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Zohar for the first meal of Shabbat 

ישִׁ  ַתּפּוִחין ַקּדִ  ין ַחְקָלא ּדְ
Read after the blessing of Hamotzie 

י   (שמות כ)  .444 ׁשֹו. ַרּבִ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
ִתיב  ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת   (שמות כ)  ִיְצָחק ָאַמר, ּכְ

ן ּמָ ִביִעי, ּוְכִתיב ּבַ ְ ת ָיִמים   (שמות טז)  יֹום ַהׁשּ ׁשֶ ׁשֵ
יָון   ת לא ִיְהֶיה ּבֹו. ּכֵ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְלְקֻטהּו ּוְביֹום ַהׁשּ ּתִ
ַכח   ּתְ ְרְכָתא ִאׁשְ יּה ְמזֹוֵני, ַמה ּבִ ַכח ּבֵ ּתְ ָלא ִמׁשְ ּדְ

יּה.   ּבֵ

  

י  . 444 ׁשֹו. ַרּבִ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
תּוב ם  ַוְיָבֶרָך ֱאלִֹהי (שם א) ִיְצָחק ָאַמר, ּכָ

ן ּמָ ִביִעי, ְוָכתּוב ּבַ ְ (שמות  ֶאת יֹום ַהׁשּ
ִביִעי  טז) ְ ְלְקֻטהּו ּוַביֹּום ַהׁשּ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ׁשֵ

ּלֹא ִנְמָצא ּבֹו  יָון ׁשֶ ת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו. ּכֵ ּבָ ׁשַ
ָרָכה ִנְמֵצאת ּבֹו?  ְמזֹונֹות, ֵאיזֹו ּבְ

א  .445 ְלֵעיּלָ אן ּדִ ְרּכָ ל ּבִ אָנא, ּכָ א ָהִכי ּתָ   ֶאּלָ
ְלָיין. ְוָתאָנא, ֲאַמאי ָלא   ִביָעָאה ּתַ יֹוָמא ׁשְ א, ּבְ ְוַתּתָ
ַההּוא   ּום ּדְ ִביָעָאה, ִמׁשּ יֹוָמא ׁשְ א ּבְ ַכח ָמּנָ ּתְ ִאׁשְ
ִאין,   יָתא יֹוִמין ִעּלָ ל ׁשִ יּה ּכָ ְרָכאן ִמיּנֵ יֹוָמא, ִמְתּבָ
יֹומֹוי,   ל ַחד ּבְ א, ּכָ ְוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְמזֹוֵניּה ְלַתּתָ

ִביָעָאה.מֵ  יֹוָמא ׁשְ ְרָכאן ּבְ ִמְתּבָ ָרָכה ּדְ  ַהִהיא ּבְ

  

ָרכֹות  . 445 ל ַהּבְ ִנינּו, ּכָ ְך ׁשָ א ּכָ ֶאּלָ
יֹּום  לּויֹות ּבַ ה ּתְ ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ׁשֶ
יֹּום  ה לֹא ִנְמָצא ָמן ּבַ ִנינּו, ָלּמָ ִביִעי. ְוׁשָ ְ ַהׁשּ

אֹותֹו יֹום ִמ  ּמֵ ּום ׁשֶ ִביִעי? ִמׁשּ ְ ְרִכים ַהׁשּ ְתּבָ
ת ַהיִָּמים ָהֶעְליֹוִנים, ְוָכל ֶאָחד  ׁשֶ ל ׁשֵ ּכָ
יֹומֹו,  ל ֶאָחד ּבְ ה, ּכָ ְוֶאָחד נֹוֵתן ְמזֹונֹו ְלַמּטָ
יֹּום  ְרִכים ּבַ ְתּבָ ּמִ ָרָכה ׁשֶ ֵמאֹוָתּה ּבְ

ִביִעי.  ְ  ַהׁשּ
ְמֵהיָמנּוָתא,   .446 א ּדִ ַדְרּגָ ִאיהּו ּבְ ְך, ַמאן ּדְ ּוְבִגיֵני ּכַ

ֵעי לְ  תֹוָרא, ּוְלַאְתְקָנא ְסעּוָדָתא  ּבָ ָרא ּפָ ַסּדְ
ל   תֹוֵריּה, ּכָ ֵרְך ּפָ ִיְתּבָ ִגין ּדְ ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ ּבְ
ַמן   ַההּוא ִזְמָנא, ִאְזּדָ ָהא ּבְ יָתא יֹוִמין, ּדְ ִאיּנּון ׁשִ
ָתא,   ּבְ ׁשַ יָתא יֹוִמין ּדְ ל ׁשִ ְרָכא ּכָ ָרָכה, ְלִאְתּבָ ּבְ

ְך,  ּוִבְרָכָתא ָלא ִאׁשְ  א. ְוַעל ּכַ ָפתֹוָרא ֵריָקַנּיָ ַכח ּבְ ּתְ
ַנֲהֵמי   ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ֵליְלָיא ּדְ תֹוֵריּה ּבְ ָרא ּפָ ֵעי ְלַסּדְ ּבָ

 ּוִבְמזֹוֵני. 

  

ת   . 446 ַדְרּגַ הּוא ּבְ ְך, ִמי ׁשֶ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ן  ְלָחן ּוְלַתּקֵ ר ׁשֻ ָהֱאמּוָנה, ָצִריְך ְלַסּדֵ

ֵדי  ת ּכְ ּבָ ֵליל ׁשַ ְלָחנֹו ְסעּוָדה ּבְ ֵרְך ׁשֻ ְתּבָ יִּ ׁשֶ
אֹותֹו ְזַמן  ֲהֵרי ּבְ ה ָיִמים, ׁשֶ ָ ׁשּ ל אֹוָתם ׁשִ ּכָ
ת ְיֵמי  ׁשֶ ל ׁשֵ ֵרְך ּכָ ָרָכה ְלִהְתּבָ ֶנת ַהּבְ ּמֶ ִמְזּדַ
ְלָחן  ׁשֻ ָרָכה לֹא ִנְמֵצאת ּבְ ת, ְוַהּבְ ּבָ ַ ַהׁשּ
ֶעֶרב  ְלָחנֹו ּבְ ר ׁשֻ ְך ָצִריְך ְלַסּדֵ ֵריק, ְוַעל ּכָ

לְ  ת ּבִ ּבָ  ָחִמים ּוְמזֹונֹות. ׁשַ

ָתא ָנֵמי.   .447 ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ י ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפילּו ּבְ ַרּבִ
ַהאי יֹוָמא,   א ּבְ ֵעי ְלִאְתַעְנּגָ י ְיהּוָדה ָאַמר, ּבָ ַרּבִ
ַכח   ּתְ ִיׁשְ ִגין ּדְ ָתא, ּבְ ּבְ ׁשַ ַלת ְסעּוָדֵתי ּבְ ּוְלֵמיַכל ּתְ

עָ  ַהאי יֹוָמא ּבְ ְבָעא ְוִעּנּוָגא ּבְ  ְלָמא. ׂשָ
  

ת   . 447 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ י ִיְצָחק ָאַמר, ֲאִפּלּו ּבְ ַרּבִ
יֹּום   י ְיהּוָדה ָאַמר, ָצִריְך ְלִהְתַעּנֵג ּבַ ם. ַרּבִ ּגַ
ֵדי  ת, ּכְ ּבָ ׁשַ לֹׁש ְסעּודֹות ּבְ ַהזֶּה ְוֶלֱאכֹל ׁשָ

עֹוָלם. יֹּום ַהזֶּה ּבָ ְצאּו ׂשַֹבע ְועֶֹנג ּבַ ּמָ יִּ  ׁשֶ

א אָ  .448 י ַאּבָ ִאיּנּון  ַרּבִ ְרְכָתא ּבְ ָנא ּבִ ּמְ ַמר, ְלִאְזּדַ
ְרָכאן ֵמַהאי יֹוָמא. ְוַהאי   ִמְתּבָ א, ּדְ ְלֵעיּלָ יֹוִמין ּדִ
ָנִחית   א ּדְ ּלָ ין, ִמּטַ ְזֵעיר ַאְנּפִ יּה ּדִ יֹוָמא, ַמְלָיא ֵריׁשֵ
  

ָרָכה   . 448 א ָאַמר, ְלַהְזִמין ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ
ְרִכים ִמן   ְתּבָ ּמִ ַמְעָלה ׁשֶ ּלְ אֹוָתם ָיִמים ׁשֶ ּבְ
ל ְזֵעיר  ַהיֹּום ַהזֶּה, ּוַביֹּום ַהזֶּה ָמֵלא ֹראׁשֹו ׁשֶ
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א, ְוָאִטיל ְלַחְקָלא   כֹּלָ א ְסִתיָמא ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ֵמַעּתִ
יׁשִ  ַתּפּוִחין ַקּדִ ָתא,  ּדְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ַלת ִזְמֵני, ִמּכַ ין, ּתְ

ֲחָדא. הּו ּכַ ּלְ ְרכּון ּכֻ ִיְתּבָ  ּדְ

ין ִמ  דֹוׁש ַאְנּפִ יק ַהּקָ ּנֹוֵחת ֵמָהַעּתִ ל ׁשֶ ּטַ
ּפּוִחים   ֵדה ַהּתַ יל ִלׂשְ ל ַהּכֹל, ּוַמּטִ ר ׁשֶ ְסּתָ ַהּנִ
ת,   ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ֶ ָעִמים ִמׁשּ לֹׁש ּפְ ים ׁשָ דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶאָחד. ְרכּו ּכְ ם ִיְתּבָ ּלָ ּכֻ  ׁשֶ
ַלת ִזְמִנין   .449 א ּתְ ר ָנׁש, ְלִאְתַעְנּגָ ֵעי ּבַ א ּבָ ְוַעל ּדָ

א,   ְלֵעיּלָ ְלָיא ְמֵהיָמנּוָתא ּדִ ָהא ּתַ ָהא ּבְ ין, ּדְ ִאּלֵ
ין, ּוְבַחְקָלא   א, ּוִבְזֵעיר ַאּפִ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּבְ
הּו, ּוְלֵמחֵדי   א ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַעְנּגָ ַתּפּוִחין. ּוָבֵעי ּבַ ּדְ

הּו. ּומַ  ִגימּוָתא  ּבְ ָגַרע ְסעּוָדָתא ִמַנְייהּו, ַאְחֵזי ּפְ אן ּדְ
י.  ר ָנׁש ַסּגִ ַההּוא ּבַ יּה ּדְ  ְלֵעיָלא ְועֹוְנׁשֵ

  

לֹׁש   . 449 ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַעּנֵג ׁשְ
לּוָיה   ֶזה ּתְ ֲהֵרי ּבָ לּו, ׁשֶ ָעִמים ַהּלָ ַהּפְ

דֹוׁש,  -ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה  יק ַהּקָ ַעּתִ ּבָ
ּפּוִחים. ְוָצִריְך   ֵדה ַהּתַ ין, ּוִבׂשְ ּוִבְזֵעיר ַאְנּפִ
ֶהם. ּוִמי  ֹמַח ּבָ ֶהם ְוִלׂשְ ג ּבָ ָאָדם ְלִהְתַעּנֵ
ָגם ְלַמְעָלה,  ּגֹוֵרַע ְסעּוָדה ֵמֶהם, ַמְרֶאה ּפְ ׁשֶ

דֹול. ל ָהָאָדם ַההּוא ּגָ  ְוָעְנׁשֹו ׁשֶ
תֹוֵריהּ  .450 ָרא ּפָ ֵעי ְלַסּדְ ְך, ּבָ ִגיֵני ּכַ ַלת ִזְמֵני,  ּבְ , ּתְ

א,   תֹוֵריּה ֵריָקַנּיָ ח ּפָ ּכַ ּתְ ָתא, ְוָלא ִיׁשְ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ִמּכַ
ָתא.   ּבְ ׁשַ ַאר יֹוֵמי ּדְ ל ׁשְ ְרְכָתא ֲעֵליּה, ּכָ ֵרי ּבִ ְוִתׁשְ

א.  ה, ַאְחֵזי, ְוָתֵלי ְמֵהיָמנּוָתא ְלֵעיּלָ  ּוְבַהאי ִמּלָ
  

ְלחָ  . 450 ר ׁשֻ ְך ָצִריְך ְלַסּדֵ ּום ּכָ נֹו ִמׁשּ
ת, ְולֹא  ּבָ ְכֶנֶסת ׁשַ ּנִ ֶ ָעִמים ִמׁשּ לֹׁש ּפְ ׁשָ
ָרָכה   ֶרה ָעָליו ַהּבְ ְלָחנֹו ֵריק, ְוִתׁשְ ֵצא ׁשֻ ִיּמָ
ָבר ַהזֶּה ַמְרֶאה  ת, ּוַבּדָ ּבָ ַ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ל ׁשְ ּכָ

 ְותֹוֶלה ֶאת ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה.
ִלי  .451 ַאׁשְ ְמעֹון ָאַמר, ַהאי ַמאן ּדְ י ׁשִ ַלת  ַרּבִ ם ּתְ

ָתא, ָקָלא ָנִפיק ּוַמְכְרָזא   ּבָ ׁשַ ְסעּוָדֵתי ּבְ
א ְסעּוָדָתא   (ישעיה נח) ָעֵליּה, ג ַעל ְיָי', ּדָ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

א   (ויקרא רפ''ח ע''ב) ֲחָדא, ָלֳקֵבל  יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ
א   ֳמֵתי ָאֶרץ, ּדָ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ין. ְוִהְרּכַ יׁשִ ָכל ַקּדִ ּדְ

נְ  ין.  ְסעּוָדָתא ּתִ יׁשִ ַתּפּוִחין ַקּדִ ָייָנא, ָלֳקֵבל ַחְקָלא ּדְ
ִלימּו   א הּוא ׁשְ יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך, ּדָ ְוַהֲאַכְלּתִ

ין. ְזֵעיר ַאּפִ ִלים ּבִ ּתְ ִאׁשְ  ּדְ

  

ִלים  . 451 ׁשְ ּמַ ְמעֹון ָאַמר, ֶזה ִמי ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ
ת, קֹול יֹוֵצא ּוַמְכִריז  ּבָ ׁשַ לֹׁש ְסעּודֹות ּבְ ׁשָ

ג ַעל ה'. זֹו  (ישעיה נח) ָליו:עָ  ְתַעּנַ ָאז ּתִ
ל  ל ּכָ דֹוׁש ׁשֶ יק ַהּקָ ֶנֶגד ָהַעּתִ ְסעּוָדה ַאַחת ּכְ

ֳמֵתי ָאֶרץ  יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ים. ְוִהְרּכַ דֹוׁשִ  - ַהּקְ
ּפּוִחים   ֵדה ַהּתַ ֶנֶגד ׂשְ ִניָּה ּכְ זֹו ְסעּוָדה ׁשְ

יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב אָ  ים. ְוַהֲאַכְלּתִ דֹוׁשִ ִביָך ַהּקְ
ְזֵעיר  - ָמה ּבִ ּלְ ּתַ ִהׁשְ ֵלמּות ׁשֶ ְ זֹוִהי ַהׁשּ

ין.  ַאְנּפִ

ְלָמא ְסעּוָדֵתיּה, ּוָבֵעי   .452 ֵעי ְלַאׁשְ ּוֳלָקְבַלְייהּו ּבָ
ָכל ַחד   הּו ְסעּוָדֵתי, ּוְלֵמחֵדי ּבְ ֻכּלְ א ּבְ ְלִאְתַעְנּגָ

ֵליָמתָ  ִאיהּו ְמֵהיָמנּוָתא ׁשְ ּום ּדְ ְייהּו, ִמׁשּ א.  ְוַחד ִמּנַ
ין,   ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ ל ׁשְ ר, ִמּכָ ָתא ִאְתָיּקָ ּבְ ְך, ׁשַ ּוְבִגין ּכַ
ַכח ָהִכי   ּתְ ַכח, ְוָלא ִאׁשְ ּתְ יּה ִאׁשְ א ּבֵ כֹּלָ ּום ּדְ ִמׁשּ
ְך,   ִגין ּכָ יא, ּבְ י ִחּיָ י. ָאַמר ַרּבִ הּו ִזְמֵני ְוַחּגֵ ֻכּלְ ּבְ

ר ּתְ  יּה, ִאיְדּכַ א ּבֵ ַכח ּכֹּלָ ּתְ ִאׁשְ ּום ּדְ ַלת ִזְמִנין.  ִמׁשּ
יב,  ְכּתִ ִביִעי.   (בראשית ב)  ּדִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאלִהים ֶאת יֹום   ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ ַוּיִ
ִביִעי.  ְ  ַהׁשּ

  

ִלים ְסעּוָדתֹו,   . 452 ם ָצִריְך ְלַהׁשְ ּוְכֶנְגּדָ
עּודֹות ְולִ  ָכל ַהּסְ ֹמַח ְוָצִריְך ְלִהְתַעּנֵג ּבְ ׂשְ

ִהיא  ּום ׁשֶ ָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵמֶהן, ִמׁשּ ּבְ
ת   ּבָ ַ ְך ַהׁשּ ּום ּכָ ֵלָמה, ּוִמׁשּ ְ ָהֱאמּוָנה ַהׁשּ
ים,   ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ָאר ַהזְּ ל ׁשְ ָדה ִמּכָ ּבְ ִנְתּכַ
ְך  ּה ִנְמָצא, ְולֹא ִנְמָצא ּכָ ַהּכֹל ּבָ ּום ׁשֶ ִמׁשּ

ים. ָאַמר ַרבִּ  ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ָכל ַהזְּ י ִחיָּיא, ּבְ
ר  ַהּכֹל ִנְמָצא ּבֹו, ִנְזּכַ ּום ׁשֶ ְך, ִמׁשּ ּום ּכָ ִמׁשּ

תּוב ּכָ ָעִמים, ׁשֶ לֹׁש ּפְ ַוְיַכל  (בראשית ב) ׁשָ
יֹּום   ּבֹות ּבַ ׁשְ ִביִעי. ַויִּ ְ יֹּום ַהׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ
ִביִעי.  ְ ִביִעי. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהׁשּ ְ  ַהׁשּ
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א,  .453 י ַאּבָ ד ֲהָוה   'א רב המנונא סבא)(נ'  ַרּבִ ּכַ
ָכל ַחד   י, ּבְ ָתא, ֲהֵוי ַחּדֵ ּבְ ׁשַ ְסעּוָדָתא ּדְ ָיִתיב ּבִ
א,   יׁשָ א ִהיא ְסעּוָדָתא ַקּדִ ְוַחד, ַוֲהָוה ָאַמר, ּדָ
ְסעּוָדָתא   א. ּבִ כֹּלָ א ְסִתיָמא ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּדְ
א   קּוְדׁשָ א ִהיא ְסעּוָדָתא ּדְ ַאֲחָרא ֲהָוה ָאַמר, ּדָ

ִריְך הּוא. וְ  ָכל  ּבְ י ּבְ הּו ְסעּוָדֵתי, ַוֲהָוה ַחּדֵ ֻכּלְ ֵכן ּבְ
ד ֲהָוה  ִלים ְסעּוָדֵתי,   (דף פ''ח ע''ב)  ַחד ְוַחד. ּכַ ַאׁשְ

ְמֵהיָמנּוָתא.  ִלימּו ְסעּוָדֵתי ּדִ  ָאַמר ַאׁשְ

  

א . 453 י ַאּבָ ָהָיה  (ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא) ַרּבִ ׁשֶ , ּכְ
מֵ  ת, ָהָיה ׂשָ ּבָ ַ ְסעּוַדת ַהׁשּ ב ּבִ ָכל יֹוׁשֵ ַח ּבְ

ַאַחת ְוַאַחת, ְוָהָיה אֹוֵמר: זֹוִהי ְסעּוָדה 
ל  ר ׁשֶ ְסּתָ דֹוׁש ַהּנִ יק ַהּקָ ל ָהַעּתִ ה ׁשֶ ְקדֹוׁשָ
עּוָדה ָהַאֶחֶרת ָהָיה אֹוֵמר: זֹוִהי   ּסְ ַהּכֹל. ּבַ
ָכל  רּוְך הּוא, ְוֵכן ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְסעּוָדה ׁשֶ

ָכל ַאחַ  ֵמַח ּבְ עּודֹות. ְוָהָיה ׂשָ ת ְוַאַחת. ַהּסְ
עּודֹות, אֹוֵמר:  ִלים ֶאת ַהּסְ ָהָיה ַמׁשְ ׁשֶ ּכְ

ְלמּו ְסעּודֹות ָהֱאמּוָנה.   ִנׁשְ

ד ֲהָוה ָאֵתי ִלְסעּוָדָתא, ֲהָוה   .454 ְמעֹון, ּכַ י ׁשִ ַרּבִ
ָאה,   ְמֵהיְמנּוָתא ִעּלָ ָאַמר ָהִכי, ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ּדִ

א, ַוֲהוָ  ַמְלּכָ ד  ַאְתִקינּו ְסעּוָדָתא ּדְ י. ּכַ ה ָיִתיב ְוַחּדֵ
ִליָתָאה, ֲהוֹו ַמְכִרֵזי ָעֵליּה, ָאז   ִלים ְסעּוָדָתא ּתְ ַאׁשְ
ֳמֵתי ָאֶרץ   יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ג ַעל ְיָי' ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ּתִ

יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך.   ְוַהֲאַכְלּתִ

  

עּוָדה,   . 454 א ַלּסְ ְמעֹון ָהָיה ּבָ י ׁשִ ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ל ָהָיה אֹוֵמר כָּ  ְך: ַהְתִקינּו ְסעּוָדה ׁשֶ

ֶלְך.   ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה. ַהְתִקינּו ְסעּוַדת ַהּמֶ
ִלים ְסעּוָדה   ִהׁשְ ׁשֶ ֵמַח. ּכְ ב ְוׂשָ ְוָהָיה יֹוׁשֵ

ית, ָהיּו ַמְכִריִזים ָעָליו: ִליׁשִ (ישעיה  ׁשְ
יָך ַעל  נח) ְבּתִ ג ַעל ה' ְוִהְרּכַ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

ֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאכַ  יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ּבָ ְלּתִ
 ָאִביָך.

ין ְסעּוָדֵתי ֵהיְך   .455 י ֶאְלָעָזר ְלָאבּוי, ִאּלֵ ָאַמר ַרּבִ
ִתיב,   ָתא, ּכְ ּבְ ׁשַ ְקִנין. ָאַמר ֵליּה, ֵליְלָיא ּדְ ִמְתּתַ
ֵליְלָיא,   יּה ּבְ ֳמֵתי ָאֶרץ. ּבֵ יָך ַעל ּבָ ְבּתִ ְוִהְרּכַ
ּפּוִחין,   הּו ֲחַקל ּתַ ְרָכא ַמְטרֹוִניָתא, ְוֻכּלְ ִמְתּבָ

תֹוֵר  ְרָכא ּפָ ְמָתא ִאּתֹוְסַפת,  ּוִמְתּבָ ַבר ָנׁש, ְוִנׁשְ יּה ּדְ
ר   ַמְטרֹוִניָתא ֲהֵוי. ּוָבֵעי ּבַ ְוַההּוא ֵליְלָיא, ֶחְדָוה ּדְ
ֶחְדָווָתא, ּוְלֵמיַכל ְסעּוָדָתא   ָנׁש ְלֶמחֵדי ּבְ

ַמְטרֹוִניָתא.   ּדְ
 

  

י ֶאְלָעָזר ְלָאִביו, ֵאיְך  . 455 ָאַמר ַרּבִ
עּודֹות ַהלָּ  ִנים ֶאת ַהּסְ לּו? ָאַמר לֹו, ְמַתּקְ

ֳמֵתי  יָך ַעל ּבָ ְבּתִ תּוב ְוִהְרּכַ ת ּכָ ּבָ ֵליל ׁשַ
ִביָרה ְוָכל  ֶרֶכת ַהּגְ ְיָלה ִמְתּבָ ּלַ ָאֶרץ. ּבֹו ּבַ
ל  ְלָחנֹו ׁשֶ ֵרְך ׁשֻ ּפּוִחים, ּוִמְתּבָ ֵדה ַהּתַ ׂשְ
ְיָלה  ָמה נֹוֶסֶפת, ְואֹותֹו ַהּלַ ָאָדם, ּוְנׁשָ

ִביָרה הּוא. ְוָצִר  ְמַחת ַהּגְ ֹמַח ׂשִ יְך ָאָדם ִלׂשְ
ִביָרה.  ְמָחה ְוֶלֱאכֹל ְסעּוַדת ַהּגְ ׂשִ  ּבְ

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן   ְוָאֵמןּבָ
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Zohar for the second meal of Shabbat 
א  יׁשָ יָקא ַקּדִ  ַעּתִ

After the morning prayers, preferably before midday. 
 

ְנָייָנא,   .456 ְסעּוָדָתא ּתִ ָתא, ּבִ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ ּבְ
ִתיב  אי.   (ישעיה נח)  ּכְ ג ַעל ְיָי'. ַעל ְיָי' ַוּדַ ְתַעּנַ ָאז ּתִ

הּו   א, ְוֻכּלְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ְלָיא ַעּתִ ֲעָתא ִאְתּגַ ַהִהיא ׁשַ ּדְ
יָקא   ַעּתִ ִלימּו ְוֶחְדָווָתא ּדְ ֶחְדָווָתא, ּוׁשְ ָעְלִמין ּבְ

אי.  יֵליּה הּוא ַוּדַ יָנן, ּוְסעּוָדָתא ּדִ  ַעְבּדֵ

  

סְּ  . 456 ת, ּבַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ִניָּה ּבְ ְ עּוָדה ַהׁשּ
אי.  ג ַעל ה'. ַעל ה' ַוּדַ ְתַעּנַ תּוב ָאז ּתִ ּכָ
דֹוׁש, ְוָכל  יק ַהּקָ ָעה ִנְגֶלה ָהַעּתִ אֹוָתּה ׁשָ ׁשֶ
ֵלמּות ְוַהֶחְדָוה  ְ ְמָחה, ְוַהׁשּ ׂשִ ָהעֹוָלמֹות ּבְ
ים, ְוזֹוִהי ְסעּוָדתֹו  יק ָאנּו עֹוׂשִ ל ָהַעּתִ ׁשֶ

אי.  ַוּדַ
ְסעּוָדָתא ּתְ  .457 ִתיב  ּבִ ָתא, ּכְ ּבְ ׁשַ ִליָתָאה ּדְ

א ִהיא ְסעּוָדָתא   יָך ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִביָך. ּדָ ְוַהֲאַכְלּתִ
יָתא   הּו ׁשִ ֵלימּוָתא. ְוֻכּלְ ׁשְ ַהֵוי ּבִ ין, ּדְ ְזֵעיר ַאּפִ ּדִ
ר ָנׁש   ְרָכן. ּוָבֵעי ּבַ ִלימּו ִמְתּבָ יֹוִמין, ֵמַההּוא ׁשְ

לְ  ְסעּוָדֵתיּה, ּוְלַאׁשְ ין ְסעּוָדֵתי,  ְלֶמחֵדי ּבִ ָמא ִאּלֵ
ַזְרָעא   ֵליָמָתא, ּדְ ִאיּנּון ְסעּוָדֵתי ְמֵהיָמנּוָתא ׁשְ ּדְ
ָהא   ָאה, ּדְ י ְמֵהיָמנּוָתא ִעּלָ ָרֵאל, ּדִ ִיׂשְ א ּדְ יׁשָ ַקּדִ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים   ַעּמִ יְלהֹון ִהיא, ְוָלא ּדְ ּדִ

ְך ָאַמר,  לֹות. ּוְבִגיִני ּכַ ֵני   (שמות לא)  ּוַמּזָ יִני ּוֵבין ּבְ ּבֵ
ָרֵאל.   ִיׂשְ

  

ת  . 457 ּבָ ל ׁשַ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְ עּוָדה ַהׁשּ ּסְ ּבַ
יָך ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִביָך. זֹוִהי  תּוב ְוַהֲאַכְלּתִ ּכָ
ֵלמּות.  ׁשְ הּוא ּבִ ין ׁשֶ ל ְזֵעיר ַאְנּפִ עּוָדה ׁשֶ ַהּסְ
ֵלמּות  ת ַהיִָּמים ֵמאֹוָתּה ׁשְ ׁשֶ ְוָכל ׁשֵ

ְרִכים. וְ  ְסעּוָדתֹו  ִמְתּבָ ֹמַח ּבִ ָצִריְך ָאָדם ִלׂשְ
ֵהן ְסעּודֹות  לּו, ׁשֶ עּודֹות ַהּלָ ִלים ַהּסְ ּוְלַהׁשְ
ל  ל ֶזַרע ָקדֹוׁש ׁשֶ ֵלָמה ׁשֶ ְ ָהֱאמּוָנה ַהׁשּ
ֶהם   ּלָ ָהֱאמּוָנה ָהֶעְליֹוָנה ִהיא ׁשֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ל ַעּמִ ְולֹא ׁשֶ

ְך ָאַמר,ּוַמזָּלֹות. וּ  ּום ּכָ יִני  (שמות לא) ִמׁשּ ּבֵ
ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ  ּוֵבין ּבְ

מֹוְדעּון   .458 ּתְ ין, ִאׁשְ ְסעּוָדֵתי ִאּלֵ א ֲחֵזי, ּבִ ּתָ
ִאיּנּון ֵמֵהיָכָלא   א. ּדְ ִני ַמְלּכָ ִאיּנּון ּבְ ָרֵאל, ּדְ ִיׂשְ
ָפִגים ַחד   ִני ְמֵהיָמנּוָתא, ּוַמאן ּדְ ִאיּנּון ּבְ א, ּדְ ַמְלּכָ ּדְ
א, ְוַאְחֵזי   ִגימּוָתא ְלֵעיּלָ ְייהּו, ַאְחֵזי ּפְ ְסעּוָדָתא ִמּנַ

ְר  ָלאו  ּגַ ָאה הּוא, ּדְ א ִעּלָ ֵני ַמְלּכָ ָלאו ִמּבְ ֵמיּה ּדְ
א   יׁשָ ְרָעא ַקּדִ ָלאו ִמּזַ א הּוא ּדְ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ ִמּבְ
ין,   ְתַלת ִמּלִ ָרֵאל הּוא. ְוָיֲהִבין ָעֵליּה חּוְמָרא ּדִ ִיׂשְ ּדְ

ם ְוגו'. ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ  ּדִ

  

לוּ  . 458 עּודֹות ַהּלָ ּסְ  נֹוָדִעים  ּבֹא ּוְרֵאה, ּבַ
ֵהם ֵמֵהיַכל   ֶלְך ְוׁשֶ ֵני ַהּמֶ ֵהם ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ּפֹוֵגם   ֵני ָהֱאמּוָנה, ּוִמי ׁשֶ ֵהם ּבְ ֶלְך ְוׁשֶ ַהּמֶ
ָגם ְלַמְעָלה,   ְסעּוָדה ַאַחת ֵמֶהם, ַמְרֶאה ּפְ
ֶלְך   ֵני ַהּמֶ ֵאינֹו ִמּבְ ּוַמְרֶאה ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ

ֵני ֵהיַכל ֵאינֹו ִמּבְ ֵאינֹו   ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ֶלְך, ְוׁשֶ ַהּמֶ
ָרֵאל, ְונֹוְתִנים ָעָליו   ל ִיׂשְ ִמזֶַּרע ָקדֹוׁש ׁשֶ

ה ְדָבִרים  לֹׁשָ ל ׁשְ יִהּנֹם   - חֶֹמר ׁשֶ ין ַהּגֵ ּדִ
 ְוכּו'.

ר   .459 ֵעי ּבַ ין, ּבָ ַאר ִזְמִנין ְוַחּגִ הּו ׁשְ ֻכּלְ ְוָתא ֲחִזי, ּבְ
ֵני. ְוִאי הּוא  י   ָנׁש ֶלְחֵדי, ּוְלֵמְחֵדי ְלִמְסּכְ ַחּדֵ

ָהא   י, ּדְ יּה ַסּגִ ֵני, עֹוְנׁשֵ ְלחֹודֹוי, ְוָלא ָיִהיב ְלִמְסּכְ ּבִ
י, ְוָלא ָיִהיב ִחדּו ְלָאֲחָרא. ָעֵליּה   ְלחֹודֹוי ַחּדֵ ּבִ

  

ים   . 459 ַמּנִ ָאר ַהזְּ ָכל ׁשְ ּוֹבא ְרֵאה, ּבְ
ַח ֶאת  ּמֵ ֹמַח ּוְלׂשַ ים ָצִריְך ָאָדם ִלׂשְ ְוַהַחּגִ
ֵמַח ְלַבּדֹו ְולֹא נֹוֵתן  ים, ְוִאם הּוא ׂשָ ָהֲעִניִּ

ים  ֵמַח,  -ַלֲעִניִּ ֲהֵרי ְלַבּדֹו ׂשָ ָעְנׁשֹו ַרב, ׁשֶ
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ִתיב, ֶרׁש   (מלאכי ב) ּכְ ֵניֶכם ּפֶ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ
לָ  ב ּדְ י, ַאף ַעל ּגַ ָתא ַחּדֵ ּבָ ׁשַ יֶכם. ְוִאי ִאיהּו ּבְ א  ַחּגֵ

ַאר   ׁשְ א, ּכִ ָיִהיב ְלַאֲחָרא, ָלא ַיֲהִבין ָעֵליּה עֹוְנׁשָ
יֶכם   ְרׁש ַחּגֵ יֶכם. ּפֶ ֶרׁש ַחּגֵ יב ּפֶ ְכּתִ ין, ּדִ ִזְמִנין ְוַחּגִ

ֶכם. ּוְכִתיב ּתְ ּבַ ֶרׁש ׁשַ (ישעיה   ָקָאַמר, ְולֹא ּפֶ
ת   א) ּבָ י. ְוִאּלּו ׁשַ ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ ָחְדׁשֵ

 ַמר. ָלא ָקאָ 

ְמָחה ְלַאֵחר. ָעָליו  ְולֹא נֹוֵתן ׂשִ
ֵניֶכם   (מלאכי ב) תּובכָּ  ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ּפְ

ת, ַאף  ּבָ ׁשַ ֵמַח ּבְ יֶכם. ְוִאם הּוא ׂשָ ֶרׁש ַחּגֵ ּפֶ
ּלֹא נֹוֵתן ְלַאֵחר  ב ׁשֶ לֹא נֹוְתִנים  -ַעל ּגַ

ים,   ים ְוַהַחּגִ ַמּנִ ָאר ַהזְּ ִבׁשְ ָעָליו עֶֹנׁש ּכְ
יֶכם,   ֶרׁש ַחּגֵ יֶכם. ָאַמר ּפֶ ֶרׁש ַחּגֵ תּוב ּפֶ ּכָ ׁשֶ

ֶכם. ְוָכתּוב ּתְ ּבַ ֶרׁש ׁשַ (ישעיה  ְולֹא ּפֶ
י. ְוִאּלּו  א) ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ ָחְדׁשֵ

ת לֹא ָאַמר. ּבָ  ׁשַ
ָרֵאל.   .460 ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִתיב, ּבֵ ְך ּכְ ּוְבִגיֵני ּכַ

ָתא, ַיֲהִבין   ּבָ ׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ָכל ְמֵהיָמנּוָתא ִאׁשְ ּום ּדְ ּוִמׁשּ
ָאה,   ְמָתא ִעּלָ ְמָתא ַאֲחָרא, ִנׁשְ ֵליּה ְלַבר ָנׁש ִנׁשְ
ָעְלָמא   דּוְגָמא ּדְ ּה, ּכְ ִלימּו ּבָ ָכל ׁשְ ְמָתא ּדְ ִנׁשְ

ָאֵתי. ּובְ  ָמא  ּדְ ת. ׁשְ ּבָ ת. ַמהּו ׁשַ ּבָ ְך ִאְקֵרי ׁשַ ִגיֵני ּכַ
ל   ִלים ִמּכָ ִאיהּו ׁשְ ָמא ּדְ ִריְך הּוא. ׁשְ א ּבְ קּוְדׁשָ ּדְ

 ִסְטרֹוי. 

  

ֵני  . 460 יִני ּוֵבין ּבְ תּוב ּבֵ ְך ּכָ ּום ּכָ ּוִמׁשּ
ל ָהֱאמּוָנה ִנְמֵצאת  ּכָ ּום ׁשֶ ָרֵאל. ּוִמׁשּ ִיׂשְ

ת, נֹוְתִנים ָלָאָד  ּבָ ׁשַ ָמה ַאֶחֶרת,  ּבְ ם ְנׁשָ
ּה,   ֵלמּות ּבָ ְ ל ַהׁשּ ּכָ ָמה ׁשֶ ָמה ֶעְליֹוָנה, ְנׁשָ ְנׁשָ
ְך ִנְקֵראת  ּום ּכָ א. ּוִמׁשּ ֻדְגַמת ָהעֹוָלם ַהּבָ ּכְ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ם ׁשֶ ת? ׁשֵ ּבָ ת. ַמה זֶּה ׁשַ ּבָ ׁשַ

ל ְצָדָדיו. ֵלם ִמּכָ הּוא ׁשָ ם ׁשֶ  הּוא, ׁשֵ

י יֹוִס  .461 ְך הּוא. ַווי ֵליּה ְלַבר  ָאַמר ַרּבִ אי ּכַ י, ַוּדַ
א.   יׁשָ א ַקּדִ ַמְלּכָ ִלים ֶחָדָווָתא ּדְ ָלא ַאׁשְ ָנׁש, ּדְ
ַלת ְסעּוָדֵתי   ין ּתְ יֵליּה. ִאּלֵ ּוַמאן ֶחְדָווָתא ּדֵ
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב   ְמֵהיָמנּוָתא. ְסעּוָדֵתי ּדְ

הּו ִחדּו ַעל ִחדּו מְ  הּו. ְוֻכּלְ ִליָלן ּבְ ֵהיָמנּוָתא  ּכְ
ל ִסְטרֹוי.  ֵלימּוָתא, ִמּכָ  ׁשְ

  

ְך הּוא. אֹוי  . 461 אי ּכָ י יֹוֵסי, ַוּדַ ָאַמר ַרּבִ
ֶלְך   ְמַחה ַהּמֶ ִלים ֶאת ׂשִ ּלֹא ַמׁשְ ָלָאָדם ׁשֶ
לֹׁש  ְמָחתֹו? ֵאּלּו ׁשְ דֹוׁש. ּוַמִהי ׂשִ ַהּקָ
ל ָהֱאמּוָנה, ְסעּודֹות  עּודֹות ׁשֶ ַהּסְ

ַאְבָרָהם ִיְצָחק וְ  ֶהם,  ׁשֶ לּוִלים ּבָ ַיֲעקֹב ּכְ
ֵלָמה   ְמָחה, ֱאמּוָנה ׁשְ ְמָחה ַעל ׂשִ ם ׂשִ ְוֻכּלָ

ל ְצָדָדיו.  ִמּכָ
ָרן ֲאָבָהן, ְוָכל   .462 ֲהֵדין יֹוָמא ִמְתַעּטְ אָנא, ּבַ ּתָ

ין ּוְזָמִנין.   ַאר ַחּגִ ָכל ׁשְ ָלאו ָהִכי ּבְ ִנין ַיְנִקין, ַמה ּדְ ּבְ
א ּדְ  יַבּיָ ֲהֵדין יֹוָמא, ַחּיָ ֲהֵדין יֹוָמא,  ּבַ ם ַנְייִחין. ּבַ ֵגיִהּנָ

ֲהֵדין   ָעְלָמא. ּבַ ְפָיין, ְוָלא ִמְתָעִרין ּבְ יִנין ִאְתּכַ ל ּדִ ּכָ
ֲהֵדין   ֵליִמין. ּבַ ִעְטִרין ׁשְ ָרא ּבְ יֹוָמא אֹוַרְייָתא ִמְתַעּטְ
ָמאָתן   ַמע, ּבְ ּתְ יֹוָמא, ֶחְדָווָתא ְוַתְפנּוָקא ִאׁשְ

ין ָעְלִמין.   ְוַחְמׁשִ

  

ִרים   . 462 יֹּום ַהזֶּה ִמְתַעּטְ ִנינּו, ּבַ ׁשָ
ן  ֵאין ּכֵ ֶ ִנים יֹוְנִקים, ַמה ׁשּ ָהָאבֹות, ְוָכל ַהּבָ
יֹּום ַהזֶּה  ים. ּבַ ַמּנִ ים ְוַהזְּ ָאר ַהַחּגִ ָכל ׁשְ ּבְ
יִנים  ל ַהּדִ יֹּום ַהזֶּה ּכָ יִהּנֹם ָנִחים. ּבַ ֵעי ַהּגֵ ִרׁשְ

עֹוָלם ים ְולֹא ִמְתעֹוְרִרים ּבָ יֹּום ַהזֶּה  ִנְכּפִ . ּבַ
יֹּום  ֵלמֹות. ּבַ ֲעָטרֹות ׁשְ ֶרת ּבַ ַהּתֹוָרה ִמְתַעּטֶ
ָמאַתִים   ָמִעים ּבְ ְמָחה ְוַתְפנּוק ִנׁשְ ַהזֶּה ׂשִ

ים עֹוָלמֹות.  ִ  ַוֲחִמׁשּ

רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן   ְוָאֵמןּבָ
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Zohar for the Third meal of Shabbat 
ַרֲעִוין   א ַרֲעָוא ּדְ יׁשָ יָקא ַקּדִ  ְוַעּתִ

Shabbat after prayer of Mincha, no later than 30 minutes before sundown. 
 

ד ָמָטא   .463 ָתא, ּכַ ּבְ ׁשַ יָתא יֹוֵמי ּדְ ָכל ׁשִ א ֲחִזי, ּבְ ּתָ
יָנא  ִמְנָחה, ּדִ ְצלֹוָתא ּדְ ֲעָתא ּדִ יָפא   (קנ''ו ע''א)  ׁשַ ּקִ ּתַ

יֹוָמא   יִנין ִמְתָעִרין. ֲאָבל ּבְ ְלָטא, ְוָכל ּדִ ׁשַ
ִמְנָחה, ַרֲעָוא   ְצלֹוָתא ּדְ ד ָמָטא ִעַדן ּדִ ָתא, ּכַ ּבְ ׁשַ ּדְ

ַרֲעִוין ִאׁשְ  ְלָיא ָרצֹון  ּדְ א ּגַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַכח, ְוַעּתִ ּתְ
ַכח ְרעּוָתא   ּתְ ְפָיין, ּוִמׁשְ יִנין ִמְתּכַ יֵליּה, ְוָכל ּדִ ּדִ

א.  כֹּלָ  ְוֵחּדּו ּבְ

  

ת,  . 463 ּבָ ַ ת ְיֵמי ַהׁשּ ׁשֶ ָכל ׁשֵ ּבֹא ּוְרֵאה, ּבְ
ין   ְנָחה, ַהּדִ ת ַהּמִ ִפּלַ ַעת ּתְ יָעה ׁשְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה ׁשֹולֵ  ׁשֶ יִנים ִמְתעֹוְרִרים,  ַהּקָ ט ְוָכל ַהּדִ
ת  ִפּלַ יַע ְזַמן ּתְ ּגִ ּמַ ׁשֶ ת, ּכְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ֲאָבל ּבְ
יק  ְנָחה, ִנְמָצא ְרצֹון ָהְרצֹונֹות, ְוָהַעּתִ ַהּמִ
ים,   יִנים ִנְכּפִ ה ְרצֹונֹו, ְוָכל ַהּדִ דֹוׁש ְמַגּלֶ ַהּקָ

ּכֹל. ְמָחה ּבַ  ְוִנְמָצא ָרצֹון ְוׂשִ

ה, ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא  ּוְבַהאי ָר  .464 ק מֹׁשֶ ּלָ צֹון, ִאְסּתַ
ִדיָנא   ָלא ּבְ ע, ּדְ ִגין ְלִמְנּדַ א ֵמָעְלָמא. ּבְ יׁשָ ַקּדִ

ֲעָתא ק, ְוַהִהיא ׁשַ ּלָ ָרצֹון   (דף פ''ט ע''א) ִאְסּתַ ּבְ
יּה.   ר ּבֵ ָמֵתיּה, ְוִאְתָטּמַ א ָנַפק ִנׁשְ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַעּתִ ּדְ

ְך, ִגין ּכַ א ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו  ְולֹ  (דברים לה) ּבְ
ל   א, ְטִמיָרא ִמּכָ יׁשָ יָקא ַקּדִ ִתיב. ַמה ַעּתִ ּכְ
ִאין. אּוף ָהָכא, ַהאי   ִאין ְוַתּתָ ְטִמיִרין, ְוָלא ַיְדִעין ִעּלָ
ְלָיא   ִאְתּגַ ַהאי ָרצֹון, ּדְ ר ּבְ ִאְתַטּמַ ְמָתא ּדְ ִנׁשְ

ִת  ָתא, ּכְ ּבְ ׁשַ ִמְנָחה ּדְ ְצלֹוָתא ּדְ ֲעָתא ּדִ ׁשַ יב ְולֹא  ּבְ
ל ְטִמיִרין   ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ְוהּוא ָטִמיר ִמּכָ
ָאה חּוָלֵקיּה   יּה. ַזּכָ ְלָטא ּבֵ ָעְלָמא, ְוִדיָנא ָלא ׁשַ ּדְ

ה.  מֹׁשֶ  ּדְ

  

ִביא  . 464 ה, ַהּנָ ק ֹמׁשֶ ּלֵ ּוָבָרצֹון ַהזֶּה ִהְסּתַ
ֵדי ְלהֹוִדיַע  דֹוׁש ִמן ָהעֹוָלם, ּכְ ֱאָמן ַהּקָ ַהּנֶ

ּלֹא  ָרצֹון ׁשֶ ָעה ּבְ ק, ְואֹוָתּה ׁשָ ּלֵ ְבִדין ִהְסּתַ
ָמתֹו ְוִנְטְמָנה   דֹוׁש ָיְצָאה ִנׁשְ יק ַהּקָ ל ָהַעּתִ ׁשֶ
ְך ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו  ּום ּכָ ּבֹו. ִמׁשּ
ל  ל ּכָ דֹוׁש ָטִמיר ׁשֶ יק ַהּקָ תּוב. ָמה ָהַעּתִ ּכָ

ִמיִרים, ְולֹא יֹוְדִעים ֶעְליֹוִנים ְוַתחְ  ּתֹוִנים ַהּטְ
ָרצֹון ַהזֶּה  - ְטְמָנה ּבָ ּנִ ָמה זֹו ׁשֶ אן ְנׁשָ ַאף ּכָ

ת,  ּבָ ַ ת ִמְנַחת ַהׁשּ ִפּלַ ַעת ּתְ ׁשְ ה ּבִ ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ
תּוב ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו, ְוהּוא  ּכָ
ין  ל ָהעֹוָלם, ְוַהּדִ ִמיִרים ׁשֶ ל ַהּטְ ָטִמיר ִמּכָ

ֵרי ֶחְלקֹו שֶׁ  ה! לֹא ׁשֹוֵלט ּבֹו. ַאׁשְ  ל ֹמׁשֶ

ָרא   .465 אֹוַרְייָתא ִמְתַעּטְ ַהאי יֹוָמא, ּדְ אָנא, ּבְ ּתָ
ָכל   ּקּוִדין ּבְ ָכל ִאיּנּון ּפִ א, ּבְ כֹּלָ ָרא ּבְ יּה, ִמְתַעּטְ ּבֵ
ְנהֹוָרא,   ְבִעין ֲעָנִפין ּדִ ׁשִ ין, ּבְ ְזִרין ְועֹוָנׁשִ ִאיּנּון ּגִ
ל ִסְטָרא ְוִסְטָרא. ַמאן ָחֵמי, ֲעָנִפין   ָזֲהִרין ִמּכָ ּדְ

ָנְפִק  גֹו  ּדְ א ַקְייִמין ּבְ ָ ל ֲעָנָפא ַוֲעָנָפא, ֲחִמׁשּ ין ִמּכָ
הּו ֲאִחיָדן. ַמאן ָחֵמי, ִאיּנּון   ין ּבְ הּו ַאְנּפִ ּלְ ִאיָלָנא, ּכֻ
הּו   ּלְ ָכל ְסָטר ּוְסָטר, ּכֻ ָחן ּבְ ּתְ ִמְתּפַ ְרִעין ּדְ ּתַ
ִסק.  ָנִפיק ְוָלא ּפָ ַההּוא ְנהֹוָרא ּדְ ֲהִרין ְוַנֲהִרין, ּבְ  ִמְזּדַ

  

ַהּתֹוָרה   . 465 יֹּום ַהזֶּה ׁשֶ ִנינּו, ּבַ ׁשָ
ָכל אֹוָתן  ּכֹל, ּבְ ֶרת ּבַ ֶרת ּבֹו, ִמְתַעּטֶ ִמְתַעּטֶ
ים,   ֵזרֹות ָוֳעָנׁשִ ָכל אֹוָתן ּגְ ִמְצוֹות, ּבְ
ל  זֹּוֲהִרים ִמּכָ ל אֹור ׁשֶ ְבִעים ֲעָנִפים ׁשֶ ׁשִ ּבְ
ל   יֹּוְצִאים ִמּכָ ַצד ְוַצד. ִמי ָרָאה ָהֲעָנִפים ׁשֶ

תֹוְך ָהִאיָלן,  ָעָנף ה עֹוְמִדים ּבְ ָ ְוָעָנף, ֲחִמׁשּ
ֶהם? ִמי ָרָאה אֹוָתם  ִנים ֲאחּוִזים ּבָ ְוָכל ַהּפָ
ם  ָכל ַצד ְוַצד, ְוֻכּלָ ִחים ּבְ ְפּתָ ּנִ ָעִרים ׁשֶ ׁשְ
יֹּוֵצא ְולֹא  אֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ זֹוֲהִרים ּוְמִאיִרים ּבְ

 פֹוֵסק?
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ֲערּו  .466 רֹוָזא ָנִפיק, ִאּתְ י ֶעְליֹוִנין,  ָקל ּכָ יׁשֵ ַקּדִ
א.   א ְוַתּתָ ֲחר ְלֵעיּלָ ִאְתּבַ א, ּדְ יׁשָ א ַקּדִ ֲערּו ַעּמָ ִאּתְ
ֲערּו   ֲערּו ֶחְדָווָתא ְלַקְדמּות ָמאֵריכֹון. ִאּתְ ִאּתְ
ְתַלת   ְתַלת ֶחְדָוון, ּדִ ָמנּו ּבִ ֵליָמָתא. ִאְזּדְ ֶחְדָווָתא ׁשְ ּבְ

ָמנּו ְלַקְדמּות ְמֵהיָמנּותָ  ֶחְדָווה  ֲאָבָהן. ִאְזּדְ א, ּדְ
ין,   יׁשִ ָרֵאל ַקּדִ ָאה חּוְלֵקכֹון, ִיׂשְ ָכל ֶחְדָווָתא. ַזּכָ ּדְ
א הּוא ָירּוָתא   ָאֵתי. ּדָ ין ּוְבָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
לֹות.   ים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמּזָ ל ַעּמִ ְלכֹון, ִמּכָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִתיב, ּבֵ א ּכְ  . ְוַעל ּדָ

  

ים   . 466 רֹוז יֹוֵצא: ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוׁשִ קֹול ַהּכָ
ְבָחר  ּנִ דֹוׁש ׁשֶ ֶעְליֹוִנים, ִהְתעֹוְררּו ָהָעם ַהּקָ
ֶנֶגד   ְמָחה ּכְ ה, עֹוְררּו ׂשִ ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ
ֵלָמה,   ְמָחה ׁשְ ִרּבֹוְנֶכם, ִהְתעֹוְררּו ְבׂשִ
ת   לֹׁשֶ ל ׁשְ ָמחֹות ׁשֶ לֹׁש ׂשְ נּו ְלׁשָ ּמְ ִהְזּדַ
ל   נּו ִלְקַראת ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ּמְ ָהָאבֹות, ִהְזּדַ
ֵרי ֶחְלְקֶכם,   ָמחֹות. ַאׁשְ ְ ל ַהׂשּ ְמַחת ּכָ ׂשִ
עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם   ים, ּבָ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ִיׂשְ
ים עֹוְבֵדי   ל ָהַעּמִ ה ָלֶכם ִמּכָ ָ א! זֹוִהי ְיֻרׁשּ ַהּבָ
תּוב  ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּוַמזָּלֹות. ְוַעל ֶזה ּכָ

ָרֵאל. ֵני ִיׂשְ יֵני ּוֵבין ּבְ  ּבֵ
א   .467 אי. ְוַעל ּדָ ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ָהִכי הּוא ַוּדַ

ׁשֹו ּוְכִתיב  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ִתיב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ (ויקרא  ּכְ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי'. ּוְכִתיב,  יט)  ְהיּו ּכִ ים ּתִ (ישעיה   ְקדֹוׁשִ
ת עֶֹנג ִלְקד נח) ּבָ ַ ד. ְוָקָראָת ַלׁשּ  ֹוׁש ְיָי' ְמכּוּבָ

  

אי.  . 467 ְך הּוא ַוּדַ י ְיהּוָדה, ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ת   ּבָ ַ תּוב ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ְוַעל ֶזה ּכָ

ׁשֹו, ְוָכתּוב ְהיּו  (ויקרא יט) ְלַקּדְ ים ּתִ ְקדֹׁשִ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ה'. ְוָכתּוב (ישעיה  ּכִ

ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמכֻ  נח) ּבָ ַ ד.ְוָקָראָת ַלׁשּ  ּבָ
ָמֵתיהֹון   .468 ל ִנׁשְ ַהאי יֹוָמא, ּכָ אָנא, ּבְ ּתָ

א,   יׁשָ יָקא ַקּדִ ַתְפנּוֵקי ַעּתִ ִנין ּבְ יא, ִמְתַעּדְ יַקּיָ ַצּדִ ּדְ
ָכל ְסִתיִמין. ְורּוָחא ֲחָדא ֵמִעּנּוָגא   ְסִתיָמא ּדְ

ָטא  ׁשְ א ִמְתּפַ יׁשָ יָקא ַקּדִ ַההּוא ַעּתִ (ההוא   ּדְ
הּו ָעְלִמי מתפשט)  ֻכּלְ א,  ּבְ ָקא ְוַנְחּתָ ן, ְוַסּלְ

הּו ְנטּוֵרי   ין, ְלֻכּלְ יׁשִ ֵני ַקּדִ הּו ּבְ ָטא ְלֻכּלְ ְ ׁשּ ּוִמְתּפַ
הּו,   ּלְ י ִמּכֻ ִלים, ִמְתְנׁשֵ ַנְייָחא ׁשְ אֹוַרְייָתא, ְוַנְייִחין ּבְ
ין. ֲהָדא הּוא   יִנין, ְוָכל ּפּוְלָחִנין ָקׁשִ ל ּדִ ל רּוְגִזין, ּכָ ּכָ

ָך  בְּ  (ישעיה יד)  ִדְכִתיב,  יַח ְיָי' ָלְך ֵמָעְצּבְ יֹום ִהּנִ
ה.  ׁשָ  ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן ָהֲעבֹוָדה ַהּקָ

  

מֹות  . 468 ל ִנׁשְ יֹּום ַהזֶּה ּכָ ִנינּו, ּבַ ׁשָ
יק   ַתְפנּוֵקי ָהַעּתִ ִנים ּבְ יִקים ִמְתַעּדְ ּדִ ַהּצַ
ִרים, ְורּוַח ַאַחת  ְסּתָ ל ַהּנִ ר ּכָ דֹוׁש, ִנְסּתַ ַהּקָ

ל אֹות דֹוׁש  ֵמָהעֶֹנג ׁשֶ יק ַהּקָ ֹו ָהַעּתִ
ֶטת ֶ ׁשּ ָכל  (ַההּוא ִמְתַּפֵּׁשט) ִמְתּפַ ּבְ

ֶטת   ֶ ׁשּ ָהעֹוָלמֹות, ְועֹוָלה ְויֹוֶרֶדת, ּוִמְתּפַ
ים ְלָכל ׁשֹוְמֵרי  דֹוׁשִ ִנים ַהּקְ ְלָכל ַהּבָ
ִחים  ּכָ ֵלָמה, ִנׁשְ ְמנּוָחה ׁשְ ַהּתֹוָרה, ְוָנִחים ּבִ

ל ַהּדִ  ל ָהְרָגִזים, ּכָ ם ּכָ ּלָ יִנים ְוָכל ִמּכֻ
תּוב ּכָ ׁשֹות. ֶזהּו ׁשֶ (שם  ָהֲעבֹודֹות ַהּקָ

ָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן  יד) יֹום ָהִניַח ה' ְלָך ֵמָעְצּבְ ּבְ
ה.  ׁשָ  ָהֲעֹבָדה ַהּקָ

ָתא ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא,   .469 ּבְ ִקיל ׁשַ ְך, ׁשָ ִגיֵני ּכַ ּבְ
ִאיּלּו ָנִטיר אֹוַרְייָתא  ָתא, ּכְ ּבְ ָנִטיר ׁשַ א.   ְוָכל ּדְ ּלָ ּכֻ

ה זֹאת ּוֶבן   (ישעיה נו)  ּוְכִתיב ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ַאׁשְ
לֹו ְושֹוֵמר ָידֹו   ת ֵמַחּלְ ּבָ ּה ׁשֹוֵמר ׁשַ ָאָדם ַיֲחִזיק ּבָ
ת,   ּבָ ָנִטיר ׁשַ ַמאן ּדְ ַמע, ּדְ ּתְ ל ָרע. ִאׁשְ ֵמֲעׂשֹות ּכָ

א.  ּלָ ָנִטיר אֹוַרְייָתא ּכֻ ַמאן ּדְ  ּכְ

  

ֶנֶגד  . 469 ת ּכְ ּבָ קּוָלה ׁשַ ְך ׁשְ ּום ּכָ ִמׁשּ
ִאּלּו  ת ּכְ ּבָ ֹוֵמר ׁשַ ׁשּ ַהּתֹוָרה, ְוָכל ִמי ׁשֶ

ל ַהּתֹוָרה. ְוָכתּוב (ישעיה  ׁשֹוֵמר ֶאת ּכָ
ה זֹּאת ּוֶבן ָאָדם  נו) ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעׂשֶ ַאׁשְ

לֹו ְוׁשֵֹמר ָידֹו  ת ֵמַחּלְ ּבָ ּה ׁשֵֹמר ׁשַ ַיֲחִזיק ּבָ
ל   ֹוֵמר ֶאת ֵמֲעׂשֹות ּכָ ׁשּ י ׁשֶ ּמִ ָמע, ׁשֶ ָרע. ִנׁשְ

ל ַהּתֹוָרה.  ֹוֵמר ּכָ ׁשּ ִמי ׁשֶ ת ּכְ ּבָ ַ  ַהׁשּ
רּוְך ְיָי' ְלעֹוָלם ָאֵמן   ְוָאֵמןּבָ
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