ַהּבַ ַיְרּכְ ּבְ

ִר  ׁשֵ ִנים ּכְ ֶגֶפן ּוְראּוָיה ְלהֹוִליד ּבָ ֶפן  -ים. ּכְ ַמה ּגֶ
ה  ָ ְך ִאׁשּ ִמין ַאֵחר, ּכָ ִמיָנּה ְולֹא ּבְ א ּבְ לֹא ִנְנַטַעת ֶאּלָ
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ֶפן  ה ְנִטיעֹות ִעם ִאיׁש ַאֵחר; ַמה ּגֶ ָרה לֹא ַתֲעׂשֶ ׁשֵ ּכְ
ָרה  ׁשֵ ה ּכְ ָ ְך ִאׁשּ ָבה ֵמֵעץ ַאֵחר, ַאף ּכָ ּה ַהְרּכָ ֵאין ּבָ

ְך.  ם ּכָ   ּגַ

רָּה, ּבָנֶיךָ ּכִׁשְתִילֵי זֵיתִים. מַה זֵיתִים לָא נָפְלֵי חֲמֵי מָה ַאגְ (קט"ז ע''א)
ּתָדִיר, אּוף הָכִי  (נ''א בסירי)טַרְּפַיְיהּו ּכָל יֹומֵי ׁשַּתָא וְכֻּלְהּו קְׁשּורִין 

ּבָנֶיךָ ּכִׁשְתִילֵי זֵיתִים סָבִיב לְׁשֻלְחָנֶךָ. מַה ּכְתִיב ּבַתְרֵיּה הִּנֵה כִי כֵן 
יְרֵא יְיָ. מַאי הִּנֵה כִי כֵן יְבֹרַךְ ּגָבֶר. הִּנֵה כֵן מִּבָעֵי לֵיּה. יְבֹרַךְ ּגָבֶר 

אֶּלָא לְַאסְּגָָאה מִּלָה ָאחֳרָא ּדְאֹולִיפְנָא ּדָא מִיּנָּה, ּדְכָל זִמְנָא 
ּדִׁשְכִינְּתָא הֲוָה צְנִיעָא ּבְַאתְרָּה ּכְדְקָא חָזֵי לָּה ּכִבְיָכֹול ּבָנֶיךָ 

תִים אִּלֵין יִׂשְרָאֵל ּכַד ׁשָרָאן ּבְַארְעָא. סָבִיב לְׁשֻלְחָנְךָ. ּכִׁשְתִילֵי זֵי
ּדְָאכְלֵי וְׁשָתָאן ּוקְרֵבִין קָרְּבָנִין וְחָדָאן קַּמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, 

  ּומִתְּבָרְכָן עִּלָאִין וְתַּתָאִין ּבְגִינַיְיהּו. 

ִתיֵלי זֵ  ׁשְ ֶניְך ּכִ ָכָרּה: ּבָ ְ יִתים ְרֵאה ַמה ׂשּ יִתים. ַמה ּזֵ
ם  ָנה ְוֻכּלָ ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ֵאין ֲעֵליֶהם נֹוְפִלים ּכָ

ִתיֵלי ֵזיִתים  [בסר]ְקׁשּוִרים  ׁשְ ֶניְך ּכִ ְך ּבָ ִמיד, ַאף ּכָ ּתָ
י ֵכן  תּוב ַאֲחָריו? ִהּנֵה ּכִ ְלָחֶנְך. ַמה ּכָ ָסִביב ְלׁשֻ

י ֵכן ְיבֹ  ה ִהּנֵה ּכִ ֶבר ְיֵרא ה'. ַמה ּזֶ ֶבר? ְיֹבַרְך ּגָ ַרְך ּגָ
ָבר ַאֵחר  (לכתב)ִהּנֵה ֵכן ָהָיה ָצִריְך  א ְלַרּבֹות ּדָ ! ֶאּלָ

ִכיָנה ָהְיָתה  ְ ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ה, ׁשֶ ּנָ ַמְדנּו ֶזה ִמּמֶ ּלָ ׁשֶ
ְבָיכֹול  ָראּוי ָלּה ּכִ ְמקֹוָמּה ּכָ ֶניְך  - ְצנּוָעה ּבִ ּבָ

רוּ  ְ ׁשּ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִתיֵלי ֵזיִתים, ֵאּלּו ִיׂשְ ׁשְ ָאֶרץ. ּכִ ִיים ּבָ
ְלָחֶנְך  אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוַמְקִריִבים  -ָסִביב ְלׁשֻ ׁשֶ
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רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ֵמִחים ִלְפֵני ַהּקָ נֹות ּוׂשְ ָקְרּבָ
ְגָלָלם.  ְרִכים ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ּבִ   ּוִמְתּבָ

  :(ל"ט.)זוהר פרשת בא 

אוֹ  ָמע ׁשֶ ָגָדיו, ַמׁשְ ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ים ָהיּו ַמֲעִלים ֵריַח ַויָּ ָתם ְלבּוׁשִ
  טֹוב

וַּיָרַח אֶת רֵיחַ ּבְגָדָיו וַיְבָרַכֵהּו וַּיֹאמֶר רְאֵה  (בראשית כז)ּפָתַח וְָאמַר, 
רֵיחַ ּבְנִי וְגֹו', וַּיָרַח אֶת רֵיחַ ּבְגָדָיו, מַׁשְמַע ּדְאִיּנּון לְבּוׁשִין הֲוֹו 

ּולְבַתָר אִתְעָדֵי מִּנְהֹון הַהּוא רֵיחָא.  י)(ס''א דלא אתעדסַּלְקִין רֵיחָא טָבָא, 
הַׁשְּתָא אִית לְאִסְּתַּכְלָא, ּכְתִיב, רֵיחַ ּבְגָדָיו, ּוכְתִיב רֵיחַ ּבְנִי, וְלָא 
ָאמַר רֵיחַ הַּבְגָדִים, אֶּלָא רֵיחַ ּבְנִי. אֶּלָא ּתָאנָא, ּכֵיוָן ׁשֶּנִכְָנס יַעֲקֹב, 

אנָא, אֹותָן הַּבְגָדִים הָיּו ׁשֶל ָאדָם הָרִאׁשֹון, נִכְנַס עִּמֹו ּגַן עֵדֶן. וְתָ
וַּיַעַש יְיָ' אֱלֹהִים לְָאדָם ּולְאִׁשְּתֹו ּכָתְנֹות עֹור  (בראשית ג)ּדִכְּתִיב, 

 וַּיַלְּבִיׁשֵם, וְהֹוצִיָאם מִּגַן עֵדֶן. 

ַתח ְוָאַמר,  ָגָדיו  (בראשית כז)ּפָ ַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַוּיָ
ַרח ֶאת ֵריַח ַוְיָבֲרֵכהּו וַ  ִני ְוגֹו'. ַוּיָ ּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ

ים ָהיּו ַמֲעִלים ֵריַח  אֹוָתם ְלבּוׁשִ ָמע ׁשֶ ָגָדיו, ַמׁשְ ּבְ
ו  (שלא זזו)טֹוב,  ְך ָזז ֵמֶהם אֹותֹו ֵריַח. ַעְכׁשָ ְוַאַחר ּכָ

ִני,  ָגָדיו, ְוָכתּוב ֵריַח ּבְ תּוב ֵריַח ּבְ ל, ּכָ ּכֵ ֵיׁש ְלִהְסּתַ
א ְולֹא ָאמַ  ִני. ֶאּלָ א ֵריַח ּבְ ָגִדים, ֶאּלָ ר ֵריַח ַהּבְ

ן ֵעֶדן.  ְכַנס ַיֲעקֹב, ִנְכַנס ִעּמֹו ּגַ ּנִ יָון ׁשֶ ִנינּו, ּכֵ ׁשָ
ל ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ָגִדים ָהיּו ׁשֶ ִנינּו, אֹוָתם ּבְ ְוׁשָ
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תּוב  ּכָ ּתֹו  (שם ג)ׁשֶ ַעׂש ה' ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ ַוּיַ
ְתנֹות עֹור ַויַּ  ן ֵעֶדן. ּכָ ם, ְוהֹוִציָאם ִמּגַ ׁשֵ   ְלּבִ

ּדְִאיּנּון הֲוֹו, אִי הָכִי, אֲמַאי  וַּיִתְּפְרּו עֲלֵה תְאֵנָהוְאִי ּתֵימָא, ּדִכְּתִיב 
ּכְתִיב וַּיַעַש ה' אֱלֹהִים. ּוכְתִיב ּכָתְנֹות עֹור, הָא לָא הֲוֹו אֶּלָא עֲלֵה 

יקָר וַהֲוּו סַּלְקִין רֵיחִין מִּבּוסְמָא תְאֵנָה אֶּלָא ּכְתַרְּגּומֹו, לְבּוׁשִין ּדִ
  ּדְעֵדֶן. 

ה  ֵאּלֶ רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה, ׁשֶ ְתּפְ תּוב ַוּיִ ּכָ ְוִאם ּתֹאַמר ׁשֶ
ַעׂש ה' ֱאלִֹהים, ְוָכתּוב  תּוב ַוּיַ ה ּכָ ְך ָלּמָ ָהיּו, ִאם ּכָ
א  א ֲעֵלה ְתֵאָנה? ֶאּלָ ְתנֹות עֹור, ֲהֵרי לֹא ָהיּו ֶאּלָ ּכָ

ַתְרּגוּ  י ָכבֹוד, ְוָהיּו ַמֲעִלים ֵריחֹות ּכְ מֹו: ְלבּוׁשֵ
ן ֵעֶדן.  ל ּגַ ם ׁשֶ   ִמּבֹׂשֶ

  :(קס"ד:)זוהר פרשת שלח 

רּוְך הּוא, ֲעֵלה ַזִית  דֹוׁש ּבָ ֶלְך ִנְקָרא ַזִית ַרֲעָנן ִלְפֵני ַהּקָ ִוד ַהּמֶ  - ּדָ
ִוד ן ּדָ יַח ּבֶ ׁשִ   ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ

רֵי קַּמֵיּה קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, ּדִכְּתִיב, ּדָוִד מַלְּכָא, זַיִת רַעֲנָן אִקְ
וַאֲנִי ּכְזַיִת רַעֲנָן ּבְבֵית וְגֹו'. עֲלֵה זַיִת, ּדָא מַלְּכָא מְׁשִיחָא  (תהלים נב)

(בראשית ּבְרֵיּה ּדְדָוִד. וְּדָא אִיהּו ּדְרָמִיז יֹונָה ּדָא ּבְיֹומֹוי ּדְנֹחַ, ּדִכְּתִיב, 

ת טָרָף ּבְפִיהָ. הַהּוא עֲלֵה זַיִת, טָרָף וְחָטַף לִיקָרָא וְהִּנֵה עֲלֵה זַיִ  ח)
ּדִילֵיּה. ּבְמָה. ּבְפִיהָ. ּדְקַּיְימָא עַל רֵיׁשֵיּה, ּומְקַּבְלָא יְקָר מֵהַאי יֹונָה 

ּכִדְכּורָא ּדָא, ּדְעֲבַיד חֵילָא  (אלא)וְהַאי ּדִכְּתִיב טָרָף, וְלָא טָרְפָה, 
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ּדִרְקִיעַ, יֹונָה ּדְכַר הּוא, מִּגֹו ּדְאִקְרֵי יֹונָה, ּכְתִיב וְנָצַח. ּבִמְתִיבְּתָא 
  ּדָא.  (חסר)ּכְנּוקְּבָא, ּוכְתִיב ּכִדְכּורָא, ּבְזִמְנָא ּדִמְקַּבְלָא יְקָר 

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֶלְך ִנְקָרא ַזִית ַרֲעָנן ִלְפֵני ַהּקָ ִוד ַהּמֶ ּדָ
תּוב  ּכָ ַזיִ  (תהלים נב)הּוא, ׁשֶ ֵבית ְוגֹו'. ַוֲאִני ּכְ ת ַרֲעָנן ּבְ

ִוד. ְוֶזהּו  -ֲעֵלה ַזִית  ן ּדָ יַח ּבֶ ׁשִ ֶזה ֶמֶלְך ַהּמָ
תּוב  ּכָ יֵמי ֹנַח, ׁשֶ ָרְמָזה יֹוָנה זֹו ּבִ ְוִהּנֵה  (בראשית ח)ׁשֶ

ִפיָה. אֹותֹו ֲעֵלה ַזִית ָטַרף ְוֶנְחַטף  ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ
עֹוֶמֶדת ִפיָה. ׁשֶ ה? ּבְ ּמֶ ַעל רֹאׁשֹו,  ִלְכבֹודֹו, ּבַ

תּוב ָטָרף ְולֹא  ּכָ ֶ בֹוד ִמּיֹוָנה זֹו. ּוַמה ׁשּ ל ּכָ ּוְמַקּבֵ
ַח.  (אלא)ָטְרָפה,  ה ַחִיל ּוְמַנּצֵ עֹוׂשֶ ה ׁשֶ ָכר ַהּזֶ ּזָ ּכַ

ְקָרא  ּנִ יַבת ָהָרִקיַע יֹוָנה ָזָכר הּוא. ִמּתֹוְך ׁשֶ יׁשִ ּבִ
ְזַמן  ָזָכר ּבִ ְנֵקָבה, ְוָכתּוב ּכְ תּוב ּכִ ל יֹוָנה ּכָ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

בֹוד ֶזה.    ּכָ

  :(פב.)זוהר פרשת לך לך בראשית 

יק ְיסֹוד  תּוב ְוַצּדִ ּכָ יק ֶאָחד, ׁשֶ א ַעל ַצּדִ ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֵמד ֶאּלָ
  עֹוָלם. ְוָעָליו ָהעֹוָלם עֹוֵמד

צַּדִיק ּכַּתָמָר יִפְרָח ּכְאֶרֶז ּבַּלְבָנֹון  (תהלים צב)רַּבִי יִצְחָק ּפָתַח וְָאמַר 
יִׂשְּגֶא. צַּדִיק ּכַּתָמָר יִפְרָח. מִּפְנֵי מָה ַאּקִיׁש צַּדִיק לְתָמָר. מַה ּתָמָר 
ּכֵיוָן ּדְגָזְרִין לֵיּה לָא סָלִיק עַד זְמַן סַגְיָא, אּוף הָכִי צַּדִיק ּכֵיוָן 
ּדְאִתְאֲבִיד מֵעָלְמָא לָא סָלִיק ַאחֵר ּתְחֹותֹוי עַד זְמַן סַגְיָא. ּכְאֶרֶז 

 בָנֹון יִׂשְגֶא אּוף הָכִי נָמֵי. ּבַּלְ
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ַתח ְוָאַמר,  י ִיְצָחק ּפָ ָמר ִיְפָרח  (תהלים צב)ַרּבִ ּתָ יק ּכַ ַצּדִ
ֵני ָמה  ָמר ִיְפָרח, ִמּפְ ּתָ יק ּכַ ה. ַצּדִ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ּכְ
ּגֹוְזִרים אֹותֹו  יָון ׁשֶ ָמר ּכֵ יק ְלָתָמר? ַמה ּתָ יׁש ַצּדִ ִהּקִ

ָאַבד  -ד ְזַמן ַרב לֹא עֹוֶלה עַ  יָון ׁשֶ יק, ּכֵ ְך ַצּדִ ַאף ּכָ
יו ַעד ְזַמן ַרב.  ְחּתָ ִמן ָהעֹוָלם, לֹא עֹוֶלה ַאֵחר ּתַ

ה  ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ם.  -ּכְ ְך ּגַ   ַאף ּכָ

ּכַּתָמָר יִפְרָח מַה ּתָמָר לָא סָלִיק אֶּלָא ּדְכַר וְנּוקְבָא. אּוף הָכִי צַּדִיק 
ּלָא ּדְכַר וְנּוקְבָא, ּדְכַר צַּדִיק וְנּוקְבָא צַּדֶקֶת, ּכְגַוְונָא לָא סָלִיק אֶ

ּדְַאבְרָהָם וְׂשָרָה. ּכְאֶרֶז ּבַּלְבָנֹון יִׂשְגֶא מָה אֶרֶז ּבַּלְבָנֹון עִּלָָאה עַל 
ּכֹּלָא וְכֹּלָא יַתְבֵי ּתְחֹותֹוי, אּוף הָכִי צַּדִיק הּוא עִּלָָאה עַל ּכֹּלָא 

בֵי ּתְחֹותֹוי. וְעָלְמָא לָא קָיְימָא אֶּלָא עַל צַּדִיק חַד ּדִכְתִיב, וְכֹּלָא יַתְ
וְצַּדִיק יְסֹוד עֹולָם. וְעֲלֵיּה קָאִים עָלְמָא, ּובְגִינֵיּה אִסְּתְמִיךְ,  (משלי י)

  וְעֲלֵיּה אִׁשְּתִיל. 

ָמר ִיְפָרח  ּתָ א ָזָכר  -ּכַ ָמר לֹא עֹוֶלה ֶאּלָ ַמה ּתָ
א ָזָכר ּוְנֵקָבה, ַאף כָּ  יק לֹא עֹוֶלה ֶאּלָ ּדִ ְך ַהּצַ

מֹו  ֶקת, ּכְ ֵקָבה ַצּדֶ יק ְוַהּנְ ָכר ַצּדִ ּוְנֵקָבה. ַהּזָ
ה  ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָרה. ּכְ ַאְבָרָהם ְוׂשָ ָמה ָהֶאֶרז  -ׁשֶ

יו  ְחּתָ ִבים ּתַ ָבנֹון ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל ְוַהּכֹל יֹוׁשְ ּלְ  -ּבַ
יק הוּ  ּדִ ְך ַהּצַ ִבים ַאף ּכָ א ֶעְליֹון ַעל ַהּכֹל ְוַהּכֹל יֹוׁשְ

יק ֶאָחד,  א ַעל ַצּדִ יו. ְוָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֵמד ֶאּלָ ְחּתָ ּתַ
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תּוב  ּכָ יק ְיסֹוד עֹוָלם. ְוָעָליו ָהעֹוָלם  (משלי י)ׁשֶ ְוַצּדִ
ל.  ּתָ   עֹוֵמד, ּוִבְגָללֹו ִנְסָמְך, ְוָעָליו ִנׁשְ

  (קמד.)תיקוני זוהר תקון ו' 

ִרּמֹוןֵהֵנצּו הָ  ֵלִאים ִמְצוֹות ּכָ ּמְ   ִרּמֹוִנים, ֵאּלּו אֹוָתם ׁשֶ

 (שם ז יג)ּתָא חֲזִי, דֹודְהָא ּכַד יֵתֵי לְגַּבָּה, יֵימָא לְגַּבֵי ּתְרֵין מְׁשִיחִין 
ּכִי כֶרֶם  (ישעיה ה ז)נַׁשְּכִימָה לַּכְרָמִים ּדְאִינּון יִׂשְרָאֵל, ּדִי בְהֹון אִּתְמַר 

ית יִׂשְרָאֵל, נִרְאֶה הֲפָרְחָה הַּגֶפֶן ּדְאִיהִי ׁשְכִינְּתָא יהו''ה צְבָאֹות ּבֵ
 בְהֹון, הֵנֵצּו הָרִּמֹונִים אִּלֵין אִינּון ּדְמַלְיָין מִצְֹות ּכָרִּמֹון. 

ֵני  ֹבא דֹוָדּה ֵאֶליָה, יֹאַמר ִלׁשְ ּיָ ׁשֶ ּבֹא ּוְרֵאה, ּכְ
ֵהם ִישְׂ  ָרִמים, ׁשֶ יָמה ַלּכְ ּכִ יִחים ַנׁשְ ׁשִ ָרֵאל, ַהּמְ

ָרֵאל,  ית ִיׂשְ י ֶכֶרם יהו''ה ְצָבאֹות ּבֵ ֶהם ֶנֱאַמר ּכִ ּבָ ׁשֶ
ֶהם, ֵהֵנצּו  ִכיָנה ּבָ ְ ִהיא ַהׁשּ ֶפן, ׁשֶ ִנְרֶאה ֲהָפְרָחה ַהּגֶ

ִרּמֹון.  ֵלִאים ִמְצוֹות ּכָ ּמְ   ָהִרּמֹוִנים, ֵאּלּו אֹוָתם ׁשֶ

ּכְרָמִים, הָא אִית קָם רַּבִי ׁשִמְעֹון וְָאמַר סָבָא סָבָא, נַׁשְּכִימָה לַ
דְׂשָמּונִי נֹוטֵרָה אֶת  (שיר א ו)ּכְרָמִים ּדְלַאו אִינּון יִׂשְרָאֵל, ּכְגֹון 

הַּכְרָמִים ּכַרְמִי ׁשֶּלִי לֹא נָטָרְּתִי, וְאִינּון עִרְבּובְיָא דְעִרֶב רַב, ּדְאִינּון 
ד יֵיתֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ מְעּורָבִין ּבְהֹון ּבְיִׂשְרָאֵל ּבְגָלּותָא, ּובְגִין ּדָא כַ

הּוא לְגַּבֵי ׁשְכִינְּתָא, אִיהּו יֵימָא לְגַּבָּה, נַׁשְּכִימָה לַּכְרָמִים, נִרְאֶה 
אִם ּפָרְחָה הַּגֶפֶן ּבְהֹון, ּדְאִּתְמַר ּבָּה ּכִי כֶרֶם יהו''ה צְבָאֹות ּבֵית 

מַלְיָין מִצְֹות ּכָרִּמֹונִים, יִׂשְרָאֵל, הֵנֵצּו הָרִּמֹונִים אִּלֵין וַּדַאי אִינּון ּדְ 
ׁשָם אֶּתֵן אֶת ּדֹודַי לָךְ, אִּלֵין ּדְאִינּון רְחִימִין ּדִילָךְ, ּתַּמָן יְהִיבְנָא 
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ּכִי הִּנֵה הַּסְתָו עָבָר ׁשּולְטָנּו דִׁשְָאר מְמַּנָן דְאּומִין,  (שיר ב יא)לֹון לָךְ, 
  רֶב רַב. הַּגֶׁשֶם חָלַף הָלַךְ לֹו ׁשָלְטָנּותָא דְעִ

ָרִמים,  יָמה ַלּכְ ּכִ ְמעֹון ְוָאַמר: ָזֵקן ָזֵקן, ַנׁשְ י ׁשִ ָקם ַרּבִ
מּוִני  ָ ׂשּ מֹו ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵאיָנם ִיׂשְ ָרִמים ׁשֶ ֲהֵרי ֵיׁש ּכְ
י, ְוֵהם  י לֹא ָנָטְרּתִ ּלִ ְרִמי ׁשֶ ָרִמים ּכַ נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ

ֵהם ְמעָֹרבִ  ל ָהֵעֶרב ַרב, ׁשֶ ים ִעם ָהִעְרּבּוְבָיה ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֹבא ַהּקָ ּיָ ׁשֶ ּום ֶזה, ּכְ לּות, ּוִמׁשּ ּגָ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ
יָמה  ּכִ ִכיָנה, הּוא יֹאַמר ֵאֶליָה ַנׁשְ ְ הּוא ֶאל ַהׁשּ
ֱאַמר  ּנֶ ֶהם, ׁשֶ ֶפן ּבָ ְרָחה ַהּגֶ ָרִמים, ִנְרֶאה ִאם ּפָ ַלּכְ
ָרֵאל, ֵהֵנצוּ  ית ִיׂשְ י ֶכֶרם יהו''ה ְצָבאֹות ּבֵ ּה ּכִ  ּבָ
ֵלִאים ִמְצוֹות  ּמְ אי אֹוָתם ׁשֶ ָהִרּמֹוִנים, ֵאּלּו ַוּדַ
ֵהם  ן ֶאת ּדֹוַדי ָלְך, ֵאּלּו ׁשֶ ם ֶאּתֵ ִרּמֹוִנים, ׁשָ ּכָ
ָתו  י ִהּנֵה ַהּסְ י אֹוָתם ְלְך, ּכִ ם ָנַתּתִ ְך, ׁשָ ּלְ אֹוֲהִבים ׁשֶ

ים,  -ָעָבר  ל ָהַעּמִ ים ׁשֶ ָאר ַהְמֻמּנִ ל ׁשְ ְלטֹוָנם ׁשֶ ׁשִ
ם  ׁשֶ ְלטֹון ָהֵעֶרב ַרב.  -ָחַלף ָהַלְך לֹו ַהּגֶ   ׁשִ

  :(ע''ד.)זוהר פרשת אחרי מות 

ּכְתַּפּוחַ ּבַעֲצֵי הַּיַעַר ּכֵן ּדֹודִי ּבֵין  (שיר השירים ב)רִּבִי חִּיָיא ּפָתַח. 
הַּבָנִים וְגֹו'. הַאי קְָרא אּוקְמּוהָ חַבְרַּיָיא, אֲבָל ּכַמָה חֲבִיבָה ּכְנֶסֶת 

י קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא. ּדְהִיא מְׁשַּבַחַת לֵיּה ּבְהַאי. הָכָא יִׂשְרָאֵל קָמֵ
לְאִסְּתַּכְלָא, אֲמַאי מְׁשַּבַחַת לֵיּה ּבְתַּפּוחַ, וְלָא ּבְמִּלָה ָאחֳרָא,  תאִי

 אֹו ּבִגְוָונִין אֹו ּבְרֵיחָא אֹו ּבְטַעְמָא. 
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ַתח,  יא ּפָ י ִחּיָ ֲעֵצי הַ  (שיר ב)ַרּבִ ַתּפּוַח ּבַ ן ּדֹוִדי ּכְ ַער ּכֵ ּיַ
ֲארּו ַהֲחֵבִרים,  ה ּבֵ סּוק ַהּזֶ ִנים ְוגֹו'. ֶאת ַהּפָ ין ַהּבָ ּבֵ
דֹוׁש  ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ֲחִביָבה ּכְ ּמָ ֲאָבל ּכַ
אן ֵיׁש  ֶזה. ּכָ ַחת אֹותֹו ּבָ ּבַ ִהיא ְמׁשַ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ

ַחת אֹותֹו בְּ  ּבַ ה ִהיא ְמׁשַ ַתּפּוַח ְולֹא ְלִהְתּבֹוֵנן, ָלּמָ
ַטַעם?  ֵריַח אֹו ּבְ ְגָוִנים אֹו ּבְ ָדָבר ַאֵחר, אֹו ּבִ   ּבְ

אֲבָל הֹואִיל ּוכְתִיב ּתַּפּוחַ, ּבְכֹּלָא הִיא מְׁשַּבַחַת לֵיּה, ּבִגְוָונִין, 
ּבְרֵיחָא, ּובְטַעְמָא. מַה ּתַּפּוחַ הּוא ַאסּוותָא לְכֹּלָא, אּוף קּודְׁשָא 

תָא לְכֹּלָא. מַה ּתַּפּוחַ אִׁשְּתְכַח ּבִגְוָונֵי, ּכְמָה ּבְרִיךְ הּוא ַאסּוו
ּדְאֹוקִימְנָא, אּוף קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא אִׁשְּתְכַח ּבִגְוָונִין עִּלָאִין. ַמה 
ּתַּפּוחַ אִית ּבֵיּה רּוחָא ּדָקִיק מִּכָל ׁשְָאר אִילָנֵי, אּוף קּודְׁשָא ּבְרִיךְ 

וְרֵיחַ לֹו ּכַּלְבָנֹון. מַה ּתַּפּוחַ טַעְמֵיּה מְתִיקָא,  יד)(הושע הּוא ּכְתִיב ּבֵיּה 
  חִּכֹו מַמְּתַּקִים.  (שיר השירים ה)אּוף קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכְתִיב ּבֵיּה 

ַחת  ּבַ ּכֹל ִהיא ְמׁשַ ּפּוַח, ּבַ ֲאָבל הֹוִאיל ְוָכתּוב ּתַ
ַעם. ַמה תַּ  -אֹותֹו  ֵריַח, ּוַבּטַ ָוִנים, ּבָ ּגְ ּפּוַח הּוא ּבַ

רּוְך הּוא ְרפּוָאה  -ְרפּוָאה ַלּכֹל  דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
ַאְרנּו  ּבֵ מֹו ׁשֶ ְגָוִנים, ּכְ ּפּוַח ִנְמָצא ּבִ  -ַלּכֹל. ַמה ּתַ

ְגָוִנים ֶעְליֹוִנים. ַמה  רּוְך הּוא ִנְמָצא ּבִ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
ָאר ָהֵעִצים  ל ׁשְ ק ִמּכָ ּפּוַח ֵיׁש ּבֹו ֵריַח ּדַ ַאף  -ּתַ

ָבנֹון. ַמה  ּלְ תּוב ּבֹו ְוֵריַח לֹו ּכַ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
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ּפּוַח ַטֲעמֹו ָמתֹוק  תּוב  -ּתַ רּוְך הּוא ּכָ דֹוׁש ּבָ ַאף ַהּקָ
ים.  ּקִ   ּבֹו ִחּכֹו ַמְמּתַ

וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא מְׁשַּבַח לָּה לִּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ּכְׁשֹוׁשַּנָה, וְהָא 
נָא מִלֵי, אֲמַאי ּכְׁשֹוׁשַּנָה, וְהָא אִּתְמַר. רִּבִי יְהּודָה ָאמַר, אֹוקִימְ

ּבְׁשַעֲתָא ּדְַאסְּגִיאּו זַּכָאֵי ּבְעָלְמָא, ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל סַּלְקָא רֵיחִין טָבִין, 
  ּומִתְּבָרְכָא מִּמַלְּכָא קַּדִיׁשָא, וְַאנְּפָהָא נְהִירִין. 

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ מֹו  ְוַהּקָ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַח ֶאת ּכְ ּבֵ ְמׁשַ
מֹו  ה ּכְ ָבִרים ָלּמָ ַאְרנּו ֶאת ַהּדְ ה, ַוֲהֵרי ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ
ָעה  ׁשָ י ְיהּוָדה ָאַמר, ּבְ ֵאר. ַרּבִ ה, ַוֲהֵרי ִנְתּבָ ּנָ ׁשֹוׁשַ
ָרֵאל ַמֲעָלה  ֶנֶסת ִיׂשְ עֹוָלם, ּכְ יִקים ּבָ ים ַצּדִ ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ

דֹוׁש, ֵריחֹות טֹוִבים, וּ  ֶלְך ַהּקָ ֶרֶכת ִמן ַהּמֶ ִמְתּבָ
  ּוָפֶניָה ְמִאיִרים.

  : (קל''ג:)זוהר פרשת נשא 

ַער ֲעֵצי ַהיַּ ַתּפּוַח ּבַ  ּכְ

ּכְתַּפּוחַ ּבַעֲצֵי הַּיַעַר וְגֹו'. מַה  (שיר השירים ב)ּפָתַח רַּבִי ׁשִמְעֹון וְָאמַר, 
דְׁשָא ְּברִיךְ הּוא, ּתְרֵין ּתַּפּוִחין ּתַּפּוחַ זֶה ּכָלִיל ּבִתְלַת ּגְוָונֵי, ּכַךְ קּו

ּכָלִיל ׁשִיּתָא ּגְוָונֵי, ּותְרֵין ּתַּפּוחִין אִּלֵין, ּדְאִיּנּון ּתִּקּונָא ז', אִיּנּון 
 (משלי טז)ּכְלָלָא ּדְכָל ׁשִיתָא ּתִּקּונִין ּדַאֲמֵינָא. ּובְגִינֵיהֹון אִתְקָּיָים 

 ּבְאֹור ּפְנֵי מֶלֶךְ חַּיִים. 
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תָאנָא, מֵהָנֵי ּתַּפּוחִין נָפְקִין חַּיִין לְעָלְמָא, ּומְחַזְיָין חֵידּו לִזְעֵיר וְ
ּבְאֹור ּפְנֵי  (משלי טז)יָאֵר יְיָ ּפָנָיו אֵלֶיךָ. ּוכְתִיב  (במדבר ו)ַאּפִין. ּכְתִיב 

רֹובְּתָא מֶלֶךְ חַּיִים. ּבְאֹור ּפְנֵי מֶלֶךְ אִּלֵין אִיּנּון ּתְרֵין ּתַּפּוחִין ּדְתִקְ
ּדְבּוסְמָא ּדַאֲמֵינָא. יָאֵר יְיָ ּפָנָיו אֵלֶיךָ, ּפָנִים ּדִלְבַר, ּדְכַד נְהִרִין 

  מִתְּבָרֵךְ עָלְמָא. 

וְתָאנָא, ּכָל זְמַן ּדְהָנֵי ּבֹוצִינֵי ּדִלְבַר נְהִירִין, ּכָל עָלְמָא מִתְּבָרֵךְ, 
נֵי ּדִלְבַר ּכַךְ. ּתְרֵין ּתַּפּוחִין וְלָא אִׁשְּתְכַח רּוגְזָא ְּבעָלְמָא. ּומָה אִי הָ

  ּדִנְהִרִין ּתְדִירָא, ּדְחַּדָאן ּתְדִירָא עַל ַאחַת ּכַּמָה וְכַּמָה. 

ּתַנְיָא, ּכַד אִתְּגַּלְיָין ּתְרֵין ּתַּפּוחִין אִּלֵין, אִתְחֲזֵי זְעֵיר ַאּפִין 
חֶדְוָותָא. וְכָל אִיּנּון ּבְחֶדְוָותָא. וְכָל אִיּנּון ּבּוצִינִין ּדִלְּתַּתָא, ּבְ

ּדִלְּתַּתָא, נְהִרִין, וְכָל עָלְמִין חַּדָאן, ּוׁשְלֵימִין מִּכָל ׁשְלֵימּותָא. וְכֹּלָא 
חַּדָאן ּונְהִרִין. וְכָל טִיבּו לָא ּפָסִיק. ּכֻּלְהּו אִתְמַּלְיָין ּבְׁשַעֲתָא חֲדָא, 

  ּכֻּלְהּו חַּדָאן ּבְׁשַעֲתָא חֲדָא. 

, ּפָנִים ּדִלְבַר, אִית זְמַן ּדִנְהִרִין, וְאִית זְמַן ּדְלָא נְהִרִין. ּובְגִין ּתָא חֲזֵי
יָאֵר ּפָנָיו אִּתָנּו סֶלָה. מִכְלָל  (תהלים סז)ּכָךְ ּכְתִיב, יָאֵר יְיָ ּפָנָיו אֵלֶיךָ. 

  ּדְלָא הֲוִי ּתְדִירָא. אֶּלָא ּכַד אִתְּגַּלְיָין ּתַּפּוחִין ּדִלְעֵיּלָא. 

  :(רפ''ו:)ר פרשת האזינו זוה

ָרֵאל ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ   ַאׁשְ

ּכְתַּפּוחַ ּבַעֲצֵי הַּיַעַר וְגֹו'. זַּכָָאה  (שיר השירים ב)רִּבִי יִצְחָק ּפָתַח, 
חּולָקֵיהֹון ּדְיִׂשְרָאֵל ִמּכָל עַּמִין עֹובְדֵי ּכֹוכָבִים ּומַּזָלֹות, ּדְהָא ּכָל 

לְרַבְרְבָן מְמָנָן, ּבְׁשֻלְטָנּותָא עָלַיְיהּו. וְיִׂשְרָאֵל  ׁשְַאר עַּמִין אִתְיְהִיבּו
קַּדִיׁשִין, זַּכָָאה חּולָקֵיהֹון ּבְעָלְמָא ּדֵין ּובְעָלְמָא ּדְָאתֵי, ּדְלָא יָהַב 
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לֹון קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא לָא לְמַלְָאכָא, וְלָא לְׁשָלִיטָא ַאחֲרָא, אֶּלָא 
יּה, הֲדָא הּוא דִכְתִיב ּכִי חֵלֶק יְיָ' עַּמֹו. הּוא ָאחִיד לֹון לְחּולָקֵ

ּכִי יַעֲקֹב ּבָחַר לֹו יָּה. ּכְתַּפּוחַ ּבַעֲצֵי הַּיַעַר, מַה  (תהלים קלה)ּוכְתִיב, 
ּתַּפּוחַ מִתְּפָרְׁשָא ּבִגְוָונֹוי, עַל ּכָל ׁשְַאר אִילָנֵי חַקְלָא, ּכַךְ קּודְׁשָא 

תְרְׁשִים עַל ּכָל חֵילִין עִּלָאִין וְתַּתָאִין, ּבְגִין ּבְרִיךְ הּוא מִתְּפְרַׁש וְאִ
 יְיָ' צְבָאֹות ׁשְמֹו, אֹות הּוא ּבְכָל חֵילָא ּדִלְעֵיּלָא.  (ישעיה מח)ּכָךְ 

ַתח,  י ִיְצָחק ּפָ ַער  (שיר השירים ב)ַרּבִ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ּכְ
ל ֻאּמ  ָרֵאל ִמּכָ ל ִיׂשְ ֵרי ֶחְלָקם ׁשֶ ֹות עֹוְבֵדי ְוגֹו'. ַאׁשְ

נּו  ָאר ָהֻאּמֹות ִנּתְ ל ׁשְ ֲהֵרי ּכָ לֹות, ׁשֶ ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ
ָרֵאל  יִטים ֲעֵליֶהם. ְוִיׂשְ ּלִ ים ׁשַ ִרים ְמֻמּנִ ְלׂשָ
א,  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ֵרי ֶחְלָקם ּבָ ים, ַאׁשְ ְקדֹוׁשִ

רּוְך הּוא לֹא ְלַמְלאָ  דֹוׁש ּבָ ּלֹא ָנַתן אֹוָתם ַהּקָ ְך ׁשֶ
א הּוא ִיֵחד אֹוָתם ְלֶחְלקֹו.  יט ַאֵחר, ֶאּלָ ּלִ ְולֹא ְלׁשַ

י ֵחֶלק ה' ַעּמֹו, ְוָכתּוב  תּוב ּכִ ּכָ י  (תהלים קלה)ֶזהּו ׁשֶ ּכִ
ּפּוַח  ַער, ַמה ּתַ ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ַחר לֹו ָיּה. ּכְ ַיֲעקֹב ּבָ

ֶדה, כָּ  ָ ָאר ֲעֵצי ַהׂשּ ל ׁשְ ְגָוָניו ַעל ּכָ ק ּבִ ְך ִמְתַחּלֵ
ל ֲחָילֹות  ם ַעל ּכָ ק ְוִנְרׁשָ רּוְך הּוא ִמְתַחּלֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ּום ֶזה  ה' ְצָבאֹות  (ישעיה מח)ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ִמׁשּ
ל ַמְעָלה.  ָכל ָצָבא ׁשֶ מֹו, אֹות הּוא ּבְ   ׁשְ

ּפּוחַ  ּתַ ִרים ּבַ ְתַחּבְ ּמִ ה ְגָוִנים ׁשֶ ֹלׁשָ   ׁשְ
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יךְ הּוא ּכְתַּפּוחַ, ּדְאִית ּבֵיּה ּתְלַת ּגַוְונִין. ּכְֶנסֶת ּתָא חֲזֵי, קּודְׁשָא ּבְרִ
יִׂשְרָאֵל ּכְׁשֹוׁשַּנָה. ַמאן ׁשֹוׁשַנָה. ָאמַר ִרּבִי ַאּבָא, ׁשֹוׁשַנָה סְתָם, 
ׁשֹוׁשַנָה ּדְאִתְּכְלִילַת ּבְׁשִית טַרְּפֵי, ׁשֹוׁשַנָה ּדָא ּגְוָונֵיּה חִּוָור וְסּומָק. 

  רֵין ּגְוָונֵי, סּומָק וְחִּוָור, הָכִי ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל. וְכֹּלָא הּוא ּתְ

ׁש ּבֹו  ּיֵ ַתּפּוַח, ׁשֶ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ּבֹא ְרֵאה, ַהּקָ
ה. ֵאיזֹו  ּנָ מֹו ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ה ְגָוִנים. ּכְ לֹׁשָ ׁשְ
ֶפת, ְסָתם ה ֻמּקֶ ּנָ א, ׁשֹוׁשַ י ַאּבָ ּנָה? ָאַמר ַרּבִ  ׁשֹוׁשַ
ָוֶניָה  ה זֹו ּגְ ּנָ ה ָעִלים. ׁשֹוׁשַ ָ ׁשּ ׁשִ ְכֶלֶלת ּבְ ּנִ ה ׁשֶ ּנָ ׁשֹוׁשַ

ֵני ְגָוִנים  ׁשְ ָאדם ְוָלָבן.  -ָלָבן ְוָאדם, ְוַהּכֹל הּוא ּבִ
ָרֵאל.  ֶנֶסת ִיׂשְ ְך ּכְ   ּכָ

 : קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא ּכְתַּפּוחַ, ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל ּכְׁשֹוׁשַּנָה. ּדְהָכִי(רפ''ז.)
ּתַחַת הַּתַּפּוחַ עֹורַרְּתִיךָ. ּתַחַת  (שיר השירים ח)ָאמְרָה ּכְנֶסֶת יִׂשְרָאֵל, 

ּבְָאן אֲתָר הִיא. אֶּלָא אִֵּלין אֲבָהָתִין ּדְַאמָרָן. רִּבִי  (דף רפ''ז ע''א)הַּתַּפּוחַ 
ין יֹוסֵי ָאמַר, ּדָא יֹובְלָא. רִּבִי ַאּבָא ָאמַר, ּכֹּלָא ׁשַּפִיר, אֶּלָא אִּלֵ

  אֲבָהָן ּדְקַָאמְרָן, אִּלֵין אִיּנּון ג' ּגְוָונֵי, ּדְמִתְחַּבְרָן ּבַתַּפּוחַ. 

מֹו  ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ מֹו ַתּפּוַח, ּכְ רּוָך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל,  ְך ָאְמָרה ְכֶנֶסת ִיׂשְ ּכָ ה. ׁשֶ ּנָ  (שיר השירים ח)ׁשֹוׁשַ

יְך.  ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ ּפּוַח ּתַ ַחת ַהּתַ ֵאיֶזה  -ּתַ ּבְ
י יֹוֵסי  ָאַמְרנּו. ַרּבִ א ֵאּלּו ָהָאבֹות ׁשֶ ָמקֹום ֶזה? ֶאּלָ
א  א ָאַמר, ַהּכֹל ָיֶפה, ֶאּלָ י ַאּבָ ָאַמר, ֶזה יֹוֵבל. ַרּבִ



  ל"‰‡ריז וכתבי ‰ק„וש זו‰ר â 'ב חלק â זו‰ר ט"ו בשבט
 

מו

ה  לֹׁשָ ָאנּו אֹוְמִרים, ֵאּלּו ֵהם ׁשְ ֵאּלּו ָהָאבֹות ׁשֶ
ּפּוַח.  ּתַ ִרים ּבַ ְתַחּבְ ּמִ   ְגָוִנים ׁשֶ

  (קכ''א.)הר פרשת משפטים וז

הּוא ֵעץ ַהַחיִּ    יםִאיָלן, ׁשֶ

וְיִׂשְרָאֵל אִתְקְרִיאּו אִילָנָא רַּבָא וְתַּקִיף, ּומָזֹון לְכֹּלָא ּבֵיּה. ּבֵיּה 
אֹורַיְיתָא, ּדְאִיהִי מְזֹונָא לְעֵיּלָא. ּבֵיּה צְלֹותָא, ּדְאִיהִי מְזֹונָא 

לְָאכִין לֵית לֹון מְזֹונָא, אֶּלָא ּבְיִׂשְרָאֵל. וַאֲפִיּלּו מַ (נ''א לעילא)לְתַּתָא. 
ּדְאִי לָאו ּדְיִׂשְרָאֵל יִתְעַּסְקּון ּבְאֹורַיְיתָא, לָא הֲוָה נָחִית לֹון מְזֹונָא, 

עֵץ  (משלי ג)מִסְטַר ּדְאֹורַיְיתָא, ּדְַאמְּתִילָא לָעֵץ, הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
 לְאִיבָא, ּדְאִיהִי מִצְוָה. חַּיִים הִיא לַּמַחֲזִיקִים ּבָּה. ּו

יף ּובֹו ָמזֹון ַלּכֹל.  דֹול ְוַתּקִ ָרֵאל ִנְקְראּו ִאיָלן ּגָ ְוִיׂשְ
ִהיא  ה, ׁשֶ ִפּלָ ִהיא ָמזֹון ְלַמְעָלה. ּבֹו ּתְ ּבֹו ּתֹוָרה, ׁשֶ
א  ְלָאִכים ֵאין ָמזֹון ֶאּלָ ה. ַוֲאִפּלּו ַלּמַ ָמזֹון ְלַמּטָ

ָראֵ  ִאם ִיׂשְ ָרֵאל. ׁשֶ ִיׂשְ ּתֹוָרה, לֹא ּבְ קּו ּבַ ל לֹא ִיְתַעּסְ
ָלה  ְמׁשְ ּנִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ד ׁשֶ ָהָיה יֹוֵרד ָלֶהם ָמזֹון ִמּצַ

תּוב  ּכָ ֲחִזיִקים  (משלי ג)ְלֵעץ. ֶזהּו ׁשֶ ים ִהיא ַלּמַ ֵעץ ַחּיִ
הּוא ִמְצָוה.  ִרי, ׁשֶ ּה. ְוַלּפְ   ּבָ

א. וְלָא הֲוָה נָחִית מַּיָא וְהָכִי אֹורַיְיתָא ַאמְּתִילַא לְמַּיָא. וְהָנֵי לְאֶׁשָּ
לְבַׁשְּלָא  (ס''א מלעילא)מִּלְעֵיּלָא, וְחַמָה ּדְאִיהִי אֶׁשָּא, לָא הֲוָה נָחִית 

(שיר ּפֵירֹות הָאִילָן. אֶּלָא, ּבְגִין יִׂשְרָאֵל. ּובְגִין ּדָא אִּתְמַר ּבְיִׂשְרָאֵל, 

י מִצְֹות. וְהַּגְפָנִים סְמָדָר הַּתְאֵנָה חָנְטָה פַּגֶיהָ, אִּלֵין מָארֵ השירים ב)
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נָתְנּו רֵיחַ, ּכַד ּפַתְחִין ּבְתִיּובְּתָא, ּומִּיַד אִּתְמַר ּבְיִׂשְרָאֵל, קּומִי לָךְ 
  רַעְיָתִי יָפָתִי ּולְכִי לָךְ, מִן ּגָלּותָא. 

ה ְלֵאׁש, ְולֹא ָהיּו  ָלה ְלַמִים, ְוֵאּלֶ ְוָכָך ַהּתֹוָרה ִנְמׁשְ
ִהיא ֵאׁש, לֹא יֹוְרִדים ַמִים מִ  ה ׁשֶ ְלַמְעָלה, ְוַחּמָ
רֹות ָהִאיָלן,  (מלמעלה)ָהְיָתה יֹוֶרֶדת  ל ֶאת ּפֵ ֵ ְלַבׁשּ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ּום ֶזה ֶנֱאַמר ּבְ ָרֵאל, ּוִמׁשּ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ֶאּלָ
ֲעֵלי ִמְצוֹות.  (שיר ב) יָה. ֵאּלּו ּבַ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ַהּתְ

ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנוּ  ְתׁשּוָבה,  ְוַהּגְ ּפֹוְתִחים ּבִ ׁשֶ ֵריַח, ּכְ
ָרֵאל, קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי  ִיׂשְ ד ֶנֱאַמר ּבְ ּוִמּיָ

לּות.    ָלְך, ִמן ַהּגָ

ּובְגִין ּדָא ּבְאִילָן, ּדְאִיהּו עֵץ הַחַּיִים, ּבְאֹורַיְיתָא, ּבְאִּלֵין ּדְמִׁשְּתַּדְלִין 
ה, ּומְעַׂשְּרִין לֵיּה, ּדְׁשַרְיָא יּו''ד עָלַיְיהּו, ּבָּה, ָאזְלִין ּבָתַר חֲנָטָ

ּדְאִיהִי חָכְמָ''ה, א' מִי' ּובָה מִתְּכַּנְׁשִין ה''ה, ּדְאִיּנּון ּפֵירֹות הָאִיָלן. 
ּומַאן אִילָן. ו'. אֲבָל ׁשְַאר עַּמָא, ַאחַר לְקִיטָתֹו מִן ּגָלּותָא, עִׂשּּורֹו. 

ּולְקַחְּתֶם לָכֶם ּבַּיֹום הָרִאׁשֹון  (ויקרא כג)מַר ּבְהֹון, אִיּנּון צַּדִיקִים ּדְאִּתְ 
ּפְרִי עֵץ הָדָר. הָדָר ּבְעֹובָדֵיהֹון, ּדַאֲחִידָאן ּבְמָארֵי ּתֹורָה ּומִצְֹות, 

 (נ''א ולגבי זרעים דתבואה ואחר חנטה אזלינן לגבייהו)וְַאחַר חֲנָטָה ָאזְלֵינָן לְגַּבַיְיהּו 
  ּכְאִילָן. 

ּתֹוָרה, ּוִמׁשּ  ים, ּבַ הּוא ֵעץ ַהַחּיִ ִאיָלן, ׁשֶ ּום ֶזה ּבָ
ּה הֹוְלִכים ַאַחר ֲחָנָטה  ִלים ּבָ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ֵאּלּו ׁשֶ ּבְ
ִהיא  ֹוֶרה ֲעֵליֶהם יֹו''ד, ׁשֶ ׁשּ ִרים אֹותֹו, ׁשֶ ְ ּוְמַעׂשּ
רֹות  ֵהם ּפֵ ִסים ה''ה, ׁשֶ ּנְ ָחְכָמ''ה, א' ִמי', ּוָבּה ִמְתּכַ
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ָאר ָהָעם, ַאַחר  ָהִאיָלן. ּוַמהוּ  ָהִאיָלן? ו'. ֲאָבל ׁשְ
לּות  יִקים  -ְלִקיָטתֹו ִמן ַהּגָ ּורֹו, אֹוָתם ַצּדִ ִעׂשּ

ֶהם  ֱאַמר ּבָ ּנֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון  (ויקרא כג)ׁשֶ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ
ַבֲעֵלי  ֲאחּוִזים ּבְ יֶהם, ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ִרי ֵעץ ָהָדר. ָהָדר ּבְ ּפְ

יֶהם תֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוַאחַ  ר ְלִקיָטה הֹוְלִכים ְלַגּבֵ
ִאיָלן.  (ולגבי זרעים של תבואה. ואחר חנטה הולכים אליהם)   ּכְ

ה ָאחּוז ְלַמְעָלה ְוָאחּוז ְלַמּטָ ב ׁשֶ יֹוַקן ַהּלֵ  ֶאְתרֹוג הּוא ּדְ

ּובְגִין ּדָא אּוקְמּוהָ ּבְמַּסֶכֶת קִּדּוׁשִין, וְקָא ַמׁשְמַע לָן ּדְאֶתְרֹוג ּכְיָרָק, 
ּיָרָק ּדַרְּכֹו לִיגָדֵל עַל ּכָל מַיִם, ּובִׁשְעַת לְקִיטָתֹו עִׂשּורֹו. אּוף מַה 

אֶתְרֹוג נָמֵי ּדַרְּכֹו לִיגָדֵל וְכּו' ּומִּסִטְרָא ּדְחָכְמָה, אֵין מַיִם אֶּלָא 
ּתֹורָה. ּובַאֲתַר ַאחֲרָא לְעֵיּלָא, וְהָא ּדִתְנָן, אֶתְרֹוג ׁשָוְה לָאִילָן 

ּדְרָכִים, הָא אֶתְרֹוג, ָאחִיד ב' סִטְרִין, וְאֶתְרֹוג אִיהּו ּבִׁשְלֹׁשָה 
ּדִּיּוקְנָא ּדְלִּבָא, ּדְָאחִיד לְעֵיּלָא וְָאחִיד לְתַּתָא. ָאחִיד לְעֵיּלָא, הַּלֵב 
רֹואֶה. ָאחִיד לְתַּתָא, ּבְדַעַת. ּכְמָה ּדְאּוקְמּוהָ, הַּלֵב יֹודֵעַ. ּדַעַת 

אִיבָא ּדִילֵיּה. עַיְינִין ּדְאִיּנּון ּפִּקּודִין, ּדִּבְהֹון אִיהִי אִילָנָא, ּתֹורָה 
  . (ע''כ רעיא מהימנא)הַּלֵב רֹואֶה. 

א  ין, ּבָ ֶכת ִקּדּוׁשִ ַמּסֶ ְרׁשּוָה ּבְ ּום ֶזה ּפֵ ּוִמׁשּ
ֵדל  ְרּכֹו ִלּגָ ָרק ּדַ ָיָרק. ַמה ּיָ ֶאְתרֹוג ּכְ ִמיֵענּו ׁשֶ ְלַהׁשְ

ַעת ְלִקי ל ַמִים ּוִבׁשְ ּורֹו, ַאף ֶאְתרֹוג ַעל ּכָ ָטתֹו ִעׂשּ
ל ַהָחְכָמה, ֵאין ַמִים  ד ׁשֶ ֵדל ְוכּו' ּוִמּצַ ְרּכֹו ִלּגָ ם ּדַ ּגַ
ִנינּו,  ָ ׁשּ א ּתֹוָרה. ּוְבָמקֹום ַאֵחר ְלַמְעָלה, ְוֶזה ׁשֶ ֶאּלָ
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ה ְדָרִכים., ֲהֵרי ֶאְתרֹוג  לֹׁשָ ׁשְ ֶוה ָלִאיָלן ּבִ ֶאְתרֹוג ׁשָ
ֵני ְצָדִדים, ְוֶאתְ  ָאחּוז אֹוֵחז ׁשְ ב ׁשֶ יֹוַקן ַהּלֵ רֹוג הּוא ּדְ

ה. ָאחּוז ְלַמְעָלה  ב  -ְלַמְעָלה ְוָאחּוז ְלַמּטָ ַהּלֵ
ה  ב  -רֹוֶאה. ָאחּוז ְלַמּטָ ֲארּוָה, ַהּלֵ ּבֵ מֹו ׁשֶ ַדַעת, ּכְ ּבְ

ּלֹו. ָהֵעיַנִים  ִרי ׁשֶ ַעת ִהיא ִאיָלן, ַהּתֹוָרה ַהּפְ יֹוֵדַע. ּדַ
ֶהן  ּבָ ְצוֹות ׁשֶ ֵהן ַהּמִ ב רֹוֶאה.  -ׁשֶ   .(ע''כ רעיא מהימנא)ַהּלֵ

  (ט''ו:)זוהר פרשת שמות 

ל ְצָדֶדיהָ  ֶרת ִמּכָ ן ִנְסּתֶ יֹּוֵצאת ֵמַהּגַ ָבה ׁשֶ ְרּכָ   ַהּמֶ

אֲמַר לֵיּה ר' עֲקִיבָא, אִי הָכִי, הֲוָה לֵיּה לְמֵימַר, לָאֱגֹוז יָרַדְּתִי, מַהּו 
ּום ּדְהִיא ׁשְבָחָא ּדֶאֱגֹוזָא. מָה אֶל ּגִּנַת אֱגֹוז יָרַדְּתִי. אֲמַר לֵיּה, מִׁשּ

אֱגֹוזָא, טְמִירָא ּוסְתִימָא מִּכָל סִטְרֹוי, ּכַךְ רְתִיכָא ּדְנָפְקָא מִּגִנְּתָא, 
סְתִימָא מִּכָל סִטְרֹוי. מַה אִיּנּון ַארְּבַע קְרִיׁשִין ּדִי ּבֶאֱגֹוזָא, מִתְחַּבְרָן 

יסָא. ּכַךְ רְתִיכָא, מִתְחַּבְרָן ּבְהַאי ּגִיסָא, ּומִתְּפָרְׁשָן מֵהַאי ּגִ
ּבְַאחֲדּותָא ּבְחֶדְוָותָא ּבִׁשְלֵימּותָא, ּומִתְּפְרַׁש ּכָל חַד ּבְעִבְרֹוי, עַל 

הּוא הַּסֹובֵב אֶת ּכָל אֶרֶץ  (בראשית ב')מַה ּדְאִתְמָנֵי הֲדָא הּוא דִכְתִיב, 
  ם. הַחֲוִילָה הּוא הַהֹולֵךְ קִדְמַת ַאׁשּּור, וְכֵן ּכּוּלָ

ְך, ָהָיה לֹו לֹוַמר  י ֲעִקיָבא, ִאם ּכָ ָאַמר לֹו ַרּבִ
י? ָאַמר  ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ה ֶאל ּגִ י, ַמה ּזֶ ָלֱאגֹוז ָיַרְדּתִ
ל ָהֱאגֹוז. ָמה ֱאגֹוז  ְבחֹו ׁשֶ הּו ׁשִ ּזֶ ּום ׁשֶ לֹו, ִמׁשּ

ל ְצָדָדיו  ר ְוָטִמיר ִמּכָ ָבה  -ִנְסּתָ ְרּכָ ְך ַהּמֶ ּכָ
ּיֹוֵצאת מֵ  ל ְצָדֶדיָה. ּוָמה אֹוָתם ׁשֶ ֶרת ִמּכָ ן ִנְסּתֶ ַהּגַ
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ַצד ֶזה  ִרים ּבְ ֱאגֹוז ִמְתַחּבְ ּבָ ים ׁשֶ ָעה ְקָרׁשִ ַאְרּבָ
ַצד ֶזה  ִרים  -ְוִנְפָרִדים ּבְ ָבה ִמְתַחּבְ ְרּכָ ּמֶ ְך ּבַ ּכָ

ל ֶאָחד ְלֶעְברֹו  ֵלמּות, ְוִנְפָרד ּכָ ֶחְדָוה ּוׁשְ ַאְחדּות ּבְ ּבְ
ִהְתַמנָּ  ֶ תּוב ַעל ַמה ׁשּ ּכָ הּוא  (בראשית ב)ה. ֶזהּו ׁשֶ

ל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה, הּוא ַההֵֹלְך ִקְדַמת  ַהּסֵֹבב ֵאת ּכָ
ם.  ּלָ ּור, ְוֵכן ּכֻ   ַאׁשּ

ָאמַר רִּבִי עֲקִיבָא, הַאי לִכְלּוכָא ּדְהִיא ּבִקְלִיּפֹוי ּדֶאֱגֹוזָא, לְמָאי 
  ּגַּלֵי לֵיּה, ּבְהַאי ּגַּלֵי.  רְמִיזָא. ָאמַר לֵיּה, ַאף עַל ּגַב ּדְאֹורַיְיתָא לָא

ת ָהֱאגֹוז  ְקִלּפַ ּבִ ה ׁשֶ ְכלּוְך ַהּזֶ י ֲעִקיָבא, ַהּלִ ָאַמר ַרּבִ
ַהּתֹוָרה  ב ׁשֶ ְלָמה הּוא רֹוֵמז? ָאַמר לֹו, ַאף ַעל ּגַ

ָתה אֹותֹו  ה.  -לֹא ִגּלְ ּלֶ ֶזה ִמְתּגַ   ּבָ

ְמתִיקָן, ּורְמִיזָא אִית לֹון,  , מִּנְהֹון מְרִירָן, ּומִנְהֹון(ס''א שקדים)ּתָא חֲזֵי, 
אִית מָארֵי ּדְדִינָא קַׁשְיָא, וְאִית מָארֵי ּדְׁשֵירּותָא, אֲבָל ּכָל רְמִיזָא 
ּדְגַּלֵי ּבְאֹורַיְיתָא חָזִינָן ּדְדִינָא הֲוִי, וְהָכִי הּוא לְיִרְמִּיָהּו, ַאחְזּו לֵיּה 

נִי רֹואֶה. מַאי ׁשָקֵד. ׁשְקֵדִים מַּקֵל ׁשָקֵד אֲ (ירמיה א')ּבְדִינָא, ּדִכְתִיב, 
וַּיִגְמֹול ׁשְקֵדִים. ּומִן ּתֵיבּותָא  (במדבר י''ז)מַּמָׁש. וְכֵן ּבְמַּטֶה ַאהֲרֹן, 

וַּיׁשְקֹוד ה' עַל  (דניאל ט')מַּמָׁש, אִׁשְּתְמַע, ּדְהּוא ּדִינָא קַׁשְיָא. ּדִכְּתִיב, 
ּדְבָרִי, וְכֵן ּכּוּלָם. ָאמַר לֵיּה ר'  ׁשֹוקֵד אֲנִי עַל (ירמיה א')הָרָעָה. וְכֵן 

עֲקִיבָא, מַׁשְמַע ּכָל מַה ּדְעָבַד קּודְׁשָא ּבְרִיךְ הּוא, לְמֵילַף מִנֵיּה 
ּכָל ּפָעַל ה' לַמַעֲנֵהּו. ר' אֶלְעָזָר  (משלי ט''ז)חָכְמְתָא סַּגִיָאה, ּדִכְּתִיב, 

להִים אֶת ּכָל אֲׁשֶר עָׂשָה וַּיַרְא אֱ (בראשית א')ָאמַר מֵהָכָא, ּדִכְּתִיב, 
  וְהִּנֵה טֹוב מְאֹד. מַהּו מְאֹד. לְמֵילָף מִּנֵיּה חָכְמְתָא עִּלָָאה. 



  ל"‰‡ריז וכתבי ‰ק„וש זו‰ר â 'ב חלק â זו‰ר ט"ו בשבט
 

‡

ֵמֶהם ָמִרים ּוֵמֶהם ְמתּוִקים, ְוֶרֶמז  (שקדים)ּבֹא ְרֵאה, 
ית,  ֲעֵלי ֵראׁשִ ה, ְוֵיׁש ּבַ ֲעֵלי ִדין ָקׁשֶ ֵיׁש ָלֶהם: ֵיׁש ּבַ

ה  ּלָ ּגִ ל ֶרֶמז ׁשֶ ין, ֲאָבל ּכָ הּוא ּדִ ּתֹוָרה ָרִאינּו ׁשֶ ּבַ
תּוב  ּכָ ִדין, ׁשֶ  (ירמיה א)ְוָכְך הּוא ְלִיְרְמָיה ֶהְראּו לֹו ּבְ

ׁש.  ֵקִדים ַמּמָ ֵקד? ׁשְ ה ׁשָ ֵקד ֲאִני רֶֹאה. ַמה ּזֶ ל ׁשָ ַמּקֵ
ה ַאֲהרֹן,  ַמּטֵ ֵקִדים. ּוִמן  (במדבר ז)ְוֵכן ּבְ ְגמֹל ׁשְ ַוּיִ

ָמע שֶׁ  ׁש ִנׁשְ ָבה ַמּמָ תּוב ַהּתֵ ּכָ ה, ׁשֶ ין ָקׁשֶ (דניאל הּוא ּדִ

ָבִרי,  ט) קֹד ה' ַעל ָהָרָעה, ְוֵכן ׁשֵֹקד ֲאִני ַעל ּדְ ׁשְ ַוּיִ
ל ַמה  ָמע ּכָ י ֲעִקיָבא, ַמׁשְ ם. ָאַמר לֹו ַרּבִ ּלָ ְוֵכן ּכֻ
ּנּו ָחְכָמה  רּוְך הּוא, ִלְלמֹד ִמּמֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ֶ ׁשּ

תּוב  ּכָ ה, ׁשֶ י ּכֹ (משלי טז)ַרּבָ ֲעֵנהּו. ַרּבִ ַעל ה' ַלּמַ ל ּפָ
תּוב  ּכָ אן, ׁשֶ ְרא ֱאלִֹהים  (בראשית א)ֶאְלָעָזר ָאַמר ִמּכָ ַוּיַ

ה ְמֹאד?  ה ְוִהּנֵה טֹוב ְמֹאד. ַמה ּזֶ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ֶאת ּכָ
ּנּו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה.    ִלְלמֹד ִמּמֶ

  (רט''ו:)זוהר פרשת פנחס 

ת ְלעֶ  ּבָ תַקב ָחרּוִבים ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבָ   ֶרב ׁשַ

וְאֹוף הָכִי רִּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן ּפְדָת, ּדְהֲוָה ּדְחִיקָא לֵיּה ׁשַעֲתָא, ּדְלָא 
הֲוָה לֵיּה אֶּלָא קַב חֲרּובִין מְעֶרֶב ׁשַּבָת לְעֶרֶב ׁשַּבָת, ּכְמֹו לְרִּבִי 

ֹולָם חֲנִינָא. אֲמַאי הַאי, ּבָתַר ּדַהֲוַת ּבַת קֹול נַפְקַת וְאֹומֶרֶת, ּכָל הָע
 ּכֻּלֹו אֵינֹו נִיזֹון אֶּלָא ּבִׁשְבִיל חֲנִינָא ּבְנִי. 
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ָהְיָתה ְדחּוָקה לֹו  ָדת, ׁשֶ ן ּפְ י ִאלָעָזר ּבִ ְך ַרּבִ ְוַגם ּכָ
א ַקב ָחרּוִבים ֵמֶעֶרב  ּלֹא ָהָיה לֹו ֶאּלָ ָעה, ׁשֶ ָ ַהׁשּ
ה ֶזה?  י ֲחִניָנא. ָלּמָ מֹו ְלַרּבִ ת, ּכְ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ

ּלֹו ְלַאחַ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ת קֹול ְואֹוֶמֶרת: ּכָ ְצָאה ּבַ ּיָ ר ׁשֶ
ִני.  ִביל ֲחִניָנא ּבְ ׁשְ א ּבִ   ֵאינֹו ִנּזֹון ֶאּלָ

אֶּלָא אִיהּו ּגָרִים קֹודֶם, ּדְחָרַב ק''ב מִן י', ּדְאִיהּו יַּבֹ''ק. אּוף הָכִי 
ּומִּנֵיּה ַאתְיָא לָא הֲוָה לֵיּה אֶּלָא קַב חֲרּובִין. ּדְָאת י' אִיהּו יִחּוד, 

נְבִיעּו לְָאת ב', ּדְאִיהִי ּבְרָכָה, וְאִיהִי קֹדֶׁש, ּומִּנֵיּה אִתְקַּדָׁש ק', 
ּדְאִיהִי קִדּוׁשֵיה. וְרִּבִי ּפְדָת ּגָרִים לְמֶהֱוִי חֲרּובִין ּדִילֵיּה ק''ב, 

ב חֲרּובִין, ּדְאִיּנּון קְ''דּוׁשָה ּבְ''רָכָה, אּוף הָכִי לָא הֲוָה לֵיּה אֶּלָא קַ
אּוף הָכִי אִּיֹוב ּבֶן יְבָמָה הֲוָה, ּובְגִין ּדָא אִתְעַּנָׁש, עַל מַה ּדְאִירַע 

  לֹו ּכְבָר. 

הּוא  ֶהֱחִריב ַק''ב ִמן י', ׁשֶ ַרם קֶֹדם ׁשֶ א הּוא ּגָ ֶאּלָ
א ַקב ָחרּוִבים,  ְך לֹא ָהָיה לֹו ֶאּלָ ם ּכָ ַיּבֹ''ק. ּגַ

אֹות י' ִהיא ִיחּוד, ּוִממֶּ  ָאה ְנִביָעה ָלאֹות ׁשֶ ה ּבָ ּנָ
ׁש ק,  ה ִמְתַקּדֵ ּנָ ָרָכה, ְוִהיא קֶֹדׁש, ּוִמּמֶ ִהיא ּבְ ב', ׁשֶ
ַרם ִלְהיֹות  ָדת ּגָ ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ִהיא קֶֹדׁש. ְוַרּבִ ׁשֶ
ְך  ם ּכָ ''ָרָכה. ּגַ ה ּבְ ָ ֵהם ְק''ֻדׁשּ ּלֹו ַק''ב, ׁשֶ ָחרּוִבים ׁשֶ

א ַקב ָחרּוִבי ן לֹא ָהָיה לֹו ֶאּלָ ְך ִאּיֹוב ּבֶ ם ּכָ ם. ּגַ
ָבר ֵאַרע  ּכְ ֶ ּום ֶזה ֶנֱעַנׁש ַעל ַמה ׁשּ ְיָבָמה ָהָיה, ּוִמׁשּ

  לֹו. 



  ל"‰‡ריז וכתבי ‰ק„וש זו‰ר â 'ב חלק â זו‰ר ט"ו בשבט
 

‚

וְאִיּנּון ּדְלָא יַדְעֵי רָזָא ּדָא, ַאמְרֵי ּבְנֵי חַּיֵי ּומְזֹונֵי לָאו ּבִזְכּותָא 
לְַאבְרָהָם  ּתַלְיָא מִּלְתָא, אֶּלָא ּבְמַּזָלָא ּתַלְיָא מִּלְתָא. וְהָא חֲזֵינָא

ּדְחָזָא ּבְמַּזָלֵיּה, ּדְלָא הֲוָה עָתִיד לְמֶהֱוִי לֵיּה ּבְרָא, וְקּודְׁשָא ּבְרִיךְ 
וַּיֹוּצֵא אֹותֹו הַחּוּצָה  (בראשית טו)הּוא ַאּפִיק לֵיּה לְבָָרא, ּכְדִכְּתִיב 

ת ׁשֶּלָךְ, וַּיאמֶר הַּבֶט וְגֹו'. וְַאקְמּוהָ, דְָאמַר לֵיּה ּצֵא מֵאִּצְטַגְנִינּו
וְהֶעֱלָהּו לְמַעְלָה מֵהַּכֹכָבִים, וְָאמַר לֹו הַּבֶט נָא הַׁשָּמַיְמָה ּוסְפֹור 

  הַּכֹכָבִים. עַד הָכָא מִּלִין ּדְרַּבָנָן, וְּצָרִיךְ לְפָרְׁשָא לֹון ּבְדֶרֶךְ נִסְּתָר. 

ים  ִנים ַחּיִ ּלֹא ָיְדעּו סֹוד ֶזה, ָאְמרּו, ּבָ ְוֵהם ׁשֶ
לּוי ּוְמזֹונֹות  ל ּתָ ַמּזָ א ּבְ ָבר, ֶאּלָ לּוי ַהּדָ לֹא ִבְזכּות ּתָ

לֹו  ָרָאה ְבַמּזָ ָבר. ֲהֵרי ָרִאינּו ֶאת ַאְבָרָהם ׁשֶ ַהּדָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ן, ְוַהּקָ ּלֹא ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות לֹו ּבֵ ׁשֶ

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַוּיֹוֵצא  (שם טו)הּוא הֹוִציאֹו ַהחּוָצה, ּכְ
ָאַמר לֹו: ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹ  ט ְוגֹו'. ּוֵפְרׁשּוָה ׁשֶ אֶמר ַהּבֶ

ְך, ְוֶהֱעָלהּו ְלַמְעָלה  ּלְ ֵצא ֵמִאְצַטְגִנינּות ׁשֶ
ַמְיָמה ּוְסֹפר  ָ ט ָנא ַהׁשּ ֵמַהּכֹוָכִבים, ְוָאַמר לֹו: ַהּבֶ
ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו, ְוָצִריְך ְלָפֵרׁש  אן ּדִ ַהּכֹוָכִבים. ַעד ּכָ

ר ֶדֶרְך ִנְסּתָ   . אֹוָתם ּבְ

  (קנ''ד.)זוהר פרשת תרומה 

  בענין קדושת השולחן

קָמֵי קּודְׁשָא ּבְרִיךְ  (ס''א דאתעתד)זֶה הַׁשֻלְחָן אֲׁשֶר לִפְֵני יְיָ' ּדְאִתְעַּטָר 
הּוא. ׁשֻלְחָן ּדְבַר נָׁש, קַּיְימָא לְדַּכְָאה לֵיּה לְבַר נָׁש, מִּכָל חֹובֹוי. 
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רֵין קַיְימִין עַל ּפָתֹורֵיּה. מִּלֵי ּדְאֹורַיְיתָא. זַּכָָאה אִיהּו, מַאן ּדְאִּלֵין ּתְ
 וְחּולָָקא לְמִסְּכְנִין, מֵהַהּוא ׁשֻלְחָן. 

ר  ְתַעּטֵ ּמִ ר ִלְפֵני ה', ׁשֶ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ִלְפֵני  (שמזדמן)ֶזה ַהׁשּ
ל ָאָדם עֹוֵמד ְלַטֵהר  ְלָחנֹו ׁשֶ רּוְך הּוא. ׁשֻ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל ֲחָטאָ  ה ֶאת ָהָאָדם ִמּכָ ֵאּלֶ ֵרי הּוא ִמי ׁשֶ יו. ַאׁשְ
ְלָחנֹו  ַנִים עֹוְמִדים ַעל ׁשֻ ְ ְבֵרי תֹוָרה, ְוֵחֶלק  -ַהׁשּ ּדִ

ְלָחן.  ים. ֵמאֹותֹו ׁשֻ   ָלֲעִנּיִ

ָחה  ֶמן ּוִמׁשְ ְבָרכֹות ֶעְליֹונֹות, ְוׁשֶ ְלָחן ַהזֶּה ּבִ ֻ ִמיד ַהׁשּ ר ִיְהֶיה ּתָ ְמֻסּדָ
רּוְך הּוא יַ  דֹוׁש ּבָ ֶרה ָעָליוֶעְליֹוָנה ַהּקָ   ׁשְ

ּכַד סַּלְקִין הַהּוא ּפָתֹורָא מִּקָמֵיּה ּדְבַר נָׁש, ּתְרֵין מַלְָאכִין קַּדִיׁשִין 
ּמְנָן ּתַּמָן, חַד מִימִינָא, וְחַד מִׂשְּמָאלָא. חַד ָאמַר ּדָא אִיהּו אִזְּדַ

ׁשֻלְחָן ּדְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא, ּדִפְלַנְיָא קָא מְסַּדֵר קָמֵיּה, מְסַּדָר יְהֵא 
ּתָדִיר ּפָתֹורָא ּדָא, ּבְבִרְּכָאן עִלָאִין, ּומִׁשְחָא ּורְבּו עִּלָָאה, קּודְׁשָא 

א יִׁשְרֵי עֲלֹוי. וְחַד ָאמַר, ּדָא אִיהּו ׁשֻלְחָן ּדְמַלְּכָא קַּדִיׁשָא, ּבְרִיךְ הּו
ּדִפְלַנְיָא קָא מְסַּדֵר קָמֵיּה, ּדָא ּפָתֹורָא ּדִי עִּלָאֵי וְתַּתָאֵי יְבָרְכּון 
לֵיּה, מְסַּדָר יְהֵא הַאי ּפָתֹורָא קָמֵי עַּתִיק יֹומִין, ּבְהַאי עָלְמָא, 

  תֵי. ּובְעָלְמָא ּדְָא

ֵני  ְפֵני אֹותֹו ָאָדם, ׁשְ ְלָחן ִמּלִ ָעִלים אֹותֹו ׁשֻ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ִמין  ם, ֶאָחד ִמּיָ ִנים ְלׁשָ ּמְ ים ִמְזּדַ ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ
ֶלְך  ל ַהּמֶ ְלָחן ׁשֶ מֹאל. ֶאָחד אֹוֵמר: ֶזהּו ׁשֻ ְ ְוֶאָחד ִמׂשּ

ר ִיְהֶיה  ר ְלָפָניו, ְמֻסּדָ לֹוִני ְמַסּדֵ ּפְ דֹוׁש ׁשֶ ִמיד ַהּקָ ּתָ
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ָחה  ֶמן ּוִמׁשְ ְבָרכֹות ֶעְליֹונֹות, ְוׁשֶ ה ּבִ ְלָחן ַהּזֶ ֻ ַהׁשּ
ֶרה ָעָליו. ְוֶאָחד  רּוְך הּוא ַיׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶעְליֹוָנה ַהּקָ
לֹוִני  ּפְ דֹוׁש ׁשֶ ֶלְך ַהּקָ ל ַהּמֶ ְלָחן ׁשֶ ֻ אֹוֵמר: ֶזהּו ַהׁשּ

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹונִ  ְלָחן ׁשֶ ר ְלָפָניו, ֶזה ׁשֻ ים ְמַסּדֵ
יק  ְלָחן ֶזה ִלְפֵני ַעּתִ ר ִיְהֶיה ׁשֻ ְיָבְרכּו אֹותֹו, ְמֻסּדָ

א.  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ִמים ּבָ   ַהּיָ

רִּבִי ַאּבָא, ּכַד הֲוָה סַּלְקִין ּפָתֹורָא מִקָמֵיּה, הֲוָה חָפֵי לֵיּה, וַהֲוָה 
כִּסּופָא קָמֵי ׁשְלּוחֵי ָאמַר סְלִיקּו הַאי ּפָתֹורָא ּבִצְנִיעּו, ּדְלָא יְהֵא ּבְ

מַלְּכָא. ׁשֻלְחָן ּדְבַר נָׁש זָכֵי לֵיּה לְעָלְמָא ּדְָאתֵי, וְזָכֵי לֵיּה לִמְזֹונָא 
ּדְהַאי עָלְמָא, וְזָכֵי לֵיּה לְאִׁשְּתְמֹודְעָא לְטָב קָמֵי עַּתִיק יֹומִין, וְזָכֵי 

רִיךְ. זַּכָָאה אִיהּו חּולָקֵיּה לֵיּה לְאִּתֹוסְפָא חֵילָא ּורְבּו ּבַאֲתָר ּדְאִצְטְ
  ּדְהַהּוא ּבַר נָׁש, ּבְהַאי עָלְמָא ּובְעָלְמָא ּדְָאתֵי. 

ָפָניו,  ְלָחן ִמּלְ ֻ ָהיּו ַמֲעִלים ֶאת ַהׁשּ ׁשֶ א, ּכְ י ַאּבָ ַרּבִ
ְלָחן ֶזה  קּו ׁשֻ ה אֹותֹו ְוָהָיה אֹוֵמר: ַסּלְ ָהָיה ְמַכּסֶ

בּושָׁ  ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ְצִניעּות, ׁשֶ ֶלְך. ּבִ לּוֵחי ַהּמֶ ה ִלְפֵני ׁשְ
א, ְוזֹוֶכה לֹו  ָאָדם זֹוֶכה לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ְלָחן ׁשֶ ֻ ַהׁשּ
ַדע  ה אֹותֹו ְלִהּוָ ה, ּוְמַזּכֶ ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ זֹון ׁשֶ ַלּמָ
ה אֹותֹו ְלִהּתֹוֵסף  ִמים, ּוְמַזּכֶ יק ַהּיָ ְלטֹוב ִלְפֵני ַעּתִ

ִריְך. ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ל אֹותֹו  ּכַֹח ְוֹגֶדל ּבְ ָריו ֶחְלקֹו ׁשֶ ַאׁשְ
א.  ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ   ָאָדם ּבָ
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  כתבי האר"י ז"ל
  

  פרי עץ חיים

  

  דרוש למהרח"ו ז"ל, על סוד ט"ו באב, וט"ו בשבט

  

 סוד ט"ו בשבט וט"ו באב בא"ק ואבי"ע דיסוד

כבר כתבנו סדר המועדות, בחג הפסח עד ט"ו בשבט, נצח. 
ה, הוד. ולפי שפרשנו במקום אחר, חנוכה פורים, יסוד. חנוכ

בנצח, ופורים בהוד, יצדק מאוד ט"ו באב ביסוד, ויגיד עליו ריעו 
בט"ו בשבט, שהוא מלוי הלבנה, מלא כל הארץ, ודאי שמבין 
שניהם תתחנט עלים של פירות אילן כדלקמן. והנה ט"ו באב, 

ד בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים. כמבואר סוף תענית, וסו
הזיוגים יונקת מבינה, סוד יוה"כ, כמ"ש הנושא אשה לשם 
שמים, עונותיו נמחלין לו. וסוד כרמים, כטעם כי כרם י"י 
צבאות בית ישראל, כי כרם גימט' י' הויו"ת. ועוד פי' בעיגול, 
כמו כרם ביבנה, שכולם רואין זאת לתוספת צניעות, ונסמכו 

ימין לבא בקהל, מלתא של אותו יום, הואיל שבו הותר שבט בנ
והותרו השבטים לבא זה בזה, ובו ביטלו המבטל עלית הרגל, 
וכל הנטיעות של אותו יום, פסקה ערלה שלהם לזמן מועט, 
שהוא ב' שנים ומחצה דווקא, והוא שיעור תיקון הזמן שנחלקו 
ב"ש וב"ה פרק קמא דעירובין אם נוח לאדם שנברא וכו', עיין 

תי מדבר. ובו ניתנו הרוגי שם הפסוק ערלת לב, ובו כלו מ
ביתר לקבורה. ובו תבר מגל, שכל אותו יום כורתין עצים 
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למערכה ותו לא, לפיכך הרבוה בתפילות באותו יום, ומביאין 
קרבן עצים למערכה, כמ"ש בתענית, אלו הם ז' מעלות טובות 

  של אותו יום, המכונה ליסוד, שהוא ז' בכ"מ.

  

א עיני אל ההרים מאין סוד בחור שא עיניך וראה, בסוד אש
 יבא עזרי

ותנן התם באמרם, פי' בעל הכרמים, הנעשין שושבינן לזרע 
קודש, בסוד בחור שא עיניך וראה, בסוד אשא עיני אל ההרים 
מאין יבא עזרי, עזרי בסוד עזר כנגדו, ובנות ישראל יוצאות 
וחולות בכרמים ושוחקות, שהוא שבח גדול אליהם בכל זמן. 

רת דתנינן תמן ואומרת, אין הכונה זה בלי ואף לגירסא אח
ספק מאמרם, אלא על זקנות שבהם, שהיו אומרות כך, היינו 
את הילדות לצוותא ולצניעותא. לא יקשה אמרן ובלבד 
שתעטרני בזהובים, כי כן דרך הנשים שתאמרנה כך הזקנות 

  לשם הילדות כדי לחבבן בעיניהם: 

  

 ובלבד שתעטרנו בזהובים

יפות, עשירות, מיוחסות, בינונית, שנינו  -ת וטעם ד' משפחו
שם בברייתא, הן הנה היו מכוונות לד' אותיות שבשם, 
כשתסדרן לכולם שכינה ביניהן, הללו אומרין אין אשה אלא 
לנוי, הן ה' אחרונה, שחורה אני ונאוה, והללו אומרים תנו 
עיניכם במשפחה, שאין אשה אלא לבנים, סוד ו' שבשם. והללו 

ת בעושר, סוד ה' ראשונה, בינה. ועניות תולין עיניהם משתבחו
למרום, ליו"ד שבשם, חכמה עלאה, ואומר קחו מקחכם לשם 
שמים, שהוא גימטריא חכמה בכללות עשר, הרי י"פ ע"ג, 
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והלמד שמושית אינו מן המנין, ובלבד שתעטרנו בזהובים, פי' 
  לקנות בהם תכשיטין אחר הנשואין, דכולם בחכמה עשית:

  

 יזה מדה טובה תנוח דעתךבא

ובהכי דייק שפיר מה אתה בורר ולמי אתה בורר, פי' באיזה 
מדה טובה תנוח דעתך, וזו היא סמיכות פסוקים שבאו במשנה, 
כי הפסוקים שבאו בסוף משנה הם הסתכלות האנשים בשבחות 
של בנות, ופסוק דצאנה וראנה, היא התבוננות הבנות בעושר 

ה בנות במחול, שהוא עצמו יום דגברא. ואף ביה"כ תשמחנ
סליחה, ובו הזמנה לזווג על יום ח' דחג, ובו ניתנו לוחות שניות, 
סימן יפה נולדים שיהיה זרע ברך ה', מקרא שאין לו הכרע 
אשר ברכו י"י, ושהוא ברוך י"י בטרם תצא מרחם, ולפיכך 
במשנה נקרא יום חתונה למ"ת בלוחות שניות, וט"ו באב יום 

בהמ"ק שבשילה, שבו הותרו השבטים לבא זה שמחה לבנין 
בזה, ובמקדש ירושלים תבר מגל, ועליית הרגל שהוא שמחה 

  רבה, ודי בזה: 

 

 אלו אותיות שם כח שסערת הים נוחה מפניה

ודע, כי אותיות אהו"י, הם חיות גדול למועדי הוי"ה, אהו"י גופא 
 שם קדוש, היוצא מן אהי"ה הוי"ה, באותיות שהן פשוטות בלי

שום כפל, ואלו אותיות שם כח שסערת הים נוחה מפניה, אם 
תכתוב חותם זה על תורן הספינה, לאותו צד שהרוח נושבות. 
ומספרן כ"ב, שכל אותיות התורה נחות ע"י, שאין לשום אות 
הברה שתנוח בה בכח הנקודות, אלא בשיתוף אחד מאותיות 

ם "את אהו"י בסתר או בגלוי. וכן ר"ת "בראשית "ברא "אלהי
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"השמים "ואת "הארץ, שהוא פסוק ראשון דתורה גי' כ"ב, שלא 
  נברא שמים וארץ, אלא בשביל כ"ב אתוון דאורייתא: 

  

 זכר לשמיטה הקודמת אליו

וכבר גרם גלות מיעוט לאותיות אהו"י, א' נגרע מן כסא, וה' מן 
השם הגדול, כדכתיב על כס י"ה, י' נגרע מקרתא רבתא 

עדים ישוב הכל לאיתנו, א' בתשרי שהוא דירושלים, ובזכות מו
ר"ה, כונן למשפט כסאו. ו' בסיון. ה' חמשה ימים בין יה"כ 
לסוכות, והי' עצמה של יה"כ, ובצירוף י"ה הוא חג המצות, 
דכולא עלמא מיהת יה"כ הוא בסוד בינה, לפיכך תוקעין זכר 
ליובל, וקודם לכן מרננין ז"פ י"י הוא אלהים, זכר לשמיטה 

אליו, והם גי' תוצאות חיים, ר"ל י"י הוא האלהים גי'  הקודמת
קכ"ט. וז"פ קכ"ט תתק"ג, גי' תוצאות, להכניע ג"ץ שהיא ץ' 
פשוטה, ט' מאות, היוצאת מתחת הפטיש, דכתיב ביה למות 

  תוצאות. ורמז במספר אותיות ע"ה, וזה תיקונם שלא יזיק: 

  

 מכאן ואילך נזכה למצות סוכה

ת סוכה, כ"ז בסוד ענני כבוד בזכות מכאן ואילך נזכה למצו
אהרן, במספר ז"פ ה' הוא האלהים, והם היו ז' כנודע, ובזה 
גשם נדבות תניף אלהים, לצורך תבואת גר"ן, והם במספר 
מכוון בנ' דמנצפ"ך, והכל בזכות הברית של ערבות מואב, 
כדכתיב ביה י"י אלהיך כורת עמך היום, והוא רל"ב ת"ד ע"ח. 

ם במספר שו"ה, בת אשר, גי' תוצאות, והיא וכן ראשי בשמי
שכרה מברכת הזקן, שהצילה מתתק"ג מיני מיתות שנבראו 
בעולם, ונהפכו לה לתוצאות חיים. וכן ארור אתה מכל, גימ' 
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אכן כאדם תמותון, שנתלה חובה על ידיכן, אחר ע' שנים 
במספר אכן, תמותון, כמנין תתק"ב מיתות שבעולם, ומיתה 

חשבון תוצאות לא קחשיב, דלא אתערב  הנשיקה שמשלמת
במניניהון. וכאחד השרים תפולו, שהוא סמא"ל, מיוחד בשרים, 
שנטרד ממדרגתו. ואם תחבר עמהן מ"ה וב"ן גי' אלף, וז"ס 

  האלף לך שלמה:
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  ספר

  ט"ו בשבטזוהר 

  חלק ג�
  ותלמידיו הקדוש ט�מהבעש קצר ליקוט

, ‰ק„ושים מספרים, מעל‰ פישר, ‰לבון ‡רזי עליון מק„ושי: ליקוט ו‰ו‡
  .ומעלת‰ ק„ושת‰ ו‚ו„ל יסו„יים ועיקריים יסו„יים כללים ומקיפים

  

  קדושת לוי
 (אבות)

 ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה

ענין מה שכתוב בכתבי האר"י ז"ל על מחלוקת דר' אליעזר ור' 
יהושע חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולם. 

שאלו ואלו דברי אלהים חיים, היינו שבניסן היה  וכתב האר"י ז"ל
במחשבה, פירוש שבניסן היה צריך הסתכלות על המחשבה על מה 
נברא העולם, היינו בשביל ישראל שנקראו ראשית ומחמת זאת 
הוא משפיע כביכול לכנסת ישראל תמיד כל הברכות וכל הטובות, 

  כי בשבילם נברא העולם, והיינו שבניסן היה במחשבה:

מחמשה עשר בשבט עד ראש חודש ניסן כאשר היו מקדשים על 
פי הראיה מ"ה ימים, וכן מחמשה עשר באב עד ראש השנה מ"ה 

הכלל, כי ר' אליעזר ור' יהושע, חד סבר בניסן נברא עולם,  ימים.
(כז. ד"ה וחד סבר בתשרי נברא עולם. והנה התוספות בראש השנה 
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מצא מט"ו באב עד כ"ה מפרש האדם נברא בכ"ה באלול. ונ כמאן)
אלול ארבעים יום נגד יצירת הוולד. וכן למאן דאמר בניסן נברא 
עולם, האדם נברא בכ"ה באדר. נמצא מט"ו בשבט עד כ"ה אדר 
ארבעים יום נגד יצירת הוולד. ובאמת אנן פסקינן כשני המאן 
דאמרים. וזה שאנו עושין יומא דפגרא בט"ו באב וט"ו בשבט, 

וא הכנה לפסח ופסח הוא הכנה למתן תורה, ונמצא ט"ו בשבט ה
נמצא ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה, והא ראיה גם כן שהתורה 
ניתנה בסיון, ומשה רבינו ע"ה אמר משנה תורה בשבט ככתוב 
  בעשתי עשר חודש, הרי ראיה שחודש שבט הוא הכנה למתן תורה:

מחול  כי (תענית לא.) עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים.
הוא התנגדות שזה הוא נגד זה כן כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה 
וצדיק מבטל הגזירה רעה לטובה וזהו כביכול נגד הבורא. וזהו מחול 

  לצדיקים, כעין מחול כנ"ל:

  

  מאור ושמש
 (פרשת בשלח)

חנינא בני איננו מבקש כלל תענוגי העולם הזה רק מסתפק עצמו 
 ונים בזכותובקב חרובין לזה כל העולם ניז

 רמזי ט"ו בשבט:

בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות. יש לרמוז  (ראש השנה ב.)בגמרא 
המליך אות צדי"ק בלעיטה  (פרק ה)בזה על פי משנת ספר יצירה 

וקשר לו כתר וכו' וצר בהם דלי בעולם ושבט בשנה והמסס בנפש 
זכר ונקבה. ולפרש מאמר זה נראה כי הנה המדה העיקרית אשר 

האדם בה בשם צדיק הוא למשול על תאוותיו ולהתגבר נפש יתואר 
השכלית לבל ימשך אחר תאוות החומריות לבקש מעדנים לנפשו 
למלאות כרסו מהם, רק אכילתו בהשכל לצורך קיום גופו שיהיה 
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צדיק אוכל לשובע  (משלי יג, כה)נכון לעבודת בוראו וכמאמר הכתוב 
יום נפשו לעבוד את נפשו, שמתוך שאכילתו בהשכל וחכמה רק לק

ה' הוא נקרא צדיק. ואיש כזה הוא ממשיך שפע וחיות לכל 
בכל יום בת קול יוצאת  (תענית כד ע"ב)העולמות, ולכן אמרו חז"ל 

ואומרת כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב 
חרובין מערב שבת לערב שבת, וביארנו בו שיש לומר שבזכות זה 

יננו מבקש כלל תענוגי העולם הזה רק מסתפק עצמו שחנינא בני א
בקב חרובין לזה כל העולם ניזונים בזכותו. ואדם כזה הוא דוגמת 
דלי שהוא כלי ששואבין בו מים מן הבאר, כמו כן הצדיק ההוא הוא 
דולה שפע ממקור מים חיים שהם המוחין עילאין וממשיך אותם על 

חי מדבר כולם מקבלין  העולמות כולם, וכל הברואים מדומם צומח
  שפע וחיות על ידי זה:

והנה מטבע האדם שבימות החורף המאכל ערב לו ותאות האכילה 
מתגבר יותר מבימות החמה שמחמת החמימות איננו מתהנה כל 
כך באכילתו. אמנם בעת שהקור מתגבר מאד גם כן לא יערב לו 

ור לאכול ולשתות מחמת חוזק הקרירות. אכן בחודש שבט שחוזק הק
מתמעט קצת אזי ינעם לאדם באכילתו יותר מבשאר ימות השנה, 
ועל כן אז בחודש שבט העת היותר נכון למשול על תאותו שלא 
למלאות תאותו במאכלים. ועל ידי זה שמקדש עצמו במותר לו 
ושובר תאותו ומגביר השכל על החומר על ידי זה הוא ממשיך בעת 

ח חי מדבר, ובאילנות הזאת חיות חדש לכל הנבראים מדומם צומ
  ניכר זאת שמאז והלאה מקבלין כח ללבלב ולהתנוצץ:

והנה האוכל לשובע נפשו ומכלכל מעשהו במשפט לבל ימלא בטנו 
כפי מרבית תאותו רק מה שצריך לו בהכרח לצורך קיום גופו, אז 
מאשר אין מעיו מלאים ביותר והם מורידים המאכל בנחת וההמסס 

ל כאשר יאות והכח הדוחה הוא דוחה טוחן המאכל כראוי ומתעכ
הפסולת לחוץ ואינם עולים אדים מעופשים למוחו, ולכן מוחו צלול 
ודעתו ישרה ומעשיו בנחת ועל ידי זה הוא אהוב למעלה ונחמד 
למטה שיכול להשוות דעתו עם כולם. אכן באם האדם נוטה אחרי 
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תאוות הבהמיות וממלא כריסו מחמת תאוותו, ועל ידי זה מחמת 
רוב המאכל אין ההמסס יכול לטחנו כראוי והמאכל מתעפש ומעלה 
אדים ועישונים אל מוחו, ועל ידי זה מוחו מתבלבל ואין לו דעה 

  ישרה ומיושבת ואינו יכול להשוות דעתו עם הבריות:

וזה יש לרמוז במשנת ספר יצירה המליך אות צדיק בלעיטה, לעיטה 
, וביאורו שה' יתברך צר ל)(בראשית כה, הוא אכילה כמו הלעיטני נא 

עולמו שיהיה הצדיק יכול להמליך את עצמו על הלעיטה למשול 
(רצה עליה לבל יתמשך אחר התאוה. וקשר לו כתר וצרפן זה בזה 

 לומר שתהיה אכילתו מצורפת בצדק שיאכל כדי שיהיה נכון בכוחו לעבוד בוראו)
דולה וצר מהם דלי בעולם כנזכר שהצדיק הוא דוגמת דלי מחמת ש

שפע ממקור העליון ומשקה כל העולמות וכל הברואים דומם צומח 
חי מדבר. ושבט בשנה, שבשבט על ידי זה שאז הוא הזמן גורם 
לריבוי התאוה והצדיק מתגבר עליה הוא מוריד חיות חדש ותענוג 
לכל הברואים. והמסס בנפש זכר ונקבה כנ"ל שעל ידי שהצדיק 

משפט יש כח בהמסס לעשות עושה מעשהו ביושר ואכילתו היא ב
  פעולתו ולטחון כראוי:

שבט עם השלש אותיות עולה שי"ד רומז לשם שד"י שהוא השם 
 של שמירה

ובזה יתבאר גם כן הפסוק מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך 
. כי הנה איתא בספרי קודש השנים עשר חודשי השנה הם (שם מט, כ)

נים עשר שבטי יה. והחודש כנגד השנים עשר צירופי הוי"ה וכנגד ש
שבט וצירוף שלו הם כנגד אשר. ואפשר לרמוז שלזה החודש שבט 
עולה לנגד אשר, שאשר נוטריקון ראש שנות אילנות שהוא בט"ו 
בשבט שההתנוצצות האילנות בשבט הם על ידי שהצדיק ממשיך 
להדומם צומח חי מדבר אז חיות חדש ותענוג חדש. וזהו מאשר 

ומז להחכמה ורומז שעל ידי שאכילתו שהוא שמנה לחמו, שמן ר
לחמו בהשכל וחכמה, על ידי זה יתן מעדני מלך, פירוש שממשיך 
עידון ותענוג ממלך מלכי המלכים לכל הנבראים שכולם מקבלין על 
ידו חיות חדש ותענוג. ויש לרמוז זה גם כן בפסוק ברוך מבנים אשר 
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תליא מילתא שהוא מזל , ידוע שבני חיי ומזוני במזלא (דברים לג, כד)
עליון מקור חכמה, ועל ידי שהצדיק הוא מדבק עצמו בהחכמה יש 
בו כח להמשיך ברכה שהיא ברכת בני חיי וכו'. יהי רצוי אחיו רומז 
כנ"ל שיוכל להשוות דעתו עם כל אדם ויהיה אהוב ומרוצה להם 
כנ"ל. וטובל בשמן רגלו, רצה לומר שהוא דבוק בחכמה עילאה 

  שפע לכל העולמות: וממשיך משם

עוד יש לרמוז במשנה הנ"ל, שתיבת צדיק במילואו ככתוב כאן 
עולה ר"ד, ותיבת שבט עם הכולל עולה שי"ב, ונמצא ר"ד עם שי"ב 
עולה י"ה רא"ש. ותיבת שבט עם תיבת דלי עולה שנה, וזהו רמז 
שבט"ו בשבט ראש השנה. ותיבת שבט עם הכולל שעולה שי"ב 

עשר צירופי הוי"ה רמז שמתעורר בו  הוא גימטריא של שנים
השנים עשר צירופי הויו"ת של רחמים. גם תיבת שבט עם השלש 
אותיות עולה שי"ד רומז לשם שד"י שהוא השם של שמירה מפני 
החיצונים שלא יתאחזו בישראל, שבעת שהוא ראש השנה הוא 
משפט לאלהים ועל כן צריכים שמירה עם בני ישראל שלא יתאחזו 

  ונים חס ושלום, ודי למבין:בהם החיצ

  

  אוהב ישראל
 (ראש חדש שבט וט"ו בו)

 אתר לעילא לעילא לאתר דלא ידיע ולא אשתמודע

. (דברים א, ג)בעשתי עשר חודש באחד לחודש גו' התורה באר היטב 
להבין ולהשכיל טעם למה דוקא בחודש זה התחיל לבאר את 

מה לכל התורה. י"ל דהנה ידוע דשם ס"ג הק' הוא בחינת נש
העולמות העליונים הק'. והמילוי משם ס"ג הוא ל"ז היינו ג' יודי"ן א'. 
וא"ו. הוא מספר הבל הק' המחיה כל עלמין. ומאחד בשבט עד ז' 
אדר שהוא זמן העלאת משרע"ה השמימה. הוא ל"ז ימים, ומאחד 
בשבט התחיל משרע"ה לייחד ולקשר את עצמו נשמתו בהעולמות 
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הק' המחיה כל עלמין עילאין קדישין. עד  העליונים הק'. ובההבל
אשר בא לבחי' ואתר לעילא לעילא לאתר דלא ידיע ולא אשתמודע 

  ואז אסתלק רעיא מהימנא קדישא. והבן:

והנה הקדמונים ז"ל דרשו בזה הפסוק באר היטב. שמשרע"ה כתב 
וביאר התוה"ק בשבעים לשון כמנין היט"ב בריבוע כזה. ה'. ה"י. 

ולה הכל במספר שבעים. ולכאורה יפלא למה עשה הי"ט. היט"ב, ע
משרע"ה תמורה כביכול בתוה"ק ולהחליפה ולהעתיקה על לשונות 

ולא יחליפנו ולא ימיר אותו,  (ויקרא כז, י)אחרים הלא כתיב בקדש 
והגם כי עיקר שם תמורה אינו אלא שאומר זו תחת זו עכ"ז לאיזה 

צינו שצוה אותו כוונה עשה שום נידנוד תמורה. ומה גם שלא מ
הש"י על זה. וגם למה עשה דבר זה בר"ח שבט בדוקא. והכל צריך 

  טעם ושימת לב לדבר:

ובהעיר לב י"ל, כי בדיעה מיושבת ובכוונה גדולה עשה זה משרע"ה 
רבן של כל הנביאים. דהנה י"ב חדשי השנה. הם נגד י"ב צירופי 

או מס"ת.  הוי"ה הק' כנודע מספה"ק. וכל צירוף יוצא מפסוק מר"ת
וכל צירוף הק' שהיו"ד קודמת לה'. וכן הוא"ו קודם לה'. אז החסדים 
והרחמים גוברים בחודש ההוא. ואם ח"ו להיפך שהשני ההי"ן קודמין 
אל י"ו. אזי תגבורת הדינין ר"ל. וכמבואר בתזוה"ק. והצירוף של 

של גדלו לה' את"י ונרוממ"ה  (תהלים לד, ד)חודש טבת. יוצא מפסוק 
יחדי"ו. מהס"ת. ואז ההי"ן קודמין אל י"ו. ולכך אז תגבורת  שמ"ו

(שמות ב, הדינין ר"ל. וכמבואר בזוה"ק בסוד ותצפנהו שלשה ירחים 

ואם ה"מר י"מירנו  (ויקרא כז, לג). וצירוף של חודש שבט יוצא מפסוק ו)
ו"היה ה"וא ותמורתו יהיה קודש. מהר"ת. ומחמשה עשר בשבט 

רן. ומאז אין תגבורת הדינין. והנה השבעים מתחיל להאיר. ו"ה. כסד
אומות וע' לשון עיקר חיותן הוא בסוד הניצוצין קדישין שנפלו 
משורשן הרמה בקודש ונבלעין בהם ומזה הוא חיותן. ועיקר חיותן 
ואחיזתם הוא באותיות התורה שנזכרו שמותיהם כמו פלשתים 

פרשיות התורה וכפתורים ויון ואדום ודומיהם. וכשאנו עם ה' קורין ב
ומזכירים שמותיהם בזה אנו משפיעים להם שפע חיותם. ועיקר 
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אחיזתם ומקור שרשיהן הוא בסוד תמורות האותיות וכנודע והנ"ק 
מחמת שנפלו משורשם בקודש נעשו קליפות. ולכך רצה משרע"ה 
להעלות אותן הנ"ק למקורן ושורשן ולהמתיקן כדי שלא יוכלו להרע 

ו העתיק את התורה בע' לשון. להעלות אותן לזרע ישראל ולכוונה ז
הניצוצין לעיקר אותיות התורה ולהמתיקן בשורשן כדי שיהיה הוא 
ותמורתו קודש. בסוד המתקת הדינין בפרט סוד קודש שהוא עילאה 

קודש ישראל לה' ראשית תבואתו כל אוכליו  (ירמיה ב, ג)קדישא בסוד 
  יאשמו:

 ימי רחמיםמחצי החודש שהוא ט"ו בשבט מתחילין 

ולהבין ולדעת מהיכן למד מרע"ה ע' לשון של שבעים אומות היינו 
שנתן לו הש"י לב חכם ונבון לדעת את התורה כולה ומצפוניה 
וסתריה וכל רז לא אניס ליה. וגם המקור של כל אות ואות מתוה"ק. 
ושם ראה בעין שכלו את מקורם של כל אומה ואומה מהע' אומות. 

ו הזך את כתבם ולשונם. מדינה ומדינה ומשם הבין ג"כ בשכל
ששלח  (סוטה לו:)ככתבה. ועם ועם כלשונו. שמצינו ביוסף הצדיק ע"ה 

הקב"ה את גבריאל ולימד אותו כל הע' לשון היינו ג"כ שגילה לו 
את המקור של כל אומה ואומה בתוה"ק מהיכן הוא מקור חיותן. 

שלמד יוסף הע' כ (שם)ומשם הבין ג"כ את כתבם ולשונם. וז"ש חז"ל 
עדות  (תהלים פא, ו)לשון. הוסיף לו הקב"ה ה' על שמו. כמו שנאמר 

ביהוסף שמו ר"ל שגילה לו רזי תורה שהוא בסוד ה'. לפי שיש בה 
חמשה ספרים. וגם היא נדרשת ע"י ה' מוצאות הפה ומשם הבין 
בשכלו הקדוש גם הלשון של כל אומה ואומה. ולפי שרצה משה 

להכניס הכנעה בלב השבעים שרים העליונים  רבינו עליו השלום
שידעו מעשי ה' הגדולים שבתוה"ק ואשר בידו הכח והממשלה 
בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו ובלעדו אין אלהים. לזה 
פירשה בע' לשון. והן הם הצירופים של האלפ"י ביתו"ת. וחלופי 

היה  אותיות ותמורת אותיות לכל אומה כפי ענינה ומקורה. אך
מתיירא משרע"ה שלא יהא יניקה ח"ו להחיצונים מאור קדושת 
התוה"ק על שפירש לפניהם תמורת האותיות של תוה"ק לכך כוון 
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במחשבתו הטהורה והקדושה את השם הק' היו"ה היוצא מהפסוק 
של ואם ה"מר י"מירנו ו"היה ה"וא כדי שיהא למחסה ולמסתור אל 

וציא מהם כל ניצוצי הק' שלא יצא לחוץ ח"ו. רק אדרבה לה
הקדושה כמ"ש הכתוב ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה 
קודש כנ"ל. עוד נ"ל טעם אחר. כי ידוע שמחדש חשוון מתחילים 
הימים להיות קצרים שמורים על בחי' דין ולכן גם הצירופים של ג' 
חדשים הללו מתחילין שלא כסדרן. אבל חודש שבט אינו כן כי 

הוא ט"ו בשבט מתחילין ימי רחמים כידוע. ולכן חצי מחצי החודש ש
ראשון של הצירוף משם הוי"ה הק' הוא בהיפך היינו ה"י. חצי השני 
הוא כסדר היינו ו"ה. להורות כי אז מתחילין ימי הרצון והרחמים 
וישועה תהיה לנו ע"י משיח צדקנו שיבא בב"א. ולכך עשה זה 

רוף שמאיר ובא לזה הדבר באחד בשבט דוקא כי אז הוא זה הצי
החודש יוצא מהפסוק ואם ה"מר י"מירנו ו"היה ה"וא ותמורתו יהיה 

  קודש ולהשאר כל ענפי הקדושה בהתוה"ק. והבן כ"ז היטב:

כי האדם עץ השדה, היינו כמו שיש באילן שרשין וענפין וטרפין 
 ופירות כמו כן ישנו ג"כ באיש הישראלי ע"י מעשיו הטובים

להבין ולדעת למה אז דוקא ר"ה לאילן כדברי  ענין ט"ו בשבט צריך
. גם להבין הלשון ר"ה לאילן (ר"ח ב.)ב"ה ולדברי ב"ש באחד בשבט 

מהראוי היה לומר ר"ה לאילנות ובהעיר לב ושום שכל י"ל דהנה 
כי האדם עץ השדה, היינו כמו שיש באילן שרשין  (דברים כ, יט)כתיב 

באיש הישראלי ע"י מעשיו וענפין וטרפין ופירות כמו כן ישנו ג"כ 
הטובים, ומאין נמשך זה להאדם משורש שרשי נשמות ישראל 
שהוא האילן הק' אילנא דחיי אשר תחותוהי תטלל חיות ברא ועופי 
שמיא, והוא אילן המתברך שכל נטיעותיו יהיו כמוהו. ואיל"ן הוא 
מספר הוי"ה אדנ"י בסוד צדיק כתמר יפרח מה תמר עולה דכר ונוק' 

פלוגתא דר"א  (ר"ה יא.)ק עולה דכר ונוק' והנה אחז"ל בגמרא אף צדי
ור"י חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי נברא העולם 
ואלו ואלו דברי אלהים ושניהם אמת. כי בתשרי עלה אז במחשבה 
לפניו ית' וית' להאציל ולברוא את העולם וכמו שיסד הפייט בר"ה 
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. וכמ"ש בספה"ק. והבריאה היום הרת עולם לשון הריון כביכול
בפועל היה בניסן. והנה מחמשה עשר בשבט עד ר"ח ניסן שבו היה 
בריאת האדם הוא מ"ה יום נגד שם מ"ה הק' דאיהו בחי' מקורא 
ושרשא דאילנא. ומאחד בשבט עד ט"ו בו. הוא ט"ו יום נגד שם י"ה 
ששני אותיות י"ה הם בסוד מוחין עילאין קדישין ובסוד טלא דנחית 

עתיקא קדישא לאילנא קדישא ולכל העולמות והם בבחי' שרף מ
האילן כביכול. ולכך ביאר אז משרע"ה בא' בשבט את תוה"ק באר 
היטב בשבעין אנפין כי מהמוחין עילאין קדישין דאינון י"ה. נמשך 
הארות קדושות להתוה"ק ועיקר החנטה של נשמות ישראל תלוי 

זו על שנה אחרת כי בכל  ברוב גשמי שנה. ולכן אין מעשרין משנה
שנה ושנה נתחדש חידושין דאורייתא בהארות והשפעות קדושות 
שונות זו מזו לפי המצטרך לשנה ההוא. כי הבורא בהוב"ש מחדש 
בכל יום תמיד מעשה בראשית ע"י חידושי התורה והלכות 
שנתחדש בכל יום כי באורייתא ברא קוב"ה עלמא וכנ"ל בפרשת 

השנה על כלל השנה ולכן אין מעשרין  תולדות. ובפרט בראשית
משנה זו על שנה זו והבן זה. ופירות האילן הם מצות ומע"ט 
שהאדם עושה וצריך להתחדש בכל שנה ושנה להתחזק ביתר שאת 
ועוז אך ביראת ה' כל היום. ומעתה נבין הטעם מהפלוגתא של ב"ש 
וב"ה. כי שניהם אמת צדקו יחדיו רק דברי ב"ש הם בסוד עלמין 

ילאין קדישין דלית מחשבה תפיסא בהו כלל שהם י"ה. חכמה ע
ובינה. ולז"א בא' בשבט ר"ה לאילן כי הוא בחי' טלא עילאה ושרף 
האילן ושמם מוכיח על זה. כי שמאי הוא לשון שומא. כי אין שום 
השגה בהם רק בבחי' שומא כי לא באו להתגלות כנודע ודברי ב"ה 

ת ואשר ניתן לנו רשות לדבר הם מהעולמות אשר באו קצת להתגלו
בהם. לצורך הנהגות העוה"ז. ולכך לענין דינא והנהגות העוה"ז 

הילל בן שחר.  (ישעיה יד. יב)הלכה כב"ה. והלל הוא מלשון הארה כמו 
  והמשכיל יבין כל זה היטב:
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  בני יששכר
 (מאמרי חודש שבט מאמר ב') 

 בט"ו בשבט יש להתפלל על אתרוג כשר יפה ומהודר

באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית  [ר"ה ב.]מתניתין א) 
שמאי ובית הלל אומרים בט"ו בו, ע"כ. הנה אומרו כדברי בית 

הביאו  [שם ז ע"ב]שמאי בכ"ף, על פי הפשט יש לומר דהנה בגמרא 
ברייתות דיש עוד כמה ראשי שנים, ט"ז בניסן ראש השנה לעומר, 

תרץ שם כמה תירוצים וחג השבועות ראש השנה לשתי הלחם, ומ
מה שהתנא דידן לא קחשיב, ולחד תירוצא דתנא דידן לא קחשיב 
רק ארבעה ראשי שנים שהן בראשי חדשים, ומקשי אחד בשבט 
כבית שמאי, ומתרץ דהכי קאמר, ג' לדברי הכל והרביעי פלוגתא 
דבית שמאי ובית הלל, ולפי זה הוא בדקדוק נכון, מתחיל התנא 

ומונה אותן אחת  (בארבעה ראשי חדשים)ארבעה ראשי שנים הם 
כדברי בית שמאי, זה הוא  (אמר)לאחת, עד שמגיע אל אחד בשבט 

רק אליבא דבית שמאי, משא"כ לבית הלל אינן רק שלשה ראשי 
שנים בראשי חדשים, והוא נכון על פי הפשט לפי התירוץ הזה 

  בגמרא, ויתבאר אי"ה דרכים אחרים:

ות כמו באינך, יש לרמז מה שקבלנו ב) ר"ה לאילן, לא אמר לאילנ
מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין 
הש"י בעת המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף 

, והוא כפי הזכות של כל אחד [רש"י ר"ה יד ע"ב ד"ה הואיל]באילנות 
ית מישראל, הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראש

יסוד הצמיחה, שיזדמן לו הש"י לעת המצטרך את הפרי עץ הדר, 
והנה תפלתו תעשה פירות, וזהו שרמז התנא באומרו לשון יחיד 

  לאילן, להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצוה:

ג) עיין מה שכתבתי במאמר חדשי תמוז ואב, מאמר בתולה במחול 
תתבונן שם תבין גם כן  סימן ב' ג' ותבין ענין ט"ו בשבט, וכאשר
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טעם למה אמר התנא בלשון יחיד איל"ן בגימטרי"א הוי"ה אדנ"י 
  יחודא שלים:

ד) תשכיל ותתבונן במאמרי חדש סיון מאמר א' סימן ו' ז' בענין 
ואמר למדני כל  (שהוא מסטרא דגבורה ויראה)ההוא גר שבא לשמאי 

(אצל בידו , דחפו באמת הבנין ש[שבת לא.]התורה כולה על רגל אחד 

שמאי שהיה מסטרא דגבורה ויראה היה בידו אמת הבנין, דהבנאי מתחילתו מצייר כל 
הבנין כולו כאחד במחשבתו וזה אינו דבר המתקיים, ואחר כך בונה על ידי צמצומים 

, שונים באמת הבנין היום כך ולמחר כך עד שנגמר הבנין וזהו דבר המתקיים, הבן)
מסטרא דחסד אהבה, הנה למדו ענין  והלל קרבו לההוא גר, כי הלל

, [ויקרא יט יח]אהבה דעלך סני וכו' הוא מצות ואהבת לרעך כמוך וכו' 
עיין שם במאמר הנ"ל ותבין כי נלאיתי לכפול הדברים באריכות, 
והנה חידוש הלבנה בחדשה נקודה, ומוספת במדריגה יום אחר יום 

לת החודש עד שתעמוד על מילואה בט"ו, הנה ענין החידוש מהתח
ומוספת בכל יום הוא דמיון התורה, שהאדם מעצמו יוסיף בכל יום 
יותר שכל מושכל עד יוציא מכח אל הפועל מה שהוא בכח שכל 
נשמתו, ומילוי הלבנה הוא דמיון התורה שהאדם מתבונן עד אשר 

, [נדה ל ע"ב]לא יצא לאויר העולם שמלמדין אותו כל התורה כולה 
ין תורת חסד ותורה מפי הגבורה, עיין מה עיין שם במאמר הנ"ל ענ

שכתבתי לעיל במאמר א' בענין מזל דלי שהוא מזלן של ישראל, 
והוא משועבד למים זו תורה, על כן הוא ראש השנה לאילנות, כי 

, ומעתה תשכיל, באחד בשבט הוא [דברים כ יט]האדם עץ השדה 
בית כדברי בית שמאי שהם מסטרא דגבורות, ובט"ו בו הוא דברי 

הלל שהם מסטרא דחסד אהבה, על כן אמר כדברי בכ"ף, הבן 
 הרמיזות הללו:
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  בני יששכר
 (מאמרי חדשי תמוז אב מאמר בתולה במחול)

ידובר מענין ט"ו באב שהוא יום טוב לישראל, ובו בנות ישראל 
 יוצאות וכו', ונקרא המאמר בתולה במחול:

חמשה עשר באב וכיום א) אמרו רז"ל לא היו ימים טובים לישראל כ
הכפורים שבהן בנות ישראל יוצאות וכו', טרם בואי לומר מענין ט"ו 
באב לא אכחיד אמרי קדוש קדוש ישראל אדו"מ הרב הקדוש מו"ה 
אברהם יהושע העשיל מ"כ במעזיבוז זצוק"ל, אמר ברמז דברי רז"ל 
הנ"ל לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, דהנה אמרו רז"ל 

, ענין המחול [תענית לא.]"ה לעשות מחול לצדיקים וכו' עתיד הקב
הוא, ההולך במחול הולך סביב סביב בהיקף ואין שם מעלה ומטה 
ראש וסוף, כן לא יהיה לצדיקים לעתיד קנאה ושנאה לומר זה גבוה 

(וכענין המזלות שכל אחד עולה למעלה דרך אחוריו ופניו נגד אחורי למעלה מזה, 

, והוא הוא יום נדמה לכל אחד שהוא עולה ראשונה, נ"ל)חבירו שלמטה ממנו ו
טוב לישראל כשאין ביניהם קנאה ושנאה ותחרות, וזהו הרמז לא 
היו ימים טובים לישראל כט"ו בא"ב, רמז כי אות הט"ו באל"ף בי"ת 
הוא אות ס' שהוא עגול סביב ואין בו ראש וסוף, והוא בחינת 

הנה כך שמעתי סתם המחול, והוא היום טוב הגדול לישראל, 
  ורשמתי למזכרת:

[תענית ל ב) ענין היום טוב ההוא, הנה לכל הטעמים שנאמרו בגמרא 

יקשה לנו למה דייקא אז יוצאות בנות ישראל לחול בכרמים  ע"ב]
ואומרות בחור שא נא עיניך וכו', תנא מי שאין לו אשה נפנה לשם, 

תונים ולא ויקשה לנו למה תקנו ביום הלזה להתעסק ולהשתדל בחי
  במועדים ורגלים המבוארים בתורה לשמחה:

בשלמא יום הכפורים יש לומר שהוא יום שניתנו בו לוחות האחרונות  -[הגהה 

, והנה הלוחות הם קידושין מהקב"ה לכנסת ישראל [תענית ל ע"ב]
וכמשארז"ל ששיבר משה את הלוחות הראשונות כדי שלא יהיו 
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, והסכים הקב"ה ואמר לו פמ"ג א'][שמו"ר נידונין כארוסה רק כפנויה 
  :[שבת פז.]יישר כחך ששברת 

ועפ"ז אמרתי שהוא אשר רמז לו הש"י בשעת הזעם ועתה הניחה 
, ואי אפשר לומר אשר דבר [שמות לב י]לי ויחר אפי בהם ואכלם 

אלקינו יהיה ח"ו לבטלה, אבל הוא אלקים אמת ודבריו אמת, דהנה 
וק ויקחו לי תרומה מאת כל כבר כתבנו בספרנו אגרא דכלה בפס

[שמו"ר , נדרש על זה במדרש [שמות כה ב]איש אשר ידבנו לבו וכו' 

עיי"ש מ"ש שם וכאן  [משלי כב א]נבחר שם מעושר רב וכו'  פל"ג ה']
לקצר באתי רק הצריך לענינו, והוא עפ"י מ"ש מרן האריז"ל על ידי 

אין ביחוד הקידושין נותן החתן אל הכלה אור המקיף ועל ידי הנישו
, והנה בשם ישרא"ל [שער המצות פ' תצא]וחיבור נותן לה אור פנימי 

רמוזים גם שניהם, דהנה אותיות הקצוות שהם מקיפים לשארי 
האותיות הם אותיות ל"י, הם הנהוגים לומר בקידושין עפ"י הדין 

(עיין במגלה עמוקות [פר' בלק] ידים מוכיחות לומר הרי את מקודשת ל"י 

י מרמזין ליחוד קוב"ה וכנסת ישראל, אות ל' גבוה מכל האותיות מרמז על אותיות ל"
גבוה מעל גבוה שומר ישראל, ואות י' קטנה מכל האותיות מרמזת על כנסת ישראל 

, והנה האותיות ל"י המה מקיפים בתיבת כי אתם המעט וכו' [דברים ז ז])
ישרא"ל, רמז רמז לאור מקיף הניתן מן החתן להכלה על ידי 

קידושין, ואותיות אש"ר באמצע תיבת ישרא"ל רמז אל החיבור ה
בשעת נישואין יחודא שלים דכר ונוקבא כביכול, הנה כן יסד המלך 
באדם רמ"ח איברין דדכורא ורנ"ב איברין דנוקבא ובהוספת 

הם רנ"ג איברין, על כן אם  [מה.]המפתח שאמר ר' עקיבא בבכורות 
יד מלכות בית דוד, וכן המלכות באת אל בועז אל הגר"ן להעמ

המזבח נבנה בגר"ן, והנה רמ"ח רנ"ג בחיבור בגימ' אש"ר, הוא סוד 
(והנה , [שה"ש ב ו]הנישואין בחיבת ביאה נאמר שמאלו תחת לראש"י 

, תיבת אש"ר המה בתיבת ישרא"ל אתוון פנימיים דאז נותן החתן לכלה אור פנימי)
(דעיקר הנישואין ן והנה בשעת מתן תורה שהיה רק אירוסין וקידושי

, הנה נאמר יהיה לעתיד ב"ב דעליה נאמר כי בועליך עושיך וכו' [ישעיה נד ה])
, היינו קידושין [שמות יט ו]ואתם תהיו ל"י ממלכת כהנים וגוי קדו"ש 

בחינת ל"י שהוא אותיות מקיפים שבישראל, אלה הדברים אשר 
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בתיבת אש"ר אור (לעתיד בבחינת אש"ר, נישואין ממש בחיבור הרמוז תדבר 

אל בני  פנימי, הם אתוון פנימיים שבישרא"ל רמז לאור פנימי, וזהו שסיים)
ישרא"ל אשר יש בזה השם ל"י אש"ר, וזהו המתפרש ג"כ בנדבת 

ויקחו  (דייקא)המשכן בנין בית חתנות כביכול, דבר אל בני ישרא"ל 
, דייקא) (אש"רמאת כל איש אש"ר ידבנו לבו וכו'  (ל"י דייקא)ל"י תרומה 

הבן הדבר, הוא הנדרש על זה במדרש, טוב שם מעושר רב, היינו 
מה טוב ומה נעים שם ישרא"ל רמוז בזה השם אירוסין ונשואין 

, הוא ששיבח הש"י את משה (פנימי)אש"ר  (מקיף)פנימי ומקיף ל"י 
בשבירת הלוחות שהם הקידושין ואמר לו יישר כחך ששברת, כי כן 

ת הזעם ועתה הניחה ל"י, רצ"ל תנח מידך נרמז בדבריו ית"ש בשע
(היינו בלוחות את הל"י היינו הקידושין המה הלוחות ויחר אפי בהם 

וממילא לא יוכלו  (שיהיו אותיות פורחות למקומן)ואכלם  שהם הקידושין)
  הלוחות להתקיים, והבן הדבר:

וממילא רווחא לן שמעתתא הא דנהגו בנות ישראל לצאת במחול 
ומי שאין לו אשה יפנה לשם, כי הוא יום שניתנו בו  ביום הכפורים

לוחות האחרונות לקדש שוב כנסת ישראל לדודה בחינת ל"י, היינו 
ארבעים יום האחרונים, שלשים ימים של אלול ועשרה ימים מראש 
השנה עד יום הכפורים, וביום הכפורים נתרצה הש"י לישראל 

ימי עולם, על כן  בשמחה וניתנו בו לוחות אחרונות לקידושין כל
הוקבע אותו היום לחיתונים לשדך הבנות בנות ישראל, הבן הדבר, 

  :(ע"כ הג"ה)אבל מה שנהגו כן בט"ו באב צריך ישוב וטעם, 

והנה לפי הטעמים שהוזכרו בגמרא יום שהותרו השבטים לבוא זה 
בזה, ויום שהותר שבט בנימין, הנה יש לומר דלבעבור זה מהיום 

ות להתעסק בחיתונים ביום הזה, אבל גם על זה ההוא הוקבע לדור
מהראוי לתת לב למה דוקא ביום הזה אירעו המעשים הללו שהותרו 
השבטים והותר בנימין להתחתן, ובודאי לא במקרה נפל הדבר הזה 

  דוקא ביום הזה ט"ו באב:
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ואומר לך את הנלענ"ד, דהנה בכ"ה באלול התחלת בריאת העולם, 
ה בבחינת תואר מלכות בכדי להקרא והתחלת בריאת העולם הי

מלך כי אין מלך בלא עם, והנה מלכות סוף מעשה במחשבה תחלה, 
(בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית [רש"י וישראל עלו במחשבה תחלה, 

בראשית א' א'] אשר המה ימליכוהו והמה יתחתנו ויתחברו למלך הכבוד ע"י התורה 

ים יום קודם יצירת הוולד , והנה אמרו רז"ל ארבעשנקראת ראשית)
וכדוגמא הלזו ארבעים יום  [סוטה ב.]מכריזין ברקיע בת פלוני לפלוני 

קודם כ"ה אלול הוא זמן שלפנינו ט"ו באב ישראל עלו במחשבה 
להתחתן במלך הכבוד, על כן יום שהותרו שבטים להתחתן זה בזה 

ן (כי הזמוגם יום שהותר שבט בנימין להתחתן היה דוקא ביום הזה 

, וכמו כן תקנו בכל שנה בנות ישראל יוצאות גורם מבראשית, הבן)
במחול משחקים ומי שאין לו אשה יפנה לשם ונתהווה החיתון 
לעורר היחוד הקדוש אשר ישראל עלו במחשבה, ועל ידי עליית 
מחשבתם כביכול נתהווה בריאת עולם, ויהי רצון שלא יאמר פינו 

  דבר שלא כרצונו:

יאת אדם בראש השנה הרי מ"ה ימים קודם היה כביכול עליית והנה בר -[הגהה 
המחשבה, מ"ה בגימ' אד"ם, והנה רק ישראל עלו במחשבה, זהו שאמרו אתם קרוין 

  :אדם ואין וכו' [יבמות סא.]

ג) וכן הוא הענין בט"ו בשבט שעושין אותו יום טוב והוא ראש 
, נרמז כי כ"ה אדר) (הנה הוא ג"כ ארבעים יום קודם [ר"ה ב.]השנה לאילנות 

, וכבר ידעת פלוגתת ר' אליעזר ור' [דברים כ יט]האדם עץ השדה 
ר' אליעזר ס"ל בתשרי נברא העולם ור' יהושע  [ר"ה י ע"ב]יהושע 

(ותרווייהו קשוט לדברי מרן האריז"ל [פרע"ח שער ר"ה פ"ד] זה במעשה ס"ל בניסן 

נות העולם, , והנה אנן פסקינן כר' אליעזר במנין שוזה במחשבה)
[ר"ה זה היום תחלת מעשיך  (תפלת מוסף)ואנחנו אומרים בראש השנה 

, ולכאורה למה נצא מן הכלל המסור בידינו ר' אליעזר ור' יהושע כז.]
, [שבת קל ע"ב]הלכה כר' יהושע, ובפרט דר' אליעזר שמותי הוא 

ולדרכינו יונח, דהנה אבותינו ראו שמן השמים נתהווה יום שהותרו 
ם להתחתן זה בזה וכן יום שהותר שבט בנימין הכל נתהוה השבטי

ואירע בט"ו באב ולא בט"ו בשבט, מזה היה להם הוכחה דמן 
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(הגם דתרוייהו קשוט השמים מסכימים לפסוק בזה הלכה כר' אליעזר 

קבעוהו לקצת  וכמו"ש לעיל, ואעפי"כ גם בט"ו בשבט (שעולה השרף באילנות)
נה לאילנות כיון דגם דברי ר' שמחת יום טוב וקבעוהו ראש הש

  יהושע אמיתיים), הבן:

ד) אמרו רז"ל על אותן בנות ישראל שהיו יוצאות לחול בכרמים 
שהיו יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו, עיי"ש 

, הנה טעמם נכון על מה שיצאו בשאולין דייקא, אבל [תענית כו ע"ב]
בנותן טעם, ובפרט שתכשיטי  על מה שיצאו בכלי לבן דייקא אינו

וכמו"ש המלבישכם  [פסחים קט.]בגדי אשה היא דוקא בגדי צבעונין 
, ועוד קשה מהו הצורך להשמיענו במה היו [ש"ב א כד]שני עם עדנים 

יוצאות למחול, ונ"ל עפ"י מה שפירשנו בפסוק לכו נא ונוכחה יאמר 
, דקשה אין יח] [ישעיה אי"י אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו וכו' 

נא אלא לשון בקשה למה מבקש הש"י דרך בקשה לבא עמנו לויכוח 
במשפט, ועוד קשה, התובע אם יבקש מהנתבע לירד עמו לדין הוא 
מפני שהתובע סובר בדעתו שבודאי יזכה עמו בדין, אבל כשהתובע 
יודע שלא יזכה בדין או שגמר בדעתו למחול להנתבע למה יבקש 

ן, והנה בכאן אומר הש"י אם יהיו חטאיכם ממנו שירד עמו לדי
כשנים כשלג ילבינו והנה רוצה לוותר הכל, אם כן למה יאמר לכו 

  ונוכחה: (בבקשה)נא 

ויתפרש הדבר עפ"י דברי הרב הקדוש הרמ"ע מפאנו זצוק"ל 
שהקשה הלא קיי"ל כל האומר הקב"ה וותרן הוא וכו', וקיי"ל 

ומיעוט עונות נקרא צדיק במשפט הקדוש לאל איום מי שרובו זכיות 
ויצא בדימוס, מחצה על מחצה הש"י כובש נושא מעביר ראשון 

, וקשה הלא אפילו במיעוט עונות נקרא ויתור כיון [ר"ה יז.]ראשון 
שמוותרין לו עונות שבידו, ותירץ הרב הקדוש הנ"ל, שאינו נקרא 
ויתור רק כשמוותרין שלא כמשפטי התורה, אבל מה שנמצא כך 

תורה בעולם הזה לא נקרא ויתור, והנה נמצא במשפטי במשפטי ה
, א"כ גם למעלה במשפט [שמות כג ב]התורה אחרי רבים להטות 

(וכן במחצה על מחצה נקרא ספק הקדוש כשהרוב זכיות הולכין אחריהן, 
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בכאן ופסקינן ספק נפשות להקל [יומא פג.], אם כן גם בבית דין של מעלה עושין 

  י ויתור:ולא מיקר טצדקי לפטור)

אתה  (לגמרי ואעפי"כ)אבל קשה במה שאנו אומרים אנו מלאי עון 
מלא רחמים, ואם כן זה בודאי ויתור, אבל יצדק הדבר ג"כ עפ"י 
דברי הרב הקדוש הנ"ל, שפירש הא דקאמר הש"י אם יהיו חטאיכם 
כשנים וכו', הוא על דרך מה דקיי"ל עני ועשיר באים לדין אומרים 

, והנה אנחנו על [שבועות לא.]או הלבישהו כמותך לעשיר לבוש כמוהו 
(מורה על ידי העונות אנו מלובשים לבושים אדומים כשנים וכתולע 

והיוצר כל הוא אלקינו כביכול נאמר ביה לבושיה כתלג  הדין כידוע)
, על כן אומר הש"י לכו נא ונוכחה וכו' נעמדה [דניאל ז ט]חיור 

כשנים כשלג ילבינו וכו' כי אי להתוכח בדין, ואז אם יהיו חטאיכם 
אפשר לומר ח"ו להש"י לבוש כמוהו, על כן עפ"י התורה הוא 
הלבישהו כמותך ואז יוסרו מאתנו הלבושי שנים שהם עונות עפ"י 
התורה ואין כאן ויתור, עכ"ד, ולפי"ז יונח תיבת נא לשון בקשה, 
דהנה החפץ חסד המרחם על עמו ביום דין וחפץ להצדיקם אפילו 

הם מלאי עון, אבל אי אפשר לוותר בדבר שהוא שלא כתורה  ח"ו
, מה עושה המלך המשפט [משלי כט ד]כי מלך במשפט יעמיד ארץ 

ברצותו להמציא להם עזר ותרופה עפ"י משפטי התורה שזה לא 
(בבקשה מכם נקרא ויתור, הנה מבקש מהם בבקשה באומרו לכו נא 

לבעל דין עמכם, ונעמדה כביכול יחד (היינו לא אהיה לכם לדיין רק ונוכחה  בני)

 למשפט לפני הבי"ד של מעלה אז יהיה לי באפשר לעזור לכם עפ"י משפטי התורה)
(כי עפ"י משפטי התורה אם יהיו חטאיכם וכו' ואם יאדימו כתולע וכו' 

כביכול אני מחויב להלבישכם במלבושים לבנים כמוני אשר לבושי כתלג חיור ויוסרו 

  :כם ואלביש אתכם מחלצות)מעליכם כל עונותי

וזהו שפירשנו בהפטרה דנחמה פרשת עקב קרוב מצדיקי מי יריב 
, דקשה [ישעיה נ ח]אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי 

דמתחלה אמר אשר מצדיקי הוא קרוב לי ושוב לא יבא שום איש 
לריב אתי, ואח"כ שוב אמר מי בעל משפטי יגש אלי הרי יש שוב 

י הנ"ל יונח, אומרת כנסת ישראל קרוב מצדיקי בעל משפט, ועפ"
היינו הש"י הוא קרוב לי כי אנחנו בניו העמוסים  (היינו המצדיק אותי)
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יריב אתי  (הוא מהמסטינים אשר יבא)מני בטן, וכיון שהוא קרובי, מי 
(לפני הש"י שיהיה הוא ית"ש הדיין, הרי הוא ית"ש קרוב ואינו מהראוי עפ"י התורה 

(ויהיה הוא ית"ש נעמדה יחד  לקרובו, אבל זאת יעשה הוא ית"ש לנו)להיות דיין 

(היינו הוא ית"ש מי בעל משפטי יגש אלי  תובע לעמוד עמנו לדין, ממילא)

שהוא בעל משפטי יגש אלי כדומה לי ויעשינו שוה כמוהו במלבושים לבנים כתלג 

, ואין כאן ויתור) חיור, ואז יושלך ממילא כל חטאתינו במצולות ים והוא עפ"י התורה
  הבן הדבר:

וזהו שביארנו בנוסח ההודאה דחנוכה ואתה ברחמיך הרבים עמדת 
להם בעת צרתם, דלכאורה מהו לשון עמדת, ולדרכינו יונח, להיות 
הדור ההוא לא היו בידם מצות ומעשים טובים כ"כ והיו בידם עונות 

ה רבים ולא היה באפשרי להושיע להם עפ"י משפטי התורה, מה עש
הש"י, עמד כביכול מלהיות דיין כי משפט הדיינים בישיבה ומשפט 

, וזהו שאמר עמדת להם וכו', [שו"ע חו"מ סי' י"ז]הבעל דין בעמידה 
  עמדת להם בשיווי אליהם בדומה והלבשת אותם מחלצות:

וזהו שיש לפרש ג"כ בהפטרה דנחמה פרשת נצבים מי זה בא 
שו וכו' אני מדבר בצדקה מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבו

רב להושיע, מדוע אדום ללבושיך וכו' פורה דרכתי לבדי וכו' ויז 
. דקשה אם כנסת ישראל יכירו את [ישעיה סג א]נצחם על בגדי וכו' 

הרב להושיע מה זו שאלה מי זה בא מאדום, ואם אינם מכירים מה 
זה שאלה מדוע אדום ללבושך אפשר זה דרכו כל היום, ועוד הלא 

ם דברים סותרים, אמר חמוץ בגדים היינו אדומים, ותיכף אמר זה ה
  הדור בלבושו:

ולדברינו הנ"ל יתכן דהנה הבנים העמוסים מני בטן יודעים את 
רבונם אשר זה דרכו כל היום להיות לבושיה כתלג חיוור ועי"ז 
נצמח תמיד ישועה לעם קרובו בהעביר מהם הלבושים אדומים 

, והנה ישראל עם קרובו בראותם אז כתולעת שני בזמן המשפט
בזמן הגאולה בחזיון או במראה כביכול אשר הוא ית"ש חמוץ 

ואין מלבושיו לבנים, שאול ישאלו מי הוא זה הבא  (אדומים)בגדים 
מאדום והוא חמוץ בגדים זה הדור בלבושו, הלא זה הוא אשר זה 



  בעש"ט ‰ק„וש ותלמי„יו â חלק ‚' â זו‰ר ט"ו בשבט
 

עט

דרכו כל היום להיות הדור בלבושו בכדי שעל ידו יצמח ישועה 
לבניו, והנה ישיב להם הוא ית"ש אני הוא המדבר בצדקה רב 

(כי ע"י מה שאני להושיע, שאני מרבה להושיע ברב או במעט זכיות 

הדור בלבושי, כשאני בא למשפט עמכם אני עושה עפ"י התורה להלבישכם לבנים 

, והנה שבים השואלים ישראל עם קרובו ושואלים כמוני וסרו עונותיכם)
ום ללבושיך וכו', ומשיב להם הש"י זה הוא כעת אם כן מדוע אד

מטעם אחר, פורה דרכתי וכו' ויז נצחם על בגדי וכו' אבל בעצם 
  לבושי הוא כתלג חיוור:

והוא הנרצה בנוסח לומר בשמחת תורה דובר צדקות הושיעה נא 
הדור בלבושו הצליחה נא ותיק וחסיד עננו ביום קראנו, דובר צדקות 

ה, הדור בלבושו על שם רב להושיע הוא על שם אני מדבר בצדק
ע"י שהוא הדור בלבושו כתלג חיוור, והוא ותיק וחסיד, ותיק פירש"י 

המדקדק במצות לעשותו כתורה, וחסיד הוא העושה  [ברכות כו.]
, הנה הוא ית"ש חסיד [רש"י ר"ה יז ע"ב ד"ה חסיד]לפנים משורת הדין 

בל אי אפשר להתנהג עמנו במדת החסד לפנים משורת הדין, א
לוותר כנ"ל, והוא כביכול משתדל בחסדו לעשות כתורה וכמצותיה, 

  הנה הוא ותיק וחסיד, הבן הדבר:

ומעתה בין תבין את אשר לפניך אם בעל נפש אתה, יום ט"ו באב 
הוא התחלת הארה מן ימי המשפט אשר הווים בכל שנה בעת 

ם ט"ו בריאת העולם היינו מראש השנה עד יום הכפורים, והנה יו
באב הוא התחלת המחשבה מן ישראל שעלו במחשבה להתחתן 
במלך הכבוד, שהוא יום הנועד ארבעים ימים קודם יצירת הוולד 

שמכריזין בת פלוני לפלוני, והנה יום ההוא הוא  [אות ב']כמו"ש לעיל 
[ישעיה מג התחלה אשר הש"י רוצה וחפץ להצדיק עם זו יצרתי לי 

ת ח"ו ואי אפשר להיות ויתור כי נקרא מלך , ואפילו אין בידם זכוכא]
המשפט, הנה עשה יעשה המשפט עפ"י התורה יעמוד עמהם לבעל 
דין, וכביכול יחוייב עפ"י התורה להסיר מהם הלבושי תולעת שני 

וילביש אותם במלבושים לבנים כביכול  (שהם אדומים נעשו מן העונות)
יום זה ט"ו כמלבושיו אשר הם כתלג חיור, הנה תיכף בהתחלה ב
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 (והוא כפשוטו, וג"כ הוא לשון מחילה)באב בנות ישראל יוצאות למחול 
בכלי לבן שאולים, והטעם שלא לבייש את מי שאין לו, הנה הטעם 
הזה הוא על כלי לבן ועל שאולים, להורות על כנסת ישראל בימי 
המשפט אפילו אין בידיהם זכות ואין להם בגדי לבן הנעשים 

בדימוס בכלי לבן שאולים שהש"י מלבישם בבגדי מהמצות, יוצאים 
  לבן משלו להלבישם כמותו במשפט הקדוש כדת של תורה:

ומעתה יאירו עינינו בדברי הזהר פרשת תרומה דף קל"ה ע"א 
זהב ברזא  [שמות כה ג]בפסוק וזאת התרומה אשר תקחו מאתם 

(זהב סומקא דיומא דראש השנה דאיהו יומא דזהב יומא דדינא וכו' 

, וכסף דא יום הכפורים דמתלבנן חוביהון דישראל כתלגא דת הדין)מ
, ונחשת יומא דקרבנין (כסף לבן כשלג מורה על מדת החסד גוון לובן)וכו' 

דחג דאינון רתיכי דעמין ואינון איקרון רזא דהרי נחשת וכו', ותכלת 
דא פסח שולטנא דרזא דמהימנותא רזא דגוונא תיכלא וכו', וארגמן 

ת רזא דארגוונא דתורה שבכתב וכו', ותולעת שני דא דא שבועו
 [איכה ד ה]איהו ט"ו באב דבנות ישראל הוי נפקו במאני מילת כד"א 

האמונים עלי תולע עכ"ל, הנה בכולם טעמם מובן בזהר, אבל טעם 
שנקרא ט"ו באב תולעת שני אינו מובן, ומה שאמרו בזהר משום 

יוצאים בכלי לבן כמבואר דבנות ישראל נפקו בכלי מילת, הנה היו 
בגמרא ולמה יקרא להיום ההוא תולעת שני הוא צבע אדום, 
ולדרכינו הנ"ל יובן הדבר בטוב טעם, יכונה להיום תולעת שני על 
שם שבנות ישראל יוצאות בכלי לבן, להורות אשר הש"י מתחסד 
עמנו ביום המשפט אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם 

ר יהיו, והוא הנרצה ביום הזה יוצאין במחול יאדימו כתולע כצמ
ובוטחין בהש"י אשר יעשה מן תולעת ושני שלג וצמר בגדי לבן 
לכבוד ולתפארת לכנסת ישראל, על כן נקרא יום זה תולעת שני, 

  ודי בזה הערה למבין דבר מתוך דבר:

, ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וכו', [תענית כו ע"ב]ה) שם 
להתבונן למה לנו לידע מה אומרות הנשים במחול, וגם מהראוי ג"כ 

למה אמרו בחור שא וכו' הלא כל מי שאין לו אשה יפנה לשם 
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ואפילו לא היה בחור, וגם אומרם שא נא עיניך, ונראה לבאר עפ"י 
שאלו הכ"ב ימים בין  [מאמר ב' אות ג']מ"ש לעיל בדרושי בין המצרים 

כי בתמוז היה המעשה דלוחות המצרים הם י"ג מן תמוז וט' מן אב, 
ואז הוצרך משה להזכיר י"ג מדות של רחמים, ובט' באב היה 
המעשה דלשון הרע דמרגלים אז הזכיר משה הט' מדות בפ' שלח 

ועד היום הכ"ב מדות הללו מגינים על ישראל רק שהם  [במדבר יד יח]
נעלמים בכ"ב ימים הללו בבחינת חסדים מכוסים, ושם דברנו רמז 

היא  (ר"ת ת'יקוני ז'עיר א'ריך) [תהלים קיח כג]מאת י"י היתה זא"ת  הפסוק
נפלאת בעינינ"ו, רצ"ל המה מכוסים ומופלאים באלו הב' חדשים 
תמוז אב הנקראים עינים, תמוז עין ימין אב עין שמאל, וכעת 

 [איכה א טז]בעוה"ר נאמר על אלו הב' חדשים עיני עיני יורדה מים 
, ולעתיד נאמר בהפטרת הנחמה ים על הדין)(דמעות המלוחים הרומז

, אשר הש"י יצו [ישעיה מט יח]בפרשת תבוא שאי סביב עיניך וכו' 
חסדו לכנסת ישראל שתשא את העינים סביב, כי כל זמן שהדמעות 
בעינים הנה מרוב הדמעות בעינים אי אפשר לראות סביב רק 

הנה  בדוחק במקום המעמד, מה שאין כן כשהעינים יפים ומאירים
רואים סביב סביב, וזהו שאמר הנביא בשם הש"י שאי סביב עיניך, 

(וזהו שאמרו רז"ל כלה שעיניה היינו הב' חדשים תמוז אב שהם עינים, 

, וכבר ידעת שהי"ג תיקוני דיקנא יפות אין כל גופה צריך בדיקה [תענית כד.])
דאריך הם בחינת זקן והט' תיקונים דזעיר הם בחינת בחור, והנה 

להיות י"ג תיקונים  (בחור)בחינת התיקון יתעלה בחינת זעיר ב
(וזהו סוד אז תשמח בתולה במחול בחורים וזקנים יחדיו והפכתי כתיקוני אריך, 

, וזהו שאומרות הבתולות היוצאות למחול אבלם לששון וכו' [ירמיה, לא יב])
בט"ו באב, בחור דייקא שא נא עיניך וכו', וקצרתי כי יראתי לדבר 

מזתי למשכילים, והשם הטוב יכפר בעדינו, ויהי רצון שלא יאמר ור
(בחיבורא קדמאה נזדמן לנו הענין הזה בסימן ג"ל סימנא פינו דבר שלא כרצונו. 

  :מילתא ג"ל עינ"י ואביטה וכו')

ו) בסבא משפטים דף ק"ד ע"א, בכה כמלקדמין ואמר מארי דעלמא 
כינוקא, עכ"ל, מהראוי דילמא יימרון משריין עילאין דאנא סבא ובכי 
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להתבונן מהו החשש שיאמרו כך משריין עילאין, והנראה לפרש, 
דהנה ענין בכיות התינוק כתב החסיד בחובת הלבבות שהוא מועיל 
להתך הליחות הרעות החזקות שבמוח התינוק ומתבטלים על ידי 
הורדת הדמעות עיי"ש, ואית בכיה מחמת השפעה רבה בבוא לאדם 

בה ירדו דמעות לתוך עיניו והוא בבחינת ונוזלים שמחה ובשורה טו
(ל"ב נתיבות חכמה נו"ן מן הארת המוחין כי רבה  [שה"ש ד טו]מן לבנון 

, ואותן הדמעות הם כשמן הטוב היורד על שערי בינה תרווייהו ל"ב נו"ן)
, ומן הארת השפע מן מדות (י"ג מדות של רחמים) [תהלים קלג ב]הזקן 

(וזה הוא ג"כ שאמר הסבא שם דף ק"א ע"ב שמחה  הרחמים באת הבכיה של

כמה שפיראן דמעין על דקנך כמה דהוה שפיר משחא סבא כד הוה נחית על דיקנא 

, וזה הוא לדעתי מה שאמר הסבא דילמא דסבא טבא דאהרן עכ"ל)
יימרון משריין עילאין דאנא סבא, והבכיה שלי מהראוי להיות 

דות של רחמים, ובכי כינוקא בבחינת יורד על הזקן התעוררות י"ג מ
  הבוכה להתך הליחות לבטל הדינים החזקים בהורדת המים מלוחים:

והן היום בגלותינו בימי בין המצרים בכה תבכה בלילה ודמעתה על 
, הדמעות הן מן הדינים החזקים למתקם כענין  [איכה א ב]לחיה 

 בכיות התינוק להתך הליחות החזקות, ואחר עבור ימי בין המצרים
 (בימי אלול)הנה מתעוררים ימי הרצון ומתגלים הי"ג מדות של רחמים 

לרחם עלינו, הנה התעוררות הבכיה בימים ההם היא מהתעוררות 
הרחמים י"ג מדות, וזהו אז תשמח בתולה במחול בחורים וזקנים 

, בעת אשר יוצאת הבתולה במחול היינו בט"ו [ירמיה לא יב]יחדיו 
דיו, כי אין הבכיה רק בבחינת ינוקא רק באב אז בחורים וזקנים יח

להמתיק הדינים אבל הוא ג"כ להתעוררות הרחמים והרצון, ובפרט 
בחדש אלול מזלו בתולה אז תשמח בתולה במחול כשימחול השי"ת 
עונותיהם של ישראל, כתבנו כן בשם אחד קדוש מדבר במאמר 

  אלול:

מליאל לא היו פיסקא אמר ר' שמעון בן ג [ל ע"ב]ז) גמרא סוף תענית 
ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכפורים, בשלמא יום 
הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות 
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האחרונות אלא ט"ו באב מאי היא, אמר ר' יהודה אמר שמואל יום 
(וכתבו התוס' [ד"ה יום שהותרו] פירוש דהיינו שהותרו שבטים לבא זה בזה 

מאי דרוש וכו' אמר רב יוסף אמר רב נחמן יום שהותר  )יום טוב עכ"ל
שבט בנימין לבוא בקהל וכו', אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן 
יום שכלו בו מתי מדבר דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא היה 

עולא  (רש"י בד"ה דאמר מר וכו' לפיכך יום טוב הוא עכ"ל)דבור עם משה וכו' 
אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם וכו' ר' אמר יום שביטל הושע בן 

מתנה אמר יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה ואמר ר' מתנה אותו 
היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב וכו' 
רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו יום שפסקו מלכרות עצים למערכה 

חמה  תניא ר' אליעזר הגדול אומר מט"ו באב ואילך תשש כחה של
(תוס' ולא היו כורתין וכו' אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל 

בד"ה יום תבר מגל, פירוש שמונעין וכו' כדאמר במדות שהכהנים בעלי מומין הם 

 (לילות על הימים לעסוק בתורה, רש"י)מכאן ואילך דמוסיף  מנקרים העצים וכו')
  ע"כ דברי הגמ': (חיים על חייו, רש"י)יוסיף 

שיש לדקדק בשיטה הלזו הוא, א' המקשה ששאל ט"ו באב  הנה מה
מאי הוא למה הוצרך לומר בשלמא יום הכפורים וכו', כיון שהוא 
דבר ידוע לא הוה ליה למימר רק ט"ו באב מאי הוא, ב' אומרו יום 
הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה והנה זהו דבר הנהוג בכל 

ו בו לוחות האחרונות שהוא שנה למה הוצרך שוב למימר יום שניתנ
מאי דהוה, ג' מאי שכתבו התוס' יום שהותרו וכו' פירוש דהיינו יום 
טוב אין לזה ביאור וכבר צווחו בזה קמאי דקמאי, ד' מהראוי להבין 
דכפי הנראה דהנך אמוראי לא פליגי וכולהו מודו דכל הנך מילי 

היה  מעלייתא היו ביום הזה ומהו הענין שכל אחד אומר שהשמחה
בשביל זה וזה אומר בשביל זה, ה' אומרו רבה בר בר חנה אמר ר' 
יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר דאמר מר עד שלא כלו מתי מדבר לא 
היה דבור וכו', הנה קשה למה הוצרך לומר דאמר מר וכו', הרי בלא 
זה יש לומר שעשו היום הזה ליום טוב על שכלו בו מתי מדבר 

ץ ישראל, ו' מה שפירש"י לפיכך יום טוב הוכשרו ישראל לבוא לאר
 הוא, הוא לפלא:
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והנראה דקושיית המקשה על מה שאמר התנא לא היו ימים טובים 
לישראל כט"ו באב וכיום הכפורים, הנה קרא התנא לאלו הימים יום 

(דלא טוב מה שלא נמצא כן בכל הימים הכתובים במגלת תענית 

אה, רק בח' ימי חנוכה רק דלא למספד ודלא לאיתענ קראום יו"ט)
אמרו שם במגילת תענית קבעום ועשאום ימים טובים, הנה הוסיפו 

תיבות בהלל והודאה להורות מה שקראום ימים  [שבת כא ע"ב]בש"ס 
טובים לא לענין איסור מלאכה רק לענין הלל והודאה דכתיב טוב 

ברכת וכן קבעו ב [שם קלו א]הודו לי"י כי טוב  [תהלים צב ב]להודות לי"י 
שמונה עשרה הטוב שמך ולך נאה להודות, הנה לבעבור זה קראום 
ימים טובים, אבל ט"ו באב למה נקרא יום טוב הרי אין בו איסור 
מלאכה ואין בו הלל והודאה, וגם על יום הכפורים קשה דהגם 

עכ"ז מאי  [בראשית מט טו]שנאסר במלאכה וכתיב וירא מנוחה כי טוב 
ם מה שאמרו בלשונם לא היו ימים טובים אולמיה משארי ימים טובי

לישראל כט"ו באב וכיום הכפורים דמשמע שיש בהם צד טיבותא 
  ביתר שאת:

וזהו שהקשו בלשונם, בשלמא יום הכפורים נוכל לתרץ שקראוהו 
בפרטות יו"ט יותר מכל המועדים משום דאית ביה טיבותא יתירתא 

וסלח [תהלים פו ה], כן נראה (וכתיב כי אתה י"י טוב דאית ביה סליחה ומחילה 

, לכאורה, אבל אין זה נכון כ"כ, דהאי טוב נאמר על הש"י, והנכון כאשר אבאר לך)
למען ייטב  [דברים ה טז]יום שניתנו בו לוחות האחרונות דכתיב ביה 

(אם כן ב' הטעמים הם דבר אחד, הואיל דניתנו בו לוחות האחרונות הוקבע ליום לך 

על כן נקרא יום הכפורים בפרטיות יום טוב, אלא  סליחה כמו שפירש"י)
ט"ו באב למה נקרא יום טוב, אמר רב יהודה אמר שמואל יום 

(וכתיב לא טוב היות האדם לבדו שהותרו שבטים ליקח נשים זה מזה 

על כן נקרא  [משלי יח כב]וכתיב מצא אשה מצא טוב  [בראשית ב יח])
יום טוב, וכן הוא הטעם יום טוב, וזהו שכתבו התוס' פירוש דהיינו 

של רב יוסף יום שהותר שבט בנימין וכו' ג"כ כנ"ל, אמר רבה בר 
(והנה עדיין לא נדע למה בר חנה אמר ר' יוחנן יום שכלו בו מתי מדבר 

דאמר מר עד שלא כלו מתי  נקרא בשביל זה יום טוב, על כן הביא לראיה)
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ותו כי מדבר לא היה הדיבור עם משה, והנה אמרו רז"ל ותרא א
, אם כן [שמו"ר פ"א כ']ראתה שהוא הגון לנביאות  [שמות ב ב]טוב הוא 

דיבור הנבואיי נקרא טוב, על כן נקרא יום טוב ששב דיבור 
הנבואיי, וזהו שפירש"י דאמר מר וכו' לפיכך יום טוב הוא, הבן. 
עולא אמר יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות וכו', והנה כתיב 

ספידו אותו כל קהל ישראל יען נמצא בו דבר באביה בן ירבעם שה
שביטל משמרתו ועלה  (וכן פירש"י) [מו"ק כח ע"ב]טוב, ודרשו חז"ל 

לרגל, הנה נקרא הדבר הזה טוב, על כן נקרא היום ההוא יום טוב, 
רב מתנה אמר יום שניתנו הרוגי ביתר וכו', ואמר רב מתנה 

ום טוב, רבה ורב שתקנו אז הטוב והמטיב על כן נקרא היום ההוא י
יוסף וכו' יום שפסקו מלכרות עצים למערכה וכו' תשש כחה של 
חמה וכו' וקרו ליה יום תבר מגל, וכתבו התוס' פירוש שמונעין וכו' 

שהכהנים בעלי מומין הם מנקרין העצים  [פ"ב מ"ה]כדאמר במדות 
ם שפוסקין (נ"ל דבריהם, דהנה במום כתיב כל מום רע [דברים טו כא], והנה ביווכו' 

 הבעלי מומין מלאכתם נקרא יום טוב, אבל יותר נראה לי שסמך על להלן שאמר)
(לילות על הימים לעסוק בתורה, וכתיב בתורה כי לקח טוב מכאן ואילך דמוסיף 

יוסיף חיים על חייו, וכתיב אצל החיים  נתתי לכם תורתי וכו' [משלי ד ב])
על כן יום ההוא יום טוב, , [דברים כב ז]למען ייטב לך והארכת ימים 

  הבן כי הדברים חמודים:

  

  פרי צדיק
 אות ד) -(ט"ו בשבט 

מנהג ישראל לטעום ביום זה מפירות האילן להכניס קדושה בכל 
 האכילות

ופירש"י  (כמו שאמרו ריש ראש השנה) בט"ו בשבט ראש השנה לאילן
לענין מעשר שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם שבט על 

 (יד.)אחר כך וכן אין תורמין כמו שכתב רש"י בגמרא שחנטו ל
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ומטעם זה מנהג ישראל לאכול מפירות אילן בט"ו בשבט. וכבר 
שאלנו דענין תרומות ומעשרות נוהג רק בארץ ישראל ומה שייכות 
ט"ו בשבט לפירות אילן. ב' גם בזמן הזה אף פירות ארץ ישראל 

בחוץ לארץ הוא אחר והאילנות רובן של עכו"ם. ג' גם חנטת פירות 
הפסח ולא שייך טעם דיצאו רוב גשמי שנה. ד' מה טעם שאוכלין 
פירות האילן שגדלו בשנה העברה דהחנוטים בשבט אינם בני 

איתא ואתתקף אילנא  (בשלח סב ב)אכילה. אך הענין דבזוהר הקדוש 
 (שם סו סע"ב)קדישא בתריסר תחומין בארבע סטרי עלמא וכן איתא 

תחומין כו', סליקו באילנא קדישא רבא ותקיף וכן דתנינן תריסר 
אילנא אית לקב"ה והוא אילנא רברבא ותקיפא וביה  (סד ב)איתא 

אשתכח מזונא לכלא כו', ויש לומר דכבר דקדקו מה שאמרו ראש 
השנה לאילן ולא תני לאילנות כמו לירקות וכבר אמרנו שבשעה 

החיים שלו שברא השם יתברך האדם והניחו בגן עדן היה קיום 
ואז  (ברכות מ.)בפירות האילן דאף חטה מין אילן היה כמו שאמרו 

כשנברא להיות קיום החיים שלו באכילה היה רק בדברי תורה על 
(כמו דרך מה שנאמר לכו לחמו בלחמי נהמא דאורייתא דבכתב 

ועץ החיים, היינו תורה שבכתב וכמו שאמרו ריש  שאמרו זח"ג רעא ב)
ואין עץ החיים אלא תורה וזהו אילנא קדישא.  תנא דבי אליהו רבה

ואם לא היה הקלקול היה שאר פירות עולם הזה רק למאכל בהמה 
וחיה. ואמר ואתתקף אילנא קדישא בתריסר תחומין י"ב גבולי 
אלכסון ד' רוחות הקרנות למעלה וכן למטה וכן לצדדין והם קדושת 

נות מים י"ב שבטים. ואמר זה על מה שנאמר ושם שתי עשרה עי
אין מים אלא תורה. וכבר אמרנו  (בבא קמא יז.)ועל דרך מה שאמרו 

במה שנאמר ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת וגו', שפנימיות כל 
האילנות היה כלול משניהם ואם היה טועם מעץ החיים היה מרגיש 
בכל אכילותיו מעץ החיים וכשטעם מעץ הדעת הרגיש כן בכל 

ני זוהר דכלא קשוט ומאן דאמר חטה אכילותיו וזה שאמר בתיקו
והיינו  (ונת' מא' ב)ומאן דאמר תאנה ולא הוו חולקין במילוליהו 

שהרגיש מעץ הדעת בכל המינים. ותורה שבעל פה הוא עץ הדעת 
מסטרא דטוב ועץ הדעת טוב הוא אילנא רברבא ותקיפא שהתורה 
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שבעל פה הוא הרב חכמה לתקן הרב כעס וזה שנאמר בזוהר 
מאי ויחנו שם על המים אלא בההוא זמנא שליטא  (שם סד ב)הקדוש 

ישראל על אינון מיא דאינון תחות ענפין דאילנא דאקרון המים 
הזדונים, והיינו ויחנו שהיה להם נייחא וחניה על הים דמה שנמשלו 

מה  (תענית ז.)דברי תורה למים, היינו תורה שבעל פה וכמו שנדרש 
יו מים על תלמידים שהוא בתורה שנאמר לכו למים ומה שנאמר הת

שבעל פה. ובתורה שבעל פה שייך מניחין מקום גבוה והולכים 
למקום נמוך אך בעץ הדעת טוב יש ערבוב מהרע ויכול יצר הרע 
לכנוס. ועל זה כתיב והיה אם שמוע וגו', ונתתי מטר ארצכם בעתו 
וכשהשם יתברך נותן המטר אין דבר רע בא על ידו. ושם הפרשה 

 (ברכות לה ע"ב)באין עושין רצונו של מקום כדמוקי לה בגמרא  מדבר
דבעושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים ואמרנו 
דרצונו של מקום היה שיהיה האדם פנוי רק לתורה. רק אחר 
הקלקול שנתקלל בזעת אפיך וגו', מצות ה' לנוח רק בשבת דבימי 

ומכל  נת' לך מא' ג עיין שם)(והמעשה נצרך לעסוק בעניני עולם הזה 
מקום כשעושין כמצותו של מקום כתיב ונתתי מטר וגו', שהשם 
יתברך הנותן מטר ואין רע בא על ידו. וכתיב בעתו בעת ו' עת דא 

בעת ו' שמופיע על ידי ו'  (כמו שאמרו זח"א קטז רע"ב)כנסת ישראל 
כלת היו"ד מיו"ד עלאה וקוצו של יוד למדת כנסת ישראל. וכתיב וא

ושבעת שיוכל לאכול ולשבוע רק השמרו לכם פן יפתה וגו', שלא 
יכנוס היצר הרע כיון שיש ערבוב. אך זהו רק בארץ ישראל דאיתא 

ארץ ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו שנאמר הנותן  (תענית י.)
מטר על פני ארץ. וזה ענין מה שאמר בשבט ראש השנה לאילן 

היינו מי שזוכה שיהיה אכילתו לתקן אילנא קדישא דאית לקב"ה, ו
מסטרא דעץ החיים והוא מי שזוכה על ידי קדושת שבת להיות 
נגאל מיד כמו לעתיד. וכשאכילתו מסטרא דעץ הדעת לתקן על כל 
פנים שיהיה מסטרא דטוב ולא יהיה בו ערבוב מרע וזה שאמר 
בגמרא בטעמא הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, והיינו בארץ ישראל 

ותה הקב"ה בעצמו וכנ"ל. וכתיב ונתתי מטר ארצכם דשם משקה א
בעתו ועל ידי זה יכולים לתקן שיהיה האכילה מסטרא דטוב. ומי 
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שזוכה יכול לזכות שיהיה אכילתו מסטרא דעץ החיים. ועל כן אף 
בחוץ לארץ אף שהגשמים וחנטת פירות אחר פסח מכל מקום בא 

רש"י  מתמצית שיורי שנשאר בעבים אחר שתייתה כמו שכתב
ועל כן  (ונתבאר מא' ג)והוא ממה שנתן השם יתברך בשבט  (תענית שם)

הזמן בשבט לתקן כל האכילות שיהיה מסטרא דטוב. תלמידי 
חכמים דמשתדלי באורייתא זוכין שיהיה תמיד אכילתן בקדושה. וכל 
ישראל על כל פנים אוכלין בשבת אכילה בקדושה וזוכין שיהיה 

היה ערבוב רע חס וחלילה ועל כן מנהג האכילה מסטרא דטוב ולא י
  ישראל לטעום ביום זה מפירות האילן להכניס קדושה בכל האכילות:
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  ספר

  ט"ו בשבטזוהר 

  חלק ד�

  בשבט ו�לט תפילות סדר

  

תפל‰ ממר‡ ‰רי"ח ‰טוב רביו יוסף חיים מב‡‚„‡„ 
 זיע"‡ בעל ‰בן ‡יש חי לט"ו בשבט

  
א ָהָאֶר  ְדׁשֵ ב ַמְזִריַ� ֶזַרע ֵ�ץ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתַ א ֵ�ׂשֶ ׁשֶ ץ ּדֶ

ר ַזְרעֹו בֹו ַ�ל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן:  ִרי ְלִמינֹו ֲאׁשֶ ה ּפְ ִרי ֹעׂשֶ ּפְ
ה  ב ַמְזִריַ� ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵ�ץ ֹעׂשֶ א ֵ�ׂשֶ ׁשֶ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ

י טֹוב: ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ִרי ֲאׁשֶ   ּפְ
  

   ה' הושיעה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.אנא 
   אנא ה' הצליחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
   אנא ה' הרוויחה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.

   אנא ה' הטיבה נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
   אנא ה' ברך נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה.
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   וברך עץ שמן וזית. אל נא פצה שנה זו משמיר ושית,
וברך גפן ותאנה   אל נא במטר רווה חרבוני ישימון,

   ורימון.
וברך אגוז ותמר   אל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים,

   ותפוחים.
וברך חרוב וקורסטמל   אל נא צדקך מעמך בל יפסק,

   ואפרסק.
וברך התות   אל נא חלץ קהלת אשר אליך תערוג,

  והאגוז והאתרוג.
  

ָבֵרְך ִוְיִהי ָר  ּתְ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ צֹון ִמּלְ
ם ְויֹוִציאּו  ִעּתָ רֹוֵתיֶהם ּבְ ל ִאיָלנֹות ָהֶאְתרֹוג ְלהֹוִציא ּפֵ ּכָ
ל מּום ְולֹא  ים ִמּכָ ִרים ּוְנִקּיִ ּדָ ֶאְתרֹוִגים טֹוִבים ָיִפים ּוְמה-

ֵלִמ  ֶהם ׁשּום ֲחָזִזית, ְוִיְהיּו ׁשְ ֶהם ַיֲ�ֶלה ּבָ ים ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ
ׁשּום ֶחְסרֹון ַוֲאִפּלּו ֲ�ִקיַצת קֹוץ, ְוִיְהיּו ְמצּוִיים ָלנּו ּוְלָכל 
ֶהם ִמְצַות  ם ּבָ ֵהם, ְלַקּיֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ַאֵחינּו ּבְ ִיׂשְ
בֹא ָ�ֵלינּו ְלַחִיים  ּיָ ּכֹות ׁשֶ ַחג ַהּס- ְנִטיָלה ִעם ַהּלּוָלב ּבְ

לֹום ה ּכַ 	טֹוִבים ּוְלׁשָ תֹוָרְתָך ַ�ל ְיֵדי ֹמש.ֶ יָתנּו ּבְ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ
ּפֹת  ִרי ֵ�ץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ָך ּוְלַקְחּתֶ ַ�ְבּדְ

ָמִרים ַוֲ�ַנף ֵ�ץ ָ�בֹת ְוַ�ְרֵבי ָנַחל.   ּתְ
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ַ�ְזֵרנּו  ּתַ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ל ְנִטיַלת לּוָלב ַוֲהַדס ַוֲ�ָרָבה ּוְתַסיְּ  ם ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ֵ�נּו ְלַקּיֵ

ים  בֹא ָ�ֵלינּו ְלַחּיִ ּיָ ּכֹות ׁשֶ ַחג ַהּס- ּה ּבְ ְזַמּנָ ִתְקָנּה ּבִ ְוֶאְתרֹוג ּכְ
ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ְוַתְזִמין ָלנּו ֶאְתרֹוג  ׂשִ לֹום ּבְ טֹוִבים ּוְלׁשָ

ֵל  ר ְוָנִקי ְוׁשָ ּדָ ִהְלָכתֹו.ָיֶפה ּוְמה- ר ּכְ   ם ְוָכׁשֵ

ָבֵרְך  ּתְ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקינּו ֶוֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֵמִנים  ִרּבּוי, ׁשְ רֹוֵתיֶהם ּבְ ל ִמיֵני ָהִאיָלנֹות ְויֹוִציאּו ּפֵ ּכָ
ה  ּיֹוִציא ֲ�ָנִבים ַהְרּבֵ ָפִנים ׁשֶ ל ַהּגְ ְוטֹוִבים, ּוְתָבֵרְך ּכָ

ֵמִנים ְוטוֹ  ִין ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם ָמצּוי ָלרֹב ׁשְ ְהֶיה ַהּיַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִבים, ּכְ
ָלה  ם ּבֹו ִמְצַות ִקּדּוׁש ּוִמְצַות ַהְבּדָ ָרֵאל ְלַקּיֵ ָך ִיׂשְ ְלָכל ַ�ּמְ
ָרֵאל  נּו ּוְבָכל ִיׂשְ ם ּבָ תֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים, ְוִיְתַקּיֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

תּוב: ֵלְך ֱאֹכל ּבְ  ּכָ ֵתה ַאֵחינּו ִמְקָרא ׁשֶ ְמָחה ַלְחֶמָך ּוׁשֲ ׂשִ
אִתי  יָך, ּבָ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹקים ֶאת ַמֲ�ׂשֶ ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך ּכִ
י ַיְעִרי  ִמי, ָאַכְלּתִ ׂשָ ה, ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ י ֲאֹחִתי ַכּלָ ְלַגּנִ
תּו  ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי, ִאְכלּו ֵרִעים ׁשְ י, ׁשָ ְבׁשִ ִעם ּדִ

ְכרּו ּדוֹ  י ְלָפֶניָך ה' ְוׁשִ ִדים. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ
  צּוִרי ְוֹגֲאִלי.
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  תפיל‰ ל‰צלחת ‰בים

ּתֹוָרה, ְוִיְהיּו  ֵנינּו ְמִאיִרים ּבַ ְהיּו ּבָ ּיִ נּו ׁשֶ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֲ�ֵלי ִמּדֹות טֹובֹות, עֹוְסִק  ְכָלם, ּבַ גּוָפם ְוׂשִ ִריִאים ּבְ ים ּבְ

ים ְוטֹוִבים, ְוִיְהיּו  ּכִ ים ֲאר- ָמּה. ְוֵתן ָלֶהם ַחּיִ ּתֹוָרה ִלׁשְ ּבַ
ַמִים, ְוִיְהיּו ֲאהּוִבים  תֹוָרה ּוְבָחְכָמה ּוְבִיְרַאת ׁשָ ִאים ּבְ ּלָ ְממ-
ָיכּות  ה, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ׁשַ ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמִדים ְלַמּטָ

יִרי ֶהם ִעם ָהִאיְנֶטְרֶנט ְוַהַמְכׁשִ לּו ּבָ ּכְ ם ַהְטֵמִאים, ְולֹא ִיְסּתַ
ל ִמיֵני  ֶצר ָהָרע ּוִמּכָ יֵלם ֵמַ�ִין ָהָרע ּוִמּיֵ ָלל ְוִעָקר, ְוַתּצִ ּכְ
יִרים ַהְטֵמִאים. ְוִיְהיּו  ּיֹות ּוֵמָהִאיְנֶטְרֶנט ְוַהַמְכׁשִ ְרָ�נ- ּפ-

ַרֲחֶמיָך ָה  ִני ּבְ ִריִאים ַלֲ�בֹוָדֶתָך. ְוַזּכֵ ים ּבְ ים ָלֶהם חּוׁשִ ַרּבִ
ר ָיֵמינּו  א ִמְסּפַ ַמּלֵ ּתְ ְעִלי) ׁשֶ י (לאשה: ּבַ ּתִ ְוֶאת ִאׁשְ
לֹום,  ִעיִמים ְוַאֲהָבה ְוׁשָ ּטֹוב ּוַבּנְ ִנים ּבַ ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ּבַ
נֹוַתי ְלתֹוָרה  ַני ְוָכל ַאַחת ִמּבְ ל ֶאָחד ִמּבָ ל ּכָ ה ְלַגּדֵ ְוִנְזּכֶ

ים טֹוִבים. ה ּוְלַמֲ�ׂשִ ּפָ   ּוְלח-

נֹוַתי וְ  ת ִזּוּוגֹו ּוְלָכל ַאַחת ִמּבְ ַני ֶאת ּבַ ַתְזִמין ְלָכל ֶאָחד ִמּבָ
לֹום. ּוָבֵרְך  ֵני ֲאֵחִרים ַחס ְוׁשָ חּו ִמּפְ ן ִזּוּוָגּה, ְולֹא ִיּדָ ֶאת ּבֶ
ַ�ִין ָיָפה, ְונּוַכל  ן ּבְ ן ָלֶהם ֹמַהר ּוַמּתָ ה ָיֵדינּו ִלּתֵ ַמֲ�ׂשֵ

ָאנּו ַמְבִטיִח  ֶ ם ַמה ׁשּ יָאם ְלַקּיֵ ִ ִלי ֶנֶדר, ּוְלַהׂשּ ן ָלֶהם ּבְ ים ִלּתֵ
ְמָחה, ּוֵמֶהם  ַנַחת ּוְבֶרַוח ּוְבׂשִ עּוִרים ּבְ יֵמי ַהּנְ ִעם ִזּוּוָגם ּבִ
ים ְלָכל  יִקים זֹוִכים ּוְמַזּכִ רֹות טֹוִבים ּוָבִנים ַצּדִ ֵיְצאּו ּפֵ

ִמים ים ְוַקּיָ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ַחּיִ ָרֵאל. ְוִיְהיּו ּבָ ֲ�בֹוָדְתָך  ִיׂשְ ּבַ
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ִנים טֹוִבים. ְוִיְתַרּבּו  ּוְבתֹוָרְתָך ּוְבִיְרָאֶתָך ּוְלֹאֶרְך ָיִמים ְוׁשָ
ל ַהּדֹורֹות, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום  ֶצֱאָצֵאיֶהם ַ�ד סֹוף ּכָ
יִרים ַהְטֵמִאים, ְולֹא  ָיכּות ִעם ָהִאיְנֶטְרֶנט ְוַהַמְכׁשִ ׁשַ

ָלל ְוִע  ֶהם ּכְ לּו ּבָ ּכְ דֹול ַ�ל ִיְסּתַ ְמָך ַהּגָ ל ׁשִ ָקר. ְולֹא ִיְתַחּלֵ
ֲאלֹות  ל ִמׁשְ א ּכָ לֹום. ּוַמּלֵ ָיֵדינּו, ְולֹא ַ�ל ְיֵדי ַזְרֵ�נּו ַחס ְוׁשָ
בֹוד  ל ּכְ ּדֵ ַהְצָלָחה ְוָכל טֹוב. ְוִיְתּגַ ְבִריאּות ּבְ נּו ְלטֹוָבה ּבִ ִלּבֵ

דֹול ּוְכבֹוד ּתֹוָרְתָך ַ�ל ָיֵדנּו ְוַ�ל יְ  ְמָך ַהּגָ ֵדי ַזְרֵ�נּו ְוֶזַרע ׁשִ
י  ן ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ַזְרֵ�נּו, ָאֵמן ּכֵ

  ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי.

  

  תפילת ‰של"‰

ּה הּוא  ָראָת ָהעֹוָלם, ְוַאּתָ ּלֹא ּבָ ּה הּוא ה' ֱאלֵֹקינּו ַ�ד ׁשֶ ַאּתָ
ָראָת ָהעֹוָל  ּבָ ֶ ה ַקל. ֱאלֵֹקינּו ִמׁשּ ם, ּוֵמעֹוָלם ְוַ�ד עֹוָלם ַאּתָ

ֶאְמָצעּות  מֹוַדע ֱאָלהּוָתְך ּבְ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּוָבָראָת עֹוָלְמָך ּבְ
ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.  מֹו ׁשֶ ה ּכְ דֹוׁשָ ּתֹוָרְתָך ַהּקְ

י ֵהם ַ�  ָרֵאל, ּכִ ִביל ִיׂשְ ִביל ּתֹוָרה ּוִבׁשְ ׁשְ ית", ּבִ ֵראׁשִ ָך "ּבְ ּמְ
ּמֹות, ְוָנַתּתָ ָלֶהם  ל ָהא- ֶהם ִמּכָ ַחְרּתָ ּבָ ר ּבָ ְוַנֲחָלְתָך ֲאׁשֶ
דֹול. ְוַ�ל ִקּיּום  ְמָך ַהּגָ ם ְלׁשִ ה, ְוֵקַרְבּתָ דֹוׁשָ ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
ֵני  ָך ה' ֱאלֵֹקינּו ׁשְ א ָלנּו ִמּמְ ָהעֹוָלם ְוַ�ל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּבָ

תֹוָרְת  ַתְבּתָ ּבְ תֹוָרְתָך ִצּוּוִיים. ּכָ רּו ּוְרבּו", ְוָכַתְבּתָ ּבְ ָך "ּפְ
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י  יֶהן ֶאָחת, ּכִ ּתֵ ׁשְ ָנה ּבִ ּוָ ֵניֶכם", ְוַהּכַ ם אֹוָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ָראָת, ָיַצְרּתָ  ֶבת, ְוִלְכבֹוְדָך ּבָ י ִאם ָלׁשֶ לֹא ְלֹתהּו ָבָראָת ּכִ

ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו  ּנִ ֵדי ׁשֶ יָת, ּכְ ל ַאף ָ�ׂשִ ְוֶצֶאָצֵאי ּכָ
ֶמָך ְולֹוְמֵדי ּתֹוָרֶתָך. ָרֵאל יֹוְדֵ�י ׁשְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ   ַ�ּמְ

ִתי,  ִחּנָ יל ּתְ ָלִכים, ְוַאּפִ ּוְבֵכן ָאבֹוא ֵאֶליָך ה' ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
ִתי ְלַהְזִמין  ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ְוִתׁשְ ָחּנֵ ּתְ לּויֹות ַ�ד ׁשֶ ְוֵ�יַני ְלָך ּתְ

ִנים ּוָבנוֹ  ת, ְוַגם ֵהם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו ֵהם ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ִלי ּבָ
ֵהם ַוֲאִני ַוֲאַנְחנּו  ל ַהּדֹורֹות ְלַתְכִלית ׁשֶ ֵניֶהם ַ�ד סֹוף ּכָ ּבְ
ֹמר  ד ִלׁשְ ה ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ נּו ַיַ�ְסקּו ּבְ ּלָ ּכ-

ְלמּוד ּתוֹ  ְבֵרי ּתַ ל ּדִ ם ֶאת ּכָ ַאֲהָבה, ְוַלֲ�ׂשֹות ּוְלַקּיֵ ָרְתָך ּבְ
ִמְצוֹוֶתיָך ְלַאֲהָבה  נּו ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתָך ְוַדּבֵ ְוָהֵאר ֵ�יֵנינּו ּבְ
ֶמָך. (ראוי להוסיף: ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום  ּוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ
יִרים ַהְטֵמִאים, ְולֹא  ָיכּות ִעם ָהִאיְנֶטְרֶנט ְוַהַמְכׁשִ ׁשַ

ָלל ְוִע  ֶהם ּכְ לּו ּבָ ּכְ נּו ִיְסּתַ ּלָ ן ְלכ- ָקר). ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ּתֵ
ים ּוְברּוִכים, ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים זֹוֵכר  ּכִ ים ֲאר- ַחּיִ
מֹו  ים ּכְ ים ִנְצִחּיִ ַרֲחִמים, ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ ים ּבְ ְיצּוָריו ְלַחּיִ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו "לּו ִיְחֶיה ְלָפֶניָך", ּוֵפְרׁשּו  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ

אִתי ַרבּ  ן, ּבָ י ַ�ל ּכֵ ִיְרָאֶתָך". ּכִ ֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "ּבְ
ֵהא ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַ�ד עֹוָלם  ּיְ ָפֶניָך ׁשֶ ן ִמּלְ ׁש ּוְלַחּנֵ ְלַבּקֵ
ֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַ�ד עֹוָלם  ר, ְוַאל ִיּמָ ׁשֵ ֶזַרע ּכָ

ֶמץ (ראוי ל סּול ָוׁשֶ ֵצא ִבי ּוְבַזְרִעי ׁשּום ּפְ הוסיף: ְולֹא ִיּמָ
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ָיכּות ִעם ָהִאיְנֶטְרֶנט  ּוְבֶזַרע ַזְרִעי ַ�ד עֹוָלם ׁשּום ׁשַ
לֹום ֶוֱאֶמת  ָלל ְוִעָקר), ַאְך ׁשָ יִרים ַהְטֵמִאים ּכְ ְוַהַמְכׁשִ
ֲ�ֵלי תֹוָרה,  ֵ�יֵני ֱאלִֹהים ּוְבֵ�יֵני ָאָדם, ְוִיְהיּו ּבַ ר ּבְ ְוטֹוב ְוָיׁשָ

ָנה, ָמאֵרי ַתְלמּוד, ָמאֵרי ָרָזא, ָמאֵרי ִמ  ְקָרא, ָמאֵרי ִמׁשְ
ָמאֵרי ִמְצָוה, ָמאֵרי גֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ָמאֵרי ִמּדֹות 
ִניִמית, ְולֹא ִיְרָאה  ַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּפְ רּוִמּיֹות, ְוַיַ�ְבדּוָך ּבְ ּתְ

י ַמְחסֹוָר  ה ֵמֶהם ּדֵ ה ּוְגִוּיָ ִוּיָ ָכבֹוד, ִחיצֹוִנית. ְוֵתן ְלָכל ּגְ ּה ּבְ
ִריאּות ְוָכבֹוד ְוֹכַח, ְוֵתן ָלֶהם קֹוָמה ְויִֹפי ְוֵחן  ְוֵתן ָלֶהם ּבְ
יֵניֶהם, ְוַתְזִמין ָלֶהם  לֹום ּבֵ ָוֶחֶסד, ְוִיְהֶיה ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה ְוׁשָ
יִקים, ְוַגם  ַרע ַצּדִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּזֶ ַרע ּתַ ִזּוּוִגים ֲהגּוִנים ִמּזֶ

י ֵהם ִזּוּוָגם יִ  י ֲ�ֵליֶהם, ּכִ ְלּתִ ּלַ ר ִהְתּפַ ָכל ֲאׁשֶ מֹוָתם ּכְ ְהיּו ּכְ
ל  ה ה' יֹוֵדַ� ּכָ רֹון ֶאָחד עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאן. ַאּתָ ִזּכָ
ה  ָכל ֵאּלֶ י ַכָוָנִתי ּבְ י, ּכִ ֲ�לּומֹות, ּוְלָפֶניָך ִנְגלּו ַמְצּפּוֵני ִלּבִ ּתַ

דֹוׁש ּוְלַמַ�  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ה. ְלַמַ�ן ׁשִ דֹוׁשָ ן ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
ים ַאְבָרָהם  דֹוׁשִ ֲ�בּור ָהָאבֹות ַהּקְ ן ֲ�ֵנִני ה' ֲ�ֵנִני ּבַ ַ�ל ּכֵ
ִנים ִלְהיֹות ָהֲ�ָנִפים  יַ� ּבָ ִיְצָחק ְוַיֲ�ֹקב, ּוִבְגָלָלם ּתֹוׁשִ
ָך ֶרֶגל ְרִביִעי  ִוד ַ�ְבּדֶ ם, ּוַבֲ�בּור ּדָ ְרׁשָ ּדֹוִמים ְלׁשָ

ׁש  ָבה, ַהּמְ ְרּכָ ּמֶ ָך.ּבַ רּוַח ָקְדׁשֶ   ֹוֵרר ּבְ

ְדָרָכיו. ְיִגיַ�  ל ְיֵרא ה' ַהֹהֵלְך ּבִ ֵרי ּכָ ֲ�לֹות ַאׁשְ יר ַהּמַ ׁשִ
ה  ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך. ֶאׁשְ י תֹאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ּכַ
ה  ְלָחֶנָך. ִהּנֵ ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלׁש- ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ּבְ
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טּוב  ִכי ּיֹון ּוְרֵאה ּבְ ֶבר ְיֵרא ה'. ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ֵכן ְיבַֹרְך ּגָ
לֹום ַ�ל  יָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ ָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְירּוׁשָ

ָרֵאל.   ִיׂשְ

ִריִתי  סּוק. ַוֲאִני זֹאת ּבְ נּו ַהּפָ ם ּבָ ּיַ ה, ְיק- ִפּלָ א ה' ׁשֹוֵמַ� ּתְ ָאּנָ
ִפיָך אֹוָתם ָאַמר ה' רּוִח  י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָ�ֶליָך ּוְדָבַרי ֲאׁשֶ י ֲאׁשֶ

י ֶזַרע ַזְרֲ�ָך ָאַמר ה'  י ַזְרֲ�ָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ
י  ה ְוַ�ד עֹוָלם. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ֵמַ�ּתָ

  ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:

  

צ„ק' מ‰ר‰"ק מז‡לשין  תפל‰ על בים מת‰לים 'משפט
  (עם ‰וספות) זצ"ל

נכון לאמרו בכל עת רצון, ובפרט בשעת הדלקת 
הנרות בעש"ק, ובחנוכה, ובהפרשת חלה, וכו' (ועיקר 
רחמנא ליבא בעי שיאמר בכוונה ובלב נשבר, והבא 

  .לטהר מסייעין אותו)

ִנים ְזָכִרים ִלְלֹמד ִני ְלהֹוִליד ּבָ ל עֹוָלם, ַזּכֵ ד  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּוְלַלּמֵ
ִריִאים  ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ְוִיְהיּו ּבְ ָמּה, ּכִ ה ִלׁשְ דֹוׁשָ ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
ִנים, ַרְחָמִנים,  ְיׁשָ ֲ�ֵלי ִמּדֹות טֹובֹות, ּבַ ְכָלם, ּבַ גּוָפם ּוְבׂשִ ּבְ
ִלּמּוד ּתֹוָרֶתָך,  ּגֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ַמְתִמיִדים ַ�ד ְמֹאד ּבְ
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ֵל  ֵלב ׁשָ נּו ָ�ָליו ּוַמֲאִמיִנים ּבְ ה ַרּבֵ ָכל ּתֹוַרת ֹמש.ֶ ם ּבְ
ים  ּקִ ים ְוַחְכֵמי ֱאֶמת, ּוְבָכל ַהח- דֹוׁשִ לֹום ּוְנִביִאים ַהּקְ ָ ַהׁשּ
ָנן.  ַרּבָ ה, ּוְבָכל ִמְצֹות ּדְ דֹוׁשָ ּיֹות ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ֶוֱאמּונֹות ֲאִמּתִ

ָיכּות ִעם ָהִאיְנֶטְרֶנט ְוַהַמְכ  יִרים ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשּום ׁשַ ׁשִ
ַני  ָלל ְוִעָקר, ְולֹא ִיְבֲ�טּו ּבָ ֶהם ּכְ לּו ּבָ ּכְ ַהְטֵמִאים, ְולֹא ִיְסּתַ
ִדים  א ְמַכּבְ קֹול הֹוִרים ּומֹוִרים ֶאּלָ ּוְבנֹוַתי ַוֲחָתַני ְוַכּלֹוַתי ּבְ
אֹוָתם ִויֵרִאים ֵמֶהם, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ָאְזַנִים ׁשֹוְמעֹות ּתֹוְכחֹות 

ֶכל מּוָסר, ּוְבֶקֶרב ֲח  ָכִמים ָיִלינּו, ְוָהָיה ָלֶהם ֵלב ָרָחב ְוׂשֵ
ֹמר ַהּתֹוָרה ַלֲ�בֹוָדֶתָך.  ֶמת ִלׁשְ טֹוב ּוְזִכיָרה טֹוָבה ְוַקּיֶ
ָכל ְרַמ"ח ֲאָבִרים  ים ּוְבִריִאים ַוֲחָזִקים ּבְ ְוִיְהיּו חּוׁשִ

ֶכֶתר ּתֹוָרה ְלַזּכֹות ָהַר  ִרים ּבְ ּטָ יִדים ְוִיְהיּו ְמ�- ָס"ה ּגִ ים ְוׁשְ ּבִ
לֹום ְולֹא  ַגֲאָוה ְוַגּסּות רּוַח ַחס ְוׁשָ ַמִים ְולֹא ּבְ ם ׁשָ ְלׁשֵ
לֹט  ר ָוָדם ְולֹא ַהְלָוָאָתם ְולֹא ִיׁשְ ׂשָ ַנת ּבָ ִיְצָטְרכּו ִליֵדי ַמּתְ
יק ָ�ָליו  ּדִ מֹו יֹוֵסף ַהּצַ ֶהם ֵיֶצר ָהָרע ְולֹא ַ�ִין ָהַרע ּכְ ּבָ

ַלט ּבֹו ַ�ִין  ּלֹא ׁשָ לֹום ׁשֶ ָ ל ֳחָלִאים ַהׁשּ יֵלם ִמּכָ ָהָרע. ְוַתּצִ
ׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם,  ְתַרּגְ ּיֹות ַהּמִ ְרָ�נ- ל ִמיֵני ּפ- ּוְנָגִעים ּוִמּכָ
יִרים ַהְטֵמִאים. ְוִיְהיּו מֹוֵרי  יֵלם ֵמָהִאיְנֶטְרֶנט ְוַהַמְכׁשִ ְוַתּצִ

ה ְוִיְלְמדוּ  דֹוׁשָ ִדיֵני ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּתֹוָרה  הֹוָראֹות ּבְ
הֹוָרָאָתּה, ְולֹא  לּו ֵהם ּבְ ׁשְ ַמִים, ְולֹא ִיּכָ ם ׁשָ ים ְלׁשֵ ִעם ַרּבִ
ֶקר ַיְרִחיקּו ְולֹא  ַבר ׁשֶ ר. ּוִמּדְ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ֹמאל ִמּדֶ ַיּטּו ָיִמין ּוׂשְ
ה ָרָ�ה, ְוִיְהיּו ֵמאֹוָתם  ֶהם ׁשּום מּום ְולֹא ִמּדָ ֵצא ּבָ ִיּמָ

ֶהם ִמי ָיגּור תּוב ּבָ ּכָ ָך,  ׁשֶ ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹן ּבְ ָאֳהְלָך ִמי ִיׁשְ ּבְ
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ְלָבבֹו, ִנְבֶזה  ִמים ּופֹוֵ�ל ֶצֶדק ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ הֹוֵלְך ּתָ
ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמיר.  ּבַ ד ִנׁשְ ֵ�יָניו ִנְמָאס ְוֶאת ִיְרֵאי ה' ְיַכּבֵ ּבְ

א ַרחּום ְוַחּנוּ  ִרית ֹקֶדׁש וכו' (ָאּנָ ְמרּו ֶאת אֹות ּבְ ם ִיׁשְ ן ּגַ
ם  ְדּתֶ ה ְוִלּמַ דֹוׁשָ תֹוָרְתָך ַהּקְ יַתִני ּבְ ּוִ ּצִ ֶ ם ַמה ׁשּ ִני ְלַקּיֵ ַזּכֵ
ֶמָך ִלְלֹמד  בֹוד ׁשְ ַ�ת ּכְ ֵניֶכם) ְוָ�ְזֵרנּו ַ�ל ּדַ ֹאָתם ֶאת ּבְ
ה ּוְלַהְדִריְך אֹוָתם  ַ�ל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ם ּתֹוָרה ׁשֶ ִעּמָ

ֵמַח ּוְבֵח  ֵלב ׂשָ ַ�ְצלּות, ְוִיְהיּו ַלֲ�בֹוָדְתָך ּבְ דֹול לֹא ּבְ ק ּגָ ׁשֶ
ָמִעים ָלֶהם ַלֲ�בֹוָדֶתָך, ְוֶאְמָצא ֵחן ָוֶחֶסד  ָבַרי ִנׁשְ ּדְ
ה ֲ�ֵליֶהם ִלְרצֹוְנָך  ר ֲאַצּוֶ ָכל ֲאׁשֶ תּו אֹוִתי ּכְ ַצּיְ ּיְ ֵ�יֵניֶהם ׁשֶ ּבְ
יָך  ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ י ֲאׁשֶ ם ּבִ ּיַ ַהּטֹוב, ִויק-
ה ְוַ�ד עֹוָלם,  י ֶזַרע ַזְרֲ�ָך ָאַמר ה' ֵמַ�ּתָ י ַזְרֲ�ָך ומּפִ ּוִמּפִ
ִנים  אֹוִליד ּבָ ָפֶניָך ה' ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
נֹוַתי  ַני ְולֹא ׁשּום ֶאָחד ִמּבְ ּוָבנֹות ְולֹא ָימּות ׁשּום ֶאָחד ִמּבָ

יא ֶאת ִ ה ְלַהׂשּ י, ְוֶאְזּכֶ ַחּיַ יִקים  ּבְ ים ַצּדִ נֹוַתי ַלֲאָנׁשִ ּבְ
ת זּוגֹו  ַני ִיְחיּו ֶאת ּבַ ן ִמּבָ ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַתְזִמין ְלָכל ּבֵ
ַרֲחִמים,  יֵמם ַאֵחר ּבְ ר ְולֹא ַיְקּדִ ׁשֵ ְלִמיד ָחָכם ְוֶזַרע ּכָ ת ּתַ ּבַ
יֵניֶהם ַאֲהָבה  ּכֹן ּבֵ ֵני ֲאֵחִרים, ְוִתׁשְ חּו ִמּפְ ּדְ ְוֵהם לֹא י-

ְלָוה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם וְ  לֹום ְוׁשַ ַאֲחָוה ְוֵרעּות ְוׁשָ
ם  ִעיִמים, ְולֹא ִיְהֶיה ּבָ ּטֹוב ּוַבּנְ נֹוֵתיֶהם ּבַ ַיֲאִריכּו ָיִמים ּוׁשְ
ֶכל טֹוב  ָלה, ְוִיְמָצא ֵחן ְוֶחֶסד ְוׂשֵ ּכֵ ָ�ָקר ַוֲ�ָקָרה ּוְמׁשַ

ֵ�יֵני ֱאלִֹקים ְוָאָדם. ּוְבנֹוַתי ִיְהיוּ  ֲ�לֹות ֵחן ָוֶחֶסד,  ּבְ ּבַ
ִמּדֹות טֹובֹות,  רֹות ּבְ ּטָ ְצנּועֹות ְוִצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסידֹות, ְמ�-
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ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  יִקים ּתַ ִנים ַצּדִ רֹות טֹובֹות ּבָ ּוֵמֶהם ֵיְצאּו ּפֵ
ים: ים ָהַרּבִ   זֹוִכים ּוְמַזּכִ

ֶרַוח ִני ָלזּון אֹוָתם ּבְ א ה' ַרחּום ְוַחּנּון ַזּכֵ ִלי  ָאּנָ ָכבֹוד ּבְ ּבְ
י  ּתִ יִני ְוֶאת ִאׁשְ ַזּכֶ ים ּתְ יֹון, ּוְבַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּוִבּזָ ֶחְרּפָ
ְבִעים  ר ָיֵמינּו ַ�ד ְמלֹאת ׁשִ א ִמְסּפַ ַמּלֵ ּתְ ְעִלי) ׁשֶ (לאשה: ּבַ
רּוד ְלָבבֹות,  ִלי ׁשּום ּפֵ יֵנינּו ּבְ ָנה, ְוִיְהֶיה ַאֲחָוה ְוַאֲהָבה ּבֵ ׁשָ

ה ִלְגּדֹ  ַני ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ְוִיְזּכֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבָ ל ּכָ
ים טֹוִבים ּוְלָכל טֹוב  ה ּוְלַמֲ�ׂשִ ּפָ נֹוַתי ְלתֹוָרה ּוְלח- ִמּבְ
י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי  ּוְנִעיִמים, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ה ְלַמַ�ן ְיִמיֶנךָ  ֶמָך ֲ�ׂשֵ ה ְלַמַ�ן ׁשְ ה ְלַמַ�ן  ְוגֹוֲאִלי ֲ�ׂשֵ ֲ�ׂשֵ
ב ָלנּו  ּגָ נּו ִמׂשְ ֶתָך. ה' ְצָבאֹות ִעּמָ ָ ׁשּ ה ְלַמַ�ן ְקד- ּתֹוָרֶתָך ֲ�ׂשֵ
ְך. ה'  ֵרי ָאָדם ּבֹוֵטַח ּבָ ֱאלֵֹקי ַיֲ�ֹקב ֶסָלה. ה' ְצָבאֹות ַאׁשְ
ן ה'  יֹום ָקְרֵאנּו. ה' ֹעז ְלַ�ּמֹו ִיּתֵ ֶלְך ַיֲ�ֵננּו ּבְ יָ�ה ַהּמֶ הֹוׁשִ

לֹום:ְיָבֵרְך ֶאת ַ�ּמ  ָ ׁשּ   ֹו ּבַ

  


