
הזהר  ספר הזהר הקדמת ספר ע"א הקדמת א

"̀r `xdfd xtq zncwd éáø כשושנה ‡חזקיה ב) ב השירים (שיר כתיב בין ·פתח

מאי  ישראל 1החוחים כנסת דא שושנה ‚שושנה דאית (בגין

שושנה  מה שושנה) וחיור „ואית סומק בה אית החוחים בין דאיהי

ישראל  כנסת ורחמי ‰אוף דין בה תליסר Âאית בה אית שושנה מה

לה Êעלין  דסחרין דרחמי מכילן תליסר בה אית ישראל כנסת אוף

דהכא  אלהים אוף סטרהא תליסר Áמכל אפיק דאדכר משעתא

ישראל Ëתיבין  לכנסת זמנא Èלסחרא אדכר ולבתר לה ולנטרא

בגין  אחרא זמנא אדכר אמאי תקיפין Îאחרא עלין חמש לאפקא

לשושנה  (ואקרון)Ïדסחרין [ואינון] ישועות אקרון חמש ואינון

אשא  ישועות כוס יג) קטז (תהלים כתיב דא רזא ועל תרעין Óחמש

אצבען  חמש על למהוי אצטריך ברכה של כוס ברכה של כוס דא

עלי  חמש על דיתבא דשושנה כגוונא יתיר דוגמא ולא תקיפין ן

ברכה  של כוס איהו דא ושושנה אצבען תניינא �דחמש מאלהים

דאתברי  אור ולהלאה מכאן תיבין חמש תליתאה אלהים עד

בשושנה דעאל ההוא בברית (וכליל) [ואתכליל] |דא |ואתגניז
זרעא  בה אשר Òואפיק פרי עושה עץ יא) א (בראשית אקרי ודא

בו  ממש Úזרעו ברית (באותו) [באות] קיימא זרע וכמה Ùוההוא

זווגין  ותרין בארבעין אזדרע דברית דההוא]ˆדדיוקנא [נ"א ההוא

(כעובדא) אתוון במ"ב מפרש גליפא שמא אזדרע כך זרעא

:˜דבראשית |דעובדא |

úéùàøá פתח שמעון בארץ ¯רבי נראו הנצנים יב) ב (שיה"ש

אימתי  בארץ נראו דבראשית עובדא דא הנצנים

נראו  כדין הארץ ותוצא יב) א (בראשית דכתיב השלישי ביום

מארת  עריצים זמיר ביה דהוה רביעי יום דא הגיע הזמיר עת בארץ

התור  וקול ישרצו ˘חסר כ) (שם דכתיב חמישי (ביום) [יום] דא

כו) (שם דכתיב ששי יום דא נשמע תולדות למעבד וגו' המים

לשמיעה  עשיה למקדם עתיד דהוה אדם (כתיב)˙נעשה [דכתיב]

הזהר  תרגום ספר

éáø" כתוב פתח , החוחיםחזקיה  בין מהי"כשושנה  ,

שושנה "שושנה "ה  שיש (משום ישראל כנסת זוהי ,

בה  ויש הקוצים בין היא  השושנה כמו שושנה ). ויש

בה  ויש דין בה  יש ישראל  כנסת אף ולבן, אדום  [גווני]

י בה יש השושנה כמו ישראל "רחמים. כנסת אף  עלים, ג 

מקיפות שהן רחמים של מדות עשרה שלש בה יש

של  האלקים [בהזכרת] הענין הוא  כן  צדדיה . מכל  אותה 

האלקים] שם הראשונה  [בפעם שהזכיר  שמעת כאן,

י להקיף "הוציא  כדי השניה] בפעם שהזכיר  [עד  תיבות ג 

הפעם עוד הזכיר  כך ואחר  ולשמרה . ישראל  כנסת את

להוציא  כדי נוספת, פעם הזכיר  ולמה  אלקים]. [שם

ואלו  השושנה, את שמסבבים חזקים עלים חמשה 

סוד  ועל  שערים. חמשה והם ישועות, נקראים החמשה

" כתוב אשא זה ישועות כוס "כוס  ברכה. של כוס  זה ,

יותר , ולא  אצבעות חמש על להיות צריכה ברכה  של 

שהם חזקים עלים חמשה על  יושבת שהשושנה כמו

של  כוס  היא  הזו והשושנה  אצבעות. החמש דוגמת 

כנ  מאלהי"ברכה  אלהי"ל . עד השני ישנן"ם השלישי ם

ונכלל  ונגנז שנברא  האור  והלאה  מכאן תיבות. חמש

וזה  זרע, בה  והוציא  (זו) בשושנה  שנכנס  ההוא  בברית

" בו נקרא  זרעו אשר פרי עושה  נמצא "עץ  הזרע ואותו .

במ  שנזרע  הברית דמות וכמו ממש. הברית ב "באות

החקוק  השם נזרע  כך ההוא , הזרע  אותו) (של  של זווגים

במ  בראשית."ומפורש  כמעשה אותיות ב 

"úéùàøá"." פתח  שמעון בארץ רבי נראו ."הנצנים

""הנצנים" הם בראשית, מעשה  זה  נראו ,

""בארץ  שכתוב השלישי, ביום מתי, הארץ , ,"ותוצא 

" בארץ אז ""נראו הגיע . הזמיר  הרביעי,עת יום זה  "

" חסר. מארת עריצים, זמיר  בו התור שהיה  "וקול 

" דכתיב החמישי, יום וגו'זה המים לעשות"ישרצו ,

" ""נשמע תולדות. בו שכתוב  לפי הששי, יום  זה  נעשה ,

שכתוב "אדם לשמיעה , עשיה להקדים עתיד שהוא  ,

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע "מאן" איתא וילנא בדפוס

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÁÒÂ�·Â ‰ÓÁ È¯‰Ê· ‰"ÎÂ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ‡"�.·.·.·.·.(‡"„) ÏÁ¯

,‰�˘Â˘ (ÌÈ¯ÂÙ Î"‰Ú˘) Ï"ÊÈ¯‡‰ ·˙Î .(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú ËÙ˜ ‡˘˙ 'ÙÂ ,·"Ú ‚Ï¯ ÒÁ�Ù

.(Ó"Ó) ¯˙Ò‡ ‡¯˜� ÔÎÏÂ ‰‡È¯·‰ ˘‡¯· ˙¯˙˙ÒÓ ‡È‰Â ,ÍÓˆÚ ˙‡ ÈËÚÓÂ ÈÎÏ „ÂÒ· ˙ÂÏÈˆ‡„ ˙ÂÎÏÓ‰ ˙„Â˜� ‡È‰ ¯˙Ò‡ „ÂÒÂ ,¯˙Ò‡ 'ÓÈ‚·.‚.‚.‚.‚‰˘Ó ˙ÏÎ ‰‡Ï

.(‡"„) Â‡‚ÏÓ.„.„.„.„˙Ó„˜‰· ˘"ÓÎ ,ÌÈÁÂÁ‰ ÔÈ· ‰�˘Â˘ ‰‡È¯·· ˙„¯ÂÈ˘ È"�„‡ ÈÙÂÏÈ‚„ ‡"Ú¯˙ „ÂÒÓ ‡·˜Â� ,Ï"ÊÂ ÂÎ Á˙Ù Ú"È·‡ ·È˙� ˘"˙Ù 'ÈÚ .(‡"„) ÏÁ¯

.‰‡È¯·„ ‡˙ÈÈ¯Â‡ ˙ÏÁ˙‰ ‡Â‰Â ,‰‡˙˙ ‰ÓÎÁ ,ÌÈ„¯Ù�Ï ˙È˘‡¯ ‡È‰˘ 'Â‚Â ˙È˘‡¯· ‰¯Â˙‰ ‰ÏÈÁ˙‰ ‰·Â ,¯‰Ê‰.‰.‰.‰.‰.(‡"„) ‰‡Ï.Â.Â.Â.Â.(‡"„) ÔÂÂ‚ ‡ÏÂ.Ê.Ê.Ê.Ê·"È

.(‡"„) ÌÈÏÏÂÎ‰Â ‰„È„ ·"ÈÂ ‰È„È„.Á.Á.Á.Á.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú ÂÙ˜ ˙ÂÓ˘ ,ÊÓ˜Â ,·"Ú ÁÏ˜Â ,·"Ú ‡Ï˜ Û„ ‡˘� .(‡"„) ‡ÓÈ‡ 'ÈÙ.Ë.Ë.Ë.ËÌÈ‰Ï‡ „Ú '‡ ÌÈ‰Ï‡Ó Ï"¯

.(‡"�) ‰¯È‡Ó ‡È¯Ï˜ÙÒ‡ - ˙Â·È˙ ‚"È '·.È.È.È.È.(‡"„) ‰‡Ï.Î.Î.Î.Î'‰ '‚ ÌÈ‰Ï‡ „Ú '· ÌÈ‰Ï‡Ó Ï"¯ .(‡"„) ˙ÂÙÈÏ˜‰ ÔÓ ÌÚÈ˘Â‰Ï Í"Ùˆ�Ó ˙Â¯Â·‚ '‰ ˜ÈÙ‡ ‡ÓÈ‡

.(‡"�) ˙Â·È˙.Ï.Ï.Ï.Ï.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú Ê˜· Ú"ˆÂ ‚Ï¯ ÒÁ�Ù.Ó.Ó.Ó.Ó.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú ËÒ˜ ‰ÓÂ¯˙.�.�.�.�.·"Ú ÁÏ˜ Ï"ˆ„� ,(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡Ï˜ Ì˘.Ò.Ò.Ò.Ò'ÈÚ

˙¯‡‰ ¯Ú˘ 'ÈÚ) ‰¯ËÚ‰ È�ÙÂ„ Í¯„ ‰¯‡‰ ˙ÈˆÓ˙ Ì‡ ÈÎ ˙Î˘Ó� ÔÈ‡ '˜Â�ÏÂ .‰�ÂÈÏÚ‰ Â˙ÏÚÓ· ¯‡˘�Â ÏÏÎ ‰·Ú˙Ó ¯Â‡‰ ÔÈ‡ „ÂÒÈ‰ „Ú˘ '‰ ˜¯Ù Ô"ÓÂ „"Ó Á"Ú

.(‡"Ú ‡Ù ‡"Á ÌÈÏÏÎ) ÊÒ˜ ‰ÓÂ¯˙ 'ÈÚÂ .‰ÓÂ‡Ó È¯˜ÈÚ‰ ¯Â‡‰ Â˙Â‡Ó ˙Ï·˜Ó '˜Â�‰ ÔÈ‡Â Â·˘ „ÂÒÈ· ¯‡˘� ¯Â‡‰ ¯˜ÈÚ˘ ,¯ÎÊ‰ ˙‡ Ò¯ÈÒ „ÂÒ ‡Â‰Â ('Ë ÔÈÁÂÓ‰

.Ú.Ú.Ú.Ú.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú ·Ò ÔÓ˜Ï.Ù.Ù.Ù.Ù.(‡"�) Á"Ê - „ÂÒÈ· Î"‚ ¯‡˘� 'Ó· ÚÙ˘�‰ ¯Â‡ ‡Ï‡ ÈÓ˘‚Î Â�È‡ È�ÁÂ¯‰˘.ˆ.ˆ.ˆ.ˆÓ"‡ - ˙Â¯Ó‡Ó „"ÂÈÂ ÌÈ‰Ï‡ ·"Ï Â�ÈÈ‰

·"Î· Ì˘¯˘˘ ÔÈ˜È˘�‰ Â�ÈÈ‰ (ÊË Á˙Ù ‡"Â‡) ˘"˙Ù 'ÈÚÂ .'„Â '· '‡ ÌÈ˜¯Ù Ô"ÂÊÂ ‡"Â‡ ˙„ÏÂ‰ È˘Â¯„ 'ÈÚÂ .(Â"˘Ï) „È ˘Â¯„ „"ÓÂ Ô"Ó ˘Â¯„ Á"Ú 'ÈÚ .(‡"�)

.·"Ó Ì‰ ÌÈÈÓÚÙ ÔÎÏ ,ÌÈ�˘ ÔÈ· ‡È‰ ‰˜È˘� ÏÎÂ ,‡"Î ˜¯ ‡Â‰ Ì¯˜ÈÚ ,ÌÏÚ� Ì‰È�È·Ó ÔÂ˘‡¯‰˘ ¯Á‡ÓÂ ,˙ÂÈ˙Â‡‰.˜.˜.˜.˜,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

.¯Â‡ Ï‰È·Â ,ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ·Â.¯.¯.¯.¯.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‰ ÔÓ˜Ï ·"Ú „ ‡¯˜ÈÂ ·"Ú ËÏ ‡"Ú Êˆ.˘.˘.˘.˘.(‡"„) Âˆ¯˘È 'ÓÈ‚· ¯Â˙.˙.˙.˙.˙ÊÂÓ¯Ï ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï ‰˘Ú� ¯Ó‡ ÔÎÏÂ

.(‡"�) Ó"‡ - Â‡¯· ÍÎÏ˘

הערות 



הזהר  ספר הקדמת ע"ב  1א

ע"ב  בארצנו א ונשמע נעשה ז) כד (שמות התם וכתיב אדם נעשה הכא

) החיים ארץ דוגמת דאיהו שבת יום הבא |נ"א |דא עולם שהוא

הנחמות) עולם הנשמות אחר |עולם אבהן 1|דבר אנון אלין ‡הנצנים

נפקו  ומתמן תמן ואתגניזו דאתי בעלמא ועאלו במחשבה דעאלו

גו ואטמירו בהו |בגניזו ואטמירו |נ"א יוסף אתיליד קשוט נביאי

בארץ  נראו וכדין תמן לון ונציב קדישא בארעא יוסף עאל ביה

דהא  בעלמא קשת דאתגלי בשעתא אתחזון ואימתי תמן ואתגלו

עת  שעתא ובההיא אינון אתגליין כדין אתחזי דקשת בשעתא

דנצנים  בגין אשתזיבו אמאי מעלמא חייבין לקצץ עדן הגיע הזמיר

לא  ועלמא בעלמא אשתארון לא דנראו ואלמלא בארץ נראו

ינוקי  קל דאתגליין לאבהן וגרים עלמא מקיים ומאן אתקיים

אשתזיב  עלמא דעלמא רביין אינון ובגין באורייתא דלעאן

ינוקי  אינון אלין לך נעשה זהב תורי יא) א (שיר (הה"ד) לקבליהון

זהב  כרובים שנים ועשית יח) כה (שמות דכתיב עולמין :·רביין

úéùàøá עיניכם מרום שאו כו) מ (ישעיה פתח אלעזר ‚רבי

אתר  לאן עיניכם מרום שאו אלה ברא מי וראו

עינים  פתח איהו ומאן ליה תליאן עיינין דכל תנדעון „לאתר ותמן

לשאלה  דקיימא עתיקא סתים מ"י ‰דהאי איהו ומאן אלה Âברא

לעילא  השמים מקצה דאקרי ועל Êההוא ברשותיה קיימא דכלא

דהא  מ"י אקרי אתגליא ולא סתים בארח ואיהו לשאלה דקיימא

שאלה  תמן לית מ"י:Áלעילא אקרי השמים קצה והאי

úéàå קדמאה אלא להאי האי בין מה מ"ה ואקרי לתתא אחרא

לשאלה  קיימא מ"י דאקרי נש Ëסתימאה בר דשאל כיון

כיון  דרגין כל סוף עד לדרגא מדרגא ולמנדע לאסתכלא ומפשפש

מ"ה  תמן כלא Èדמטי הא פשפשתא מה אסתכלתא מה ידעת מה

הזהר  ספר תרגום 

" אדם כאן "נעשה שם וכתוב ונשמע " ."נעשה

החיים "בארצנו " ארץ דוגמת שהוא השבת יום זה ,

הנחמות). עולם הנשמות, עולם הבא עולם (שהוא

" אחר) שעלו "הנצנים (דבר האבות הם אלו ,

ומשם  שם, ונגנזו הבא לעולם נכנסו  וגם במחשבה

נולד  האמת. נביאי (בהם) בתוך ונסתרו בהסתר, יצאו

אותם  ונטע הקודש לארץ יוסף נכנס בו, ונגנזו יוסף

" ואז בארץ שם, נראו,נראו הם ומתי שם. ונגלו "

שנראית  בשעה כי בעולם, הקשת שהתגלתה בשעה

" ההיא ובשעה מתגלים. הם אז הזמיר הקשת עת

ניצלו,"הגיע  למה העולם. מן הרשעים את לקצץ עת ,

ש  בארץ "לפי נראו היו "נצנים לא שנראו, לא ואם ,

מקיים  ומי מתקיים. היה לא והעולם בעולם, נשארים

התינוקות  של קול שיתגלו, לאבות וגורם העולם את

שבעולם, התינוקות אלה בזכות בתורה, שעוסקים

" כתוב עליהם ניצל, לך העולם נעשה זהב אלו "תורי ,

" שכתוב ובחורים, ילדים תינוקות שנים הם ועשית

זהב  ."כרובים

"úéùàøá"." פתח, אלעזר עיניכם רבי מרום שאו

אלה  ברא מי ""וראו מרום . שאו

תלויות "עיניכם  העינים שכל למקום מקום, לאיזה ,

סתום  שאותו תדעו ושם עינים, פתח הוא, ומי אליו,

" הוא, ומי אלה. ברא לשאלה, שעומד ,"מי העתיק

עומד  שהכל למעלה, השמים מקצה שנקרא אותו

ולא  סתום בדרך והוא לשאלה שעומד ולפי ברשותו.

" נקרא לכן וקצה "מי גלוי, שאלה, שם אין למעלה כי ,

" נקרא הזה ."מי השמים

ùéå" שנקרא למטה אלא "מה אחר  לזה, זה בין ומה .

" שנקרא הסתום לשאלה,מי הראשון עומד "

מדרגה  ולדעת להתבונן ומפשפש אדם ששואל כיון

" לשם, שמגיע כיון הדרגות, כל  סוף עד ."ה "מ לדרגה ָ

הכל  הרי פשפשת, מה הסתכלת, מה ידעת, מה

הרקיע.1.1.1.1. בזהר הוא כן

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ.·.·.·.·.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ·Â ,¯Â‡ Ï‰È·Â È"·˘¯ È¯Ó‡Ó· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.‚.‚.‚.‚Û„

.(˜"Ù„) ‡"Ú Â.„.„.„.„È¯Á‡ 'Ù '· ‰"Ù ÔÈÈÚ „Â‰Â Áˆ� Ì‰ ÌÈ�ÈÚÏ Á˙Ù [‰¯Ó‡] ‰¯ËÚ 'ÈÙ

.(‡"„) '· ‡"Ú Û„ ˙ÂÓ.‰.‰.‰.‰‰· ‡ÏÂ ,‡Ï‡˘Ï ‡ÓÈÈ˜„ (‡"Ú ‡"Ú ˙È˘‡¯·) ¯‰Ê· ˘"ÓÎ ‰¯È˜Á‰ ¯˙ÂÓ [˙"ÂÒ˘È·] Ô‰· ,Ï"ÊÂ ‡"Ú Á ÛÂÒ È"Ò ÏÚ ‡"¯‚‰·· 'ÈÚ

‡ÓÈÈ˜" Ï˘ ‰�ÈÁ·‰ ÏÎ˘ ,‚"Ú Î Ê"Â˜È˙ ÏÚ ‡"¯‚‰·· 'ÈÚ ÔÎÂ .Ï"ÎÚ ,‰�ÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ Ò"Ê‰ ‡Ï‡ 'ÂÎÂ (·Ï „ ÌÈ¯·„) "ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈÏ ‡� Ï‡˘ ÈÎ" ,‰ÓˆÚ [‰�È··]

˙ÂÏÈˆ‡„ �"ÂÊ‰ ˙‡ ‚È‰�‰Ï ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰ÏÈ‡˘Ï ‡ÓÈÈ˜ ‰�È· .ÏÏÎ· ‰ÏÈ‡˘ ÔÈ‡ ‰ÓˆÚ ‰· Î"‡˘Ó ,˜"Â È„È ÏÚ ‡Ï‡ ‰�È‡ ‡È‰ ‡ÓÈ‡· ˙‡ˆÓ�‰ "‰ÏÈ‡˘Ï

·� ·"Á ÌÈÏÏÎ) ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰‡È¯·‰ 'ÈÁ· ÔÈ·Ï ˙ÂÏÈˆ‡ 'ÈÁ· ÔÈ· ÚˆÂÓÓ‰ ˙¯Â˙· ˙„ÓÂÚ‰ ‡È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ‰ÏÈ‡˘Ï ‡ÓÈÈ˜ ‡È‰ .(ÂË Û"Á‡ ˘"˙Ù) Â· ˙Ë˘Ù˙ÓÂ

.(‡"Ú ÁÏ ˘"Â„˜‰) ‰„È ÏÚ ‚‰�˙ÓÂ ‰�ÓÓ ‡ˆÂÈ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ˘ .‰�ÓÓ ÌÈ‡¯·�‰ ˜"Â‰ È„È ÏÚ ˜¯ ‡Ï‡ ,‰˙ÂÓˆÚ „ˆÓ Â�È‡ "‰ÏÈ‡˘Ï ‡ÓÈÈ˜" ‰˙ÂÈ‰ ÔÈÈ�Ú ÏÎ .(·"Ú

.(‚"Ú ‚Ù ‡"Á ‰"Ú„) ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‚"ÒÂ ‚"Ò ÏÎÏ ˙ÎÈÈ˘ ‡È‰ ‡Ï‡ ˙ÂÏÈˆ‡„ ‡ÓÈ‡Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰��È‡ ‰ÏÈ‡˘Ï ‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ÂÊ 'ÈÁ·.Â.Â.Â.Â.(˜"Ù„) ‡"Ú Ó˜ ˙ÂÓ˘

.(‚"Ú ÂÒ ·"Á ‰"Ú„) ¯"‚‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ È"Ó ˙�ÈÁ·˘ ¯‡·˙Ó Ì˘ .(Â"˘Ï) ‡"Ú „¯ ‚"Á 'Ú.Ê.Ê.Ê.Ê.(‡"Ù„) ‡"Ú Á˜ ‰ÓÂ¯˙.Á.Á.Á.ÁÔÈ‡ .'‰ Û�Ú '‡ ¯Ú˘ Á"Ú 'ÈÚ

Â˙�ÂÂÎ ‡Ï‡ ,‡"Â‡Â ‡"‡ ,˜È˙Ú ÌÈ¯Ú˘· Á"Ú· ‰·Á¯‰· ÂÏ‡ ˙Â�ÈÁ· ¯‡·Ó ÂÓˆÚ Ï"ÊÈ¯‡‰ ÔÎ˘ ,‡ÙÂ‚ Ì‰· ¯˘‡ Ì¯Â‡ ˙Â‡ÈˆÓ· ‰¯È˜ÁÂ ‰˘È¯„‰ ˙‡ ¯ÂÒ‡Ï Ì˙�ÂÂÎ

‰�ÂÎÓ‰ È‡˘Á·˘ ‚ÂÂÈÊ‰ Â‰Ê˘ ÔÂÂÈÎÓ (·"Ú Î ‡"Á ÌÈ¯Â‡È·) Ì‰ÈÏÚ „ÂÓÚÏ ÔÈ‡˘ "‡�ÓÁ¯„ È˘·Î" Â�ÈÈ‰Â ,‰ËÓÏ Ì‰Ó ˙Î˘Ó�‰ ‰‚‰�‰‰ ‡È‰ È¯‰ Ì¯Â‡ ˙ÂË˘Ù˙‰Ï ˜¯

.(‡Âˆ¯ ÔÈ�ÚÂ ‰"„ „"Ú ‚È ˆ"„ÙÒ ÏÚ ‡"¯‚‰·) ‰˘ÈË·.Ë.Ë.Ë.Ë˙¯Ú‰) '‡ Ê"�˜ ˙ÂÓ˘ '‡ Ê"Ò˜ Â"È '‡ 'Ë ÔÏ‰ÏÂ '· Á"Ó˜ Í˙ÂÏÚ‰· ‡"È¯ Ï‰˜ÈÂ '‡ Á"Ï˜ ‰ÓÂ¯˙

.(¯‰ÂÊ‰.È.È.È.È.˙ÂÏÈˆ‡„ ˙ÂÎÏÓÏ ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰˘ ‚"Ú ‡Ó Á"Ê˙ ÏÚ ‡"¯‚‰·· 'ÈÚÂ ,˙ÂÎÏÓÏ ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰˘ Â˙�ÂÂÎ Ô‡Î˘ '‰ Û�Ú '‡ ¯Ú˘ Á"Ú 'ÈÚ

הערות 



הזהר  ספר ע"ב הקדמת 2א

אעידך  מה יג) ב (איכה כתיב דנא רזא ועל כדקדמיתא סתים

לך: אדמה מה

ãë ומה] אעידך מה (דא) ואמר קלא נפק מקדשא בי אתחריב

ומה  יומא בההוא אעידך מה נ"א וכו' אעידך מה לך אדמה

יומא] בכל לך אעידך |‡אדמה מ"ה בההוא לך אדמה ומה |נ"א
(דברים  דכתיב קדמאין מיומין בך אסהידת (הא) ויומא יומא בכל

הארץ  ואת השמים את היום בכם העדותי יט) לך ·ל אדמה ומה

לך  עטרית ממש גוונא קדישין ‚בההוא שלטנו „בעטרין לך עבדית

כלילת שיאמרו העיר הזאת טו) ב (איכה דכתיב עלמא |יופי |על
שחברה ‰וגו' כעיר הבנויה ירושלם ב) קכב (תהלים לך קרינא

הוא  הכי יתבא דאנת כגוונא לך אשוה מה יג) ב (איכה לה

בסדרין  קדישא עמא בך השתא עאלין דלא כגוונא לעילא כביכול

לעילא  אנא אעיל) דלא (לה איעול] דלא [לך אומינא הכי קדישין

אכלוסך  בך דיעלון דא 1עד דדרגא הואיל דילך נחמה איהו ודא

בכלא: לך אשוה

àúùäå דלית תימא ואי (שם) שברך כים גדול הכא דאנת

לך |לך | ירפא מ"י ואסוותא קיימא ודאי Â(ליה)

לך  ויוקים לך ירפא ביה קיימא דכלא עלאה סתימאה דרגא ההוא

לעילא השמים קצה (|מ"ה |מ"י לתתא השמים קצה |נ"א |ועד
אל  הקצה מן מבריח דאיהו יעקב ירית ודא לתתא) השמים קצה

מ"ה  דאיהו בתראה הקצה אל מ"י דאיהו קדמאה הקצה מן הקצה

אלה  ברא מי דא ועל באמצעיתא דקאים :Êבגין

øîà סתימא ויתגלי מילך פסוק בני אלעזר שמעון רבי

אלעזר  רבי שתיק ידעין לא עלמא דבני עלאה דרזא

שעתא] נ"א [רגעא וקאים שמעון רבי חדא 2בכה (דרגא)

אלעזר  [שמעון] אלה 3א"ר הא Áמאי ומזלי ככביא תימא אי

(תהלים  אמר דאת כמה אתבריאו ובמ"ה תדיר תמן אתחזאן

לא  סתימין מלין על אי נעשו שמים יהו"ה בדבר ז) לג

אתגליא  לא דא רזא אלא איהו אתגליא דהא אלה לכתוב

לי  ואמר אליה"ו ואתא ימא כיף על דהוינא חד יומא בר

שמיא  אלין ליה אמינא אלה ברא [מי] הוא מה ידעת רבי

בהו  לאסתכלא נש לבר ליה דאית דקב"ה עובדא וחיליהון

מעשה  שמיך אראה כי ד) ח (שם דכתיב ליה ולברכא

הזהר  תרגום ספר

" כתוב הזה הסוד ועל כבתחילה. מה סתום אעידך מה

לך  ."אדמה

øùàë" ואמר קול יצא המקדש בית מה נחרב

"אעידך  באותו לך, אדמה (ומה "מה "

קדמונים, מימים בך העידותי ויום יום בכל אעידך),

" הארץ שכתוב ואת השמים את היום בכם ."העדתי

לך " אדמה אותך ומה עטרתי ממש אופן באותו "

העולם, על שלטון לך עשיתי קדושות, בעטרות

" וגו'שכתוב יפי כלילת שיאמרו העיר קראתי "הזאת  ,

" לה עליך שחוברה כעיר הבנויה ""ירושלים  מה .

לך  למעלה."אשוה כביכול הוא כך יושבת, שאת כמו ,

בסדרים  הקדוש העם בך עכשיו נכנסים שלא כשם

עד  למעלה אכנס שלא לך נשבע אני כך קדושים,

הואיל  שלך, הנחמה וזוהי למטה. המונייך בך שיבואו

בכל. לך אשוה הזו שהדרגה

äúòå" כאן, שברך שאת כים תאמר "גדול ואם .

" - ורפואה קיום לך לך "מ שאין ירפא ודאי "י ,

בה, נמצא שהכל העליונה הסתומה הדרגה שאותה

" אותך. ותקים לך למעלה,מי תרפא השמים קצה - "

יעקב,מה " ירש זה ואת למטה, השמים קצה ועד - "

הראשון  מהקצה הקצה, אל הקצה מן מבריח שהוא

" ""מי שהוא שהוא האחרון הקצה אל לפי "מה , ,

" זה ועל באמצע. אלה שעומד ברא ."מי

øîà ויתגלו דבריך פסוק בני, אלעזר שמעון, רבי

לבני  ידועים שאינם הסתומים עליונים סודות

ועמד  שמעון רבי בכה אלעזר. רבי שתק העולם.

מאי  אלעזר, שמעון, רבי אמר אחד. (שעה) רגע

הם "אלה " הרי ומזלות, כוכבים שהם תאמר  אם ,

" ידי ועל תמיד, שם שנאמר מה נראים כמו נבראו, "

יהו " נעשו "בדבר שמים דברים "ה אלו תאמר ואם .

" יכתוב שלא אלא "אלה סתומים, נגלים. הם כי ,

כשהייתי  אחד ביום אם כי התגלה לא הזה סוד

ידעת  רבי, אותי, ושאל אליהו ובא הים, חוף על

" זה אלה מה ברא השמים "מי אלה לו, אמרתי .

הקב  מעשה להסתכל "וצבאם לאדם לו שראוי ה,

" שכתוב אותו, לברך כדי מעשה בהם שמיך אראה כי

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע "לתתא" נוסף בגר"א.2.2.2.2.בוילנא נמחק
בגר"א.3.3.3.3. נמחק

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.(‡"„) ‡ÓÂÈÂ ‡ÓÂÈ ÏÎ· ÍÏ ‰Ó„‡ ‰ÓÂ ‡ÓÂÈ ‡Â‰‰· ‡"�.·.·.·.·Ï‡¯˘È ÏÚ ‰"·˜‰ „ÈÚ‰

‡È‰˘ "‰Ó" ‡È·�‰ ¯Ó‡ ÍÎÏÂ ,ÌÚÙ˘ Ì‰Ï ÌÈÚÈÙ˘Ó Ì�È‡ Â‡ËÁÈ Ì‡˘ Ô"ÂÊ Ì‰˘ ı¯‡Â ÌÈÓ˘

˙ÂÎÏÓ‰ ¯ÈÎÊ‰Â ÔÂÈÏÚ ‡Â‰˘ È�ÙÓ ,‡"Ê ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ ÌÚËÂ ,ÍÈÏÚ ‰˙Â‡ È˙„ÚÈ‰ ¯·Î ,˙ÂÎÏÓ

.(Ó"Ó) Ï‡¯˘È ÏÚ ÌÈ„Ú Ì‰È�˘ ˙Ó‡‰ ÈÙÎ Ï·‡ ,¯˙ÂÈ ˙ÈÏ‚� ‡È‰˘.‚.‚.‚.‚.(Ó"Ó) ÍÏ ‰Ó„‡ ˙ÂÎÏÓ ‡È‰˘ ‰ÓÏ ¯Ó‡ ÂÏÈ‡ÎÂ ,˙ÂÎÏÓ‰ ‡È‰˘ ‰ÓÏ Í˙Â‡ È˙ÈÓ„ 'ÈÙ

.„.„.„.„.(Ó"Ó) '˜Â�Ï ˙Â¯Â·‚„ ‡¯ËÚÂ ,‡"ÊÏ ÌÈ„ÒÁ„ ‡¯ËÚ.‰.‰.‰.‰.(‡"„) È"˙Â¯˙ ˙"Ò.Â.Â.Â.Â.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) '· Ê"Ï¯ ˙ÂÓ˘.Ê.Ê.Ê.Ê˜"‰Ú˘·Â ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

.(„"Ú ‰Î ‡"Á ÌÈ¯Â‡È·) ‰"Ï‡ 'ÓÈ‚· ˙Âˆ˜ 'Â ÔÎÏÂ 'Â ˙¯Âˆ· ‡Â‰ ‰ˆ˜ ÏÎÂ ,(‚"Ú „ ‡"Á ‰"Ú„) ‡"Ê È„È ÏÚ ˜¯ ‡Â‰ ‰ÈÂÏÈ‚ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ .‡"Ú ‰.Á.Á.Á.Á¯‰ÂÊ· 'ÈÚ

.ÚÈ˜¯‰

הערות 



הזהר  ספר הקדמת ע"א  1ב

ע"א  הארץ:ב בכל שמך אדיר מה אדונינו יהו"ה וגו' אצבעותיך

ì"à ודא עלאה במתיבתא וגלי קב"ה קמי הוה סתימא מלה רבי

לאתגלייא  בעא סתימין דכל דסתימא בשעתא עבד ‡הוא

חדא  נקוד"ה ציורין ·ברישא כל בה צייר מחשבה למהוי סליק ‚ודא

גליפין  כל בה קדישא „חקק בוצינא גו דחד Âסתימא ‰ואגליף גליפו

סתימאה  מחשבה Êציורא מגו דנפק עמיקא בניינא קדשין קדש

קיימא  ולא קיימא לבנינא ראשיתא) (נ"א שירותא [מ"י] ואקרי

[ולאתקרי] לאתגלייא בעא מ"י אלא אקרי לא בשמא וסתים עמיק

אלה  וברא דנהיר יקר בלבוש ואתלבש (דא) בשמא יתקרי) (ולא

בשמא  ואשתלים באלין אלין אתוון אתחברון בשמא אלה וסליק

דחבו  ואינון אלהים בשמא סליק לא אלה ברא לא ועד 1אלהים

ישראל  אלהיך אלה ח) לב (שמות אמרו דנא רזא על וכמה Áבעגלא

באלה  מ"י דא Ëדאשתתף וברזא תדיר דאשתתף שמא הוא הכי

ופרח  עלמא מלה Èאתקיים ידענא ומניה ליה חמינא ולא אליהו

חברייא  וכלהו אלעזר רבי אתא דילה וסתרא רזא על דאוקימנא

אלא  לעלמא אתינא לא אלמלא ואמרו בכו קמיה ואשתטחו

די: דא למשמע

øîà אתבריאו במ"ה וחיליהון שמיא דא על שמעון דכתיב Îרבי

וכתיב  וגו' אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי ד) ח (תהלים

השמים  על הודך תנה אשר הארץ בכל שמך אדיר מ"ה י) Ï(שם

לנהוריה  נהורא דברא בגין בשמא] לסלקא איהו השמים [על

דא  ועל עלאה ה') (קדישא בשמא וסליק בדא דא ואתלבש

מ"ה  דהא עלאה אלהים דא א) א (בראשית אלהים ברא בראשית

אלין  אתוון דאתמשכן בשעתא אלא אתבני ולא הכי הוי לא

לתתא |מאילין | מלעילא מנאהא Óאל"ה לברתא אוזיפת �ואימא

חזי  כדקא בקישוטהא לה קשיטא ואימתי בקישוטהא לה וקשיטא

יז) כג (שמות דכתיב דכורא כל קמה דאתחזון (את)|אל |בשעתא

אדון  אקרי ודא יהו"ה האדון יא)Òפני ג (יהושע אמר דאת כמה

י' ואעילת ה' נפקת כדין הארץ כל אדון הברית ארון הנה

ואתוון ואתקש  בישראל דכר דכל לקבליהון דכורא במאני יטת

הזהר  ספר תרגום 

הארץ  בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' וגו' ."אצבעתיך

øîà הוא ברוך הקדוש לפני היה סתום דבר רבי, לי,

בשעה  הוא. וזה מעלה, של בישיבה וגילהו

בתחילה  עשה להתגלות, רצה הסתומים כל שסתום

כל  בה צייר מחשבה. להיות עלתה וזו אחת, נקודה

הנר  בתוך וחקק החקוקים. כל בה חקק הציורים,

קדש  סתום, אחד ציור של חקיקה הסתום הקדוש

ונקראת  המחשבה מתוך שיצא עמוק בנין קדשים,

עמוק מי " עומד, ולא עומד לבנין. (ראשית) התחלה "

" אלא בשם נקרא לא להתגלות "מי וסתום, רצה .

שמאיר  מכובד בלבוש והתלבש (הזה), בשם ולהקרא

" ועלה אלה, בשם.אלה וברא אלו " האותיות התחברו

לא  אלה, שברא וטרם אלהים. בשם ונשלמו באלו

ועל  (בעולם), בעגל שחטאו והם אלהים. בשם עלה

" אמרו זה ישראל סוד אלהיך שמשתתף "אלה וכמו .

ב מי " הזה "אלה "" ובסוד תמיד, משתתף השם כך ,

וממנו  אותו, ראיתי ולא אליהו ופרח העולם. התקיים

רבי  בא שלו. והסתר הסוד על שעמדתי הדבר ידעתי

ואמרו, בכו לפניו. והשתטחו החברים וכל אלעזר

די. זה, את לשמוע אלא לעולם באנו לא אלמלא

øîà נבראו וצבאם השמים זה על שמעון, רבי

""מה "ב  שכתוב מעשה , שמיך אראה כי

וגו' ""אצבעותיך וכתוב הארץ "מ , בכל שמך אדיר ה

השמים  על הודך תנה ""אשר השמים . הוא על "

זה  והתלבש לאורו, אור שברא משום בשם, לעלות

" זה ועל עליון. בשם ועלה ברא בזה בראשית

""אלהים  שהרי העליון, אלהים זה כך מה , היה לא "

הללו  האותיות שנמשכו בשעה אלא, נבנה. ולא

" לבת אלה (מאלו) הלותה והאם למטה, מלמעלה "ֵ

קישטה  ומתי בתכשיטיה. אותה וקישטה בגדיה

כל  לפניה שנראו בשעה כראוי, בתכשיטיה אותה

" שכתוב ה'זכר, האדון פני כמו "אל 'אדון', נקרא וזה .

" הארץ שנאמר כל אדון הברית ארון יצאה "הנה כך .

של  כנגדם זכר של בכלים והתקשטה י', ונכנסה ה'

אחרות  אותיות מושכים וישראל בישראל. זכר כל

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע בעלמא)", "(נ"א נוסף וילנא בדפוס

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.(Ó"Ó) Â˙ÂÎÏÓ ˙ÂÏ‚Ï ‰ˆ¯ 'ÈÙ.·.·.·.·ÂÎ¯ ˙ÂÓ˘ ·"Ú Ë ‡"Ú ‰˜ ÌÈËÙ˘Ó ‡"Ú ÂË ÔÏ‰Ï

.(Ó"Ó) ‡·‡ ‡Â‰ .(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú ÁÎ¯ ·"Ú.‚.‚.‚.‚.(Ó"Ó) Ô"ÂÊÂ ‡ÓÈ‡ ¯ÈÈˆ ‡·‡ È"Ú 'ÈÙ

.„.„.„.„ÈÁ˙ÌÈ¯ÂÈˆ ˜¯ Ô"ÂÊ ÌÈ¯ÎÈ� ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÓÎÁ‰ ¯Â‡ ·Â¯Ï ÈÎ ‰�ÂÂÎ‰Â .ÁÂÏ‰ ÍÂ˙ ‰˜È˜Á‰ ‰Ò�Î�˘ „Ú Ì‰· ˜˜Á ÌÈ¯ÂÈˆ‰ Ì˙Â‡ Î"Á‡Â ,˜„ ¯ÂÈˆ· Ì˙Â‡ ¯ÈÈˆ ‰Ï

.(Ó"Ó) ‰"· Ò"‡ ‡Â‰ ˜˜ÂÁ‰Â ¯ÈÈˆÓ‰Â ¯ÂÈˆ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÈÈ˘ÓÓ ¯·„ ‡Â‰˘ Â˜˜Á� ,Ì˘ Ì˙ÈÈ‰˘ ·Â¯Ï Î"Á‡Â ,‡ÓÏÚ·.‰.‰.‰.‰ÔÈ„ ˙ˆ˜ ‰ÓÎÁ· ˘È ÈÎ ,‡�ÈˆÂ· ‡¯˜� ‡·‡

.(Ó"Ó) ˘„˜ '˜� ‰ÓÎÁ‰ ÈÎ ‡˘È„˜ ‰‡¯˜Â ,˜È˙Ú„ ‰¯Â·‚Ï ‰˘È·Ï‰ ÍÈ¯‡„ ‰ÓÎÁ˘ ˙ÂÈ‰Ï.Â.Â.Â.Â.(Ó"Ó) Ô"ÂÊÂ ‡ÓÈ‡ ÍÂ˙ ˙ÓÏÚ� ‡È‰˘.Ê.Ê.Ê.Ê‡È‰ Ì‚˘ ‰�È· ‡È‰

.(Ó"Ó) Ô"ÂÊ ÍÂ˙ ‰ÓÂ˙Ò.Á.Á.Á.Á.¯Â‡ Ï‰È· ˙ÂÎÈ¯‡· ‰Ê ÔÈÈ�Ú ¯Â‡È· 'ÈÚÂ ,˙ÂÏ‚ Ï˘ ‰�ÈÁ· ‡Â‰ ÈÎ ¯‡·Ó Ì˘ .(Â"˘Ï) ‡"Ú ‰˜ ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù 'ÈÚ.Ë.Ë.Ë.Ë˙‡È¯··˘ ÂÓÎ

.(Ó"Ó) ÌÈ‰Ï‡ ‰�È·‰ ‡¯˜� ÔÎÏÂ ,‡"Ê· ‡ÓÈ‡„ È"‰� ÌÈÒ�Î� ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ „ÈÓ˙ ÍÎ ,ÌÈ‰Ï‡ Ì˘ ‰˘Ú� Ê‡Â ,‡"Ê· ‡ÓÈ‡„ È"‰� ÂÒ�Î� ÌÏÂÚ‰.È.È.È.ÈÚË˜‰ ÛÂÒ „Ú Ô‡ÎÓ

.(‡"¯‚) ‰˜È˙˘ ¯ÊÚÏ‡ ¯"‡ È�ÙÏ ÔÓ˜Ï ÂÓÂ˜Ó.Î.Î.Î.Î.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ.Ï.Ï.Ï.Ï.(‡"„) ‰"ÎÏÓ ˙"Ò.Ó.Ó.Ó.Ó.(Ó"Ó) ˙ÂÎÏÓ‰ Ï‡ ‡"Ê‰ ÔÓ.�.�.�.�,(‡"„) ‰È˘Â·ÏÓ ‰ÂÏÓ

‡"Â‡‰ Â˘·Ï˙�Â ,‡"Â‡· ‰ÏÚÓÏ Ô"ÂÊ ˙ÈÈÏÚ È„È ÏÚ ‰˘Ú� ‡Â‰Â .(‰Î Á˙Ù ÌÈ„Â˜Ú ˘"˙Ù) ‰�È·‰ ˙¯‡‰ È„È ÏÚ '˜Â�‰ ÔÂ˜È˙ ,(‡"�) [·"˘¯] ˙ÂÎÏÓÏ ˙Ë˘˜ÓÂ

˙Â˘ÚÏ ÌÈ�Â˙Á˙· ÌÈ˘ÚÓÂ ˙ÂÎÊ ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· ‡Â‰Â ,(‚"Ú „˜ ·"Á ‰"Ú„) Ù"·Ù ÌÈ‚ÂÂ„ÊÓ Ô"ÂÊ Ê‡Â .(‚"Ú ‚˜ ‡"Á ÌÈÏÏÎ) '˜Â�‰ ˙ÂÈÓÈ�ÙÏ ‡ÓÈ‡ ˙È˘Ú�Â Ì˙ÂÈÓÈ�Ù·

.'Á ˜¯Ù 'Ó ¯Ú˘ Á"Ú 'ÈÚ .(‚"Ú ‡Î˜ ·"Á ‰"Ú„) ‰˘Ú‡ È�ÚÓÏ È�ÚÓÏ Î"˘Ó ˙�ÈÁ·· ‚ÂÂÈÊ‰ ‰˘Ú� Ê‡Â ÌÓˆÚ· ÔÂ˜È˙‰ ˙‡.Ò.Ò.Ò.Ò,‰·˜� ÔÂ˘Ï È"�„‡ '˜� ‰ÏÈÁ˙Ó

.(Ó"Ó) ¯ÎÊ ÔÂ˘Ï ,ÔÂ„‡ ˙ÂÎÏÓ‰ Ì‚ '˜� ,‡¯ÂÎ„„ ‡ÓÏÚ ‡¯˜�‰ ‡ÓÈ‡ ÈËÂ˘È˜ ‰Ï·È˜˘ ‰˙ÚÂ

הערות 



הזהר  ספר ע"א הקדמת 2ב

(תהלים  אזכרה אלה דא אתר לגבי מעילא ישראל לון משכן אחרנין

בפומא  אדכרנא ה) (1מב דמעאי בגין |נ"א |ושפיכנא נפשי ברעות

אלין) אתוון למהוי 2לאמשכא אלהים בית עד מעילא אדדם וכדין

חוגג  המון ותודה רנה בקול (שם) ובמאי דיליה כגוונא :‡אלהים

 ø"àשתיקה לעילא |דילי |אלעזר מקדשא בנא ובנא ·(דיליה)

מלה] בתרין משתוקא בסלע [מלה ובודאי לתתא מקדשא

משתוקא  ביה ואתערנא דאמרנא מה בסלע ומלה) בשתים (משתוקא

(ואברו) [דאברו] דשתיקנא מה כחדא |ואיבנו |בשתים עלמין :תרין

øîà ישעיה) דכתיב דקרא שלימו ולהלאה מכאן שמעון רבי

דאצטריך  אינון דרגין תרין צבאם במספר המוציא כו) מ

דא  מ"י וחד מ"ה דאתמר דא חד מנייהו חד כל רשים למהוי

תתאה  ודא ואמר ‚עלאה רשים עלאה צבאם „דא במספר המוציא

דאשתמודע  ההוא לחם ‰המוציא המוציא דא כגוונא כוותיה ולית

הארץ  חד Âמן וכלא תתאה דרגא דא דאשתמודעא ההוא המוציא

לזינייהו  חילין ואפיקו כחדא דקיימין אינון רבוא שתין במספר

כל  בין שתין אינון בין לכלם דא] [כגוונא חושבנא לון דלית

לון  דקרא תימא אי יקרא בשם מאי יקרא בשם דילהון חילין

הוא הכי לאו ליה |בשמתהון מבעי בשמו כן בזמנא |דאם אלא

סליק לא דא אוליד |נ"א |(|בשמא |דדרגא לא מ"י ואקרי לעילא)

לזיניה  טמירין אפיק כיון Êולא ביה טמירין הוו דכלהו אע"ג

דשמא  בחילא כדין אלהים ואקרי בשמיה ואסתלק אלה דברא

דיליה  שם בההוא יקרא בשם הוא ודא בשלימו לון אפיק דא

ואפיק  דא Áקרא כגוונא בשלימותיה לאתקיימא וזינא זינא כל

בצלאל  לאתקיימא שמי אדכרנא בשם קראתי ראה ב) לא (שמות

אשלמותיה: קיום על

áåøî אונים מרוב מאי כו) מ (ישעיה דא Ëאונים

ביה  ואסתלקו רעותין כל ביה דסליקו דרגין ריש

הזהר  תרגום ספר

" הזה. למקום אזכרה מלמעלה בפי אלה אזכיר "

האותיות  להמשיך כדי נפשי (ברצון דמעותי ואשפוך

שיהיה  אלהים, בית עד מלמעלה אדדם ואז הללו),

" ובמה, כדוגמתו, המון אלהים ותודה רנה בקול

."חוגג 

øîà מקדש בנתה שלי השתיקה אלעזר, רבי

דיבור  ובודאי למטה, מקדש ובנתה למעלה

שאמרתי  מה - בסלע דיבור בשתים. משתיקה בסלע

ששתקתי  מה - בשתים שתיקה בו, והתעוררתי

יחד. עולמות שני ונבנו שנבראו

øîà,הכתוב שלמות והלאה מכאן שמעון, רבי

" צבאם שכתוב במספר דרגות "המוציא שתי ,

זה  אחת רשומה. להיות צריכה מהן אחת וכל הן,

" ""מה שנאמר ואחת תחתונה."מי , וזו עליונה זו .

" ואומר רשומה, העליונה צבאם זו במספר ,"המוציא

זה המוציא " כדוגמת כמותו, ואין שנודע אותו - "

" הארץ. מן לחם שנודע,המוציא המוציא ההוא - "

" אחד. והכל התחתונה, הדרגה ששים במספר זו - "

למיניהם  צבאות והוציאו יחד, שעומדים הם רבוא

" זה) (כדוגמת חשבון. להם אותם לכולם שאין בין - "

" צבאותם כל  ובין  יקרא הששים ""בשם זה מה בשם .

אינו "יקרא  זה בשמותם, להם שקרא תאמר אם ,

בזמן  אלא בשמו. להיות צריך היה כן שאם כך,

" ונקראת (למעלה) בשם עולה לא הזו ,"מי שהדרגה

גב  על אף למינה, נסתרים מוציאה ולא מולידה לא

" שברא כיון בה. טמונים היו והתעלה אלה שכולם "

אותם  הוציא הזה השם בכח אז אלהים, ונקרא בשמו

" וזהו יקרא בשלמות. קרא "בשם שלו השם באותו ,

זה  כדוגמת בשלמותו. שיתקיימו ומין מין כל והוציא

בשם " קראתי בצלאל "ראה שיתקיים שמי הזכרתי ,

שלמותו. קיום על

"áøî אונים"" זה מה אונים , ראש "מרב זה , É
בו  ועליתם הרצונות, כל בו שעולים הדרגות,

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע "בפומאי", איתא וילנא בדפוס
הגר"א.2.2.2.2. בהגהות נמחק

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.¯Â‡ Ï‰È· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.·.·.·.·˙Â�ÈÁ·· ¯·„Ï ‡Â‰ Â˙ÏÚÓÂ ‰Ï·˜‰ „ÂÓÈÏ ˙˘Â„˜ ¯˜ÈÚ„ Ô‡ÎÓ

,·"Ú Ê� ‡"Á ‰"Ú„) ‰ÏÚÓ Ï˘ Ì‰È˙Â¯Â‡· ¯¯ÂÚÏÂ Ô˜˙Ï È„Î ,‰ËÓ Ï˘ ‡ÏÂ ‡˜ÂÂ„ ‰ÏÚÓÏ˘

ÌÈÁ˙Ù� ÌÏÂÎ˘ ÌÏÂÎ ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ„ Á˙ÙÓ‰ Ì‰Â ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ÌÏÈ·˘· ¯˘‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ .(˘"Ú

.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚÂ ,(„"Ú ‰�˜ ·"Á ‰"Ú„) Ì‰È„È ÏÚ ÌÈ‡· ˙ÂÏÈˆ‡· ¯˘‡ ˘"˙È ÂÈÈÂÏÈ‚ ÏÎÂ ,Ì‰È˙ÂÎÂÏ‰˙ Ù"Ú ÌÈ¯‚Ò�Â.‚.‚.‚.‚ÔÂÈÏÚ‰ ÔÈ�·‰ ˘‡¯ ,ÂÏ‡ ˙Â‚¯„Ó '· ‰�‰

Ì‰È�˘Â ,"‰‡˙˙ ‡„Â ‰‡ÏÚ ‡„" Â‰ÊÂ .Â�ÓÓ ‰ËÓÏ˘ ‰ÓÏ ‰Ó˘� È�˘‰Â ,ÔÈ�·Ï ‰Ó˘� ÔÂÈÏÚ‰ .‰Ï‚� ÔÂ˙Á˙‰Â ,ÌÏÚ� ÔÂÈÏÚ‰ .Ï·˜Ï ÔÂ˙Á˙‰Â ÚÈÙ˘‰Ï ÔÂÈÏÚ‰ ,ÂÙÂÒÂ

„Â�Î ,‡ÈÈÒÎ‡„ ‡ÓÏÚ ‰ÊÂ ‡ÈÈÏ‚˙‡„ ‡ÓÏÚ ‰Ê ÈÎ ,ÂÈÂÏÈ‚Ï Ì‰· Ì˘¯� ‰ÊÂ ,ÂÓÈÏÚ‰Ï ÌÈ�ÂÈÏÚ· Ì˘¯� ‰ÊÂ ,ÌÈ�Â˙Á˙· ‰ÊÂ ÌÈ�ÂÈÏÚ· ‰Ê ,ÌÈÓÒ¯ÂÙÓÂ ÌÈÓÂ˘¯ÏÎ· ‰�‰Â .Ú

‡Â‰Â ÌÏÂÎ ˙‡ ‰ÈÁÓ ‡Â‰ ÈÎ ,Â‰ÂÓÎ ÔÈ‡˘ ‰‡ÏÚ '‰ ÏÚ ‡Â‰ ¯ÙÒÓ· ‡ÈˆÂÓ‰ ‰�‰Â .‰‡˙˙ '‰ ÏÚ ‰¯ÂÈ ÌÈÓÚÙÏÂ ,‰‡ÏÚ '‰ ÏÚ ‰¯ÂÈ ÌÈÓÚÙÏ ,‰¯È˙È '‰ ˘È˘ ÌÂ˜Ó

,ÏÂ„‚ ÌÏÚ‰· ‰�È·· ÔÈ„ÓÂÚ ÌÏÂÎ ÈÎ ,‡„ÁÎ ÔÈÓÈÈ˜„ ÔÂ�È‡ ‡Â·È¯ ÔÈ˙˘ ¯ÙÒÓ· ˘"ÊÂ .ÔÂÂ·¯ 'ÒÏ ÌÈÏÂÚ˘ „Ú ,·¯ ˙ÂÏÏÎ ˙ÂÂˆ˜ ˘˘‰ ÌÈÏÏÎ� ‰�È·· ÈÎ ,¯ÙÒÓ· Ì‡ÈˆÂÓ‰

Â‰È�ÈÊÏ ÔÈÏÈÈÁ Â˜ÈÙ‡Â ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ,‰ËÓÏ ÌÈÎ˘Ó� ÌÁÎÓ ÈÎ ,Ì‡·ˆ ÌÈ‡¯˜�Â ÌÈ�ÂÈÏÚ‰Ó ÔÈÎ˘Ó� Ì‰Â ,‰È˘Ú·Â ‰¯ÈˆÈ·Â ‰‡È¯··Â ˙ÂÏÈˆ‡· ,Ì�ÈÓÏ ‰ËÓÏ Ì‡ÈˆÂÓ ‡Â‰Â

.(È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘) 'ÂÎ ‡¯˜È Ì˘· È‡Ó ‡¯˜È Ì˘· ÔÂ‰Ï„ ÔÈÏÈÈÁ ÏÎ ÔÈ· ÔÈ˙È˘ ÔÂ�È‡ ÔÈ· ÌÏÂÎÏ .‡�·˘ÂÁ ÔÂÏ ˙ÈÏ„.„.„.„.„(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú ÁÏ˜Â ·"Ú ÁÒ˜ ˙ÂÓ˘

.(‡"Ù„) ·"Ú ‡Ï¯ È„Â˜Ù.‰.‰.‰.‰.(‡"„) È„Â˜Ù 'Ù ÔÂÈÏ‚·Â ·"Ú ÁÒ˜ ‰ÓÂ¯˙ ÔÈÈÚ ÔÈ·Â˙Î ‡ÈÏ‚˙‡· ÔÂ�È‡„ ÔÈÏÈÓ ÏÎ 'ÈÙ.Â.Â.Â.Â.(‡"„) ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆÂÓ‰ „ÂÒ

.Ê.Ê.Ê.Ê.(‡"�) ·"˘¯‰ .Ì‰È�ÈÓÏ Â· ÌÈ�ÂÓË‰ ˙Â¯Â‡‰ ‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ˘Â¯ÈÙ.Á.Á.Á.ÁÔÂ˜È˙ ÌÈ�Â˜È˙· ˘"ÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ Ì˙Â‡ „ÁÈÂ ÔÂÈÏÚ‰ Ô˘¯Â˘· Ô˙Â‡ ¯˘˜ ˙ÂÓ˘‰ ˙‡È¯˜ È"Ú

.(„"Ú ‰Ï ·"Á ‰"Ú„) È¯Ó‚Ï Ú¯‰Ó Â‡ˆÈÂ Â¯¯·� Ê"ÈÚÂ ,ÌÈ˘„˜‰ ˘„Â˜·˘ ÔÂÈÏÚ‰ Ì˘¯Â˘Ó ‰˘Â„˜Â ¯Â‡ Ì‰ÈÏÚ Í˘Ó� Ê"ÈÚÂ .˘"Ú Ê"� 'È˙Â Ë"Ó.Ë.Ë.Ë.Ë‡Ï¯ È„Â˜Ù

.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú

הערות 
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ע"ב  בשם ב דאסתלק עלאה דעלמא רזא דא כ"ח ואמיץ סתים בארח

איש  כדקאמרן בחילא אלהים דאפיק רבוא שתין מאינון נעדר לא

ואתענשו  ישראל דמיתו אתר בכל נעדר לא דאיש ובגין דשמא

מאינון  אעדר ולא אתמנון בגין ‡בחובייהו חד אפילו רבוא שתין

לא  הכי אוף לעילא נעדר לא דאיש כמה חדא דיוקנא כלא למהוי

לתתא  :·נעדר

úéùàøá סבא המנונא בי"ת ‚רב בהפוכא אתוון אשכחן אמר

ברא  בראשית  היינו בקדמיתא ב' ולבתר בקדמיתא

את  אלהים היינו בקדמיתא אל"ף ולבתר בקדמיתא אל"ף לבתר

עלמא  למעבד קב"ה בעא כד אלא סתימין „לבתר הוו אתוון ‰כל

קב"ה  מסתכל הוה עלמא ברא דלא עד שנין אלפין ותרין

בהו  Â:ואשתעשע

ãë אתו עלמא למברי קמיה Êבעא אתוון ארישייהו כל Áמסופא

קמך  ניחא עלמין רבון אמרה ברישא למיעל ת את שריאת

דגושפנקא  חותמא דאנא עלמא בי ואת Ëלמברי אמ"ת דילך

עלמא  בי ולמברי אמ"ת באת למשרי למלכא יאות אמ"ת אתקריאת

למברי  כדאי אנת לית אלא אנת וזכאה אנת יאות קב"ה לה אמר

מצחין  על רשים למהוי זמינא ואנת הואיל עלמא דגוברין Èבך

ימותון  דילך וברשימו תי"ו ועד מאל"ף אורייתא דקיימו מהימנין

לית כך ואנת הואיל דמות חותמא דאנת כדאי (אנ |אנת |ועוד א)

נפקת] [מיד עלמא בך :Îלמברי

úìàò בי למברי קמך ניחא עלמין רבון קמיה אמרה קמיה ש את

עלמא  למברי ויאות שד"י שמך אתקרי דבי עלמא

הזהר  ספר תרגום 

" סתום. כח בדרך העליון ואמיץ העולם סוד זה - "

" שאמרנו. כמו אלהים, בשם נעדר שהתעלה לא "איש

ומשום  השם. בכח שהוציא רבוא ששים מאותם -

ונענשו  ישראל שמתו מקום בכל נעדר, לא שאיש

רבוא  ששים מאותם נעדר ולא נמנו בחטאיהם,

שאיש  כמו אחת. צורה הכל להיות כדי אחד, אפילו

למטה. נעדר לא כאן אף למעלה, נעדר לא

"úéùàøá". אותיות מצאנו אמר, הזקן המנונא רב

בי  ב'"בהפוך, כך. ואחר בהתחלה ת

" היינו ""בראשית בהתחלה אל ברא , מכן. לאחר ף ""

אל  כך. ואחר ""בהתחלה היינו בהתחלה ,"אלהים ף

הוא את " ברוך הקדוש כשרצה אלא מכן. לאחר "

סתומות, היו האותיות כל העולם, את לעשות

מסתכל  היה העולם את שברא טרם שנה ואלפיים

בהן. ומשתעשע הוא ברוך הקדוש

äöøùë האותיות כל לפניו באו העולם , את לברוא

להכנס  ת' האות התחילה לראשם. מסופם

בי  לברוא לפניך נוח העולמים, רבון אמרה, בראש.

אמ  שלך חותם תשלום שאני העולם, ואתה "את ת,

אמ  אמ "נקראת באות להתחיל למלך ראוי ת "ת, ָ

הוא, ברוך הקדוש לה אמר העולם. את בי ולברוא

בך  לברוא כדאית שאינך אלא זכאית, ואת ראויה את

על  רשומה להיות עתידה ואת הואיל העולם, את

שקיי  הנאמנים האנשים מאל מצחי התורה את ף "מו

תי  חותם "ועד שאת ועוד, ימותו. שלך וברושם ו,

את  בך לברוא כדאית אינך כך, ואת והואיל המות.

יצאה. מיד העולם.

äñðëð,העולמים רבון לפניו, אמרה לפניו. ש' האות
נקראת  שבי העולם, את בי לברוא לפניך נוח

.‡.‡.‡.‡.(˜"Ù„) ‡"Ú ·Î ˙ÂÓ˘Â ·"Ú ‚Î˜.·.·.·.·.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.‚.‚.‚.‚.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ.„.„.„.„Ë˘Ù˙‰ÏÂ ÏÈˆ‡‰Ï ‰ˆ¯ ¯˘‡Î ,Â�ÈÈ‰„ .(‡"�) ˙ÂÂˆ˜ 'Â ‡Â‰

Â˙‡Â ,'ÈÙ„Î ÌÏÂÎÓ ˙Á‡ ÏÎ ˙ÂÏÏÎ È�ÙÓ ˜"Â ÌÈÓÈ 'Â· ‡ˆÓ�‰ ÏÎ ,ÏÈˆ‡‰Ï ÁÎ ÌÏÂÎ „È·˘ ÔÂÂ˙‡ ÏÎ Â˙‡ ,ÏÂ·‚ ÈÏ· Ì‰Â ‰Ï‚˙Ó‰ ÏÎÏ ÏÂ·‚ Ì‰˘ ,˜"Â ÌÏÚ�‰ ˙ÂÏˆ‡‰

˙‡Ê È„È ÏÚ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯· ‰·˘ÁÓ· ˙ÂÏÚ‰ ÈÎ ,'ÂÎÂ Ô·È¯ÁÓÂ ˙ÂÓÏÂÚ ‰�Â· Â�ÈÈ‰Â ,˙‡Ê È"Ú Â‡ ˙‡Ê È"Ú ÂÏ‚˙È Ì‡ ˙Â‡¯Ï ‰�„˘ ‰·˘ÁÓ‰ „ÂÒ Â�ÈÈ‰ ,ÂÈ�ÙÏ ÌÏÂÎ

˙ÂÈ˙Â‡ ˙Â�ÈÁ· ÂÏ‚Ï‚˙� ÈÎ ,"ÔÂÂ˙‡ ÏÎ Â˙‡" Â‰ÊÂ .Â�·¯ÂÁÂ ÌÏÂÚ ÔÈ�· ‡¯˜È ÌÏÂÚ‰ ˙Â‡ÈˆÓ Ï‡ Í˘Ó�‰ ˜ÊÈ‰ È�ÙÓ ,Â˙‡È¯· ÈÏÎ ‡È‰‰ ‰�ÈÁ·‰ Û˜‰‰ ÏÂ‚Ï‚Â .‰�ÈÁ·‰

¯˘‡Î Ô·¯ÂÁ‰ ˙·Ò È�ÙÓ ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ‡ÏÂ ,˙Â�ÈÁ·‰ Ì˙Â‡ ÂÏ‚Ï‚˙�˘ Ì˙Â‡ˆÓ ÂÏË·˙�Â ÌÏÂÚ‰ ‡Â¯·Ï ,‰ÏÚÓÏ Ì˙ÂÏÈˆ‡Â Ì¯Â‡ ,˙ÂÈ˙Â‡ ·"Î Ï‚Ï‚ Û˜‰ „ÂÒ· ‰�È··

„ÂÒ· ¯·ÂÚÈ ÔÓÊÂ Â˙�ÈÁ· ‰Ï‚˙È ÔÓÊ ˙Â‡Â ˙Â‡ ÏÎÏ ˘È˘ ,‰˙‚‰�‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰�ÈÁ· ‰˙Â‡ ‰Ï‚Ï‚˙�˘ ˙˜Ù� ÔÎÂ ,¯Ó‡˜„ È�ÂÏÙ ˙Â‡ ˙Ï‡Ú Â‰ÊÂ .˙Â‡Â ˙Â‡ ÏÎ· ¯‡·�

.(Ê 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ˙ÂÏ·ÂÈÂ ÔÈËÈÓ˘ ˘È˘ ÂÓÎ ˙Â„Ó‰ ˙‚‰�‰.‰.‰.‰.‰.(‡"�) Ì"‡ Y ‰�È·· Â�ÈÈ‰.Â.Â.Â.Â¯"˜ÈÂ ˘¯„Ó·Â „"Ú Ù ˘È¯ ˙Â¯ Á"Ê·Â ‡"Ú ‡Ò˜ ‰ÓÂ¯˙ 'Ù·

.¯Â‡ Ï‰È· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚÂ ,(Â"˘Ï) ÌÈ�ÂÈˆ· „ÂÚ ˘"ÚÂ ËÈ 'Ù ˘È¯.Ê.Ê.Ê.Ê.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú ‰¯ ˘‚ÈÂ ‡"Ú „¯ ı˜Ó.Á.Á.Á.ÁÌÈ‡· ‰ÓÏ ÌÚË ‡ˆÓ˙Â „Ú Û„ ÌÈ�Â˜È˙· 'ÈÚ

Ê"Â˜È˙ 'ÈÚ .(‡"�) Ì"‡ Y ‰�Â˘‡¯ ‰‡ˆÈ Î"Ú ‰�È·‰ Á˙Ù· ˙„ÓÂÚ ‰�Â¯Á‡ '˙ ˙‡ˆÓ�Â ¯„Ò‰ ÏÚ ÌÏÂÎ Î"Á‡Â ‰ÏÈÁ˙ '‡ ‰"�È·· Â‡¯·� ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÈÎ .(‡"„) Ú¯ÙÓÏ

È‰È‡„ ÔÈ‚· Ú¯ÙÓÏ Â‰ÏÎ ÂÏ‡Ú ‰¯Â·‚„ ‡¯ËÒÓ ÈÂ�Â˜˙ ÏÚ „Á ÏÎ ‡ÎÏÓ Ì„˜ ‡ÏÚ‡Ï ÏÎ˘ ÔÂÏ ‰Â‰„ ÔÂÂ˙‡ ÔÂ�È‡ ÔÈÏ‡ (‚ ·È Ï‡È�„) Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â ‡"Ú :‡"Ú ÊÈ

ÂÓ˜Â‡ ‡‰Â Ú¯ÙÓÏ ÂÏ‡Ú ‡„ ÔÈ‚·Â ‡ÓÏÚ È¯·˙‡ ÔÈ„‰ ˙„Ó·„ ÔÈ‚· È"¯˘˙ '‡· ˙"È˘‡¯· Â‰È‡ ‡„Â È"¯˘˙ ‡Ï‡Ó˘ ‡ÚÂ¯„ÔÂÂ˙‡ ÂÏ‡Ú ‰È·Â ‡ÓÏÚ È¯·˙‡ ‡�ÈÓÈ·„ Â‰

Û˙˘„ „Ú ‡ÓÏÚ ÔÂ‰· È¯·ÓÏ ‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜ ‡Ú· ‡Ï Ô¯„ÒÎ Â‰ÈÈ�ÓÂ Ú¯ÙÓÏ ÔÂÂ˙‡ ÂÏ‡Ú „Î ‡„ ÔÈ‚·Â (‚ ËÙ ÌÈÏ‰˙) ‰�·È „ÒÁ ÌÏÂÚ È˙¯Ó‡ ‰ÏÓ„ ‡Ê¯Â Ô¯„ÒÎ

,‰�Â˜˙ ÏÚ ˙Á‡ ÏÎ ,ÍÏÓ‰ È�ÙÏ Ò�ÎÈ‰Ï ÏÎ˘ Ì‰Ï ‰È‰˘ ˙ÂÈ˙Â‡ Ì‰ ÂÏ‡ "Â¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈÎ˘Ó‰Â" ,¯Á‡ ÔÈ�Ú :12@ÌÂ‚¯˙42@ .‡ÓÏÚ ÔÂ‰· ‡¯·Â ‡Ï‡Ó˘Â ‡�ÈÓÈ· ÔÂÏ

È¯‰Â .Ú¯ÙÓÏ ÂÒ�Î� ‰Ê ÌÂ˘ÓÂ ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ÔÈ„‰ ˙„Ó·˘ ÏÏ‚· ,È"¯˘˙ '‡· ,˙"È˘‡¯· ‰ÊÂ ,È"¯˘˙ Ï‡Ó˘ ÚÂ¯Ê ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ,Ú¯ÙÓÏ ÔÏÂÎ ÂÒ�Î� ‰¯Â·‚ Ï˘ „ˆÓ

ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ‰ˆ¯ ‡Ï ,Ô¯„ÒÎ Ì‰ÓÂ ,Ú¯ÙÓÏ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÂÒ�Î�˘Î ÔÎÏÂ ,"‰�·È „ÒÁ ÌÏÂÚ È˙¯Ó‡" ¯·„‰ „ÂÒÂ .Ô¯„ÒÎ ˙ÂÈ˙Â‡ ÂÒ�Î� Â·Â ,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ÔÈÓÈ·˘ ‰Â˘¯Ù

,ÍÂÙÈ‰· ‰· ˙ÂÈ˙Â‡Â ,‰·˜� ‡È‰˘ ‰�È·· ˙ÂÈ˙Â‡‰ ˙ÂÈ‰Ï :(Ê 'ÈÒ ‡"˘) ¯˜È ¯Â‡ 'ÈÚÂ .ÌÏÂÚ‰ ˙‡ Ô‰· ‡¯·Â ,Ï‡Ó˘·Â ÔÈÓÈ· Ô˙Â‡ Û˙˘˘ „Ú ,ÌÏÂÚ‰ ˙‡ Ô‰· ‡¯·Ï ‡Â‰

.‰�È·· ‰È‰ ‰Ê ÏÂ‚Ï‚˘ ¯Á‡Â ,‰ÎÓÁ· ÌÙÂÒ ‡È‰ ‰�È·‰ ÌÏÂÎÏ ˘‡¯˘ ,ÍÎ Â‡· ÍÎÏ.Ë.Ë.Ë.Ë.(‡"Ù„) ˙Ú·Ë‰ Ì˙ÂÁ.È.È.È.È'ÂÎÂ ˙ÂÁˆÓ ÏÚ Â˙ ˙ÈÂ˙‰Â („ Ë) Ï‡˜ÊÁÈ· 'ÈÙ

.(‡"„).Î.Î.Î.Î.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

הערות 



הזהר  ספר ע"ב הקדמת 2ב

אנת  וקשוט אנת וטב אנת יאות לה אמר קדישא אבל בשמא

דזיופא  ואתוון למברי ‡הואיל בעינא לא עמהון למהוי לך נטלין

מכאן  ק"ר לך יטלון אי אלא שקרא אתקיים דלא דבגין עלמא בך

שקרא  למימר דבעי ולבתר ·מאן בקדמיתא דקשוט יסודא יטול

דהא  שקרא ליה דאבהתן ‚יוקים קשוט את איהו קשוט את ש' את

ר' ק' בה ובגין „דאתייחדו אינון בישא סטרא על דאתחזיאו אתוון

נפקת  הכי דחמאת כיון קשר הוי בגווייהו ש' את נטלי לאתקיימא

:‰מקמיה 

úìàò צ בי Âאת למברי קמך  ניחא עלמא רבון קמיה אמרה

דאנא דאתקריאת |דבי |עלמא ואנת צדיקים חתימין בי

אהב  צדקות יהו"ה צדיק כי ז) יא (תהלים דכתיב רשים בי צדיק

אנת  וצדיק אנת צדי צדי לה אמר עלמא למברי יאות אבל Êובי

דלא  בגין כך כל לאתגלייא צריך אנת לית טמירא למהוי צריך אנת

טעמא מאי לעלמא פה פתחון דשמא למיהב י' אתיא איהי

קב"ה  ברא כד דא ורזא בהדה ואתאחד עלה ורכיב קדישא [דברית]

הראשון  מהדר Áלאדם דיו"ד אנפוי כך ובגין בראו פרצופין דו

דא כגוונא דאלאחורא כגוונא באנפין אנפין אתהדרו ולא

דא כגוונא לעילא דאאסתכל כגוונא לתתא אמר אסתכלת

תו  קב"ה זמין 1לה אבל Ëדאנא באפין אפין לך ולמעבד לך לנסרא

ואזלת  מקמיה נפקת תסתלק אחרא :Èבאתרא

úìàò פ בי Îאת למברי קמך ניחא עלמין רבון קמיה אמרה

רשים  בי בעלמא למעבד זמין דאנת פורקנא דהא עלמא

פדות  הוא אבל Ïודא אנת יאות לה אמר עלמא למברי יאות ובי

בין  רישיה ואעיל דמחי דחיויא כגוונא בטמירו פשע אתרשים בך

עון  (פשע) ע וכן ידוי ואפיק רישיה כפיף דחב מאן הכי גופיה

בי  דאית דאמרה עלמא 2אע"ג בך אברי לא קב"ה לה אמר ענוה

מקמיה  :Óנפקת

úìàò רבון קמיה אמרה ס את

הזהר  תרגום ספר

שד  אמר "שמך קדוש. בשם העולם את לברוא וראוי י,
הואיל  אבל אמת, ואת טובה ואת ראויה את לה,
איני  עמהם, להיות אותך נוטלים הזיוף של והאותיות
יתקיים  לא השקר שהרי העולם, את בך לברוא רוצה
לומר  שרוצה שמי מכאן, אותך. יטלו ר' ק' אם אלא
את  יקיים כך ואחר בהתחלה אמת של יסוד יקח שקר

האמת  אות אמת, אות היא ש' האות שהרי השקר,

על  שנראו האותיות הם ר' ק' האבות. בה שהתיחדו

בתוכן, ש' האות את לקחו להתקיים וכדי הרע, הצד

מלפניו. יצאה כך, שראתה כיון קשר. ונהיה

äñðëð נוח עולם, של רבונו לפניו, אמרה צ'. האות

בי  (שבי) שאני העולם, את בי לברוא לפניך

בי, רשום צדיק שנקראת ואתה הצדיקים, ָחתומים

" אהב שכתוב צדקות ה' צדיק את "כי לברוא ראוי ובי ,

את  אבל את, וצדיק את צדי צדי, לה, אמר העולם.

כך  כל להתגלות צריכה אינך טמונה, להיות צריכה

הטעם, מה לעולם. פה פתחון לתת שלא היא,כדי

עליה  ורוכב הקדוש הברית של השם של הי' ובאה

את  הוא ברוך הקדוש כשברא הסוד, וזה עמה, ונאחז

הפנים  ולכן פרצופים, בב' אותו ברא הראשון, אדם

יו  זה"של כמו לאחור חוזר פנים ד חוזרים ולא ,

זה כמו זהבפנים כמו למעלה מסתכל מסתכל , ,

זה כמו עוד,למטה הוא ברוך הקדוש לה אמר .

בפנים, פנים אותך ולעשות אותך לנסר  עתיד שאני

והלכה. מלפניו יצאה תתעלי. אחר במקום אבל

äñðëð נוח העולמים, רבון לפניו, אמרה פ'. האות

הישועה  שהרי העולם, את בי לברוא לפניך

היא  וזו בי, רשומה בעולם לעשות עתיד שאתה

ראויה  לה, אמר העולם. את לברוא ראוי ובי פדות,

שהנחש  כמו סתום. בדרך פשע רשום בך אבל את,

כופף  שחוטא מי כך גופו, בין ראשו ומכניס שמכה

שאמרה  גב על אף עוון, ע' וכן ידיו. ומוציא ראשו

אברא  לא הוא, ברוך הקדוש לה אמר ענוה, בי שיש

מלפניו. יצאה העולם. את בך

äñðëð רבון לפניו, אמרה ס'. האות

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע "תוב" איתא וילנא בדפוס 2.2.2.2.בדפוס
מקורו. וצ"ע "ביה" איתא וילנא

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡˙ÙÈÈÂÊÓ '„ ˙Ó‚Â„ '¯Â .Ì„‡ È�Ù· ÛÂ˜Î ,˙ÙÈÈÂÊÓ '‰ ˙Ó‚Â„ '˜ ÈÎ ,¯"˜ Ì‰ ‡ÙÂÈÊ„ ÔÂ˙˙‡

.(ÚÈ˜¯‰ ¯‰Ê).·.·.·.·.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú ÂË¯ Ï‰˜ÈÂ.‚.‚.‚.‚·"Ú [˜"Ù„ Y ÊÎ] ‚� ˙È˘‡¯·

.(‡"„) ‡"Ú ·�˜ ‰ÓÂ¯˙ ‡"Ú „¯ ı˜Ó.„.„.„.„˙¯Ú‰) ·"Ú ÁÓ˜ ‰ÓÂ¯˙ ‡"Ú „Ò¯ È„Â˜Ù

.(¯‰ÂÊ‰.‰.‰.‰.‰.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.Â.Â.Â.ÂÂÓÈÈ˜È ÂÏÈÙ‡ ,Â· ÔÈÓÈÏ˘ Ì�È‡ Ì‡ ÈÎ ,ÌÏÂÚ „ÂÒÈ ˜È„ˆÏ ÊÓÂ¯‰ ˘„Â˜ ˙È¯· ˙Â‡· ÔÈÓÂ˙Á ÌÈ˜È„ˆ‰ :ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ

,ÌÂ˘¯ È· ˜È„ˆ ˙‡È¯˜˙‡ ˙�‡„ ˘"ÊÂ ,˜È„ˆ „ÂÒÈ ‡Â‰˘ ‡¯ÂÎ„· ÌÈÈ˙Ò‡ È˙‡„ ‡ÓÏÚ È¯‰˘ ,ÌÂ˘¯ „ÂÒ· ‡ÓÏÚ„ ÔÂ·¯ ‡Â‰˘ ‰�È· Ì‚Â .ÌÈ˜È„ˆ ÌÈ‡¯˜� Ì�È‡ ‰¯Â˙‰ ÏÎ

.Â˙„Ó· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·È˘ ÈÂ‡¯Â ·‰‡ ˙Â˜„ˆ Â‰ÊÂ ,„Â‰ „Ú Ë˘Ù˙� ‰�È·Â ,˙Â˜„ˆ ‡¯˜�‰ ‰"Â� Ì‰˘ ,·‰‡ ˙Â˜„ˆ '‰ ˜È„ˆ ÈÎ ·È˙Î„.Ê.Ê.Ê.Ê‰�Á·˘È ¯ÂÁ‡· ˜È„ˆ 'ÈÁ· ‡Â‰

Ì‚Â ‡"·‡ „ÂÒ· ‰· ¯È‡‰Â ‰�È·‰ ˙‡ ÁÈ·˘‰ ‰ÓÎÁ ‡È‰˘ ÌÎÁ ÈÎ ‰�Á·˘È ¯ÂÁ‡· ÌÎÁÂ Ò"ÊÂ ,(ÂÂ‰ ‡Ï ‰"„ ·"Ú ·"Ú ˆ"„ÙÒ· ‡"¯‚‰·) Ù"·Ù Ì�È‡ ·"ÂÁ˘ ¯ÓÂÏÎ

.ÌÏˆ„ 'ˆÏ ÒÁÈ· '‡ ˜¯Ù ‰Î ¯Ú˘ Á"Ú 'ÈÚÂ ,('‡ ˜¯Ù ÌÈÏÏÎ‰ ¯Ú˘ Á"Ú) Ô"Â�Â „"ÂÈ ‡"Â‡ Ì‰˘ 'ˆ ˙Â‡ ˙¯Âˆ· Ô‡Î ¯ÎÊ�‰ Ò"Ê.Á.Á.Á.Á¯ÂÓ‡ 'Ù ÔÈÈÚ ‰ÓÎÁ ¯"‰„‡

.(‡"„) ·"Ú ·ˆ¯ Â�ÈÊ‡‰Â ·"Ú ÂÚ˜ ‡˙ÂÚÈ�ˆ„ ‡¯ÙÒ· 'Ú ÔÈÙ‡· ÔÈÙ‡ ÔÈÁÈ‚˘Ó ÂÂ‰ ‡Ï ‡˙ÈÓ„˜·Â ‰�È· Ô"Â� ÏÚ ·ÈÎ¯„ „"ÂÈ Â�ÈÈ‰Â ·"Ú ÁÙ.Ë.Ë.Ë.ËÁÎ] ‡Î ˙È˘‡¯·

.(‡"„) ‡"Ú [‡"Ù„Â ˜"Ù„ Y.È.È.È.È.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.Î.Î.Î.Î.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ.Ï.Ï.Ï.Ï˘¯Ù‰ ˘È·ÂË ÍÏ‡‚È Ì‡ ,‡¯ÂÎ„„ ‡ÓÏÚ· ‰ÏÂ‡‚ ÈÎ ,ÔÂÈ„ÙÏ ‰ÏÂ‡‚ ÔÈ·

ÔÂÈ„Ù ÔÈ‡ ÈÎ ‡¯Á‡ ‡¯ËÒÓ ‰· ˘È ÂÊ 'ÙÂ 'ÂÎÂ ˙ÂÎÏÓ·˘ ‰ÙÓ ‰Ê ÔÂÈ„Ù Í˘Ó�Â ,„Â„„ ˘Ù� ,Â˘Ù� ÔÂÈ„Ù Ô˙�Â ,‡·˜Â�„ ‡ÓÏÚ· ÔÂÈ„ÙÂ .·ÂË '˜�‰ „ÂÒÈ ‡Â‰˘ ,Ï‡‚È

.(È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘) Â¯ÈÓË· Ú˘Ù ‰· ÌÈ˘¯˙‡ ÍÎÈÙÏÂ 'ÂÎÂ ¯ÙÂÎ È˙‡ˆÓ ˙Á˘ ˙„¯Ó Â‰Ú„Ù ‡"„Î ‡"ËÒ ÒÈÈÙÏ ÂÓÂ˜Ó· Ò�ÎÈ˘ ¯Á‡ ¯·„ È„È ÏÚ ‡Ï‡.Ó.Ó.Ó.Ó'ÈÚ

.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡

הערות 



הזהר  ספר הקדמת ע"א  1ג

ע"א  דכתיב ג לנפלין סמיכא בי דאית עלמא בי למברי קמך ניחא עלמין

אנת  דא על לה אמר הנופלים לכל יהו"ה סומך יד) קמה (תהלים

תהא  מה מאתרך נפיק את אי מניה תזוז ולא לאתרך צריך

נפקת ‡[עלייהו] מיד עלך סמיכין ואינון הואיל נפילין דאינון

:[מקמיה]

úìàò בי למברי קמך ניחא עלמא רבון קמיה אמרה נ את

ותהלה  תהלות נורא יא) טו (שמות כתיב דבי עלמא

(בגין  [בגינך] דהא לאתרך תוב נו"ן לה אמר תהלה נאוה דצדיקים

ונפקת  לאתרה תבת מיד עליה סמיך והוי לאתרה סמ"ך תבת כך)

:·מקמיה 

úìàò בי למברי קמך ניחא עלמא רבון קמיה אמרה מ את

מלך  אתקריאת דבי אבל ‚עלמא ודאי הוא הכי לה אמר

אנת  לאתרך תוב למלך אצטריך דעלמא בגין עלמא בך אברי לא

מלך  בלא למיקם לעלמא יאות לא דהא וכ :„ול

àéääá יקריה כורסי מעל כ את קדמוהי מן נחת ‰שעתא

למברי  קמך ניחא עלמא רבון קמיה ואמרה אזדעזעת

אזדעזעו  יקריה כורסי מעל כ נחתת וכד כבודך דאנא עלמא בי

למנפל Âמאתן  אזדעזעו עלמין וכלהו כורסייא ואזדעזע עלמין אלף

עלמא  בך אברי דלא הכא עביד את מה כ"ף כ"ף קב"ה לה אמר

תוב  אשתמע ונחרצה כלה כג) י (ישעיה כליה בך דהא לאתרך תוב

לדוכתה  ותבת מקמיה נפקת שעתא בההיא תמן והוי :לכרסייך

úìàò בי למברי קמך ניחא עלמא רבון קמיה אמרה י את

בי  למברי לך ויאות קדישא דשמא שירותא דאנא עלמא

דילי עלמא  רעותא וכל בי רשים ואנת בי חקיק דאנת לך די א"ל

שמ  מן לאתעקרא יאות אנת לית סליק :Êי בך

úìàò ט בי Áאת למברי קמך ניחא עלמא רבון קמיה אמרה

אברי  לא לה אמר וישר טוב אתקריאת בי דאנא עלמא

לא  (תהלים הה"ד בגווך וצפון בגווך סתים טובך דהא עלמא בך

הזהר  ספר תרגום 

בי  שיש העולם, את בי לברוא לך נוח העולמים,

" שכתוב לנופלים, הנופלים סמיכה לכל ה' ."סומך

תזוזי  ואל מקומך את צריכה את כן על לה, ֶַאמר

אותם  על יהיה מה ממקומך, יוצאת את אם ממנו.

יצאה  מיד עליך. סומכים והם הואיל הנופלים,

מלפניו.

äñðëð נוח עולם, של רבונו לפניו, אמרה נ'. האות

כתוב  שבי העולם, את בי לברוא לפניך

תהילות " אמר "נורא תהלה. נאוה לצדיקים ותהלה ,

נו  סמ "לה, שבה בשבילך שהרי למקומך, שובי ך "ן

למקומה  שבה מיד עליה. סמוכה ותהיי למקומה

מלפניו. ויצאה

äñðëð נוח עולם, של רבונו לפניו, אמרה מ'. האות

נקראת  שבי העולם, את בי לברוא ָלפניך

את  בך אברא לא אבל ודאי, הוא כך לה, אמר מלך.

את  למקומך שובי מלך. צריך שהעולם משום ַהעולם,

מלך. בלי לעמוד לעולם ראוי לא שהרי וכ', ול'

äúåàá.כבודו כסא מעל כ' האות מלפניו ירדה שעה

נוח  עולם, של רבונו לפניו, ואמרה הזדעזעה

כ' וכשירדה כבודך. שאני העולם, את בי לברוא לפניך

עולמות, אלף מאתיים הזדעזעו כבודו, כסא מעל

אמר  ליפול. הזדעזעו העולמות וכל הכסא, והזדעזע

כ  הוא, ברוך הקדוש כ "לה כאן,"ף עושה את מה ף,

בך  שהרי למקומך, שובי העולם. את בך אברא שלא

" ונחרצה כליה, שם.כלה ותהיי לכסאך שובי נשמע, "

למקומה. ושבה מלפניו יצאה שעה באותה
äñðëð נוח עולם, של רבונו לפניו, אמרה י'. האות

ראשית  שאני העולם, את בי לברוא לפניך

אמר  העולם. את בי לברוא לך וראוי הקדוש, השם

רצוני  וכל בי, רשומה ואת בי חקוקה שאת לך די לה,

משמי. להעקר ראויה אינך בך, עולה

äñðëð נוח עולם, של רבונו לפניו, אמרה ט'. האות

בי  נקראת שאני העולם, את בי לברוא ָלפניך

שהרי  העולם, את בך אברא לא לה, אמר וישר. טוב

" שכתוב זהו בתוכך, וצפון בתוכך סתום רב טובך מה

.‡.‡.‡.‡.(˜"Ù„) ‡"Ú Â.·.·.·.·‰· ‡¯·È˘ ‰¯ÓÂ‡· ˙Á‡ ÏÎ ˙�ÂÎÂ ,ÌÈ¯È‰ÊÓÂ ÌÈ¯È‡Ó ÔÈ˜È‰·Ó ˙Â¯Â‡ ˙ÂÈ˙Â‡‰ :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘‰ Ï"ÊÂ .ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

‰Ï ˙ÈÏ ‡È‰ ÈÎ ˙ÂÈ‰ÏÂ .Í"ÓÒ ¯Â‡Ó „‡Ó ˙˜Á¯˙Ó ‰˙È‰ ,ÌÈ�Â˙Á˙· ‰ËÓÏ „¯ÂÈÂ Ë˘Ù˙Ó Ô"Â� ¯Â‡ ‰È‰ ÂÏ‡Â .ÌÈ�Â˙Á˙· ‰˙ÂÏ‚˙‰Â ‰¯Â‡ ˙ÂË˘Ù˙‰ ‡Â‰ ÌÏÂÚ‰

Í"ÓÒ ¯Â‡Ó ‰Ï ‰È‰ÈÂ ‰ÓÂ˜ÓÏ ·Â˘˙˘ ‰Ï ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,‰˙Â‡ ˙ÎÓÂÒ‰ ÍÓÒ ¯Â‡Ó ‰˜ÂÁÈ¯ È�ÙÓ „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙ ‡Ï ‰ËÓÏ ‰˙„¯· ,‡ÏÈÚÏÓ ‡Ë˜�„ È‡Ó ‡Ï‡ ÌÂÏÎ ‰Ó¯‚Ó

.˙ÂÏ‚· ‰ÏÙ� ÈÓÈ· ¯ÊÚÂ ÍÓÒ.‚.‚.‚.‚.ÌÈ�Â˙Á˙· ˙ÎÏÂÓ Ê‡Â ,‰ÎÂ˙· ‰�È· ¯Â‡ Ë˘Ù˙‰· ,˙ÂÎÏÓ „ÂÒ ‰ÁÂ˙Ù 'Ó :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘ 'ÈÚ.„.„.„.„¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

'Ó ÈÎ ,ÍÏÓ ˙‡¯˜� Ê‡Â ,Î"‰ÂÈÂ ‰"¯· ˙ÂÎÏÓ· ‰�È· ˙¯‡‰Ï ÔÓÊÂ ˙Ú ˙ÂÈ‰Ï ,ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈˆ‡Ó‰ ˙ÓÎÁ ‰¯Ê‚ :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘‰ Ï"ÊÂ .ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÂ ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó

‰ÓÎÁ ˙Â¯ÈÙÒ È˙˘ „ÂÒ Ì‰ 'ÍÂ .‰�È· „ˆÓ ˙ÂÎÏÓ· ˙Â¯È‡Ó ˙"‚Á ˙Â¯ÈÙÒ '‚ „ÂÒ Ì‰ 'ÏÂ .‰�È· „ˆÓ ˙ÂÎÏÓ· ˙Â¯È‡Ó ˙ÂÎÏÓ „ÂÒÈ „Â‰ Áˆ� ,˙Â¯ÈÙÒ Ú·¯‡ „ÂÒ·

ÌÈ‡¯·�‰ ÏÎ ÂÈ‰È ,˙ÂÎÏÓ· ‰�È· ˙ÂË˘Ù˙‰ „ÂÒ Ì‰˘ ,ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙Â‡· ‡¯·� ÌÏÂÚ‰ ‰È‰ ÂÏ‡Â .ÍÏÓ ‡¯˜˙ ˙ÂÎÏÓ· ¯È‡‰Ï ÌÏÂÎ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰·Â .˙ÂÎÏÓ· ˙Â¯È‡Ó ‰�È··˘ ‰�È·Â

Ë˘Ù˙Ó‰ ‰ÊÎ ·¯ ¯Â‡· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·È ‡Ï˘ '˙È Â˙ÓÎÁ ‰¯Ê‚ ÍÎÈÙÏÂ .'‰ Í¯„ Â¯Ó˘Â ,Â�ÓÓ Â‡¯ÈÈ ÔÚÓÏ ÍÏÓÏ ÍÈ¯ˆ ÌÏÂÚ‰Â ,ÍÏÓ È�Ù ¯Â‡· Â‡¯·�˘ ¯Á‡ ÌÈÎÏÓ ˙‚¯„Ó·

Ú ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ‡¯ÂÓ ‡‰È˘ È„Î ËÚÂÓ ¯Â‡· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·ÏÂ ,‡Â‰‰ ·¯‰ ¯Â‡‰ ÌÈÏÚ‰Ï ÌÓÂ˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÏ‡ ˙ÂÈ˙Â‡ÓÌÈÚÂ„È ÌÈ˙ÚÏ Ì‡ ÈÎ ‰Ê ¯Â‡ ‰Ï‚˙È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÏ

.˙È˘¯Ù„Î Î"‰ÂÈÂ ‰"¯·.‰.‰.‰.‰.(‡"„) ‰‡È¯·.Â.Â.Â.Â.(˜"Ù„) ·"Ú Á.Ê.Ê.Ê.Ê˜È˜Á ˙‡" :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘‰ Ï"ÊÂ .ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÂ ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

„‚�Î ˜ÈÏÒ "Í· ÈÏÈ„ ‡˙ÂÚ¯ ÏÎÂ" .‡˘È„˜ ‡ÏÊÓÓ ‡ÈÈÏ˙„ „"ÂÈ ,‡·‡„ ‡ÁÂÓ ÏÚ ‰¯ÂÈ ,‡ÓÏÚ· ‡ÓÈ˘¯ ÔÈÚÎ ,˜„ ¯˙ÂÈ "È· ÌÈ˘¯ ˙�‡Â" .‡"Ê·„ ‰ÓÎÁ ÏÚ ‰¯ÂÈ "È·

.ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯‰ Ì˘ ¯˘‡ ,‡ÓÈ˙Ò ‡ÁÂÓ.Á.Á.Á.Á·�˜ ‰ÓÂ¯˙ .·ÂË ÈÎ ˜È„ˆ Â¯Ó‡ ‡"„Î ·ÂË ‡¯˜�Â ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÈÚÈ˘˙ ‡Â‰˘ :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘ 'ÈÚÂ .(‡"„) „ÂÒÈ

.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú

הערות 
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ביה  לית בגווך וגנוז הואיל ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כ)

דאתי  בעלמא אלא למברי בעי דאנא דא לעלמא ותו ‡חולקא

תרעי יטבעון בגווך גנוז דטובך הה"ד |שפתים |דעל דהיכלא

שעריה  בארץ טבעו ט) ב לקבלך (איכה דח תתחברון ותו וכד

קדישין  בשבטין רשימין לא אלין אתוון דא  ועל ח"ט הא כחדא

מקמיה  נפקת :·מיד

úìàò בי למברי קמך ניחא עלמא רבון ליה אמרה ז את

זכור  ח) כ (שמות דכתיב שבת בניך נטרין דבי עלמא

אית  דאנת עלמא בך אברי  לא לה אמר לקדשו השבת יום את

קרבא  דנו"ן 1בך כגוונא דקרבא ורומחא דשננא [מיד]2וחרבא

מקמיה  :‚נפקת

úìàò בי למברי קמך ניחא עלמא רבון קמיה אמרה ו את

לכון  די וה אנת ו לה אמר משמך את דאנא עלמא

בשמי  וגליפין וחקיקין דשמי ברזא דאתון דשמי אתוון  דאתון

עלמא  בכו אברי :„ולא

úìàò ג ואת ד לכון ‰את די לון אוף אמר הכי אוף אמרו

עלמא  מן יתבטלון לא מסכנין דהא דא עם דא למהוי

לה  גומל גימ"ל מסכנא איהו דל"ת טיבו עמהון לגמול וצריכין

לדין  דא למיזן לכון ודי דא מן דא תתפרשון לא :Âטיבו

úìàò ב למברי Êאת קמך ניחא עלמא רבון ליה אמרה

אמר  ותתא לעילא לך מברכאן  דבי עלמא בי

שירותא  תהא ואת עלמא אברי בך ודאי הא קב"ה לה

עלמא  :למברי

àîéé÷ אל"ף אל"ף קב"ה לה אמר עאלת לא א את

אתוון  כל כשאר קמאן עאלת אנת לית למה

(ליה) אתוון |קמיה |אמרה כל דחמינא] בגין עלמא [רבון

דהא  ותו תמן אעביד אנא מה תועלתא בלא קמך מן נפקו

הזהר  תרגום ספר

ליראיך  צפנת אשר אין "טובך בתוכך, וגנוז הואיל .

בעולם  אלא לברוא רוצה שאני הזה לעולם חלק בו

שערי  יטבעו בתוכך גנוז שטובך על ועוד, הבא.

" שכתוב זהו שעריה ההיכל, בארץ ועוד,"טבעו .

ח  הנה יחד וכשתתחברו כנגדך, כן "שח' ועל ט,

מיד  הקדושים. בשבטים רשומות לא הללו האותיות

מלפניו. יצאה

äñðëð נוח עולם, של רבונו לו, אמרה ז'. האות

שומרים  שבי העולם, את בי לברוא לפניך

" שכתוב השבת, את השבת בניך יום את זכור

שבך "לקדשו  העולם, את בך אברא לא לה, אמר .

שלנו  כמו קרב של ורומח חדה וחרב קרב מיד "יש ן.

מלפניו. יצאה

äñðëð,עולם של רבונו לפניו, אמרה ו'. האות

שאני  העולם, את בי לברוא לפניך נוח

וא  לה, אמר משמך. שאתם "אות לכם די וה' את ַו,

וחקוקות  שמי, של בסוד שאתן שמי, של אותיות

העולם. את בכן אברא ולא בשמי, וגלופות

äñðëð אף אמר כך. אף אמרו ג'. והאות ד' האות

העניים  שהרי זו, עם זו להיות לכן די ַלהן,

חסד. עמהם לגמול וצריכים העולם, מן יתבטלו לא

גימ "דל  העני, הוא תפרדו "ת אל חסד. לה גומלת ל 

זו. את זו לזון לכן ודי מזו, זו

äñðëð נוח עולם, של רבונו לו, אמרה ב'. האות

מברכים  שבי העולם, את בי לברוא לפניך

הוא, ברוך הקדוש לה אמר ולמטה. למעלה אותך

הראשית  תהיי ואת העולם, את אברא שבך ודאי ַהרי

העולם. את לברוא

äãîò הקדוש לה אמר נכנסה. ולא א' האות

אל  הוא, אל "ברוך נכנסת "ף אינך למה ף,

של  רבונו לו, אמרה האותיות. כל כשאר לפני

מלפניך  יצאו האותיות שכל שראיתי משום עולם,

שהרי  ועוד, שם. אעשה אני מה תועלת, בלי

איתא 1.1.1.1. ובמקומו הגר"א, בהגהות נמחק וחרבא" "קרבא
הגר"א).2.2.2.2."חרבא". (הגהות דן'

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú ·�˜ ˙ÂÓ˘.·.·.·.·.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÂ ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

.‚.‚.‚.‚ÏÚ ‰¯ÂÓ 'Ê :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘‰ Ï"ÊÂ .ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÂ ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

,˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ Â‰ÊÂ .(·"Ú ÊÈ Ê"Â˜È˙) Ú„Â�Î 'Â ÏÚ 'È „ÂÒ· ,‰ÏÚ· ˙¯ËÚ ˙ÂÎÏÓ‰ ˙ÂÈ‰

.¯ÎÊ‰ ÌÏÂÚ· ,‰·˜� ‡È‰˘ ,"˙‡" ˙ÂÏÚ‰Ï 'ÂÎÂ ,˘„˜‰ ¯Â�ˆ· ,‰ÏÚ· ˙¯ËÚ ˙ÂÈ‰Ï Â˘„˜ÏÂ ,¯ÎÊ‰ ÌÏÂÚÏ Â˙ÂÏÚ‰Ï.„.„.„.„.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÂ ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

‡ÙÂ‚ ˙�ÈÁ· Ì‡Â .‚ÂÂÊ‰ Ì¯Ë ÔÈÚÂ¯„Â ‡ÙÂ‚ „ÂÒ· ,'‡ 'ÈÁ· Ì‡ :˙Â�ÈÁ· È˙˘ ‡"ÊÏ ÈÎ ,ÔÈÚÂ¯„ ‡Ï· ‡ÙÂ‚ „ÂÒ· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·È˘ ‡È‰ ‰�ÂÎ‰ :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘‰ Ï"ÊÂ

‰Ï‚˙˙˘ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â ,ÂÓ˘· Ô‰˘ ,'˙È '‰ Ì·È˘‰ ÔÎÏÂ ,ÂÊ ‰�ÈÁ·· ÌÏÂÚ‰ ‡¯·È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,„‡Ó ˙ÓÏÚ� ÂÊÂ .Ú·¯‡ Ô· Ì˘·˘ 'Â „ÂÒ Â‰ÊÂ .‚ÂÂÊ‰ ˙Ú˘· 'Â „ÂÒ ,„·Ï

„ÂÒ Ì‰ '‰Â 'Â ÔÎ Ì‡ ‰�‰ .Ú„Â�Î '„ ‡È‰ ‚ÂÂÈÊ ˘È ‡Ï˘ÎÂ .'‰ ‡È‰ ‡¯ÂÎ„ ˙ÏÈ·˜ „ÎÂ , ,‡„ÁÎ ÔÈÂÂ ‰˘Ï˘· ˙Ë˘Â˜Ó ‰ÏÎÎ ‰�ÂÎ‰ ÈÎ ,Ì˘·˘ ‰�Â¯Á‡ '‰· ÔÎÂ .¯˙ÂÈ

,‡ÏÊÓ· ÔÈÈÏ˙„ ‰‡ÏÚ '‰Â Â"‡Â ˘È ÈÎ .ÈÓ˘· ÔÈÙÈÏ‚Â ÔÈ˜È˜ÁÂ ,ÈÓ˘„ ‡Ê¯· ÔÂ˙‡„ ,ÈÓ˘„ ÔÂÂ˙‡ ÔÂ˙‡„ :ÌÈ¯·„ ‰˘Ï˘ ¯Ó‡Â .‰Ê ¯Â‡ ‰Ï‚˙È˘ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â ,‡ÙÂ‚· ‡ÙÂ‚ ‚ÂÂÊ

‡·˜Â�· '‰Â 'Â ˘È „ÂÚÂ ,"ÈÓ˘„ ÔÂÂ˙‡ ÔÂ˙‡„" ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ,ÂÏ‡Ï ÛÂ‚ ,¯·ÏÓ ‡"Ê· '‰Â 'Â ˘ÈÂ .ÂÏ ‰Ó˘�Â Ì˘‰ ˙ÂÈÓÈ�Ù Ì‰ ÈÎ ,"ÈÓ˘· ‡Ê¯· ÔÂ˙‡„" ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ

.ÛÏ‚�Â ˜˜Á�Â ¯Â‡‰ ‰·Ú˙� ‰· ÈÎ ,"ÈÓ˘· ÔÈÙÈÏ‚Â ÔÈ˜È˜ÁÂ" ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ,‡"Ê„.‰.‰.‰.‰.(‡"„) È‚ÏÙ È¯˙.Â.Â.Â.ÂÏ"Ê .ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊÂ ,È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

,„ÂÒÈ‰ È„È ÏÚ Í˘Ó�‰ ÌÈ„ÒÁ ˙ÂÏÈÓ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆÂ ‰È�ÚÂ ‰Ï„ ‡È‰˘ ˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· ‰ÊÂ ,‚ÂÂÊ ÔÈ‡Â ‡¯ÂÎ„ ˙ÏÈ·˜ ‡Ï „Ú [˙ÂÎÏÓ‰ 'ÈÁ·Ï ÊÓÂ¯] ‡Â‰ '„ :È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘‰

Â‰ÊÂ .˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· ‡��‚ ‰· ÏÈÈÚ ‡Ï„ ,Ô�‚‰ È„È ÏÚ Ú¯ÊÈ˘ ÈÏ·Ó ÁÓÂˆÂ ¯ÊÂÁÂ ‰· Ú¯Ê� ¯Â‡‰ ÈÎ ,˜È„ˆÏ ÚÂ¯Ê ¯Â‡ „ÂÒ· „ÒÁ ‰ÈÏ‡ ‰ËÓÂ ,ÏÓÈ‚‰ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ Â˜‰ ‡Â‰˘

.ÌÏÂÚ‰ Â· ‡¯·È˘ ÈÂ‡¯ ÔÈ‡Â ËÚÂÓ ‰Ê ¯Â‡Â '‚Â '„ „ÂÒ Â‰ÊÂ ,˙ÂÏ‚‰ ÔÓÊ· '„Â '‚Â ,‰ÂÏ˘· Ï‡¯˘È ˙ÂÈ‰· ‡È‰ '‰Â 'Â ÈÎ ,'‚Â '„ „ÂÒ.Ê.Ê.Ê.ÊÔÂÈÏÚ ¯‡· ÂÚ„È ‡Ï ·È˙�

.(‡"„) ·"Á ˙Â¯Â‡ '‰ Ì‰˘ ˙ÂÓÏÂÚÏ ÌÂÈ˜ Ô˙Â� ‰ÊÂ ÌÈ˜ÂÏ‡ ‰"ÈÂ‰ È"�„‡ ‰"ÈÂ‰ ÔÂ˙Á˙ ¯‡· Ô"· ‡"�˜

הערות 



הזהר  ספר הקדמת ע"ב  1ג

ע"ב  עלאה ג למלכא יאות ולא דא רברבא נבזבזא בי"ת לאת יהיבת

קב"ה  לה אמר לאחרא ולמיהב לעבדוי דיהב נבזבזא לאעברא

לכל  ריש תהא את עלמא אברי בה בי"ת דאת אע"ג אל"ף אל"ף

בך אתוון  אלא יחודא בי עובדין ‡לית וכל חושבנין כל ישרון בך

אל"ף: באת אלא הוי לא יחודא וכל דעלמא

[אתוון] אתוון למעבד) קב"ה (ועתיד קב"ה] רברבן ·[ועבד עלאין

זעירין  תתאין אל"ף ‚ואתוון ברא בראשית בי"ת בי"ת כך ובגין

הוו  כחדא וכלהו מתתא ואתוון מלעילא אתוון את אלהים אל"ף

תתאה  ומעלמא עלאה :„מעלמא

úéùàøá חכמ"ה דא בחכמ"ה בראשי"ת מאי אמר יודאי רבי

עלאין  סתימין רזין גו לאעלא [עלה] קיימא ‰דעלמא

אגליפי  רברבין 1Âוהכא סטרין כלא Áעלאין Êשית נפיק דמנהון

מקורין  שית אתעבידו רבא Ëדמנהון ימא גו לאעלא והיינו Èונחלין

דלא  ההוא לון ברא מאן אתבריאו מהכא (בראשית) שית] [ברא

ידיע  דלא סתים ההוא :Îאדכר

éáø בעו) לחד] [מטו כד בארחא אזלי הוו יוסי ורבי חייא

דאמריתו  הא יוסי לרבי חייא רבי ליה אמר חקל בי לממטי)

גבי  עלאין יומין דשית בגין הוא הכי ודאי (בראשית) שית] [ברא

סטרי  גו חמינן אבל אינון סתימין אחרנין יתיר ולא 2Ïאורייתא

גליפי  הכי דאמר קדישא 3בראשית סתימאה ההוא מעוי Óאגליף גו

טמירו  גליפי 4דנקיד �דחד ההיא דנעיץ ביה Òבנקודה וטמיר אגליף

חדא  מפתחא תחות כלא דגניז כלא Úכמאן גניז מפתחא וההוא

בההוא  דכלא עקרא היכלא בההוא גניז דכלא ואע"ג חדא בהיכלא

ופתח  סגיר מפתחא ההוא הוי Ù:מפתחא

הזהר  ספר תרגום 

עליון  למלך ראוי ולא זה, גדול אוצר ב' לאות נתת

לה  אמר לאחר. וליתנו לעבדו שנתן אוצר להעביר

אל  הוא, ברוך אל "הקדוש את "ף שאברא גב על אף ף,

בי  באות האותיות."העולם לכל הראש תהיי את ַת,

וכל  החשבונות כל יתחילו בך בך. אלא יחוד בי אין

אל  באות אלא יהיה לא יחוד וכל העולם, ף."מעשי

äùòå,גדולות עליונות אותיות הוא ברוך הקדוש

בי  ולכן קטנות. תחתונות בי "ואותיות ת "ת

ברא " אל "בראשית אל ", ""ף את ף אותיות "אלהים .

מהעולם  הן יחד וכולן מלמטה, ואותיות מלמעלה

התחתון. ומהעולם העליון

"úéùàøá". בראשי זה מה אמר, יודאי ת,"רבי

החכמ "בחכמ  זו עומד "ה. שהעולם ה

וכאן  עליונים. סתומים סודות לתוך להכנס עליה

הכל  שמהם עליונים גדולים צדדים ששה נחקקו

להכנס  ונחלים מקורות ששה נעשו שמהם יוצא,

מי  נבראו. מכאן שית, ברא והיינו הגדול. הים לתוך

שאינו  הנסתר ההוא  נזכר, שלא ההוא אותם, ברא

ידוע.
éáø כשהגיעו בדרך. הולכים היו יוסי ורבי חייא

זה  יוסי, לרבי חייא רבי אמר אחד, לפרדס

ימים  שששה משום כך, זה ודאי שית ברא שאמרתם

הם  האחרים יותר, ולא התורה אצל ישנם עליונים

כך. שאמר בראשית צדדי בתוך ראינו אבל סתומים.

סתר  של מעיו בתוך חקיקות חקק הקדוש הסתום

חקוקים  חקק ההוא שנעץ. בנקודה שנקוד אחד

אחד, מפתח תחת הכל שגונז מי כמו בו, ונסתר

גב  על ואף אחד. בהיכל הכל גונז המפתח ואותו

באותו  הוא הכל של העיקר ההוא, בהיכל גנוז שהכל

ופותח. סוגר המפתח ואותו המפתח.

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע "גליפו", איתא וילנא נמחק 2.2.2.2.בדפוס
אור).3.3.3.3.בגר"א. (יהל איתא 4.4.4.4.גליפו וילנא בדפוס

מקורו. וצ"ע דנקיט,

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡'ÈÚÂ .˙ÂÎÏÓ „ÂÒ· ‡È‰ '·Â ‡"Ê „ÂÒ· ‡È‰ '‡ ˙Â‡‰˘ ÚÓ˘Ó Ì˘ ‡"Ú ÂÚ ·"Á ‰"Ú„ 'ÈÚ

,·"ÂÁ Â�ÈÈ‰„ ,'· „ÂÒ·Â ‡Ï˜˙Ó ‡Ï· ‰È‰ ‰ÏÁ˙· ÈÎ ‰"‰‚‰· „"Ú ‡"Ú ˆ"„ÙÒ ÏÚ ‡"¯‚‰··

ÔÈ¯„‡ ÛÏ‡ ‡ÏÙ ,˙Ú„‰ ‡Â‰˘ ¯˙Î‰ Â�ÈÈ‰Â .Í· ‡Ï‡ ‰È‰È ‡Ï È„ÂÁÈÈ ÏÎ ,Û"Ï‡Ï ‰"·˜‰ ¯Ó‡Â

.‡"Ú „ È"Ò ÏÚ ‡"¯‚‰·· ‡Â‰ ÔÎÂ .ÔÈ¯„ÒÎ‡Â.·.·.·.·‡"Ú „Ú˜ Ì˘Â ‡"Ú ·Ï˜ ‰ÓÂ¯˙Â Ë�˜

.(‡"Ù„) ·"Ú Ë ˙È˘‡¯· ,(‡"„) ·"Ú ‰¯ Ï‰˜ÈÂ ·"Ú „Ï¯ ÈÁÈÂ ·"Ú ÁÎ¯ È„Â˜ÙÂ ‡"Ú Î¯ ÒÁ�ÙÂ ‡"Ú ·"Ú ‡¯˜ÈÂ ·"Ú Ù˜ ‰Âˆ˙Â.‚.‚.‚.‚‰�È· ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚÓ ÂÏ‡

.(È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘) ˙ÂÎÏÓ ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚÓ ÂÏ‡Â.„.„.„.„˜ÂÁÓÏ.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.‰.‰.‰.‰ÍÈ¯‡„ ˜"Â Ì˙˜È˜Á ÂÁÈ�‰ ‰ÓÎÁ· ‡Î‰ 'ÈÙ .(‡"„) ˜"Ú

.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·"Ú Ó ˙È˘‡¯· .(‡"�) ·"˘¯‰ .‡ÏÂÎ ˜ÈÙ� ‡"Ê„ ˜"Â ÔÓÂ ‡"Ê Ï˘ ˜"Â È˜Ù� ÔÂ‰�Ó˘.Â.Â.Â.Â.(‡"Ù„) ·"Ú Ó ˙È˘‡¯·.Ê.Ê.Ê.Ê.(‡"„) ˙ÂÏÈˆ‡.Á.Á.Á.Á˘È

'˜�‰ ˜"Â‰ È˘¯˘ Â˜˜Á� ‰· ,‡"Ê·˘ ÂÊ ‰ÓÎÁ‰Â ,‡"Ê·˘ ‰ÓÎÁ ‡È‰Â ,˙Â·È˙� ·"ÏÏ ‰ÏÁ˙Ó‰ ,‡"Ê„ ‡ÁÂÓ Ì‡Â ,Ò"ÂÓ‰ ‡Â‰Â ‰ÓÂ„˜ ‰ÓÎÁ Ì‡ ,˙ÂÏÈˆ‡· ˙ÂÓÎÁ '·

‡Ï ‰˙ÏÂÊ ÈÎ ,Ò"ÂÓ‰ ÌÂ˜ÓÏ È"Ú ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÚÏÂ Ò�Î‰Ï ,ÂÏÏ‰ ˙ÂÂˆ˜ 'Â ÔÈ˘·Ï˙Ó ‰· ,ÂÊ ‰ÓÎÁÂ ,"‰ÏÚ ‡ÓÈÈ˜ ‡ÓÏÚ„ ‰ÓÎÁ ‡„Â" ˘"ÓÊÂ .ÔÈÓÈÈ˜˙Ó ‰�ÓÓÂ ,‡ÓÏÚ

."ÔÈ‡ÏÚ ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÊ¯ Â‚ ‡ÏÚ‡Ï" ˘"ÓÊÂ ,Ì‰ ÌÈÏ·˜Ó ‰�ÓÓÂ ,¯Â‡‰ ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ ˜¯ ,‡Â‰‰ ·¯‰ ¯Â‡‰ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ.Ë.Ë.Ë.Ë.(‡"„) ‰‡È¯·.È.È.È.È.(‡"„) ‰‡È¯·„ ˙ÂÎÏÓ

.Î.Î.Î.Î.È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ.Ï.Ï.Ï.ÏÂÓÏÚ� ÈÎ ,˙Â�ÂÈÏÚ '‚‰ ‡ÏÂ ,‰�È·„ ˙ÂÂˆ˜ ˘˘‰ Â˜˜Á� ‰·˘ ,‡"Ê·˘ ‰ÓÎÁ ‡È‰ ˙È˘‡¯· ÈÎ ¯Ó‡ ‰ÏÚÓÏ .(‡"„) È¯˙Ò ‡"�

˙Â�ÂÈÏÚ '‚ ÈÎ ,¯È˙È ‡ÏÂ ‰‡ÏÚ ‡ÓÈ‡ ‰�È··˘ ˙Â�ÂÈÏÚ ˙ÂÂˆ˜ ˘˘ ÂÒ�Î� ,‡˙ÈÈ¯Â‡ ‡Â‰˘ ‡"Ê· ÈÎ ,"¯È˙È ‡ÏÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡ È·‚ ÔÈ‡ÏÚ ÔÈÓÂÈ ˙È˘„ ÔÈ‚·" ˘"ÓÊÂ .„‡Ó ‰�ÓÓ

.(È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘) Â�ÓÓ ÂÓ˙Ò� ÍÎÈÙÏÂ ,‡Â‰‰ ·¯‰ ¯Â‡‰ Ï·˜Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ,‡"Ê· Â˘·Ï˙� ‡ÏÂ „‡Ó ÂÓÏÚ� ‰�È··˘.Ó.Ó.Ó.Ó.(È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘) ‰‡ÏÚ ‡ÓÈ‡

.(¯Â‡ Ï‰È) ‰‡ÓÈ˙Ò '˜� ‡·‡ ‰ÓÎÁ.�.�.�.�.(‡"„) ‡ÓÈ‡ „ÂÒÈ.Ò.Ò.Ò.Ò"‰„Â˜�· „È˜�„" Â‰ÊÂ ,„"ÂÈ ‡Â‰˘ ‰„Â˜� Â�ÓÓ ‰Ï‚˙�˘ ÌÂ˙Ò‰ ÁÂÓ‰ ‡Â‰ .(‡"„) ‡·‡ „ÂÒÈ

„Á·˘ ˙Ú„‰ ÍÂ˙· ‰ÏÈÁ˙ ‰˜˜Á� ‰‡ÏÚ ‡ÓÈ‡ ÈÎ ,‡Â‰ ÔÈ�Ú‰Â 'ÂÎ ıÂÚ�„ ‰„Â˜�· ˘"ÓÊÂ ,Â· ‰ˆÂÚ� ‡È‰Â ‰· ıÂÚ� ‡Â‰ ÈÎ ,Â�ÓÓ „¯Ù˙ ‡ÏÂ Â· ‰ˆÂÚ� ‰„Â˜� ‡È‰‰Â

.(È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘) ÔÈ‡¯„ÒÎ‡Â ÔÈ¯„‡Ï ÔÈÈÏÓ„ Â‡‚ÏÓ ‡Â‰˘ ,˙Ú„‰ „ÂÒ Ì‰ ÈÂÚÓ ÈÎ ,‡¯ÈÓË.Ú.Ú.Ú.ÚÊË ˆ"„ÙÒ ÏÚ ‡"¯‚‰·) ˙Ú„‰ 'ÈÁ·· ˙Á˙Ù� ‡È‰˘ ¯ÓÂÏÎ

.(‡Á˙ÙÓ ‡˙‡ ‰"„ „"Ú.Ù.Ù.Ù.Ù‡Â‰˘ ,‰ÓÂ˙Ò 'Ó „ÂÒ· ‡Ó‡Ï ÌÈ˙Ò Ê‡ ,˙Ú„· ‡Ó‡ ÈÚÓ· ¯Â·ÈÚ· Â˙ÂÈ‰·Â ,(·"Ú ËÎ Ê"Â˜È˙) ÚÂ„ÈÎ ˙"˙‰ ‡Â‰ ˙Ú„‰ ÈÎ'Â '·

.(¯Â‡ Ï‰È) Á˙ÙÂ Â‰ÊÂ ˙Á˙Ù˙‡ Ê‡ ,ıÂÁÏ ‡"Ê 'Â‰ ‡ˆÂÈÂ „ÏÂ�˘Î Î"Á‡Â .¯È‚Ò Â‰ÊÂ ,‰ÓÂ˙Ò 'Ó ‰˘Ú�Â '·· ¯·Á˙Ó Â"‡Â‰˘ ,Â· ‰ÊÎ

הערות 



הזהר  ספר ע"ב הקדמת 2ג

àåääá אלין על אלין סגיאין סתימין גניזין ביה אית היכלא

חמשין  ואינון סתימו עובד תרעין אית היכלא בההוא

[ותשע] ארבעין והוו סטרין לארבע ליה 1אגליפו לית תרעא חד

לתתא הוא אי לעילא הוא אי ידיע לא איהו |סטרא לעילא איהו

סתים |לתתא  תרעא ההוא כך :‡ובגין

åâ דקיק אתר וחד חדא מנעולא אית תרעין ההוא ·אינון לאעלא

ידעין  לא דמפתחא ברשימו  אלא אתרשים ולא ביה מפתחא

מפתחא ההוא אלא בראשית |דפתחא |ביה דנא רזא ועל בלחודוי

ופתח  סגיר והוא ביה סתים דכלא מפתחא דא בראשית אלהים ברא

מפתחא  בההוא ביה כלילן תרעין סגיר ‚ושית כד ופתח דסגיר

כתיב  ודאי כדין בגויה] וכלה [נ"א בגויה לון וכליל תרעין אינון

גליא  מלה מלה „בראשית בר"א אתר ובכל סתימאה מלה בכלל

פתח  ולא סגיר איהו ושמענא ‰סתימאה הוא הכי ודאי יוסי א"ר

קדישא  ולא Âלבוצינא סגיר ברא איהו סתימאה דמלה הכי דאמר

סגיר  דהוה ובעוד הוה Êפתח לא עלמא דברא אתקיים Áבמלה ולא

תה"ו  כלא [על] חפי הוה Ëוהוה לא עלמא תה"ו האי שלטא וכד

אתקיים: ולא

éúîéà תרעין פתח מפתחא ולמעבד Èההוא לשמושא ואזדמן

אברהם Îתולדין  אתא אלה כד ד) ב (בראשית דכתיב

כלא  דהוה ומה באברהם ותנינן בהבראם והארץ השמים תולדות

ברא  במלת דעבד Ïסתים עמודא ונפק לשמושא אתוון אתהדרו

אבר  האי כד עליה קיימא דעלמא קדישא יסודא אבר Óתולדין

סתימא  רשים כדין ברא במלת קדישא |�אתרשים לגלאה |עילאה

ודא Òרשימו  וליקריה לשמיה כן אחרא וגם אלה וברא מ"י איהו

מ"ה  דאיהו דאתברכא קדישא אבר Úשמא ברא מן ואפיק Ùאתרשים

קדישא  סתימאה דא מסטרא ואבר דא מסטרא באלה רשים והוא

להאי  גליף דא אשתלים דא אשתלים כד קיימא אבר קיימא אלה

ה' סטרא ˆאבר להאי לאשלמא אתוון אתערו י' אלה להאי גליף

להאי  וחד סטרא להאי חד נטיל מ"ם אפיק כדין סטרא [ולהאי

קדישא  שמא אשתלים שמא ˜סטרא] כן גם אלהים ואתעביד

הזהר  תרגום ספר

åúåàá על אלו רבים סתומים גנזים בו ישנם ההיכל

סתום, מעשה שערים יש ההיכל באותו אלו.

לארבעים  והיו צדדים לארבעה נחקקו חמשים. והם

הוא  אם ידוע ולא צד, אין אחד לשער (ותשעה).

למטה), הוא למעלה (הוא למטה הוא אם למעלה

סתום. השער אותו ולכן

êåúá אחד ומקום אחד, מנעול יש השערים אותם

נרשם  ואינו בו, המפתח אותו להכניס קטן

אותו  אלא בו יודעים אין המפתח. של ברושם אלא

" הסוד זה ועל לבדו. הפתח) (של בראשית המפתח

אלהים  ""ברא סתום בראשית . שהכל המפתח זה - "

בו  כלולים שערים וששה ופותח, סוגר והוא בו,

אותם  את כשסוגר ופותח. שסוגר המפתח באותו

ודאי  אז בתוכו), (והכל בתוכו אותם וכולל השערים

" ובכל "בראשית כתוב סתום. דבר בכלל גלוי דבר  ,

בר  אמר "מקום פותח. ולא סוגר סתום, דבר זה - א

הקדוש  הנר את ושמעתי כך, זה ודאי יוסי, רבי

פותח. ולא סוגר ברא, הוא סתום שדבר כך, שאומר

ולא  העולם היה לא 'ברא', במילת סוגר שהיה ובעוד

תה  הכל על מכסה והיה להתקיים, וכששולט "יכל ו.

להתקיים."התה  יכול ולא היה לא העולם הזה, ו

éúî לשמוש ומזדמן שערים פותח המפתח אותו

" שכתוב אברהם, כשבא תולדות, אלה ולעשות

בהבראם  והארץ השמים באברהם."תולדות ושנינו ,

האותיות  חזרו 'ברא' במלת סתום היה שהכל ומה

היסוד  אבר תולדות, שעשה עמוד ויצא לשמוש,

נרשם  הזה כשהאבר עליו. עומד שהעולם הקדוש,

(הקדוש  העליון הסתום רשם אז 'ברא', במלת

" הוא וזה ולכבודו. לשמו אחר רושם י "מ לגלות)

אלה  שהוא "ברא שמתברך הקדוש השם כן וגם .

רשום מה " והוא אבר, ברא מן והוציא שנרשם, "

אלה  הקדוש. הסתום זה, מצד ואבר זה מצד באלה

חוקק  זה. נשלם זה, כשנשלם עומד, אבר עומד,

ל  וחוקק ה', הזה האותיות אלה "לאבר י'. הזה "

הזה, הצד ואת הזה הצד את להשלים מתעוררות

מ  מוציא לצד "ואז ואחד הזה לצד אחד נוטל ם.

השם  כן גם אלהים, ונעשה הקדוש השם נשלם הזה.

הגר"א).1.1.1.1. (הגהות ושמנה

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡ˆ"„ÙÒ ÏÚ ‡"¯‚‰· 'ÈÚÂ ,·"Ú ÂÏ Ê"Â˜È˙ 'ÈÚÂ ,¯Â‡ Ï‰È·Â È"·˘¯ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘· ˙ÂÎÈ¯‡ 'ÈÚ

.„"Ú ÂË ˘È¯.·.·.·.·ÔÎÂ ,„ÈÓ˙ ‰‡ÏÚ ‡ÓÈ‡· ‰¯Â˘‰ ‰È„È„ ˙ÂÎÏÓ ‰"‰ ‡·‡„ „ÂÒÈ‰ ˙¯ËÚ

.(·"Ú ·Ò ‡"Á ÌÈ¯Â‡È·) ·"Ú ‚ˆ˜ ˜Ï· 'ÈÚ.‚.‚.‚.‚.(‡"„) Á˙ÙÂ ¯È‚Ò 'ÈÓÚË‰ ÔÈ�Ú.„.„.„.„‡È‰ "‡ÈÈÏ‚ ‡ÏÓ" 'ÈÙÂ .‡"Ê„ ˜"Â ‡"‡ ‡¯· ,‡·‡ „ÂÒÈ ‡Â‰˘ ,‰ÓÎÁ·

.(Ó"Ó) ‡"‡ ‡Â‰˘ ‡¯Â·‰ ‡Â‰ ÈÓ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï ÈÎ ,"‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÏÓ" ‡È‰ "‡¯·" ˙ÏÓÂ ,Ì‰ ÌÈÚ„Â� ˜"Â ÈÎ ,"˙È˘" ˙ÏÓ.‰.‰.‰.‰¯Ó‡ ,‡·‡ „ÂÒÈ ‡Â‰˘ Á˙ÙÓ· ÏÈÚÏ

.(Ó"Ó) „‡Ó ÌÏÚ� ‡Â‰ ÈÎ ,Á˙Ù ‡ÏÂ ¯È‚Ò ¯Ó‡ ,‡"‡· ¯·„Ó˘ Ô‡ÎÂ ,Á˙ÙÂ ¯È‚Ò.Â.Â.Â.Â.(‡"Ú ‡ˆ¯ ‚"Á) ˘Â„˜ ıÂˆÈ� Ï"¯ ‡˘È„˜ ‡�ÈˆÂ· Â‡¯˜ È"·˘¯Ï.Ê.Ê.Ê.ÊÏÎ 'ÈÙ

.(Ó"Ó) Ì�˜È˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ,‡"‡· ÌÈÏÂÏÎ ÌÈÙÂˆ¯Ù‰ ÏÎ ÂÈ‰˘ ÔÓÊ.Á.Á.Á.Á.(Ó"Ó) Ô˜˙� ‡Ï ˙ÂÏÈˆ‡‰ ÌÏÂÚ 'ÈÙ.Ë.Ë.Ë.ËÌÈÙÂˆ¯Ù· ÔÂ˜È˙ ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Â‰˙‰ ÌÏÂÚ ÂÓÎ 'ÈÙ

.(Ó"Ó).È.È.È.È.(Ó"Ó) ‡·‡.Î.Î.Î.Î.(Ó"Ó) ‡Â‰ ‡·‡ ÁÎ· ,Ô"ÂÊ ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙Â„ÏÂ˙‰ ÏÎ .(‡"„) ‡"Ú „ˆ.Ï.Ï.Ï.Ï‡¯· ‡¯˜�˘ ,‡"‡„ ‚"È‰ ÏÊÓ ˙¯‡‰ Ì„Â˜ ,‡"Ê„ „ÂÒÈ 'ÈÙ

.(Ó"Ó).Ó.Ó.Ó.Ó.(·"Ú „ ·"Á ‰"Ú„) ‰"Ó Ì˘ ˙�ÈÁ· ‡ÏÏ "¯"·‡"· ‡¯·� ˙Â„Â˜�‰ ÌÏÂÚ ,'ÈÙ.�.�.�.�.(Ó"Ó) ‡˘È„˜ ‰‡ÓÈ˙Ò Ï"Ê�‰ ‡"‡ 'ÈÙ.Ò.Ò.Ò.Ò‰�È·‰ ÔÂ˜È˙ 'ÈÙ

.(Ó"Ó) ‡"Ê„ ˜"Â ÔÂ˜È˙ 'ÈÙ ,‰Ï‡ ‡¯·Â ,È"Ó ‡¯˜�‰ ‰ÏÁ˙.Ú.Ú.Ú.Ú.‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"ÂÈ ,Û"Ï‡ ÈÂÏÈÓ· ‰"ÈÂ‰ Ì˘ ¯ÓÂÏÎ.Ù.Ù.Ù.Ù‚"È‰ ÏÊÓÓ ‡"Ê„ „ÂÒÈ ‡ÈˆÂ‰ '¯ÈÙ

.(Ó"Ó) ¯·‡ ‡¯· ÔÓ Â‰ÊÂ ,‡¯· ‡¯˜� ‡"‡Â ,‡"‡„.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ,È"Ó„ 'È ‰Ï‡·Â ,‰"Ó„ '‰ ¯·‡· ÛÈÏ‚ ÍÎÏÂ ,‰Ó ˙‡¯˜�‰ ˙ÂÎÏÓ ÌÚ „ÂÒÈ ¯·ÁÏ ‰"· ÏÈˆ‡Ó‰ ‰ˆ¯ 'ÈÙ

.(Ó"Ó) ÌÈ‰Ï‡Â Ì‰¯·‡ ÌÏ˘�Â ,È‰Ï‡· È"Ó„ 'ÓÂ ,Ì‰¯·‡· ‰"Ó„ 'Ó ÍÎÂ.˜.˜.˜.˜.(‡"�) ·"˘¯‰ .ÌÈÓ˘ ‡¯· ‰Ï‡ ‡¯· „ÎÂ Ï"ÊÂ ,‡"Ú ‰˜ ÌÈËÙ˘Ó 'Ù ˘"ÓÎ 'ÈÙ

הערות 



הזהר  ספר הקדמת ע"א  1ד

ע"א  קב"ה ד דנטל אומרים ויש דא אשתלים דא אשתלים כד דאברהם

באבר  ושדי מה קב"ה ונטל אלהים ואתעביד באלה ושדי מי

אברהם  בה ‡ואתעביד ואית בינה שערי לחמשים רומז מ"י (ומלת

קדמאה  אות קדישא |יו"ד דשמא)|דשמא מ"ה ·(קדישא ומלת

קדישא |רומז דשמא באותיותיו |למנינא הקדוש השם (לחשבון

דאת  כמה יהו"ה קדישא דשמא שניה אות ביה ואית ובמלואו)

שככה  העם אשרי טו) קמד (תהלים תולה ‚אמר ז) כו (איוב וגו' לו

דאתי  עלמא ביו"ד עלמין תרין אתקיימו וכדין מה בלי על ארץ

במ"י  כלומר דא עלמא ברא „ובה"א אלה ובמ"ה 1ברא הבא עולם

ותתא) עילא רמז הוא ודין הזה עולם תולדות ‰ברא עבד וכדין

הוה דלא (מאן) [מה] שלים שמא דנא |ונפק (קדים)|קדם [קודם]

כלהו  בהבראם והארץ השמים תולדות אלה ד) ב (בראשית הה"ד

דא  שמא דאשתלים כיון [ד]אברהם שמיה דאתברי עד תליין הוו

יהו"ה  עשות ביום (שם) הה"ד אשתלים קדישא שמא [דאברהם]

ושמים  ארץ :Âאלהים

çèúùà עפרא ואמר [ובכה] לעפרא ונשק בארעא חייא רבי

קדל  קשי את כמה אתÊעפרא (בחצפו)|בחציפו |כמה

תיכול  דעלמא נהורין עמודי כל בך יתבלון עינא מחמדי דכל

עלמא  נהיר דהוה קדישא בוצינא חציפא את כמה שליטא Áותידוק

עלמא  מקיים דזכותיה ממנא נהירו Ëרברבא שמעון רבי בך אתבלי

לעלמין  נהירו עלמא 2דבוצינא ונהג קיים ואנת בעפרא בלי אנת

יתמסרון  דלא תתגאי לא עפרא עפרא ואמר חדא רגעא אשתומם

בך: אתבלי לא שמעון רבי דהא דעלמא עמודין בך

í÷ אתעני יומא מההוא עמיה יוסי ורבי אזל בכי והוה חייא רבי

יומין  רשאי Èארבעין אנת לית ליה אמרו שמעון לרבי למחמי

ליה  אחזיאו אחרנין יומין ארבעין ואתעני בכה ליה למחמי

הזהר  ספר תרגום 

אומרים  ויש זה. נשלם זה כשנשלם אברהם, של

מ  הוא ברוך הקדוש באל "שלקח וזרק ונעשה "י ה

מ  הוא ברוך הקדוש ולקח באב "אלהים. וזרק ר "ה

מ  (ומלת אברהם. שערי "ונעשה לחמשים רומזת י

יו  בה ויש הקדוש."בינה. השם של הראשונה האות ד ,

מ  האות "ומלת בה ויש הקדוש, השם למנין רומזת ה

יהו  הקדוש השם של ""השניה שנאמר כמו אשרי ה,

וגו' לו שככה ""העם מ , בלי על ארץ ואז "ה "תולה ,

ביו  עולמות, שני ובה "התקיימו הבא העולם א "ד

במ  כלומר הזה. הבא,"העולם העולם את ברא י

ומטה)."ובמ  מעלה רמז וזהו הזה, העולם את ברא ה

היה  שלא מה שלם שם ויצא תולדות עשה ֵואז

" שכתוב זהו לכן. השמים מקודם תולדות אלה

בהבראם  שמו "והארץ שנברא עד תלוים היו כולם ,

אברהם, של הזה השם שנשלם כיון אברהם. של

" שכתוב זהו הקדוש. השם ה'נשלם עשות ביום

ושמים  ארץ ."אלהים

çèúùä ובכה העפר, את ונישק בארץ חייא רבי

עורף, קשה אתה כמה עפר, עפר ואמר,

כל  בך, ירקבו העין מחמדי שכל בחוצפה, אתה כמה

חצוף, אתה כמה ותפורר. תאכל העולם אורות עמודי

הגדול  השליט העולם, את מאיר שהיה הקדוש הנר

רבי  בך. ירקב העולם, את מעמידה שזכותו הממונה,

בעפר, נרקב אתה העולמות, אור הנר, אור שמעון

אחד  רגע השתומם העולם. את ומנהיג מקיים ואתה

עמודי  בך ימסרו שלא תתגאה, אל עפר, עפר ואמר,

בך. ירקב לא שמעון רבי שהרי העולם,

í÷ מאותו עמו. יוסי ורבי הלך בוכה. והיה חייא רבי

רבי  את לראות [כדי] ימים ארבעים התענה היום

בכה  לראותו. רשאי אינך לו, אמרו [בחלום]. שמעון

את  במחזה לו הראו אחרים. ימים ארבעים והתענה

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע ברא", "אלה נמחק וילנא בדפוס

(נוסף 2.2.2.2. בלי מקורו. וצ"ע "דעלמין" איתא וילנא בדפוס
הגר"א). בהגהות

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡¯·‡‰ ˜¯ ‰È‰ ˙Â„Â˜�‰ ÌÏÂÚ· .'Á ˜¯Ù ‰¯ÈÒ�‰ ¯Ú˘ Á"Ú 'ÈÚ .(Â"˘Ï) ‡"Ú ÊÈ ÔÓ˜Ï 'Ú

ÈÂÏÈ‚˘ ,¯ÓÂÏÎ .(·"Ú „ ·"Á ‰"Ú„) „ÂÒÈ‰ ˙¯ËÚ „ÂÒ· ‡Â‰ ‰"Ó‰Â ,‰"Ó ˙�ÈÁ· ‡ÏÏ „·Ï

‰ÈÓÂÙ· ‰Ï‚˙�˘ „ÒÁ‰ ‡Â‰Â ,ÚÈ˜¯ ÌÈÓ ¯Â‡ ¯„Ò· „ÂÒÈ· Í˘Ó� ‰"Ó Ì˘ ˙�ÈÁ·· '˙È ÂÓ˘

Ê�‚� „ÈÓÂ ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ‰Ï‚˙�˘ ‰Ó Â‰ÊÂ ,(‡"Ú Ê� ‡"Á ÌÈÏÏÎ) ‰Ó‡„

˙ÂË˘Ù˙‰ È„È ÏÚ ‰˘Ú� „ÂÒÈ‰ .(‡"Ú ‡� ·"Á ÌÈÏÏÎ) Ô‡Î Ì‰¯·‡ 'ÓÈ‚ ‡Â‰Â ,ÔÈÓÏÚ Á"Ó¯ ‰Ó‡ ‡Â‰‰„ ‰ÈÎ¯‡˘ ‡"Ú ·Ó˜ ¯"„‡ 'ÈÚÂ .(‡"Ú ·˜ ‡"Á ÌÈÏÏÎ)

.(·"Ú ‡Ú ·"Á ÌÈ¯Â‡È·) "‰"Ó-¯·‡" Â�ÈÈ‰Â ,‰"Ó Ì˘‰„ „ÒÁ‰ ¯Â‡ ˙ÚÙ˘.·.·.·.·‰¯ËÚ ÔÈÈ�Ú ‰"‰) ‰Ó‡„ ‰ÓÂÙ·˘ „"ÂÈ‰ ÔÈÈ�Ú ˙‡ ¯‡·Ó ‚"Ú Ê� ·"Á ÌÈÏÏÎ 'ÈÚ

ÏÚ ‡"¯‚‰·· „ÂÚ 'ÈÚÂ ,Ô‡Î ¯‰Ê‰ È¯·„ ˙‡ ÂÈ¯·„Ï ‡˙ÎÓÒ‡Î ‡È·Ó ÔÎ ÂÓÎÂ ,Ï‡¯˘È„Â ·˜ÚÈ„Â È"„˘„ 'ÈÂ È"�„‡„ 'È ÏÚ ÔÎÂ ‰"· ‰"ÈÂ‰ Ì˘„ 'È ÏÚ ÊÓ¯Ó„ („ÂÒÈ„

.‡"Ú ‰˜ Ê"Â˜È˙.‚.‚.‚.‚.(„È 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ‰"Ó ‰ÏÂÚ ‰"ÎÎ.„.„.„.„ÛÂ˙˘· ˙ÂÎÏÓ‰ Â�ÈÈ‰„ ‰Ó· ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ÛÂ˙˘· ‰�È· Â�ÈÈ‰„ ,ÈÓ· ‡¯·� ÔÂÈÏÚ Ú"‚

.(„È 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ˙ÂÎÏÓ‰Â ˙"˙‰ Ï‡ ÁÎ ÌÈ�˙Â� ,‰ÓÎÁ‰Â ‰�È·‰ ,ÂÏ‡ ÌÈ„ÂÁÈ '· „ÂÒÓ ˙Â‡ˆÓ�‰ ˙"ÂÈÂ‰‰ Â�ÈÈ‰Â ,‰�ÂÈÏÚ‰ ‡"‰‰ ÔÓ ˜�ÂÈ‰ ˙"˙‰.‰.‰.‰.‰‡"È

.(‡"„) ÔÂÈÏ‚ ‡Â‰˘.Â.Â.Â.Â‰"ÈÂ‰ ˙Â˘Ú ÌÂÈ· 'ÂÎÂ ‰�È·‰Â ‰ÓÎÁ‰ ‚ÂÂÊ ‡Â‰˘ ,ÌÈ‰Ï‡ Ì˘ ÌÏ˘� Ê‡Â ,˙ÂÎÏÓÂ ˙"˙ ‚ÂÂÊ Â�ÈÈ‰„ ,Ì‰¯·‡ ˙ÂÈ˙Â‡ ˙�ÈÁ· „ÂÒ Ô˜˙�˘ „Ú

.(„"È 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ˙ÂÎÏÓÂ ˙"˙ ,ÌÈÓ˘Â ı¯‡ ,·"ÂÁ Ì"È‰Ï‡.Ê.Ê.Ê.Ê.(‡"„) Û¯ÂÚ ‰˘˜.Á.Á.Á.Á.(ÂË 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) Â˙¯Â˙·.Ë.Ë.Ë.Ë¯Â‡) ÂÈÓÈ· ˙˘˜ ‰‡¯� ‡Ï˘

.(ÂË 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È.È.È.È.È'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ˙Ú·Â¯Ó Ì ‡È‰˘ ,ÔÈ�· ÏÚ ‡ÚÈ·¯ ‡ÓÈ‡ ,˙Ú·Â¯Ó ‰�È· ‡È‰˘ ‰·Â˘˙‰ „ÂÒ· ‡Â‰ ‰Ê‰ ¯ÙÒÓ‰ ÌÚËÂ ,„ÓÏ Â�È·¯ ‰˘ÓÓ

.(ÂË

הערות 



הזהר  ספר ע"א הקדמת 2ד

דא ‡בחזווא  במלה לעאן דהוו בריה אלעזר ורבי שמעון לרבי

חמא  אדהכי למלוליה צייתין אלפין כמה והוו יוסי רבי דאמר

גדפין  אלעזר ·כמה ורבי שמעון רבי עלייהו וסליקו עלאין רברבין

דרקיעא  למתיבתא וסליקו גדפין ‚בריה אלין מחכאן „וכל הוו

יתיר  ונהירו בזיוון (דמתחדשן) [ומתחדשן] דמתהדרן חמא להו

דשמשא: דזיוא מנהורא

çúô דזמין בכמה וליחמי חייא רבי ייעול ואמר שמעון רבי

איהו  זכאה דאתי לזמנא צדיקייא אנפי לחדתא קב"ה

עלמא  בההוא דקאים מאן וזכאה כסופא בלא הכא דעאל מאן

אלעזר  רבי קם והוה עאל דהוה וחמא בכלא תקיף כעמודא

כסיף  הוה והוא תמן דיתבין עמודין גרמיה ‰ושאר ואשמיט

לא  עינך מאיך ואמר נפק קלא שמעון דרבי לרגלוי ויתיב ועאל

נהיר  דהוה נהורא וחמא עינוי מאיך תסתכל ולא רישך תזקוף

סתימין  טמירין עלאין ואמר כמלקדמין אהדר קלא פקחי Âלמרחוק

(תנינן) [תתאין] וחמו אסתכלו עלמא בכל דמשטטן אינון עינא

אתערו |תנאין | בחוריכון סתימין חשוכא Êדמיכין די מנכון מאן

לנהורא  מאן Áמהפכן הכא ייתון לא עד למתקא מרירא וטעמין

פקיד  דמלכא בשעתא דנהיר לנהורא יומא בכל דמחכאן Ëמנכון

דלא |ואתייקר |Èלאילתא  מאן דעלמא מלכין מכל מלכא ואתקרי

יומא  בכל דא הכא:Îמצפה חולקא ליה לית עלמא בההוא

éëäãà עמודין אינון כל סחרניה חברייא מן כמה Ïחמא

אלין  דרקיעא למתיבתא לון דסליקו וחמא דקיימין

נחתין  ואלין דכולהוÓסלקין דגדפי |חמא |ועילא דהוה �מארי

אומאה  אומי והוא מפקד Òאתי דמלכא פרגודא מאחורי דשמע

לעפרא  שכיבת די לאילתא ודכיר יומא בההוא Úבכל בעיטין ובעט

בתלת  רקיעין Ùשעתא ותשעין וזעין ˆמאה מרתתין וכלהו

הזהר  תרגום ספר

הזה  בדבר עוסקים שהיו בנו אלעזר ורבי שמעון רבי

לדיבורו. שומעים אלפים כמה והיו יוסי, רבי שאמר

עליונים, גדולים כנפיים [בעלי] כמה ראה בינתיים

בנו, אלעזר רבי ואת שמעון רבי את עליהם ומעלים

היו  הכנפיים [בעלי] אלו וכל הרקיע. לישיבת ועולים

בזיו, ומתחדשים שחוזרים ראה להם. מחכים

השמש. זיו של מהאור יותר ומאירים

çúô בכמה ויראה חייא רבי יכנס ואמר, שמעון רבי

פני  את לחדש הוא ברוך הקדוש עתיד [אורות]

לכאן  שנכנס מי הוא אשרי לבוא. לעתיד הצדיקים

כעמוד  העולם באותו שעומד מי ואשרי בושה, בלי

אלעזר, רבי עומד והיה נכנס שהיה וראה בכל. חזק

מתבייש, היה והוא שם. שיושבים העמודים ושאר

יצא  שמעון. רבי לרגלי וישב ונכנס עצמו, את והצניע

תסתכל. ואל ראשך תרים אל עיניך, הנמך ואמר, קול

חזר  למרחוק. מאיר שהיה אור וראה עיניו הנמיך

סתומים  נסתרים עליונים ואמר, כמקודם הקול

הסתכלו  העולם, בכל שמשוטטים אותם העין, פקוחי

בחוריכם  סתומים ישנים (תנאים) תחתונים ֵוראו,

מר  וטעם לאור חושך שהופכים מכם מי התעוררו.

יום  בכל שמחכים מכם מי לכאן. בואם טרם למתוק

האילה, את פוקד שהמלך בשעה שמאיר לאור

שלא  מי העולם. מלכי מכל מלך ונקרא ומתכבד,

חלק. כאן לו אין העולם, באותו יום בכל לזה מצפה

íééúðéá כל סביבו, החברים מן כמה ראה 
שמעלים וראה  שעומדים, העמודים אותם
יורדים. ואלו עולים אלו הרקיע . לישיבת אותם
בא , שהיה  הכנפיים בעל  את ראה  כולם ומעל
שהמלך  הפרגוד , מאחורי ששמע  שבועה  נשבע  והוא 
ששוכבת האילה את וזוכר יום בכל פוקד 
מאות בשלש  שעה  באותה  בעיטות ובועט  בעפר,
ורועדים מפחדים וכולם רקיעים , ותשעים

.‡.‡.‡.‡'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ¯Ú�‰ È�ÈÚ ˙‡ Á˜Ù (ÂÈ Â ·"Ó) ˘"ÓÎ ,ÌÈÈ�ÈÚ ÈÂÏÈ‚ ‡¯˜� ‰Ê ÔÂÈÊÁÂ ˙Â‡¯Ï ÔÈÚÏ ˙Â˘¯ Ô˙� ‡Ï˘ ‡Ï‡ ,¯·˜‰ ÏÚ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ˙Â˘Ù�‰ „ÂÒ·

.(ÂË.·.·.·.·.(ÂË 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ÌÈÙ�Î‰ ‡Ï‡ Ì‰Ó ‚È˘‰ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡Â ,ÌÈÈÙ�Î ÈÏÚ· ÌÈÎ‡ÏÓ.‚.‚.‚.‚Ô"Â¯ËËÓ ¯Ú� ‡Â‰‰„ ‡˙·È˙Ó ‡ÏÈÚÏ ˙È‡ ÔÈ˙·È˙Ó ÔÈ¯˙„ ÔÈ‚·

.(‡"Ú ÂÏ Á"ÂÊ) Ô"Â¯ËËÓ ‡„ ÚÈ˜¯„ ‡˙·È˙Ó ‰"·˜„ ‡Â‰ ‡„ ‰‡ÏÈÚ ‡˙·È˙Ó Ô�È�˙„ ¯˙‡ ÏÎ·Â ‰"·˜„ ‰‡ÏÈÚ ‡˙·È˙ÓÂ.„.„.„.„ÌÈ�È˙ÓÓ ÂÂ‰ ÌÈÙ�Î ÈÏÚ· ÌÈÎ‡ÏÓ 'ÈÙ

.(‡"�) ·"˘¯‰ .‡ÚÈ˜¯„ ‡˙·È˙ÓÓ Ì˙¯ÊÁ· Ì‰ÈÏÚ Â·Î¯È˘ Â�· ‡"¯Â È"·˘¯Ï.‰.‰.‰.‰.(‡"„) ÌÈÏÂ„‚‰ È�Ù· ˘ÈÈ·˙Ó ‰È‰.Â.Â.Â.ÂÌÈÊÂ�‚ Ì‰Â ,Â˙Ó ¯·Î˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ Ì‰

ÌÏÂÚ· ÌÈËË˘ÂÓ ‰˙ÈÓ‰ ¯Á‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÓ˘� 'ÈÙ ,ÔËË˘Ó„ ‡�ÈÚ ÈÁ˜ÈÙ ÂÏ‡ Ï·‡ ,Ì‰È�ÈÚ ˙Â‡¯Ó ÁËÂ ,Ì˙‚˘‰ Ú�ÂÓ Ì‰Ï˘ ¯ÓÂÁ‰ ,ÌÈÈÁ‰˘ ,‡�ÈÚ ÈÁ˜Ù Ú"‚·

.(Ó"Ó) ‰Ê‰.Ê.Ê.Ê.Ê˙�È˘Ó ÂˆÈ˜‰ Ì‰È¯ÈÁ�· ÌÂ˙Ò ‰�È˘‰˘ Ô˙Â‡.(‡"„) ÌÎ.Á.Á.Á.ÁÌÈÚ˜˘�Â ÌÈËÚÓ˙Ó Ì‰ ,ÌÈ„¯ÂÈ ˙Â�Ë˜„ ÔÈÁÂÓ‰˘ ‰Ó ÏÎ ,Ï"ÊÂ ÁÏ ‡"Ê ˘"˙Ù 'Ú

'ÂÎÂ ÌÈÓÁ¯Ï ÍÙ‰˙‰Ï ‰ÓˆÚ· ‰ÏÂÎÈ Ì‰·˘ ‰�ÂÈÏÚ ¯˙ÂÈ‰ ‰‚¯„Ó ÏÎ˘ ,Ì‰· ˘È ˙Â‚¯„Ó ‰ÓÎ ÌÓˆÚ ÌÈ�È„‰˘ ,Â�ÈÈ‰Â ,ÌÈËÚÓ˙Ó Ê‡ „¯ÈÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó ¯˘‡Î 'ÂÎÂ ¯˙ÂÈ

Ì‰ ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ È˘ÈÏ˘ '·Â ,Ì‰Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ ˘ÈÏ˘ ˜¯ ÌÈ�È„‰ ˙Â‚¯„Ó· ¯‡˘� ‡Ï Ê‡ ,ÔÂ¯‚‰ Ï‡ Â„¯È˘ ˙Ú· ÔÎÏÂ ,·ÂË‰ Â˘Ó˘È Ì‰ ÌÈ˘�ÂÚ ÌÈÓ¯Â‚˘ ÌÓˆÚ ÌÈ¯·„‰˘

.ÔÂ˜È˙‰ ‡· ÏÂ˜Ï˜‰Ó ‡˜ÂÂ„˘ ÌÈÏÎ‰ ˙ÏÚÓ ‰Ê˘ 'È ˙Â„Â˜� Ì˘ 'ÈÚÂ ,¯Â‡‰ Ï‡ Í˘ÂÁ‰ ÔÓ Â‡ˆÈ ÌÓˆÚ.Ë.Ë.Ë.Ë.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ‡"Ú Âˆ˜ Ï‰˜ÈÂ.È.È.È.È,„ÂÁÈ‰ „ÂÒ·

.(ÂË 'ÈÒ ‡"˘ ¯˜È ¯Â‡) ¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡ ˙‡¯˜� ˙ÂÎÏÓ‰Â.Î.Î.Î.Î.(Ê"Ó¯) ‰¯ÈˆÈ· ‰È˘Ú „ÂÒ ,ÌÂÈ· ‰ÏÈÏ „ÁÈÓ Â�È‡˘.Ï.Ï.Ï.Ï˙‡ ÌÈ„ÓÏÓÂ ÌÈ˘‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ÂÎÊ˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ Ì‰

.(Ê"Ó¯) ˙Â„ÂÒÈ‰ „ÂÒÓ Ì‰˘ Ì¯Â„ È�·.Ó.Ó.Ó.Ó.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ.�.�.�.�.(Ó"Ó) Ë"ËÓ.Ò.Ò.Ò.Ò.(‡"„) ‰ÚÂ·˘ Ú·˘�.Ú.Ú.Ú.Ú‡·˜Â�· ¯‡˘� ‡Ï :‚ ˜¯Ù 'ÈÏ˜‰ ¯Ú˘ Á"Ú 'ÈÚ

ÂÏ‡ ,Ú„Â�Î ‡"Ê„ Â·˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Ò"ËÓ ‰Ï Â‡·˘ ,‰·˘ ÌÈ�ÂÈÏÚ‰ ˙Â¯ÈÙÒ 'Ë‰ ¯‡˘Â .‰·˘ ‰�Â˙Á˙ ˙È¯È˘Ú 'ÈÁ· ‡È‰˘ ‰·˘ ˙ÂÎÏÓ 'ÈÁ· ˜¯ ‰˘Â„˜„ ˙ÂÏÈˆ‡„ ‡"Ê„

‰‡È¯·‰ :Ó"Ó‰ Ï"ÊÂ .Î"Ú ,ÔÎ˘Ó‰ ¯ÙÚ „ÂÒ· ,˙ÂÙÈÏ˜‰ ÔÈ· ‰�Â˙� ‡È‰ ÈÎ ,‡¯ÙÚÏ ˙·ÈÎ˘ ‡È‰ ¯˘‡ ,‡˘È¯ ‡¯˜� ÌÈ�Â˘‡¯ Ò"Ë‰ ÂÏ‡Â .‰ÙÈÏ˜„ ‡·˜Â�· ‰ËÓÏ Â„¯È

.Ì˘ ÂÏÙ�˘ ÌÈÎÏÓ‰ Ì‰ ¯ÙÚÂ ,ÔÎ˘Ó‰ Ú˜¯˜ ‡¯˜� ‰‡È¯·‰Â ,ÔÎ˘Ó ‡¯˜� ˙ÂÏÈˆ‡„ ˙ÂÎÏÓ ÈÎ ,ÔÎ˘Ó‰ Ú˜¯˜· ‰È‰È ¯˘‡ ¯ÙÚ ‡È‰.Ù.Ù.Ù.Ù.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) ·Ó ˙ÂÓ˘

.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.‰"Ú ‰�ÈÎ˘ Â‡ ÌÈÓ˘ ÔÈ�Ó ‡Â‰˘ ÂÈ˙Â‰‚‰· Â"Á¯‰ 'ÈÙ :Ó"Ó‰ Ï"Ê .(Â"˘Ï) ·"Ú ‰ˆ˜ Ï‰˜ÈÂ 'ÈÚ .(‡"�) Ì"‡ - ÌÈÓ˘ ÔÈ�ÓÎ

הערות 



הזהר  ספר הקדמת ע"ב  1ד

ע"ב  דמעין ד ואוריד לגו ‡קמיה כאשא רתיחן דמעין אינון ונפלי דא על

רבא  ממנא ·ימא ההוא קאים דמעין וקדיש ‚ומאינון ואתקיים דימא

קדישא  דמלכא דבראשית „שמיה מימוי כל למבלע עליה וקביל

כ  דיתכנשון בשעתא לגויה להו קדישא ויכנוש עמא על עממיא ל

מיא  בנגיבו:‰וינגבון ויעברון

éëäãà מלכא דהא אתר פנון אתר פנון דאמר קלא שמע

צדיקייא  דכל בגין שמעון דרבי למתיבתא אתי משיחא

אינון  וכל אינון רשימין דתמן מתיבתי ואינון מתיבתא רישי דתמן

דרקיעא  למתיבתא דהכא ממתיבתא סלקין מתיבתא בכל די חברין

וחתים  מתיבתי אינון בכל אתי דרבנן Âומשיח מפומייהו Êאורייתא

מתעטר  משיח אתי שעתא רישי Áובההיא בעטרין 1מן מתיבתי

והוה  שמעון רבי וקם חברייא אינון כל קמו שעתא בההוא עלאין

רקיעא: רום עד נהוריה סליק

øîà ושבעין מאה בתלת סלקא דאורייתך אנת זכאה רבי ליה

ותליסר Ëנהורין  מאה לשית אתפרשת ונהורא נהורא וכל

דכיא  אפרסמונא בנהרי ואסתחיין סלקין חתים Èטעמין איהו וקב"ה

מתיבתא  ומגו יהודה מלך דחזקיה וממתיבתא ממתיבתך אורייתא

מארי  אלא ממתיבתך למחתם אתינא לא ואנא השלוני דאחיה

ידענאÎדגדפין  דהא הכא (עאל) מתיבתי |ד |[אתי] גו ייעול לא

ההוא  שמעון רבי ליה סח שעתא בההיא במתיבתך אלא אחריתי

קליה  וארים משיח אזדעזע כדין דגדפין מארי דאומי אומאה

עלמא  וחשיב לויתן ואזדעזע רבא ימא ואזדעזע רקיעין ואזדעזעו

לאתהפכא:

éëäãà יהיב מאן אמר שמעון דרבי לרגלוי חייא לרבי חמא

שמעון  רבי אמר עלמא דההוא מדא לביש נש בר הכא

הוא  יתכנש ליה אמר דאורייתא דבוצינא נהירו חייא רבי איהו דא

יהבו  ליה יתייהב זמנא שמעון א"ר דילך ממתיבתא וליהוון ובנוי

חייא  רבי אזדעזע דמעין עינוי וזלגין מזדעזע מתמן ונפק זמנא ליה

חולקיה  וזכאה עלמא בההוא דצדיקייא חולקהון זכאה ואמר ובכא

הזהר  ספר תרגום 

הדמעות  אותן ונופלות דמעות, זה על ומוריד לפניו.

הדמעות  ומאותן הגדול. הים לתוך כאש הרותחות

את  ומקדש ומתקיים, הים על הממונה אותו עומד

כל  את לבלוע עליו ומקבל הקדוש, המלך של שמו

שיתקבצו  בשעה לתוכו, אותם וכונס בראשית מימי

ויעברו  המים, ויתיבשו הקדוש, העם על העמים כל

ביבשה. ïéá שהנה מקום, פנו מקום פנו שאומר, קול שמע כך

שכל  היות שמעון, רבי לישיבת בא המשיח מלך

ששם  ישיבות ואותן הישיבה, ראשי ששם הצדיקים

עולים  ישיבה שבכל חברים אותם וכל רשומות, הן

בכל  בא והמשיח הרקיע, לישיבת כאן של מהישיבה

החכמים. מפי התורה את וחותם הישיבות אותן

הישיבות  מראשי מתעטר המשיח, בא השעה ובאותה

אותם  כל קמו שעה באותה עליונות. בעטרות

רום  עד אורו עולה והיה שמעון, רבי וקם החברים,

הרקיע.
øîà מאות בשלש עולה שתורתך אשריך רבי , לו,

לשש  נפרד ואור אור וכל אורות, ושבעים

בנהרות  ורוחצים שעולים טעמים עשר ושלשה מאות

התורה  את חותם הוא ברוך והקדוש טהור. אפרסמון

ומתוך  יהודה מלך חזקיהו של ומישיבתו מישיבתך

לחתום  באתי לא ואני השילוני. אחיה של ישיבתו

ידעתי  שהרי לכאן, בא הכנפיים בעל  אלא מישיבתך,

לישיבתך. אלא האחרות הישיבות לתוך יכנס שלא

השבועה  אותה על שמעון רבי לו סיפר שעה באותה

והרים  המשיח הזדעזע אז הכנפיים. בעל שנשבע

הגדול, הים והזדעזע הרקיעים, והזדעזעו קולו,

להתהפך. העולם וחשב הלויתן, והזדעזע

ïéá,אמר שמעון. רבי לרגלי חייא רבי את ראה כך

העולם. אותו בגדי שלבוש אדם כאן נתן מי

נר  של האור חייא, רבי הוא זה שמעון, רבי לו אמר

שלך. מהישיבה ויהיו ובניו הוא יכנס לו, אמר התורה.

משם  ויצא זמן, לו נתנו לו. ינתן זמן שמעון, רבי אמר

חייא  רבי הזדעזע דמעות. זולגות ועיניו מזועזע

באותו  הצדיקים של חלקם אשרי ואמר, ובכה,

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע רישי)", (נ"א "ריחי איתא וילנא בדפוס

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡˙�È‚ Ï‡" Î"‰Ó‡Ó „"Ú ‡Â‰ .(‡"„) ‡"Ú Âˆ˜ Ï‰˜ÈÂ ‡"Ú ËÈ ˙ÂÓ˘Â ·"Ú ÂÎ ˙È˘‡¯·

˜Â˙ÈÓ ÔÎ˘ ,ÔÈ˜˙Ó� Ì‰ Ì˘Â Ò"ÓÏ ÔÈ�È„‰ '· ÔÈÏÂÚ˘ ,‡Â‰ ‰ÈÈÏÚ ‰„È¯È È‡‰ ÈÎ "È˙„¯È ÊÂ‚‡

,ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ�È„ Ì‰ ˙ÂÎÏÓ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ˘Î ,Ì˘ ˜˙Ó‰Ï ˙ÂÏˆ‡„ ˙ÂÎÏÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈ˘·Ï˙Ó Ì‰˘ ‡"Ê„ ‰"Â� Ì‰ .(·"Ú ‚ˆ ·"Á ‰"Ú„) Ô˘¯˘Ï Ô˙ÈÈÏÚ È"Ú ‰˘Ú� ÔÈ�È„‰

.(Ó"Ó) ÌÈ˜˙Ó˙Ó Ê‡Â ‰ÈÏ‡ ÔÈÁÂÓ Â˘Ú� ˙ÂÎÏÓ‰ ÍÂ˙· Ì‰˘ÎÂ ,‰˜È˙¯�Ó ‰ÓÁ ‰"·˜‰ ‡ÈˆÂ‰ „ÂÒ·.·.·.·.·.(Â"˘Ï) ‰‡È¯·„ ‰ÓÎÁ ‡Â‰.‚.‚.‚.‚.ÚÈ˜¯‰ ¯‰ÂÊ 'ÈÚ

.„.„.„.„.(ÂË 'ÈÒ ‡"Á ¯˜È ¯Â‡) ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Â„ÓÚ˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÓ˘� ¯‡˘„ ‰Ó˘� ‡Â‰ ‡ÁÈ˘Ó ‡ÎÏÓ.‰.‰.‰.‰.(‡"Ù„) ‰˘·È· Â¯·ÚÈÂ.Â.Â.Â.Â‰‡¯� Ì˘ ‡"Ú ‰Ï Û„ Âˆ 'ÈÚ

.‰ÓÏ˘‰ Ï˘ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ÈÎ.Ê.Ê.Ê.Ê.(ÂË 'ÈÒ ‡"Á ¯˜È ¯Â‡) ‰ÏÚÓÏÓ ÚÓ˘˘ ‰Ó ˘¯ÙÏÂ ˜„˜„Ï ·ÈË‰ ÈÓ ˙Â‡¯Ï Ì‰È�È· ÚÈ¯ÎÓ.Á.Á.Á.Á"¯ËÚ˙Ó"˘ ·"Ú ËÓ˜ ‚"Á Â"Á¯ 'ÈÚ

Ì¯Â‡Ó ÏËÂ� ‡Â‰ Ì˙·È˘È· Ì„˜ÂÙ ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÈ‰·˘ ,ÌÈ˜È„ˆ‰ È˘‡¯ ÏÚ ¯È‡Ó‰ ¯Â‡ „ÂÒ Ì‰ ÂÏ‡ ˙Â¯ËÚÂ :(ÂË 'ÈÒ ‡"Á) ¯˜È ¯Â‡ 'ÈÚÂ .‚ÂÂ„ÊÓ Ï"¯ ¯‰Ê· ÌÂ˜Ó ÏÎ·

.¯È‡ÓÂ.Ë.Ë.Ë.Ë.(‡"�) Ì"‡ ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ¯ÙÒÓ‰ ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ˙"Ê „‚�Î 'ÚÂ ¯"‚ „‚�Î '˘ Â�ÈÈ‰.È.È.È.È.‡"‡„ ‡�˜È„· ÔÂ˙Á˙‰ ÏÊÓ‰ ‰Ê˘ (·"Ú ËÈ) ·"Ù ˆ"„ÙÒ 'ÈÚ

.Î.Î.Î.Î.(‡"�) Ï‡Ó˘Ó Â"ÏÂ ÔÓÈÓ Â"Ï ÂÏ ˘È˘ .(‡"„) ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ÔÂ¯ËËÓ ‡Â‰Â ÌÈÙ�Î‰ ÏÚ·

הערות 



הזהר  ספר ע"ב הקדמת 2ד

יש  אוהבי להנחיל כא) ח (משלי כתיב עליה לכך דזכה יוחאי דבר

אמלא: ואוצרותיהם

úéùàøá בפיך דברי ואשים טז) נא (ישעיה פתח שמעון רבי

יממא  באורייתא לאשתדלא נש לבר ליה אית כמה

ובכל  באורייתא דמתעסקי דאינון לקלהון ציית דקב"ה בגין וליליא

באורייתא  דאתחדש באורייתא ‡מלה דאשתדל דההוא ידא על

חדא  רקיעא ·:עביד

ïðú נש דבר מפומיה אתחדשת דאורייתא דמלה שעתא בההיא

דקב"ה  קמיה ואתעתדת סלקא מלה נטיל ‚ההיא וקב"ה

לה  ונשיק מלה עטרין „לההיא בשבעין לה Âגליפין ‰ועטר(ין)

דאתחדשא Êומחקקן  דחכמתא דצדיק Áומלה רישא על ויתבא סלקא

עלמין  עלמין Ëחי אלף בשבעין ושטא מתמן לגבי Îוסליקת Èוטסא

יומין  ברזין Ïעתיק אינון דחכמתא מלין יומין דעתיק מלין וכל

עלאין  כד Óסתימין הכא דאתחדשת דחכמתא סתימא מלה וההיא

יומין  דעתיק מלין באינון אתחברת בהדייהו �סלקא ונחתא וסלקא

גניזין  עלמין בתמניסר אלהים Òועאלת ראתה לא דעין ג) סד (שם

קמי Úזולתך  ואתעתדו ושלמין מליאן ואתיין ושאטן מתמן נפקי

יומין  Ù:עתיק

àéääá ארח בההיא ˆשעתא יומין וניחא 1עתיק מלה

לה  ואעטר מלה לההיא נטיל מכלא בתלת ˜קמיה

ונחתא  וסלקא טסת מלה ההיא עטרין אלף ושבעין מאה

אתעבדין  דחכמתא ומלה מלה כל וכן חדא רקיעא ואתעבידא

קרי  והוא יומין עתיק קמי שלים בקיומא קיימין רקיעין

דחכמתא  דרזין סתימין מחודשים שמים חדשים שמים לון

¯:עלאה 

˘ìëå| קמי |אינון קיימין דמתחדשין דאורייתא מלין שאר (אלין)

הזהר  תרגום ספר

עליו  לכך. שזכה יוחאי בר של חלקו ואשרי העולם,

" אמלא כתוב ואוצרותיהם יש אהבי ."להנחיל

"úéùàøá"." פתח שמעון בפיך רבי דברי ."ואשים

יומם  בתורה לעסוק לאדם לו יש כמה

לקולות  מקשיב הוא ברוך שהקדוש משום ולילה,

בתורה  שמתחדש דבר ובכל בתורה. שעוסקים אותם

אחד. רקיע עושה בתורה, שעוסק אותו ידי על

,åðéðù מפי מתחדש תורה שדבר השעה באותה

הקדוש  לפני ומזדמן עולה ההוא הדבר אדם,

הדבר  אותו את נוטל הוא ברוך והקדוש הוא, ברוך

גלופות  עטרות בשבעים אותו ומעטר אותו, ומנשק

על  ויושב עולה שהתחדש, חכמה ודבר וחקוקות.

ומשוטט  משם וטס העולמים, חי הצדיק ראש

וכל  הימים. עתיק אל ועולה עולמות אלף בשבעים

בסודות  הם חכמה דברי הימים, עתיק של הדברים

חכמה  של הסתום הדבר ואותו עליונים. סתומים

אותם  עם מתחבר עולה, כשהוא כאן, שהתחדש

ונכנס  עמהם ויורד ועולה הימים, עתיק של הדברים

ש  גנוזים עולמות עשר אלהים "בשמונה ראתה לא עין

מלאים "זולתך  והולכים ומשוטטים משם יוצאים .

הימים. עתיק לפני ומזדמנים ושלמים

äúåàá אותו את הימים עתיק  מריח השעה

את  נוטל הכל. מן לפניו נוח וזה הדבר,

אלף  ושבעים מאות בשלש אותו ומעטר הדבר, אותו

רקיע  ונעשה ויורד, ועולה טס הדבר אותו עטרות.

רקיעים  נעשים חכמה של ודבר דבר כל וכן אחד.

קורא  והוא הימים. עתיק לפני שלם בקיום עומדים

של  סתומים מחודשים, שמים חדשים, שמים להם

העליונה. חכמה סודות

ìëå לפני עומדים שמתחדשים, התורה דברי יתר אותם 

מקורו.1.1.1.1. וצ"ע "בהאי", איתא וילנא בדפוס

נוסחאות 

.‡.‡.‡.‡.(‡"�) ˘„Á˙� ¯·Î˘· ˜ÒÂÚ˘Î ‡ÏÂ ‰· ˘„ÁÓ˘Î ‡˜Â„ ÚÓ˘Ó.·.·.·.·.ÌÈ·¯ ÔÂ˘Ï "È¯·„"

ÌÏÂÚ ˙ÂÈÓÈ�Ù ¯˜ÈÚÂ .Ú"È· Ô˜˙Ó „"¯Ù ,˙ÂÏÈˆ‡ Ô˜˙Ó „ÂÒ .Ú"È·‡ Ô˜˙Ó Ò"„¯Ù ÈÎ Ú„Â�

ÚÈ˜¯ Â�ÓÓ ‰˘Ú�˘ ¯Ó‡ „ÂÒ‰ ÔÈ�Ú· ÔÎÏÂ ,Ì‰· ˙Ë˘Ù˙Ó‰ ‡"Ê ˙ÂÎÏÓ „ÂÒ ‡Â‰ '˜Â�„ ‡ÓÏÚÂ ,„Â¯ÈÙ‰ ÌÏÂÚ ,Ú"È· ÌÈ‡¯˜�Â .˜"‡„ ˙ÂÎÏÓ „ÂÒ ,˜È˙Ú ‡Â‰ ˙ÂÏÈˆ‡‰

.(Ê"Ó¯) "È¯·„" ¯Ó‡ ÂÏ‡ ˙Â�ÈÁ· '· „‚�ÎÂ ,(‡"Ú ‰ ÔÓ˜Ï) ˙Âˆ¯‡ Â˘Ú�˘ ¯Ó‡ ,„"¯Ù Ì‰˘ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈÏÓ ¯‡˘ ÏÎÓÂ .„Á‡.‚.‚.‚.‚'ÈÙÂ ,˙ÂÎÏÓ‰ 'ÈÁ· ‡Â‰ '‰ È�ÙÏ

.(Ó"Ó) 'ÂÎÂ ‡È‰‰ ÏÈË� ‡"Ê ‡Â‰˘ ‰"·˜Â ,˙ÂÎÏÓÏ Ô"Ó „ÂÒ· ˘Â„ÈÁ‰ ‰Ê ‰ÏÂÚ˘.„.„.„.„ÔÈ˜È˘� ÌÈ‡¯˜�˘ ¯"‚ ÔÓ ‰Ï ¯È‡Ó 'ÂÎÂ ÔÈ˜È˘� ‚ÂÂÊÓ ‰¯‡‰ ‰ÈÏÚ ÍÈ˘ÓÓ

.(Ó"Ó).‰.‰.‰.‰.(Ó"Ó) ÌÏÂÎ ˙Â¯ÈÙÒ 'ÈÓ ‰¯‡‰ ˙Ï·˜Ó˘ ‡ˆÓ� 'ÂÎÂ ,‡"Ê„ ˙"ÊÓ ‰Ï ÌÈ¯È‡Ó.Â.Â.Â.Â.(Ó"Ó) ‡·‡ „ˆÓ.Ê.Ê.Ê.Ê.(Ó"Ó) ‡Ó‡ „ˆÓ.Á.Á.Á.ÁÏÚ ˘„ÁÓ˘Î 'ÈÙ

.(Ó"Ó ,‡"�) Ì"‡ - „ÂÒ‰ Í¯„.Ë.Ë.Ë.Ë„ÂÒÈ‰ ˙¯ËÚ ‡È‰˘ ,˜È„ˆ„ ‡˘È¯· ‡·˙ÈÂ ‡˜ÏÒ „ÂÒ‰ Ï˘ ˘Â„ÈÁ Ï·‡ .˙ÂÎÏÓ‰ ‡È‰˘ ‰"·˜ ÈÓ˜ ‰ÏÂÚ ,Ë˘Ù‰ Ï˘ ˘Â„ÈÁ‰ 'ÈÙ

.(Ó"Ó) ‡"Ê„.È.È.È.È.(Ó"Ó) ‡"‡„ ˙ÂÂˆ˜ 'Ê Ì‰.Î.Î.Î.Î.(Ó"Ó) Ô"Ó ‰ÏÚÓ.Ï.Ï.Ï.Ï.('Ê ˜¯Ù ‡"‡ ¯Ú˘ Á"Ú) ‡"‡„ ‚"˙ 'Ê ‰Ó‰Â ˜È˙Ú„ ˙"Ê 'ÈÁ· ‡Â‰ ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú

.Ó.Ó.Ó.Ó.(Ó"Ó) ‡"‡ È˘Â¯„Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÓÏÚ�Â ÌÈÏÂ„‚ ˙Â„ÂÒ Â�ÈÈ‰.�.�.�.�.(Ó"Ó) Ì‰Ó ‰¯‡‰ ˙ÏËÂ�Â Ì‰ÓÚ ˙¯·Á˙Ó 'ÈÙ.Ò.Ò.Ò.Ò¯¯ÂÚÏ È"Á '˜�˘ ‡ÓÈ‡„ „ÂÒÈ· ‰Ò�Î� 'ÈÙ

.(Ê"Ó¯) ˜È˙Ú „ÂÒÈ ˙ÂÈÓÈ�Ù „ÂÒ ‡Â‰ .(Ó"Ó) Ô"Ó.Ú.Ú.Ú.Ú.(Ê"Ó¯) ÌÈ‰Ï‡ Ì˘· ˙¯‡Â˙Ó‰ ,˜È˙Ú„ ‰¯Â·‚Ï ˙˘·ÏÓ‰ Ò"ÂÓ „ÂÒ ‡Â‰.Ù.Ù.Ù.Ù¯·„ ‰ÊÈ‡ ¯ÒÁ Ì‡ 'ÈÙ

.(Ó"Ó) ÂÓÈÏ˘Ó ‰"·˜‰ ,˘Â„ÈÁ Â˙Â‡Ï.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ‡Â‰˘ ˙Ú„‰ „Ú ˙Â¯Â‡‰ ÌÈÏÂÚ Â· Í¯„Â ,Â¯ÙÒÓÎ ‚"Ò Ì˘ ‡Â‰ ÌËÂÁ‰ „ÂÒ˘ ÚÂ„È .(Ó"Ó) ÂÈÏ‡ ‰ÏÂÚ‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ 'ÈÙ

.(Ê"Ó¯) ÁˆÓ‰ „ÂÒ.˜.˜.˜.˜.(¯‰ÂÊ‰ ˙¯Ú‰) „È ˙ÂÓ˘.¯.¯.¯.¯˙ÓÎÁ· ˜ÂÒÚÏ ·ÂÈÁ‰ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ÔÎÏÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÂÏÈ‚‰ Ô˙Â‡ ˙‡ Ô˜˙ÓÂ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰ Â„ÂÓÈÏ È„È ÏÚ˘ Â�ÈÈ‰„

.(‚"Ú Ê ˘"Â„˜‰) ˙Ó‡‰.˘.˘.˘.˘.‰Ï‚� Ï˘

הערות 


