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נח.ג. תבת דה לזהר  לברח אא הלה לנ אי אי
רב.ד. מהערב להצל יראל  ע מה הלת, אריכת סת
ת.ה  ביתר רה , לח חב מראל אחד ל .
ונ מתו. מעלה, ל  מליא מח דה ההר  לימ ד

מתת. לא
הק ּד מה בּ מקוֹ ם 

הּק ד וֹ ׁש ה זּ וֹ הרדברלהקדּ יםטעםוּ בנ וֹ תןלנח וּ ץראינ ִָ
לימוּ ד וּ בגד לּ ת,ה ּק דוֹ ׁש הה ּת וֹ רהלוֹ מדי בּ מעלת 



   

וּ רכּ וֹ ל ה ּת וֹ רהחלקי כּ ל  גימטריא וֹ ת, ׁש רק,וסוֹ דוֹ תמזיםל 
בּ אמתחכםנקראבּ כ. 

ע"א] ר"ב  דף בלק  פרשת  [זוהר

,ואמר כ)ּפ תח  רבּ ים (דברים  ימים עיר אל תצוּ ר  כּ י 
ארחין  אינּ וּ ן טבין  כּ מה וג וֹ ', לתפשׂ ה עליה להלּ חם
כּ ּמ ה  אית וּ מלּ ה, מלּ ה בכל דּ הא דּ אוֹ רייתא, וּ ׁש בילין
מנהרן  דּ קא מרגּ לאן כּ מה נׁש א, לבני  טבין כּ מה עיטין,
כּ מה  בּ ּה  דּ לית באוֹ רייתא, מלּ ה ל ולית סטר, לכל
ּפ ׁש טיּה . כפ וּ ם  איהוּ  קרא האי סטר. לכל מנהרן בּ וּ צינין 
עלּ אה, חכמ ּת א  בּ יּה  ואית מדר ׁש י ּה . כּ פ וּ ם  בּ יּה  ואית
דּ אׁש ּת דּ ל  מאן חוּ לקיּה  ז כּ אה . דּ אצטרי למאן לאז דּ הרא

תדיר . בּ א וֹ רייתא

ואמר ,[ע ד כ)ּפ תח  רבּ ים (דברים  ימים עיר אל תצוּ ר כּ י 
דּ רכי הם  טוֹ בים כּ ּמ ה וגוֹ '. לתפ שׂ ּה  עליה להלּ חם
עצוֹ ת, כּ ּמ ה  יׁש  ודבר  דּ בר בּ כל ׁש הרי הּת וֹ רה , וּ ׁש בילי
לכל  ׁש ּמ איר וֹ ת מרגּ ליּ וֹ ת כּ ּמ ה  אדם, לבני ט וֹ ב וֹ ת  כּ ּמ ה
מאירים  נרוֹ ת כּ ּמ ה בּ וֹ  ׁש אין בּ ּת וֹ רה דּ בר ל ואין  צד,
מדרׁש וֹ , כּ פי בּ וֹ  ויׁש  כּ פ ׁש וּ ט וֹ , ה וּ א זה ּפ ס וּ ק  צד. לכל
חלק וֹ  אׁש רי .ׁש צּ רי למי להזהיר  עליוֹ נה חכמה בּ וֹ  וי ׁש 

ּת מיד.] בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי

בּ יּה ,מאן כתיב  מה  בּ ּה , א )דּ אׁש ּת דל אם (תהלים  כּ י ָ
והיה  ולילה, י וֹ מם יהגּ ה  וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי בּ ת וֹ רת 
דּ אׁש ּת דל  מאן א לּ א לדא . סמי דא  אמאי כעץ .



   

יב כאעא ליהוי לא ולילה, יוֹ מם  יׁש א,בּ א וֹ רייתא 
בּ יּה  אית אילן מה מים. ּפ לגי על ׁש ת וּ ל כעץ  אלּ א 
ואית  מוֹ חא, בּ יּה  ואית קליּפ ין, בּ יּה  ואית ׁש ר ׁש ין,
ואית  ּפ רחין, בּ יּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין , בּ יּה 
ע שׂ ר , לׁש בעה ס לּ קין  אלּ ין, זינין ׁש בעת איבּ א. בּ יּה 
דקרא. פ ׁש טא בּ הוּ  אית דּ אוֹ רייתא  מלּ ין אוֹ ף לׁש בעין .
רזין  גימטרייאוֹ ת. חכמ ּת א. רמיז דּ קא רמז, דּ רׁש א.
וכׁש ר . ּפ סוּ ל אלּ ין. על א לּ ין  סתימין רזין טמירין.
מת ּפ טאן  וּ להלאה, מ כּ אן  והיּת ר. איס וּ ר  וטהוֹ ר . טמא
איהוּ  לאו לאו, ואי ודּ אי, כעץ  והיה סטר. לכל ענפין 

בּ חכמתא. חכם

בּ וֹ ?[מי כּ תוּ ב  מה בּ ּה , א )ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל בּ תוֹ רת (תהלים  אם כּ י ִ
כּ עץ . והיה ולילה, יוֹ מם יהגּ ה וּ בת וֹ רת וֹ  חפצ וֹ  ה '
י וֹ מם  בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי אלּ א לזה?  ּסמו זה  לּמ ה
ּפ לגי על ׁש ת וּ ל כּ עץ  א לּ א יב ׁש , כעץ  יהיה  לא ולילה ,
בּ וֹ  ויׁש  קלּפ וֹ ת, בּ וֹ  ויׁש  ׁש רׁש ים, בּ וֹ  יׁש  אילן מה מים.
ויׁש  ּפ רחים, בּ וֹ  ויׁש  עלים, בּ וֹ  וי ׁש  ענפים , בּ וֹ  וי ׁש  מח,
ע שׂ ר , לׁש בעה ע וֹ לים  אלּ וּ  סוּ גים ׁש בעה - ּפ רי  בּ וֹ 
דּ רׁש , הּמ קרא, ּפ ׁש ט בּ הם  י ׁש  ת וֹ רה  דּ ברי  גּ ם לׁש בעים ,
סוֹ דוֹ ת  טמירים, סוֹ דוֹ ת גּ ימטריּ אוֹ ת, חכמה, ׁש רוֹ מז רמז 
אּס וּ ר וטהוֹ ר, טמא וכׁש ר, ּפ ס וּ ל אלּ וּ , על א לּ וּ  נס ּת רים
והיה  צד, לכל הענפים  מתּפ טים  והלאה מכּ אן והּת ר .

בּ חכמה.] חכם אינוֹ  - לא  ואם ודּ אי. כּ עץ



   

ק ּמ יא באוֹ רייתא דּ מ ׁש ּת דּ לי אינּ וּ ן חביבין כּ מה  חזי, ָ
תליא  דדינא  בזמנא  דּ אפילּ וּ  הוּ א, ברי קדׁש א
 ברי קדׁש א לחבּ לא, למח בּ לא ר ׁש וּ  ואתייהיב בּ עלמא,
מ ׁש ּת דּ לי דּ קא אינּ וּ ן על עלווייהוּ , ליּה  פקיד הוּ א
תצוּ ר כּ י הוּ א, ברי קדׁש א ליּה  אמר  והכי בּ אוֹ רייתא.
לק ּמ אי, דּ ח ּט אן סגּ יאין חוֹ ביהוֹ ן בּ גין עיר, אל

בּ דינא. ואתחיּ יבוּ 

לפני[א בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים א וֹ תם חביבים כּ ּמ ה וּ ראה ֹ
ּת לוּ י ׁש ה דּ ין  בּ זמן  ׁש אפ לּ וּ  הוּ א ,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש 
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  להׁש חית, לּמ ׁש חית רׁש וּ ת ונּת נה בּ ע וֹ לם

אוֹ  על  עליהם, מצ וּ ה וּ  וכהוּ א  בּ ּת וֹ רה, הּמ ׁש ּת דּ לים תם 
בּ גלל  עיר, אל תצוּ ר כּ י הוּ א:  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  להם אוֹ מר

בדין]. והתחיּ בוּ  לפני ׁש חטאוּ  הרבּ ים החטאים

ר בּ ים.ימים מאי ימים ר בּ ים, אקרי דּ א , בתר דּ א יוֹ מא, (ּת לתא ִָ

רבּ ים ) ימים  עיר , אל תצוּ ר  כי הכא אוֹ ף  יוֹ מין,ר בּ ים , ּת לתא 
דּ ימים  מנלן בּ מתא. דבר  דּ אׁש ּת מוֹ דעא דּ א, בתר דּ א

דּ כּת יב, אי נּ וּ ן, יוֹ מין ּת לתא טו)ר בּ ים יז וּ ב(ויקרא כי ואה 
תלתא  אלּ א אינּ וּ ן. ר בּ ים ימים וכי רבּ ים. ימים דּ מּה  ז וֹ ב 
תצוּ ר כי הכי אוֹ ף רבּ ים. ימים אקרי דּ א, בתר דּ א יוֹ מין
דּ א, בתר דּ א יוֹ מין  ּת לתא ר בּ ים, ימים עיר  אל

על ל ואפקיד ּת א בּ מתא. דבר  בּ ני(כּ ל)דּ א ׁש ּת מוֹ דעא  
איהוּ  דּ דא חכם תלמיד דּ א עצ ּה , את תׁש חית לא ביתי.

איבין. דיהיב  אילנא דּ ח יּ י, אילנא דּ איה וּ  במתא,



   

מה [ימים נקרא וּ 'ר בּ ים'?זה רבּ ים, זה  אחר  זה  ימים  (ׁש לׁש ה ִָ

רבּ ים ) ימים  עיר אל תצ וּ ר כּ י כּ אן אף  ר בּ ים . ׁש לׁש ה ימים  
ׁש יּ מים  לנוּ  מ נּ ין  בּ עיר . דּ בר ׁש נּ וֹ דע  זה אחר זה ימים

ׁש כּ תוּ ב ׁש לׁש ה? הם טו)רבּ ים  ז וֹ ב(ויקרא יזוּ ב כּ י ואה 
ימים  ׁש לׁש ה אלּ א הם? ר בּ ים ימים וכי ר בּ ים. ימים  דּ מּה 
אל  תצוּ ר כּ י  , ּכ גּ ם רבּ ים. ימים נקראים זה אחר זה
דּ בר ׁש נּ וֹ דע  זה אחר זה ימים ׁש לׁש ה - רבּ ים ימים עיר 

על  ּואצ ו בּ א עצ ּה (כּ ל)בּ עיר. את תׁש חית  לא ביתי: בּ ני 
אילן  החיּ ים, עץ  ׁש הוּ א בּ עיר, ׁש הוּ א  חכם  ּת למיד זה -

ּפ ר וֹ ת]. ׁש נּ וֹ תן

למתא,בר  עיטא דיהיב ההוּ א עצּה , את אחר, ָָ
דיהכוּ ן  ארחא לוֹ ן ואוֹ ליף דּ ינא , מן  לאׁש ּת זבא
גרזן, עליו לנ דּ וֹ ח  עצ ּה  את  ת ׁש חית  לא דּ א ועל בּ ּה ,
מלהטא, חר בּ א עלי ּה  לאוֹ שטא  ולא  דּ ינא, עליּה  לנדחא
כּ י דעלמא. אינׁש י לׁש אר דקטלא ההיא  מ ׁש נּ נא, חר בּ א
כי א לּ א לא. מנּ יּה , אכיל מח בּ לא ההוּ א וכי תאכל. מּמ נּ וּ 
ר וּ חין  דכל ההיא תּק יפא, טנרא ההיא תאכל, מּמ נּ וּ 
ותיאוּ ב ּת א  הנאה דּ לית מנּ ּה , נפקין וקדּ יׁש ין ּת ּק יפין
ז כּ אה, דהה וּ א אוֹ רייתא אלּ א עלמא, בהאי קדׁש א לרוּ ח
עלמא, בהאי מזוֹ נא  לּה  ויהיב  לּה , מפרנס  איהוּ  כּ ביכוֹ ל

דּ עלמא. קרבּ נין  מ כּ ל יּת יר

להנּ צל [בר לעיר  עצה ׁש נּ וֹ תן  אוֹ תוֹ  - עצ ּה  את אחר , ָָ
זה  ועל ב ּה , ׁש יּ לכוּ   דּ ר אוֹ תם וּ מלּמ ד הדּ ין מן 



   

דּ ין, עליו לנדּ ח גּ רזן . עליו לנדּ ח עצ ּה  את תׁש חית לא
אוֹ תּה  ׁש נוּ נה , חרב לוֹ הטת, חרב עליו להוֹ ׁש יט ולא
אוֹ תוֹ  וכי תאכל. מ ּמ נּ וּ  כּ י העוֹ לם. אנׁש י ׁש אר ׁש הוֹ רגת
סלע אוֹ תוֹ  תאכל, מּמ נּ וּ  כּ י אלּ א  לא. מּמ נּ וּ ? אוֹ כל  מחבּ ל
מּמ נּ ה, יוֹ צאוֹ ת וּ קדוֹ ׁש וֹ ת חזקוֹ ת ר וּ חוֹ ת  ׁש כּ ל אוֹ תּה  קׁש ה,
ּת וֹ רתוֹ  אלּ א הזּ ה בּ ע וֹ לם הּק דׁש  לרוּ ח ותאוה הנאה ׁש אין
לּה  ונוֹ תן  אוֹ תּה  מפרנס  הוּ א כּ ביכוֹ ל צ דּ יק. אוֹ תוֹ  ׁש ל
הע וֹ לם]. קר בּ נוֹ ת מכּ ל יוֹ תר הזּ ה בּ ע וֹ לם  מזוֹ ן 

ואמן אמן לעֹולם'הּברּו 

צדקנמיחני לקל זה ל זהר מדמי ל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
אמ מקרב ְֵֵַָָ






