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 הגידה לי שאהבה נפשי 
 בפרדס שיר השירים 

על פי הזוהר
ד"ר שפרה אסולין

שיעור 1: שיר השירים בין הממשי לסימבולי

זוהר תרומה, ח"ב קכז ע"א

וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה וְגוֹ'. ַרבִּי 
ׁשִמְעוֹן וְַרבִּי אֶלְעָזָר וְַרבִּי אַבָּא וְַרבִּי יוֹסֵי הָיוּ 

יוֹׁשְבִים יוֹם אֶחָד תַּחַת הָאִילָנוֹת בְּבִקְעָה לְיַד יָם 
 גִּינוֹסַר. 

אָמַר ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, כַּמָּה נָאֶה צֵל זֶה ׁשֶמְּכַסֶּה עָלֵינוּ 
מִתּוֹךְ הָאִילָנוֹת, וְאָנוּ צְִריכִים לְעַּטֵר מָקוֹם זֶה 

בְִּדבְֵרי תוָֹרה.
 ּפָתַח ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְאָמַר, )שיר ג( 

 אַּפְִריוֹן עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ ׁשְלֹמֹה 
מֵעֲצֵי הַלְּבָנוֹן. ּפָסוּק זֶה הֲֵרי בֵּאְַרנוּהוּ וְנִתְבָּאֵר, אֲבָל 

 אַּפְִריוֹן - זֶה הֵיכָל ׁשֶלְּמַּטָה, ׁשֶהוּא כְּמוֹ הַהֵיכָל 
הָעֶלְיוֹן...

אָמַר ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, מִי ׁשֶזּוֹכֶה לְאוֹתוֹ אַּפְִריוֹן, זוֹכֶה 
בַכֹּל, זוֹכֶה לָׁשֶבֶת בִּמְנוּחָה בַּצֵּל ׁשֶל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ 

 הוּא, כְּמוֹ ׁשֶנֶּאֱמַר )שיר השירים ד( 
 בְּצִלּוֹ חִמְַּדתִּי וְיָׁשַבְתִּי. וְכָעֵת 

ׁשֶיָּׁשַבְנוּ בַּצֵּל ׁשֶל הַמְּנוּחָה הַזּוֹ, יֵׁש לָנוּ לְהִסְתַּכֵּל 
ׁשֶלֹּא יָׁשַבְנוּ אֶלָּא בְּצֵל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא בְּתוֹךְ 
אוֹתוֹ הָאַּפְִריוֹן, וְיֵׁש לָנוּ לְעַּטֵר אֶת הַמָּקוֹם הַזֶה 

בַּעֲטָרוֹת עֶלְיוֹנוֹת עַד ׁשֶיִּתְעוְֹררוּ הָאִילָנוֹת ׁשֶל אוֹתוֹ 
הָאַּפְִריוֹן לָבא עָלֵינוּ בְּצֵל אַחֵר.

)שמות כה( וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה וְגוֹ'. ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְַרבִּי 
אֶלְעָזָר וְִרבִּי אַבָּא וְִרבִּי יוֹסִי, הֲווֹ יַתְבֵי יוֹמָא חַד, 

 תְּחוֹת 
ְּגִנּוֹסָר. אָמַר ַרבִּי ׁשִמְעוֹן,  אִילָנֵי, בְּבִקְעָתָא גַּבֵּי יַמָּא ד

ְּחַפְיָא עֲלָן מִגּוֹ אִילָנֵי, וַאֲנָן  ָּא, ד כַּמָּה יָאֶה צִלָּא ד
 צְִריכִין 

ְּאוַֹריְיתָא. לְאַעְּטְָרא הַאי אֲתָר בְּמִלֵּי ד
ּפָתַח ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְאָמַר, )שיר השירים ג( אַּפְִריוֹן 

עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ ׁשְלמֹה מֵעֲצֵי הַלְּבָנוֹן. הַאי קְָרא הָא 
ָּא הֵיכָלָא  אוֹקִימְנָא לֵיהּ וְאִתְּמַר, אֲבָל אַּפְִריוֹן, ד

ְּהֵיכָלָא עִלָּאָה... ְּאִיהוּ כְּגַוְונָא ד ִּלְתַתָּא, ד ד
ְּזָכֵי בְּהַהוּא אַּפְִריוֹן, זָכֵי  אָמַר ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, מַאן ד

 בְּכֹלָּא, זָכֵי לְמֵיתַב 
ְּקוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא, כְּמָה ְדאַתְּ אָמֵר,  ְּצִלָּא ד בְּנַיְיחָא ד

)שיר השירים ב( בְּצִלּוֹ חִמְַּדתִּי וְיָׁשַבְתִּי. וְהַׁשְתָּא 
ְּלָא  ָּא, אִית לָן לְאִסְתַּכְּלָא ד ְּנַיְיחָא ד ְּיָתִיבְנָא בְּצִלָּא ד ד

ְּקוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא, גּוֹ הַהוּא   יַתְבֵינָן אֶלָּא בְּצִלָּא ד
אַּפְִריוֹן. וְאִית לָן לְאַעֲטָָרא הַאי אֲתָר, בְּעִטְִרין 

ְּיִתְעָרוּן   עִלָאִין, עַד ד
ְּהַהוּא אַּפְִריוֹן, לְמֵיתֵי   אִילָנֵי ד

עֲלָן בְּצִלָּא אַחֲָרא.
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משנה, ידים ג, ה
אמר ר' שמעון בן עזאי מקובל אני מפי ע"ב זקנים ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה 

בישיבה ששיר השירים וקהלת מטמאים את הידים.  אמר ר' עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם 
מישראל על שיר השירים שלא תטמא את הידים שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר 
השירים לישראל, שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש קדשים ואם נחלקו לא נחלקו אלא על 

קהלת. אמר ר' יוחנן בן יהושע  בן חמיו של ר' עקיבא כדברי בן עזאי כן נחלקו וכן גמרו.

תוספתא, סנהדרין יב, י
ר' עקיבא אומר המנענע קולו בשיר השירים בבית המשתאות ועושה אותו כמין זמר אין לו חלק 

לעולם הבא.

משנה, חגיגה ב, א
אין דורשין בעריות בשלשה, ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה 
חכם ומבין מדעתו. כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאילו לא בא לעולם, מה למעלה, מה 

למטה, מה לפנים, ומה לאחור. וכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם.

פירוש אוריגינס על שיר השירים, שיר השירים, בתוך: גרשום שלום, "שיעור קומה – הדמות 
המיסטית של האלוהות", פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה )מוסד ביאליק, 1980(, עמ' 167-166 

יש אומרים שמנהג היהודים הוא לאסור על כל מי שלא הגיע לגיל מבוגר ליטול ספר זה )שיר 
השירים( לידיו. ולא זו בלבד, אלא שמוריהם ורבניהם מלמדים את התינוקות את כל ספרי 

המקרא והתורות שבעל פה אך מונעים מהם ארבעה טקסטים, שאותם דוחים לסוף הלימוד. 
ואלה הם:

התחלת ספר בראשית, שבו מתוארת בריאת העולם; התחלת נבואתו של יחזקאל, שבה נדונים  
הכרובים; סופו המכיל את תיאור בית המקדש לעתיד לבוא; וספר שיר השירים הזה.

הקדמת רש"י לפירוש שיר השירים
״אחת דיבר אלהים, שתים זו שמעתי" )תהלים סב, יב( – מקרא אחד יוצא לכמה טעמים, וסוף 
דבר אין לך מקרא יוצא מידי פשוטו ומשמעו. ואף על פי שדיברו הנביאים דבריהם בדוגמא, 

צריך ליישב הדוגמא על אופניה ועל סדרה, כמו שהמקראות סדורים זה אחר זה ]...[
ואומר אני, שראה שלמה ברוח הקודש שעתידין ישראל לגלות גולה אחר גולה, חורבן אחר 

חורבן, ולהתאונן בגלות זה על כבודם הראשון, ולזכור חיבה ראשונה אשר היו סגולה לו מכל 
העמים לאמר )הושע ב ז(: "אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה", ויזכרו את 
חסדיו ואת מעלם אשר מעלו, ואת הטובות אשר אמר לתת להם באחרית הימים. ויסד הספר 

הזה ברוח הקודש, בלשון אשה צרורה אלמנות חיות, משתוקקת על בעלה, מתרפקת על דודה, 
מזכרת אהבת נעוריה אליו, ומודה על פשעה. אף דודה, צר לו בצרתה, ומזכיר חסדי נעוריה ונוי 
יופיה וכשרון פעליה, בהם נקשר עימה באהבה עזה – להודיעה, כי לא מלבו ענה, ולא שילוחיה 

שילוחין, כי עוד היא אשתו והוא אישה, והוא עתיד לשוב אליה.
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רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, יג
כיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו 

קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה 
אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה 

אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך 
משל כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לענין זה.

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, יג
ְ, וְהָיָה עִמּוֹ ַרבִּי יִצְחָק. עַד ׁשֶהָיוּ הוֹלְכִים, ּפָגַׁש אֶת אוֹתָם וְָרִדים. נָטַל אֶחָד ַרבִּי  ֶֶּרך ַרבִּי הָיָה הוֹלֵךְ בַּד

ְכִינָה כָּאן, וַאֲנִי ָראִיתִי בִּיֵדי ַרבִּי אַבָּא  ַּאי ׁשֶּשׁ ְ. ּפָגַׁש בָּהֶם ַרבִּי יוֹסֵי. אָמַר, וַד אַבָּא בְּיָדוֹ וְהָיָה הוֹלֵך
לִלְמֹד חָכְמָה ַרבָּה, ׁשֶהֲֵרי יַָדעְתִּי ׁשֶַרבִּי אַבָּא לֹא נָטַל אֶת זֶה אֶלָּא לְהְַראוֹת חָכְמָה. 

ַּאי אֵין הָעוֹלָם מִתְקַיֵּם  ּ. הִֵריחַ ַרבִּי אַבָּא בְּאוֹתוֹ הַוֶֶּרד. אָמַר, וַד אָמַר ַרבִּי אַבָּא, ׁשֵב, בְּנִי, ׁשֵב. יָׁשְבו
אֶלָּא עַל הֵָריחַ, ׁשֶהֲֵרי ָראִיתִי ׁשֶאֵין נֶפֶׁש מִתְקַיֶּמֶת אֶלָּא עַל ֵריחַ, וְלָכֵן הֲַדס בְּמוֹצָאֵי ׁשַבָּת. 

וֹׁשַנִּים. מִי גַָּרם לִי, ׁשֶאֲנִי לְדוִֹדי וְדוִֹדי לִי, מִּפְנֵי ׁשֶהוּא מַנְהִיג  ּפָתַח וְאָמַר דּוִֹדי לִי וַאֲנִי לוֹ הָרוֹעֶה בַּּשׁ
וֹׁשַנִּים. מַה ׁשוֹׁשָן יֵׁש בּוֹ ֵריחַ, וְהוּא אָדוֹם, מוֹצְקִין אוֹתוֹ, וְהוּא מִתְהַּפֵךְ לַלָבָן, וּלְעוֹלָם ֵריחוֹ  עוֹלָמוֹ בַּּשׁ
לֹא זָז. כַּךְ הַקָדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא, מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בְֶּדֶרך זֶה, ׁשֶאִלְמָלֵא כֵּן לֹא יִתְקַיֵּים הָעוֹלָם בִּׁשְבִיל הָאָָדם 
..,ּ ֶלֶג )דף כ' ע''ב( יַלְבִּינו ָנִים כַּּשׁ ְּאַתְּ אָמַר, אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּּשׁ הַחוֹטֵא. וְהַחוֹטֵא נִקְָרא אָדוֹם, כְּמָה ד
וֹׁשַנִּים. מַה הַׁשוֹׁשַנִּים קוֹצִין מְצוּיִין בְּתוֹכָם, אַף הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ  ָּבָר אַחֵר, דּוִֹדי לִי וַאֲנִי לוֹ הָרוֹעֶה בַּּשׁ ד

ִּיקִים וְּרׁשָעִים. מַה הַׁשוֹׁשַנִּים, אִלְמָלֵא הַקּוֹצִים, אֵין הַׁשוֹׁשַנִּים מִתְקַיְּימִין. כַּךְ  הוּא, מַנְהִיג עוֹלָמוֹ בְּצַד
ִּיקִים נִיכִָּרים. אִלְמָלֵא הְָרׁשָעִים, אֵין הַצַּד
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זוהר ח"ג, פרשת אמור, קז ע"א-ע"ב )מקבילה זוהר ויחי רכא(

 רבי שמעון פתח ואמר, )שיר ב א( אני 
חבצלת השרון שושנת העמקים

 כמה חביבה כנסת ישראל קמי קב"ה, 
 דקב"ה משבח לה, והיא משבחת ליה 

תדיר, וכמה משבחין ומזמרין אתקנת ליה למלכא תדיר. 
זכאה חולקיהון דישראל דאחידן בעדבא דחולקא 
קדישא, כמה דכתיב )דברים לב ט( כי חלק ה' עמו 

יעקב חבל נחלתו.
 אני חבצלת השרון, דא כנסת ישראל 

דאקרי חבצלת דקיימא בשפירו דנוי בגנתא דעדן. 
השרון, דהיא שרה ומשבחת למלכא עלאה

דבר אחר:
אני חבצלת השרון, דבעיא לאתשקאה משקיו דנחלא 

 עמיקא, מבועא דנחלין, 
כמה דאת אמר )שם לג ט( והיה השרון )כערבה( )ישעיה 

לה ז( )לאגם מים(.
 שושנת העמקים, דקיימא בעמיקתא 

דכלא,
שושנת העמקים, מאי אינון עמקים, כמה דאת אמר 

 )תהלים קל א( ממעמקים 
קראתיך ה',

חבצלת השרון, חבצלת, מההוא אתר דשקיו דנחלין 
נפקין ולא פסקין לעלמין

שושנת העמקים, שושנת דההוא אתר דאקרי עמיקא 
דכלא סתים מכל סטרין.

תא חזי בקדמיתא חבצלת ירוקא, בטרפין ירוקין, לבתר 
שושנה, בתרין גוונין סומק וחוור, 

שושנת בשית טרפין,
שושנת דשניאת גוונהא, ואשתניאת מגוונא לגוונא.

שושנת, בקדמיתא חבצלת, בזמנא דבעיא לאזדווגא 
ביה במלכא אקרי חבצלת, בתר דאתדבקת ביה במלכא 

באינון נשיקין אקרי שושנת, בגין דכתיב )שיר ה יג( 
שפתותיו שושנים,

שושנת העמקים, דהיא שניית ומשניאת גוונהא זמנין 
לטב וזמנין לביש, זמנין לרחמי זמנא לדינא.

ר' שמעון פתח ואמר: )שיה"ש ב א( 'אני חבצלת השרון 
שושנת העמקים'. 

כמה חביבה כנסת ישראל לפני הקב"ה, שהקב"ה 
משבח אותה והיא משבחת אותו תמיד, וכמה שבחים 

וזמירות מתקנת לו למלך תמיד. אשרי חלקם של 
ישראל האוחזים בירושת החלק הקדוש, כמו שכתוב: 

)דברים לב ט( 'כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו'. 
אני חבצלת השרון – זו כנסת ישראל הנקראת חבצלת, 

שעומדת ביפי הנוי בגן עדן.
 השרון – שהיא שרה ומשבחת למלך 

העליון. 
דבר אחר:

אני חבצלת השרון – המבקשת להישקות משיקוי הנחל 
העמוק, מבוע הנחלים, כמו שנאמר: )ישעיה שם לג ט( 

והיה השרון )כערבה( )שם לה ז( )לאגם מים(.
שושנת העמקים – העומדת בעומק הכל. 

שושנת העמקים – מהם 'עמקים'? כמו שנאמר: 
)תהלים קל א( 'ממעמקים קראתיך ה'. 

חבצלת השרון – חבצלת מאותו מקום ששיקוי הנחלים 
יוצאים ואינם פוסקים לעולמים. 

שושנת העמקים – שושנת אותו מקום הנקרא עומק 
הכל, סתום מכל צדדים. 

בוא וראה, בראשונה חבצלת – ירוקה בעלים ירוקים; 
לאחר מכן שושנה – בשני גוונים, אדום ולבן.

שֹשנה – בששה עלים. 
שֹשנת – שמשנה גונה ומשתנה מגוון לגוון.

שֹשנת – בראשונה חבצלת, בזמן שמבקשת להזדווג בו 
במלך נקראת חבצלת. לאחר שדבקה בו במלך באותן 
נשיקות, נקראת 'שֹשנת' מכיון שכתוב: )שיה"ש ה יג( 

'שפתותיו שושנים'. 

שֹשנת העמקים – שהיא משתנה ומשנה גווניה, זמנים 
לטוב וזמנים לרע, זמנים לרחמים זמנים לדין. 
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זוהר ח"ג, זוהר שלך, לך קסו ע"ב )רב מתיבתא(
אְַדהֲווֹ יַתְבֵי, אַמְֵרי הָא ָרמַׁש לֵילְיָא. אָמַר לֵיהּ לְַרבִּי ׁשִמְעוֹן, אִי חֲסִידָא קַדִּיׁשָא, נְהִירוּ דְּעָלְמָא, 

 ,ּ ְ, הוֹאִיל וְיָהֲבוּ לָן ְרׁשו טוֹל פִּנְקֵסָא דְּאַחְמָתָא דָּא, וְטוֹל ׁשְַרגָא, וּכְתוֹב מִלִּין אִלֵּין... וּלְמָחָר נֶהֱוִי גַּבָּך
ְ. ּפְַרחֵי, בָּכָה ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְגָעָא. ְּקָא מְׁשְַדֵרי לָך  לְאַׁשְלְמָא דּוֹרוֹנָא ד

 
ּ, הֲֵרי יַָרד הַלַּיְלָה. אָמַר לוֹ לְַרבִּי ׁשִמְעוֹן, אִי חָסִיד קָדוֹׁש, אוֹר הָעוֹלָם, קַח פִּנְקָס  עַד ׁשֶהָיוּ יוֹׁשְבִים, אָמְרו

ְ, הוֹאִיל וְנָתְנוּ לָנוּ ְרׁשוּת לְהַׁשְלִים דּוֹרוֹן  ׁשֶל תִּיק זֶה, וְקַח נֵר וּכְתֹב דְּבִָרים אֵלּוּ .. וּלְמָחָר נִהְיֶה אֶצְלְך
ּ, וּבָכָה ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְגָעָה. ְ. ּפְָרחו  ׁשֶמְּׁשַלְּחִים לְך

 
ּפָתַח וְאָמַר, )משלי ה( אַיֶּלֶת אַהָבִים וְיַעֲלַת חֵן דַּדֶּיהָ יְַרוִּוךָ בְכָל עֵת בְּאַהֲבָתָהּ תִּׁשְגֶּה תָמִיד. אוַֹריְיתָא 

ְטֵי מִנָךְ לְכָל סִטְִרין. מִנָךְ כֹּלָּא,  אוַֹריְיתָא, נְהִירוּ דְּכָל עָלְמִין, כַּמָה יָמִין, וּנְחָלִין, וּמְקוִֹרין, וּמַבּוּעִין, מִתְּפַּשׁ
ְ, אַיֶּלֶת  עֲלָךְ קַיְימֵי עִלָּאִין וְתַתָּאִין, נְהִירוּ עִלָּאָה )ודא( מִנָךְ נָפְקָא. אוַֹריְיתָא אוַֹריְיתָא, מַה אֵימָא לְגַבָּך
ְ. מַאן יִזְכֵּי לְיַנְקָא מִנָךְ כְּדְקָא יֵאוֹת. אוַֹריְיתָא  אַהָבִים אַנְתְּ, וְיַעֲלַת חֵן )גבי( עֵילָּא וְתַתָּא ְרחִימִין דִּילָך
ְ. בָּכָה, וְאָעִיל ֵריׁשֵיהּ בֵּין  ְ, מַאן יָכִיל לְגַלָּאָה, וּלְמֵימָר סִתְִרין וּגְנִיזִין דִּילָך אוַֹריְיתָא ׁשַעֲׁשוּעִים דְּמָאָרך

בְִּרכּוֹי, וְנָׁשַק לְעַפְָרא. 
ּפָתַח וְאָמַר, )משלי ה( אַיֶּלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת חֵן דַּדֶּיהָ יְַרוֻּךְ בְכָל עֵת בְּאַהֲבָתָהּ תִּׁשְגֶּה תָמִיד. תּוָֹרה תּוָֹרה, 

ְטִים מִמֵּךְ לְכָל הַצְּדָדִים. מִמֵּךְ הַכֹּל, עָלַיִךְ  אוֹר כָּל הָעוֹלָמוֹת, כַּמָּה יַמִּים וּנְחָלִים וּמְקוֹרוֹת וּמַבּוּעִים מִתְּפַּשׁ
עוֹמְדִים עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, אוֹר הָעֶלְיוֹן )בזה( מִמֵּךְ יוֹצֵא. תּוָֹרה תּוָֹרה, מָה אֹמַר לְפָנַיִךְ? אַיֶּלֶת אֲהָבִים 

ְ. מִי יִזְכֶּה לִינֹק מִמֵּךְ כָָּראוּי? תּוָֹרה תּוָֹרה, ׁשַעֲׁשוּעִים ׁשֶל  אַתְּ, וְיַעֲלַת חֵן, )אצל( מַעְלָה וּמַּטָה אֲהוּבִים ׁשֶלָּך
ְ, מִי יָכוֹל לְגַלּוֹת וְלוֹמַר סְתִָרים וּגְנִיזוֹת ׁשֶלָּךְ? בָּכָה, וְהִכְנִיס רֹאׁשוֹ בֵּין בְִּרכָּיו וְנָׁשַק אֶת הֶעָפָר. ִרבּוֹנֵך

 
אַדְּהָכִי חָמָא כְּמָה דִּיוּקְנִין דְּחַבְַריָּיא סַחֲָרנֵיהּ. אָמַר לֵיהּ, לָא תִּדְּחַל בְֵּריהּ דְּיוֹחָאי, לָא תִּדְּחַל בּוּצִינָא 

ְ. כָּתַב כָּל אִינּוּן מִלִּין דְּׁשָמַע בְּהַהוּא לֵילְיָא, וְלָעָא לוֹן, וְלָהַג לוֹן, וְלָא  קַדִּיׁשָא, כְּתוֹב וְחַדֵּי גּוֹ חֶדְוָה דְּמָאָרך
אַנְׁשֵי מִלָּה. וְהַהוּא ׁשְָרגָא נָהִיר קָמֵּיהּ כָּל הַהוּא לֵילְיָא, עַד דְּאָתָא צַפְָרא. כַּד אָתָא צַפְָרא, זָקַף עֵינוֹי, 
וְחָמָא חַד נְהִירוּ דְּהֲוָה נָהִיר בְִּרקִיעָא, מָאִיךְ עֵינוֹי לְתַתָּא. אַהְדָּר כְּמִלְקַדְּמִין, וְחָמָא נְהִירוּ בְּכָל ְרקִיעָ, 

דְּנָהִיר וְסָלִיק בְּהַהוּא נְהִירוּ דִּיּוּקְנָא דְּבֵיתָא, בְּכַמָּה צִיּוִּרין. חֲדָא ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, וּלְפוּם ִרגְעָא, אַגְנִיז הַהוּא 
נְהוָֹרא.

 
ֹ, אַל תִּיָרא בַּר יוֹחַאי, אַל תִּפְחַד מְנוָֹרה קְדוֹׁשָה,  ֹ. אָמַר לו בֵּין כָּךְ ָראָה כַּמָּה ְדֻמיּוֹת ׁשֶל חֲבִֵרים סְבִיבו

ָמַע בְּאוֹתוֹ לַיְלָה, וְלָמַד בָּהֶם וְעָסַק בָּהֶם, וְלֹא  ְ. כָּתַב כָּל הַדְּבִָרים הַלָּלוּ ׁשֶּשׁ כְּתֹב וּשְׂמַח תּוֹךְ שִׂמְחַת ִרבּוֹנְך
ׁשָכַח דָּבָר. וְאוֹתוֹ נֵר הֵאִיר לְפָנָיו כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה עַד ׁשֶהִגִּיעַ הַבֹּקֶר. כְּׁשֶהִגִּיעַ הַבֹּקֶר, הִֵרים עֵינָיו, וְָראָה 
אוֹר אֶחָד ׁשֶהָיָה מֵאִיר בָָּרקִיעַ. הוִֹריד עֵינָיו לְמַּטָה. חָזַר כְּמִקֶֹּדם וְָראָה אוֹר בְּכָל הָָרקִיעַ ׁשֶמֵּאִיר וְעוֹלֶה 

ְּמוּת הַבַּיִת בְּכַמָּה צִיּוִּרים. שָׂמַח ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, וּלְפִי ֶרגַע נִגְנַז כָּל אוֹתוֹ הָאוֹר. בְּאוֹתוֹ אוֹר ד
 

אַדְּהָכִי, הָא אִינּוּן תְֵּרין ׁשְלִיחָן אַתְיָין. אַׁשְכְּחוּהוּ ֵריׁשֵיהּ בֵּין בְִּרכּוֹי. אָמְרוּ לֵיהּ ׁשְלָמָא עָלֵיהּ דְּמֹר, ׁשְלָמָא 
ּ. אָמְרוּ לֵיהּ, וְלָא חָמִית  לְמַאן דְּעִלָּאִין וְתַתָּאִין בָּעָאן לְאַקְדְּמָא לֵיהּ ׁשְלָם. קוּם. קָם ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וַחֲדָא בְּהו

ְ, חָמִית נְהִירוּ דְּבֵיתָא בְִּרקִיעָא. אָמַר לוֹן חֲמֵינָא, אָמְרוּ לֵיהּ בֵּיהּ ׁשַעֲתָא,  נַיְיחָא דְּרוּחָא דְּעָבַד לָךְ מָאָרך
אַּפִיק תְּהוֹמָא בֵּי מַקְדְּׁשָא, וְאַעְבְֵּריהּ קוּדְׁשָא בְִּריךְ הוּא בְּיַמָּא ַרבָּא, וּמִנְהִירוּ דִּילֵיהּ, הֲוָה נָהִיר בְִּרקִיעָא.

 
ֹ, ׁשָלוֹם עָלֶיךְ מֹר! ׁשָלוֹם לְמִי  בֵּין כָּךְ הֲֵרי אוֹתָם ׁשְנֵי ׁשְלִיחִים בָּאִים. מְצָאוּהוּ רֹאׁשוֹ בֵּין בְִּרכָּיו. אָמְרוּ לו
ֹ, וְלֹא ָראִיתָ  ִּים לוֹ ׁשָלוֹם. קוּם! קָם ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְשָׂמַח בָּהֶם. אָמְרוּ לו ׁשֶעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים רוֹצִים לְהַקְד
ֹ, בְּאוֹתָהּ ׁשָעָה הוֹצִיא  נַחַת רוּחַ ׁשֶעָשָׂה לְךְ ִרבּוֹנְךְ? ָראִיתָ אוֹר הַבַּיִת בָָּרקִיעַ? אָמַר לָהֶם, ָראִיתִי. אָמְרוּ לו

הַתְּהוֹם בֵּית הַמִּקְדָּׁש, וְהֶעֱבִירוֹ הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא בַּיָּם הַגָּדוֹל, וּמֵאוֹרוֹ הָיָה מוּאָר בָָּרקִיעַ.
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זוהר ח"ב, משל העלמה, סבא דמשפטים, צח ע"ב – צט ע"ב
קוּדְׁשָא בְִּריךְ הוּא כָּל מִלִּין סְתִימִין דְּאִיהוּ עָבִיד, עָאל לוֹן בְּאוַֹריְיתָא קַדִּיׁשָא, וְכֹלָּא אִׁשְתְּכַח בְּאוַֹריְיתָא, 

וְהַהִיא מִלָּה סְתִימָא גַּלֵּי לָהּ אוַֹריְיתָא, וּמִיָּד אִתְלַבְּׁשָא בִּלְבוּׁשָא אַחֲָרא, וְאִתְטָמַּר תַּמָּן, וְלָא אִתְגְּלֵי. 
וְחַכִּימִין דְּאִינּוּן מַלְיָין עַיְינִין, אַף עַל גַּב דְּהַהִיא מִלָּה אַסְתִּים בִּלְבוּׁשָה )תמן(, חָמָאן לָהּ מִגּוֹ לְבוּׁשָה, 

וּבְׁשַעֲתָא דְּאִתְגְלֵי הַהִיא מִלָּה עַד לָא תֵּיעוּל בִּלְבוּׁשָא, ָרמָאן בָּהּ ּפְקִיחוּ דְּעֵינָא, וְאַף עַל גַּב דְּמִיָּד אַסְתִּים, 
ּ. )נ''א מינייהו(  לָא אִתְאֲבִיד מֵעֵינַיְיהו

ְּבִָרים הַנִּסְתִָּרים ׁשֶהַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא עָשָׂה, הִכְנִיס אוֹתָם לַתּוָֹרה הַקְּדוֹׁשָה, וְהַכֹּל נִמְצָא בַּתּוָֹרה,  כָּל הַד
וְאוֹתוֹ דָבָר נִסְתָּר גִּלְּתָה אוֹתוֹ הַתּוָֹרה, וּמִיָּד הִתְלַבֵּׁש בִּלְבוּׁש אַחֵר, וְנִטְמַן ׁשָם וְלֹא הִתְגַּלָּה. וְהַחֲכָמִים 

ֹ, וּבְׁשָעָה  ׁשֶהֵם מְלֵאִים עֵינַיִם, אַף עַל גַּב ׁשֶאוֹתוֹ הַדָּבָר נִסְתָּר בִּלְבוּׁשוֹ )שם(, רוֹאִים אוֹתוֹ מִתּוֹךְ לְבוּׁשו
ׁשֶהִתְגַּלָּה אוֹתוֹ דָבָר, טֶֶרם יִכָּנֵס לַלְּבוּׁש, רואים בּוֹ בפקִיחַת עַיִן, וְאַף עַל גַּב ׁשֶמִּיָּד נִסְתָּר, לֹא נֶאֱבָד 

מֵעֵינֵיהֶם ... 
אָמַר הַהוּא סָבָא, חַבְַריָּיא, לָאו בְּגִין דָּא בִּלְחוֹדוֹי ׁשֵָרינָא מִלָּה, דְּהָא סָבָא כְּגִינִי, לָאו בְּמִלָּה חֲדָא עָבִיד 
קִיׁש קִיׁש, וְלָא קֵָרי, כַּמָּה בְּנֵי עָלְמָא בְּעְִרבּוּבְיָא בְּסָכְלְתָנוּ דִּלְהוֹן, וְלָא חָמָאן בְּאַֹרח קְׁשוֹט בְּאוַֹריְיתָא, 

ּ, )דבני נשא( וְלָא בָּעָאן לְאָתָבָא ֵריׁשָא.  וְאוַֹריְיתָא קֵָרי בְּכָל יוֹמָא בִּנְהִימוּ )נ''א ברחימו( לְגַבַּיְיהו
אָמַר אוֹתוֹ זָקֵן, חֲבִֵרים, לֹא בִּׁשְבִיל זֶה בִּלְבַד הִתְחַלְתִּי אֶת הַדָּבָר, ׁשֶהֲֵרי זָקֵן כָּמוֹנִי לֹא בְּדָבָר אֶחָד עוֹשֶׂה 
קִיׁש קִיׁש וְלֹא קוֵֹרא, כַּמָּה בְּנֵי הָעוֹלָם ׁשֶהֵם בְּעְִרבּוּבְיָה בַּתְּבוּנָה ׁשֶלָּהֶם, וְלֹא רוֹאִים בְֶּדֶרךְ אֱמֶת בַּתּוָֹרה, 

וְתוָֹרה קוֵֹראת בְּכָל יוֹם בִּנְהִימָה )באהבה( אֲלֵיהֶם, וְלֹא רוֹצִים לְהָׁשִיב רֹאׁשָם. 

וְאַף עַל גַּב דַּאֲמֵינָא, דְּהָא אוַֹריְיתָא מִלָּה נָפְקָא מִנְַּרתִּקָהּ, וְאִתְחֲזִיאַת זְעֵיר, וּמִיָּד אִתְטַמַָּרת. הָכִי 
הוּא וַדַּאי. וּבְזִמְנָא דְּאִתְגְּלִיאַת מִגּוֹ נְַרתִּקָהּ וְאִתְטַמְַּרת מִיָּד, לָא עַבְדַת דָּא, אֶלָּא לְאִינוּן דְּיַדְעִין בָּהּ, 

וְאִׁשְתְּמוֹדְעָאן בָּהּ. 

ַּאי.  וְאַף עַל גַּב ׁשֶאָמְַרנוּ ׁשֶהֲֵרי הַתּוָֹרה הוֹצִיאָה דָבָר מִנְַּרתִּיקָהּ, וְנְִראָה קָטָן וּמִיָּד נִטְמַן - כָּךְ הוּא וַד
וּבִזְמַן ׁשֶנִּתְגַּלָּה מִתּוֹךְ נְַרתִּיקָהּ וְנִטְמַן מִיָּד, לֹא עוֹשֶׂה אֶת זֶה אֶלָּא לְאוֹתָם ׁשֶיּוְֹדעִים בָּהּ וְנוָֹדעִים בָּהּ.

 
ּ, וּׁשְפִיְרתָּא בְֵּריוָא, וְאִיהִי טְמִיְרתָּא  מָׁשָל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה, לְִרחִימָתָא, דְּאִיהִי )צ''ה ע''א( ׁשַּפִיְרתָּא בְּחֵיזו
ּ. הַהוּא  בִּטְמִירוּ גּוֹ הֵיכָלָא דִּילָהּ, וְאִית לָהּ ְרחִימָא יְחִידָאָה, דְּלָא יַדְעִין בֵּיהּ בְּנֵי נָׁשָא, אֶלָּא אִיהוּ בִּטְמִירו
ְרחִימָא, מִגּוֹ ְרחִימָא דְָּרחִים לָהּ עָבַר לִתְַרע בֵּיתָה תָּדִיר, זָקִיף עֵינוֹי לְכָל סְטָר. אִיהִי, יַדְעַת דְּהָא ְרחִימָא 

אַסְחַר תְַּרע בֵּיתָה תָּדִיר, מָה עַבְדַת, ּפָתְחַת ּפִתְחָא זְעֵיָרא בְּהַהוּא הֵיכָלָא טְמִיָרא, דְּאִיהִי תַּמָּן, וּגְלִיאַת 
 ,ּ אַנְּפָהָא לְגַבֵּי ְרחִימְאָה, וּמִיָּד אִתְהַדְַּרת וְאִתְכַּסִיאַת. כָּל אִינּוּן דַּהֲווֹ לְגַבֵּי ְרחִימָא, לָא חָמוּ וְלָא אִסְתַּכָּלו

בַּר ְרחִימָא בִּלְחוֹדוֹי, וּמֵעוֹי וְלִבֵּיהּ וְנַפְׁשֵיהּ אָזְלוּ אֲבַתְָרהּ. וְיָדַע דְּמִגּוֹ ְרחִימוּ דְִּרחִימָת לֵיהּ, אִתְגְּלִיאַת 
לְגַבֵּיהּ ִרגְעָא חֲדָא, לְאִתְּעָָרא )ס''א לגביה רחימו ליה(. הָכִי הוּא מִלָּה דְּאוַֹריְיתָא, לָא )ר''ל ע''ב( 

אִתְגְּלִיאַת, אֶלָּא לְגַבֵּי ְרחִימְאָה. יַדְעַת אוַֹריְיתָא, דְּהַהוּא חַכִּימָא דְּלִבָּא אַסְחַר לִתְַרע בֵּיתָה כָּל יוֹמָא, מָה 
עַבְדַת, גְּלִיאַת אַנְּפָהָא לְגַבֵּיהּ, מִגּוֹ הֵיכָלָא, וְאְַרמִיזַת לֵיהּ ְרמִיזָא, וּמִיָּד אָהַדְַרת לְאַתְָרהּ וְאִתְטַמְַּרת. כָּל 
אִינּוּן דְּתַמָּן, לָא יַדְעֵי, וְלָא מִסְתַּכְּלֵי, אֶלָּא אִיהוּ בִּלְחוֹדוֹי, וּמֵעוֹי וְלִבֵּיהּ וְנַפְׁשֵיהּ אָזִיל אֲבַתְָרהּ. וְעַל דָּא, 

 .ּ אוַֹריְיתָא אִתְגְּלִיאַת וְאִתְכַּסִּיאַת, וְאַזְלַת בְִּרחִימוּ לְגַבֵּי ְרחִימְהָא, לְאִתְּעָָרא בַּהֲדֵיהּ ְרחִימו
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מָׁשָל לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה? לַאֲהוּבָה, ׁשֶהִיא יָפָה בְּמְַראֶה וְיָפָה בְּתֹאַר, וְהִיא טְמוּנָה בְּהֶסְתֵּר בְּתוֹךְ הַהֵיכָל 
ׁשֶלָּהּ, וְיֵׁש לָהּ אוֹהֵב יְחִיִדי ׁשֶלֹּא יוְֹדעִים עָלָיו בְּנֵי אָָדם, אֶלָּא ׁשֶהוּא בְּנִסְתָּר. אוֹתוֹ אוֹהֵב, מִתּוֹךְ הָאַהֲבָה 

ׁשֶאוֹהֵב אוֹתָהּ, עוֹבֵר עַל ׁשַעַר בֵּיתָהּ תָּמִיד, מִֵרים עֵינָיו לְכָל צַד. הִיא יוַֹדעַת ׁשֶהֲֵרי הָאוֹהֵב סוֹבֵב ׁשַעַר 
בֵּיתָהּ תָּמִיד. מָה עוֹשָׂה? ּפוֹתַחַת ּפֶתַח קָטָן בְּאוֹתוֹ הֵיכָל נִסְתָּר ׁשֶהִיא ׁשָם וּמְגַלָּה אֶת פָּנֶיהַ לְאוֹהֲבָהּ, 

ֹ, וּמֵעָיו  ּ, ּפְָרט לָאוֹהֵב לְבַדּו וּמִיָּד חוֹזֶֶרת וְנִתְכַּסֵּית. כָּל אוֹתָם ׁשֶהָיוּ אֵצֶל הָאוֹהֵב, לֹא ָראוּ וְלֹא הִסְתַּכְּלו
ֹ, נִגְלֵית אֵלָיו ֶרגַע אֶחָד לְעוֵֹרר  וְלִבּוֹ וְנַפְׁשוֹ הָלְכוּ אַחֲֶריהָ. וְיוֵֹדעַ ׁשֶמִּתּוֹךְ הָאַהֲבָה ׁשֶהִיא אוֹהֶבֶת אוֹתו

ֹ. יוַֹדעַת הַתּוָֹרה ׁשֶאוֹתוֹ חֲכַם לֵב סוֹבֵב  ְּבַר הַתּוָֹרה לֹא נִגְלֶה אֶלָּא לְאוֹהֲבו ֹ. כָּךְ הוּא ד )אליו אהבה( אוֹתו
ׁשַעַר בֵּיתָהּ כָּל יוֹם. מַה הִיא עוֹשָׂה? מְגַלָּה פָנֶיהָ אֵלָיו מִתּוֹךְ הַהֵיכָל, וְרוֹמֶזֶת לוֹ ֶרמֶז, וּמִיָּד חוֹזֶֶרת 

ֹ, וּמֵעָיו וְלִבּוֹ וְנַפְׁשוֹ  ָם לֹא יוְֹדעִים וְלֹא מִסְתַּכְּלִים, אֶלָּא ַרק הוּא בִּלְבַדּו לִמְקוֹמָהּ וְנִסְתֶֶּרת. כָּל אֵלּוּ ׁשֶּשׁ
הוֹלְכִים אַחֲֶריהָ, וְעַל זֶה הַתּוָֹרה נִגְלֵית וְנִכְסֵית וְהוֹלֶכֶת בְּאַהֲבָה לַאֲהוּבָה לְעוֵֹרר עִמּוֹ אַהֲבָה. 

תָּא חֲזֵי, אְָרחָא דְּאוַֹריְיתָא כַּךְ הוּא, בְּקַדְמִיתָא כַּד ׁשְַריָא לְאִתְגַּלָּאָה לְגַבֵּי בַּר נָׁש, )ברגעא( אְַרמִיזַת לֵיהּ 
ּ, אִי יָדַע טָב. וְאִי לָא יָדַע, ׁשַדְַרת לְגַבֵּיהּ, וְקָָראתָ לֵיהּ ּפֶתִי. וְאַמְַרת אוַֹריְיתָא, לְהַהוּא דְּׁשַדְַרת  בְִּרמִיזו

לְגַבֵּיהּ, אִמְרוּ לְהַהוּא ּפֶתִי, דְּיִקְַרב הָכָא, וְאִׁשְתָּעֵי בַּהֲדֵיהּ. הֲדָא הוּא דִכְתִיב, )משלי ט( מִי ּפֶתִי יָסוּר הֵנָּה 
חָסֵר לֵב וְגוֹ'. קִָריב לְגַבָּהּ, ׁשִָריאַת לְמַלְּלָא עִמֵּיהּ, מִבָּתַר ּפָרוֹכְתָּא דְּפְַרסָא לֵיהּ, מִלִּין לְפוּם אְָרחוֹי, עַד 

דְּיִסְתַּכַּל זְעֵיר זְעֵיר, וְדָא הוּא דְָּרׁשָא.

ְַּרכָּהּ ׁשֶל תּוָֹרה: בִָּראׁשוֹנָה כְּׁשֶמַּתְחִילָה לְהִתְגַּלּוֹת אֶל הָאָָדם, )ברגע( רוֹמֶזֶת לוֹ  בֹּא וְּראֵה, כָּךְ הִיא ד
בְֶּרמֶז. אִם יוֵֹדעַ - אָז טוֹב, וְאִם לֹא יוֵֹדעַ - ׁשוֹלַחַת אֵלָיו וְקוֵֹראת לוֹ ּפֶתִי. וְהַתּוָֹרה אוֹמֶֶרת לְאוֹתוֹ 

ֹ. זֶהוּ ׁשֶכָּתוּב מִי פֶתִי יָֻסר הֵנָּה חֲסַר לֵב וְגוֹ'.  ָלְחָה אֵלָיו: אִמְרוּ לְאוֹתוֹ הַּפֶתִי ׁשֶיִּקְַרב לְכָאן וַאֲדַבֵּר עִמּו ׁשֶּשׁ
ֹ, עַד ׁשֶיִּתְבּוֹנֵן לְאַט לְאַט,  ְּבִָרים לְפִי ַדְרכּו קַָרב אֵלֶיהָ, וּמַתְחִילָה לְדַבֵּר עִמּוֹ מֵאַחַר ּפָרֹכֶת ׁשֶּפוֶֹרשֶׂת לוֹ ד

ְָּרׁש.  וְזֶהוּ הַד

לְבָתַר, תִּׁשְתָּעֵי בַּהֲדֵיהּ, מִבָּתַר ׁשוּׁשִיפָא דָּקִיק, מִלִּין דְּחִידָה, וְדָא אִיהוּ הַגָּדָה. לְבָתַר דְּאִיהוּ ָרגִיל לְגַבָּהּ, 
אִתְגְּלִיאַת לְגַבֵּיהּ אַנְּפִין בְּאַנְּפִין, וּמְלִילַת בַּהֲדֵיהּ כָּל ָרזִין סְתִימִין דִּילָהּ, וְכָל אְָרחִין סְתִימִין, דַּהֲווֹ בְּלִבְּאָה 

טְמִיִרין, מִיּוֹמִין קַדְמָאִין. כְּדֵין )דף צ''ט ע''ב( אִיהוּ בַּר נָׁש ׁשְלִים, בַּעַל תּוָֹרה וַדַּאי, מָאֵרי דְּבֵיתָא, דְּהָא 
כָּל ָרזִין דִּילָהּ גְּלִיאַת לֵיהּ, וְלָא ְרחִיקַת, וְלָא כַּסִּיאַת מִינֵּיהּ כְּלוּם.

 
ִּבְֵרי חִיָדה, וְזוֹהִי הַגָָּדה. אַחַר ׁשֶהִתְַרגֵּל אֵלֶיהָ, נִגְלֵית אֵלָיו פָּנִים  אַחַר כָּךְ תְּדַבֵּר עִמּוֹ מֵאַחַר פִּׁשְפֵּׁש קָטָן ד

ְָּרכִים הַנִּסְתָּרוֹת ׁשֶהָיוּ ׁשְמוִּרים בְּלִבָּהּ מִיָּמִים  בְּפָנִים וּמְדַבֶֶּרת עִמּוֹ כָּל הַסּוֹדוֹת הַנִּסְתִָּרים ׁשֶלָּהּ, וְכָל הַד
ֹ, וְלֹא  ַּאי, בַּעַל הַבַּיִת, ׁשֶהֲֵרי כָּל סוֹדוֹתֶיהָ גִּלְּתָה לו ִראׁשוֹנִים, וְאָז אוֹתוֹ אָָדם הוּא ׁשָלֵם, בַּעַל תּוָֹרה וַד

ִרחֲקָה וְלֹא כִסְּתָה מִמֶּנּוּ כְּלוּם. 
ֹ, כַּךְ וְכָךְ הוּא. כְּדֵין חָמֵי,  אָמְָרה לֵיהּ, חָמִית מִלָּה דְִּרמִזָא דְּקָא ָרמִיזְנָא לָךְ בְּקַדְמִיתָא, כַּךְ וְכָךְ ָרזִין הֲוו

 ,ּ ּ. וּכְדֵין ּפְׁשָטֵיהּ דִּקְָרא, כְּמָה דְּאִיהו )ס''א דעלאין( דְּעַל אִינּוּן מִלִּין לָאו לְאוֹסָפָא, וְלָאו לְמִגְַרע מִנַּיְיהו
דְּלָאו לְאוֹסָפָא וְלָא לְמִגְַרע אֲפִילּוּ אָת חַד. וְעַל דָּא, בְּנִי נָׁשָא אִצְטְִריכוּ לְאִזְדַּהֲָרא, וּלְמְִרדַּף אֲבַתְָרא 

דְּאוַֹריְיתָא, לְמֶהוֵי ְרחִימִין דִּילָהּ, כְּמָה דְּאִתְּמַר.
 

ְּבַר הֶָרמֶז ׁשֶָרמַזְתִּי לְךְ בַּתְּחִלָּה? כָּךְ וְכָךְ הָיוּ הַסּוֹדוֹת, כָּךְ וְכָךְ הוּא. וְאָז רוֹאֶה  ֹ, ָראִיתָ ד אוֹמֶֶרת לו
ְּבִָרים הַלָּלוּ אֵין לְהוֹסִיף וְאֵין לִגְרֹעַ מֵהֶם, וְאָז פְּׁשַט הַכָּתוּב כְּמוֹ ׁשֶהוּא, ׁשֶלֹּא  )שהעליונים( ׁשֶעַל הַד

לְהוֹסִיף וְלֹא לִגְרֹעַ אֲפִלּוּ אוֹת אַחַת. וְעַל כָּךְ אֲנָׁשִים צְִריכִים לְהִזָּהֵר וְלְִרדּף אַחֲֵרי הַתּוָֹרה לִהְיוֹת 
אוֹהֲבִים ׁשֶלָּהּ, כְּמוֹ ׁשֶנִּתְבָּאֵר. 
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 שיעור 2: שיר השירים - מנעול שאבדו מפתחותיו 
או מפתח הקסם?

זוהר ח"ב, יח ע"א - יט ע"א )מדרש הנעלם(
וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, רבי אלעזר פתח שיר השירים אשר לשלמה,

תנא כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עלה בחפץ לפניו 
וברא את השמים בימינו והארץ בשמאלו

ועלה בחפץ לפניו לנהוג היום והלילה
וברא המלאכים הממונים בחסדו לומר שירה ביום

וברא המלאכים הממונים לומר שירה בלילה
הדא הוא דכתיב )תהלים מב( יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי,

אלו מימין ואלו משמאל אלו מקשיבים שירת היום שירתם של ישראל קדוש...
ותנא אלו האומרים שירה בלילה אלו הם שרים על כל בעלי שיר,

וכשפותחין ]החיים[ שירה
מוסיפין העליונים רוח לדעת ולהכיר ולהשיג מה שלא השיגו  

שמים וארץ, ומוסיפין כח בהאי שירה,
אמר רבי נחמיה אשרי הזוכה לדעת באותו שיר

דתניא כל הזוכה באותו שיר ידע בענייני התורה והחכמה ויאזין ויחקור ויוסיף כח וגבורה
במה שהיה ובמה שעתיד להיות ובזה זכה שלמה לדעת..

ועשה ספר מאותו השיר ממש  והיינו דכתיב עשיתי לי שרים ושרות, )קהלת ב, ח(.
כלומר קניתי לי לדעת שיר מאותן השרים העליונים.

והיינו דכתיב שיר השירים כלומר שיר של אותם שרים של מעלה,
שיר שכולל כל ענייני התורה והחכמה וכח וגבורה במה שהיה ועתיד להיות

שיר שהשרים של מעלה משוררים.
א"ר אלעזר אלו השרים עמדו עד שנולד לוי. משנולד לוי ואילך אמרו שיר.

כיון שנולד משה ונמשח אהרן ונתקדשו הלוים נשלם השיר ועמדו השרים על משמרתם.  
ואמר רבי אלעזר באותה שעה שנולד לוי פתחו למעלה ואמרו

מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי )שיר השירים ח, א(.
כיון שיצאו משבט לוי המשוררים של מטה והתקדשו כולם ועמדו על משמרותם,

והיו אלה לנוכח אלה חברים כאחד והעולמות אחד ומלך אחד שוכן עליהם.
בא שלמה ועשה ספר מאותו שיר של אותם שרים ונסתם החכמה בו,

א"ר יהודה למה נקראו השרים של מטה לוים? על שנלוים וחברים  למעלה כאחד,
והשומע נלוה ונדבק נפשו למעלה,

 
ועל כן אמרה לאה )בראשית כט( ילוה אישי אלי. 

זוהר שיר השירים, זוהר חדש,  ע ט"ד
"הַגִּיָדה לִּי, ׁשֶאָהֲבָה נַפְׁשִי, אֵיכָה תְִרעֶה, אֵיכָה תְַּרבִּיץ בַּצָּהֳָריִם; ׁשַלָּמָה אֶהְיֶה כְּעֹטְיָה, עַל עְֶדֵרי 

".ָ חֲבֵֶריך
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אשרי כל אלה העוסקים בתורה לדעת חכמת קונם ויודעים הם ומתבוננים בסודות עליונים...
החכמה הצריכה לו לאדם היא:
אחד שידע להתבונן בסוד קונו.

ואחד שידע את גופו ויכיר מי הוא, ואיר נברא ומאין בא ולאן ילך,
ותיקון הגוף איך נתקן, ואיך הוא עתיד להיכנס בדין לפני המלך הקדוש.

ואחד שידע להתבונן ברזי נשמתו, מה היא הנפש שבו ומאין באה
ועל מה באה בגוף זה, טיפה סרוחה, שהיום כאן ומחר בקבר.

ואחד שיתבונן בעולם הזה וידע את העולם שהוא בו ועל מה נתקן.
ואחר כך בסודות עליונים של העולם של מעלה להכיר את קונו.

וכל זה יתבונן האדם מתוך סודות התורה...

זוהר תרומה, ח"ב, קמג ע"א – קמז ע"א )דרשת שיר השירים(

ּ, כַּד מָטוּ לְמָתָא, אִתְחֲׁשָךְ לֵילְיָא. אָמַר ִרבִּי  אָזְלו
ָּא, אַנְהִיר לָן בְּהַאי אְָרחָא,  ְּיוֹמָא ד ׁשִמְעוֹן, כְּמָה ד
ְּאָתִי, אוּף הָכִי הַאי לֵילְיָא,  לְמִזְכֵּי בֵּיהּ בְּעָלְמָא ד

ְּאָתִי, וּלְאַעֲּטְָרא  יַנְהִיר לָן, לְמִזְכֵּי לָן לְעָלְמָא ד
ְּהָא  ָּא קָמֵי עַתִּיק יוֹמִין ד ִּימָמָא בְּלֵילְיָא ד מִלִּין ד

ִָּרין אַחֲָרנִין.  ָּא ׁשְלִים, לָא יִׁשְתְּכַּח בְּכָל ד כְּיוֹמָא ד
ְּאָתֵי. ֵּין, וּבְעָלְמָא ד זַכָּאָה חוּלָקָנָא בְּעָלְמָא ד

ּ, כְּׁשֶהִגִּיעוּ לָעִיר נֶחְׁשַךְ הַלַּיְלָה. אָמַר ַרבִּי  הָלְכו
ֶֶּרךְ הַזּוֹ לִזְכּוֹת  ׁשִמְעוֹן, כְּמוֹ ׁשֶיּוֹם זֶה מֵאִיר לָנוּ בַּד

בּוֹ בָּעוֹלָם הַבָּא, אַף כָּךְ הַלַּיְלָה הַזֶּה יָאִיר לָנוּ 
ְּבִָרים ׁשֶל הַיּוֹם  לְזַכּוֹתֵנוּ לָעוֹלָם הַבָּא, וּלְעַּטֵר ד

בַּלַּיְלָה הַזֶּה לִפְנֵי עַתִּיק הַיָּמִים. ׁשֶהֲֵרי כְּמוֹ הַיּוֹם 
ָלֵם הַזֶּה לֹא יִמָּצֵא בְּכָל הַדּוֹרוֹת הָאֲחִֵרים.  הַּשׁ

אַׁשְֵרי חֶלְקֵנוּ בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא.

ְַּרבִּי ׁשִמְעוֹן, וְַרבִּי אֶלְעָזָר וְַרבִּי  עָאלוּ לְבֵיתֵיהּ ד
ְּאִתְּפְלַג לֵילְיָא.  אַבָּא וְַרבִּי יוֹסִי עִמְּהוֹן. בָּתּוֹ עַד ד
ְּאִתְּפְלַג לֵילְיָא, אָמַר ַרבִּי ׁשִמְעוֹן לְחַבְַריָּא,  כֵּיוָן ד

ִּיׁשָא לְעֵילָּא,  ָּן אִיהוּ לְאַעְּטְָרא ְרתִיכָא קַד עִיד
ִּילָן. אָמַר לֵיהּ לְַרבִּי יוֹסִי, אַנְתְּ  ְּלוּתָא ד בְּאִׁשְתַּד
ְּלָא אִׁשְתְּמָעוּ מִילָךְ בְּהַאי יוֹמָא בֵּינָנָא, אַנְתְּ  ד

ָּן  ְּהָא הַׁשְתָּא עִיד הֲוֵי ׁשֵירוּתָא, לְאַנְהָָרא לֵילְיָא, ד
ּ, לְאַנְהָָרא עֵילָּא וְתַתָּא. ְרעוּתָא אִיהו

נִכְנְסוּ לְבֵיתוֹ ׁשֶל ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, וְַרבִּי אֶלְעָזָר וְַרבִּי 
אַבָּא וְַרבִּי יוֹסֵי עִמָּם. לָנוּ עַד ׁשֶנֶּחֱלַק הַלַּיְלָה. 

כֵּיוָן ׁשֶנֶּחֱלַק הַלַּיְלָה, אָמַר ַרבִּי ׁשִמְעוֹן לַחֲבִֵרים, 
זְמַן הוּא לְעַּטֵר אֶת הַמְֶּרכָּבָה הַקְּדוֹׁשָה לְמַעְלָה 

ּ. אָמַר לְַרבִּי יוֹסֵי, אַתָּה ׁשֶלֹּא  ְּלוּתֵנו בְּהִׁשְתַּד
ּ, אַתָּה תִּהְיֶה  נִׁשְמְעוּ ְדבֶָריךְ בַּיּוֹם הַזֶּה בֵּינֵינו

ֵראׁשִית לְהָאִיר הַלַּיְלָה, ׁשֶהֲֵרי עַכְׁשָו עֵת ָרצוֹן 
הִיא לְהָאִיר מַעְלָה וּמַּטָה.

ִיִרים אֲׁשֶר  ּפָתַח ַרבִּי יוֹסִי וְאָמַר, ׁשִיר הַּשׁ
ָּא אִתְּעַר לָהּ ׁשְלֹמֹה מַלְכָּא,  לִׁשְלֹמֹה. ׁשִיָרתָא ד

 ,ּ ֻּלְּהוּ אִׁשְתְּלִימו ְּׁשָא, וְעָלְמִין כ כַּד אִתְבְּנִי בֵּי מַקְד
עֵילָּא וְתַתָּא בִּׁשְלְמוּתָא חֲָדא. וְאַף עַל גַּב 

ָּא לָא  ְּחַבְַריָּיא ּפְלִיגָּן בְּהַאי, אֲבָל ׁשִיָרתָא ד ד
ּ, כַּד סִיהֲָרא אִתְמַלְיָא  אִתְּמַר, אֶלָּא בִּׁשְלִימו

ִּלְעֵילָּא  ְּׁשָא אִתְבְּנִי כְּגַוְונָא ד ּ, וּבֵי מַקְד בִּׁשְלִימו
ְּׁשָא לְתַתָּא, לָא הֲוָה  ְּאִתְבְּנֵי בֵּי מַקְד בְּׁשַעֲתָא ד

ְּאִתְבְֵּרי  חְֶדוָה קָמֵיהּ קוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא, מִיּוֹמָא ד
עָלְמָא, כְּהַהוּא יוֹמָא...

ִיִרים אֲׁשֶר  ּפָתַח ַרבִּי יוֹסֵי וְאָמַר, ׁשִיר הַּשׁ
לִׁשְלֹמֹה. ׁשִיר זֶה עוֵֹרר אוֹתָהּ ׁשְלֹמֹה הַמֶּלֶךְ 

 ,ּ ָּׁש, וְכָל הָעוֹלָמוֹת נִׁשְלְמו כְּׁשֶנִּבְנָה בֵּית הַמִּקְד
מַעְלָה וּמַּטָה, בִּׁשְלֵמוּת אַחַת. וְאַף עַל גַּב 

ׁשֶהַחֲבִֵרים חָלְקוּ בָזֶה )מתי נאמר(, אֲבָל ׁשִיָרה זוֹ 
לֹא נֶאֶמְָרה אֶלָּא בִּׁשְלֵמוּת. כְּׁשֶהַלְּבָנָה הִתְמַלְּאָה 

ָּׁש נִבְנָה כְּמוֹ ׁשֶלְּמַעְלָה  בִּׁשְלֵמוּת, וּבֵית הַמִּקְד
ָּׁש לְמַּטָה, לֹא הָיְתָה  בְּׁשָעָה ׁשֶנִּבְנָה בֵּית הַמִּקְד
שִׂמְחָה לִפְנֵי הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא מִיּוֹם ׁשֶנִּבְָרא 

הָעוֹלָם כְּמוֹ אוֹתוֹ הַיּוֹם...
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ד"ר שפרה אסוליןהגידה לי שאהבה נפשי בפרדס שיר השירים על פי הזוהר

וְאִתְבָּסַם עָלְמָא, וְאִתְּפָתְחוּ כָּל מַׁשְקוֹפֵי עִלָּאִין 
לְאַנְהָָרא, וְלָא הֲוָה חְֶדוָה בְּכָל עָלְמִין כְּהַהוּא 

יוֹמָא, כְֵּדין ּפָתְחוּ עִלָּאֵי וְתַתָּאֵי וְאָמְרוּ ׁשִיָרתָא, 
ְּאִינּוּן מְנַגְּנִין  ִיִרים. ׁשִיָרתָא ד וְהַיְינוּ ׁשִיר הַּשׁ

ָּא  ִּמְנַגְנָן לְקוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא...וְׁשִיָרתָא ד ד
ִּׁשְלָמָא  אִתְתַּקְנַת לְגַבֵּי מַלְכָּא עִלָּאָה, מַלְכָּא ד

ָּא אִיהִי מְעַלְּיָא, מִכָּל  ִּילֵיהּ. וְתוּׁשְבְּחָא ד ד
ָּא  ְּאִתְגְלֵי תּוּׁשְבַּחְתָּא ד תּוּׁשְבְּחָן קְַדמָאֵי. יוֹמָא ד
)בעלמא( בְּאְַרעָא, הַהוּא יוֹמָא אִׁשְתְּכַח ׁשְלִימוּ 

ָּא אִיהוּ קֶֹדׁש קֳָדׁשִים... בְּכֹלָּא, וְעַל ד

וְהִתְבַּּשֵׂם הָעוֹלָם, וְנִפְתְּחוּ כָּל הַמַּׁשְקוֹפִים 
הָעֶלְיוֹנִים לְהָאִיר, וְלֹא הָיְתָה שִׂמְחָה בְּכָל 

הָעוֹלָמוֹת כְּמוֹ אוֹתוֹ הַיּוֹם. אָז ּפָתְחוּ עֶלְיוֹנִים 
ִיִרים.  וְתַחְתּוֹנִים וְאָמְרוּ ׁשִיָרה, וְזֶהוּ ׁשִיר הַּשׁ

ׁשִיר ׁשֶאוֹתָם הַמְנַגְּנִים ׁשֶמְּנַגְּנִים לַקָּדוֹׁש-בָּרוּךְ-
הוּא...וְׁשִיָרה זוֹ נִתְקְנָה לַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן, הַמֶּלֶךְ 

ָלוֹם ׁשֶלּוֹ. וְהַתִּׁשְבַּחַת הַזּוֹ הִיא מְֻעלָּה מִכָּל  ׁשֶהַּשׁ
הַתִּׁשְבָּחוֹת הִָראׁשוֹנוֹת. הַיּוֹם ׁשֶהִתְגַּלְּתָה תִׁשְבַּחַת 

זוֹ )בעולם( בָּאֶָרץ, בְּאוֹתוֹ יוֹם נִמְצְאָה ׁשְלֵמוּת 
בַּכֹּל, וְלָכֵן הוּא קֶֹדׁש קָָדׁשִים...

ְּכָל  ְּאִיהִי כְּלָלָא ד ָּא ׁשִיָרתָא, ד ׁשִיָרתָא ד
ְּעִלָאֵי וְתַתָּאֵי מִתְעֵָרי לְגַבָּהּ.  אוַֹריְיתָא. ׁשִיָרתָא ד
ְּאִיהוּ  ִּלְעֵילָּא, ד ְּעָלְמָא ד ְּאִיהִי כְּגַוְונָא ד ׁשִיָרתָא ד

ִּיׁשָא עִלָּאָה,  ִּׁשְמָא קַד ׁשַבָּת עִלָּאָה. ׁשִיָרתָא ד
ָּא אִיהוּ קֶֹדׁש קֳָדׁשִים.  אִתְעַּטַר בְּגִינֵיהּ. וְעַל ד
ְּכָל מִלּוֹי בְִּרחִימוּ וּבְחְֶדוָה  מַאי טַעְמָא. בְּגִין ד

כֹּלָּא...

שִיָרה זוֹ ׁשִיָרה, ׁשֶהִיא כְּלָל ׁשֶל כָּל הַתּוָֹרה. 
ׁשִיָרה ׁשֶעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים מִתְעוְֹרִרים אֵלֶיהָ. 

ׁשִיָרה ׁשֶהִיא כְּמוֹ הָעוֹלָם ׁשֶלְּמַעְלָה, ׁשֶהוּא ׁשַבָּת 
ֵם הַקָּדוֹׁש הָעֶלְיוֹן מִתְעַּטֵר  הָעֶלְיוֹנָה. ׁשִיָרה ׁשֶהַּשׁ

בִּׁשְבִילָהּ, וְלָכֵן הוּא קֶֹדׁש קָָדׁשִים. מָה הַּטַעַם? 
ְּבָָריו בְּאַהֲבָה וְשִׂמְחָה הַכֹּל... וּם ׁשֶכָּל ד מִּשׁ

ְּכָל  ָּא, אִיהִי כְּלָלָא ד ְּׁשִיָרתָא ד תּוּׁשְבַּחְתָּא ד
ִּבְֵראׁשִית, כְּלָלָא  ְּכָל עוֹבָָדא ד אוַֹריְיתָא. כְּלָלָא ד

ְּמִצְַריִם. וְכַד נָפְקוּ  ְּגָלוּתָא ד ַּאֲבָהָן, כְּלָלָא ד ְָּרזָא ד ד
ְּיַמָּא. כְּלָלָא  יִשְָׂראֵל מִמִּצְַריִם. וְתוּׁשְבַּחְתָּא ד
ְּהַר סִינַי. וְכַד אָזְלוּ  ְּיוֹ''ד אֲמִיָרן. וְקִיּוּמָא ד ד

ְּעָאלוּ לְאְַרעָא, וְאִתְבְּנֵי  יִשְָׂראֵל בְּמְַדבְָּרא, עַד ד
ִּיׁשָא  ִּׁשְמָא קַד ְּעִטוָּרא ד ְּׁשָא. כְּלָלָא ד בֵּי מַקְד

עִלָּאָה, בְִּרחִימוּ וּבְחְֶדוָה. 

ִיָרה הַזּוֹ הִיא כְּלָל ׁשֶל כָּל הַתּוָֹרה.  תִּׁשְבַּחַת הַּשׁ
הַכְּלָל ׁשֶל כָּל מַעֲשֵׂה בְֵראׁשִית. הַכְּלָל ׁשֶל סוֹד 

הָאָבוֹת. הַכְּלָל ׁשֶל גָּלוּת מִצְַריִם, וּכְׁשֶיָּצְאוּ 
יִשְָׂראֵל מִמִּצְַריִם, וְתִׁשְבַּחַת הַיָּם. הַכְּלָל ׁשֶל יוֹ''ד 

אֲמִירוֹת וְקִיּוּם ׁשֶל הַר סִינַי. וּכְׁשֶהָלְכוּ יִשְָׂראֵל 
ָּׁש.  בַּמְִּדבָּר, עַד ׁשֶנִּכְנְסוּ לָאֶָרץ וְנִבְנָה בֵּית הַמִּקְד
ֵם הַקָּדוֹׁש הָעֶלְיוֹן בְּאַהֲבָה  הַכְּלָל ׁשֶל עִּטוּר הַּשׁ

וְשִׂמְחָה.

ְּיִשְָׂראֵל בֵּינֵי עֲמַמְיָא,  ְּגָלוּתְהוֹן ד כְּלָלָא ד
ִּתְחִיַית הַמֵּתִים, עַד  ִּלְהוֹן. כְּלָלָא ד וּפוְּרקָנָא ד

ַּהֲוֵי,  ְּהֲוָה, וּמַאי ד ְּאִיהִי ׁשַבָּת לַיְיָ'. מַאי ד יוֹמָא ד
ְּזַמִּין לְמֶהֱוֵי, לְבָתַר בְּיוֹמָא ׁשְבִיעָאָה, כַּד  וּמַאי ד

ִיִרים. יְהֵא ׁשַבָּת לַיְיָ', כֹּלָּא אִיהוּ בְּׁשִיר הַּשׁ

הַכְּלָל ׁשֶל גָּלוּת יִשְָׂראֵל בֵּין הָעַמִּים וְהַגְֻּאלָּה 
ׁשֶלָּהֶם. הַכְּלָל ׁשֶל תְּחִיַּת הַמֵּתִים, עַד לַיּוֹם ׁשֶהוּא 

ֶעָתִיד  ֶיִּהְיֶה, וּמַה ּשׁ ֶהָיָה, וּמַה ּשׁ ׁשַבָּת לַה'. מַה ּשׁ
ְבִיעִי, כְּׁשֶתִּהְיֶה ׁשַבָּת לַה',  לִהְיוֹת אַחַר הַיּוֹם הַּשׁ

ִיִרים. הַכֹּל נִמְצָא בְּׁשִיר הַּשׁ

ִיִרים, תְֵּרין. אֲׁשֶר,  הָכִי אוֹלִיפְנָא, ׁשִיר, חַד. הַּשׁ
ְּאִתְיְהִיב כּוֹס ׁשֶל בְָּרכָה  ָּא, ד הָא תְּלָת. וְָרזָא ד

וְאִתְנְטִיל בֵּין יְמִינָא וּשְׂמָאלָא. וְכֹלָּא אִתְּעַר לְגַבֵּי 
ִּילֵיהּ. וּבְהַאי אִסְתַּלָּק ְרעוּתָא  ִּׁשְלָמָא ד מַלְכָּא ד

ִּיׁשָא  ְּאֵין סוֹף. ְרתִיכָא קַד לְעֵילָּא לְעֵילָּא בְָּרזָא ד
ָּוִד  ְּהָא אֲבָהָן אִינּוּן ְרתִיכָא, ד הָכָא אִׁשְתְּכַח. ד

ְִּרתִיכָא  מַלְכָּא אִתְחֲבָּר עִמְּהוֹן, אִינּוּן אְַרבַּע ָרזָא ד
ְ, אְַרבַּע תֵּיבִין בְּהַאי  ִּיׁשָא עִלָּאָה. וּבְגִין כַּך קַד

ִּיׁשָא ׁשְלֵימָתָא...  ְִּרתִיכָא קַד  קְָרא קְַדמָאָה, ָרזָא ד
מִכָּאן וּלְהָלְאָה, ָרזָא לְחַכִּימִין אִתְמְסָר.

ִיִרים - ׁשְנַיִם. אֲׁשֶר  כָּךָ לָמְַדנוּ: ׁשִיר - אֶחָד. הַּשׁ
- הֲֵרי ׁשְלֹׁשָה. וְסוֹד זֶה - ׁשֶנִּתְּנָה כּוֹס ׁשֶל בְָּרכָה 

וְנִּטֶלֶת בֵּין יָמִין וּשְׂמֹאל. וְהַכֹּל מִתְעוֵֹרר לַמֶּלֶךְ 
ָלוֹם ׁשֶלּוֹ. וּבָזֶה עוֹלֶה ָרצוֹן לְמַעְלָה לְמַעְלָה  ׁשֶהַּשׁ

בְּסוֹד הָאֵין סוֹף. כָּאן נִמְצֵאת מְֶרכָּבָה קְדוֹׁשָה, 
ׁשֶהֲֵרי הָאָבוֹת הֵם הַמְֶּרכָּבָה, וְָדוִד הַמֶּלֶךְ מִתְחַבֵּר 

עִמָּם, וְהֵם אְַרבָּעָה, סוֹד הַמְֶּרכָּבָה הַקְּדוֹׁשָה 
הָעֶלְיוֹנָה וְלָכֵן אְַרבַּע תֵּבוֹת בַּּפָסוּק הִָראׁשוֹן הַזֶּה, 

ְלֵמָה...  סוֹד הַמְֶּרכָּבָה הַקְּדוֹׁשָה הַּשׁ
מִכָּאן וָהָלְאָה נִמְסָר הַסּוֹד לַחֲכָמִים.
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וְתוּ אִית בֵּיהּ ָרזָא ּפְנִימָאָה...הָכָא אִית 
ְּמַר הָכָא, לָא אֵימָא. תָּנֵינָן  לְאִסְתַּכְּלָא, וְאִי לָאו ד

ִּלְעֵילָּא,  ְּעָלְמָא ד ָּא, אִיהוּ כְּגַוְונָא ד ְּעָלְמָא ד ד
ְּהֲוָה בְּהַאי עָלְמָא, הָכִי  ִּלְעֵילָּא כָּל מַה ד וְעָלְמָא ד
אִיהוּ לְעֵילָּא, אִי נָחָׁש גִָּרים מוֹתָא לְאָָדם לְתַתָּא, 

ָּא סִתְֵרי אוַֹריְיתָא,  לְעֵילָּא אֲמַאי?...אֶלָּא כָּל ד
ּ. תָּא חֲזֵי וְהָכִי  וְנָחָׁש בְּכֹלָּא אַתְקִין גְִּריעו

ְּעָבַד קוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא אוֹלִיפְנָא, כָּל מָה ד

וְעוֹד יֵׁש בּוֹ סוֹד ּפְנִימִי...כָּאן יֵׁש לְהִתְבּוֹנֵן, וְאִם 
מוִֹרי לֹא כָאן - לֹא אֹמַר. ׁשָנִינוּ ׁשֶהָעוֹלָם הַזֶּה 

הוּא כְּמוֹ הָעוֹלָם ׁשֶלְּמַעְלָה, וְהָעוֹלָם ׁשֶלְּמַעְלָה - 
ֶיֶּׁשְנוֹ בָּעוֹלָם הַזֶּה, כָּךְ זֶה לְמַעְלָה. אִם  כָּל מַה ּשׁ

הַנָּחָׁש גַָּרם מָוֶת לָאָדָם לְמַּטָה, אָז לָמָּה לְמַעְלָה? 
ָה )למטה(, ׁשֶבִּגְלַל הַנָּחָׁש  אִם תֹּאמַר )עוד( לָאִּשׁ

נִגְַרע הָאוֹר, ׁשֶהֲֵרי לִפְעָמִים הַלְּבָנָה גּוַֹרעַת אוָֹרהּ 
וּבְאוֹתוֹ זְמַן הִיא מֵתָה, הַזָּכָר לָמָּה?...אֶלָּא כָּל 
זֶה סִתְֵרי תוָֹרה, וְהַנָּחָׁש תִּקֵּן בַּכֹּל גְִּריעוּת. בּא 

ֶעָשָׂה הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ  ּ, כָּל מַה ּשׁ וְּראֵה, וְכָךְ לָמְַדנו
הוּא

 ,ּ ְִּדכַר וְנוּקְבָּא אִיהו עֵילָּא וְתַתָּא, כֹּלָּא בְָּרזָא ד
ְַּרגִּין אִינּוּן לְעֵילָּא, מְׁשַנְיָין אִלֵּין מֵאִלֵּין.  וְכַמָּה ד

ְַּרגִּין  ְּאָָדם, וְאִינּוּן ד ְַּרגָּא ָרזָא ד וּמִַדְרגָּא עַד ד
ְּאִינּוּן זִינָא חֲָדא, עָבַד לוֹן קוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא  ד
ְּאָָדם...  ְּסַלְּקִין בְָּרזָא ד ְּחָד גּוּפָא, עַד ד ִּיּוּקְנָא ד ד
ּ, אֲבָל אָָדם  ְּכַר וְנוּקְבָּא אִיהו וּבְכָל אֲתָר אָָדם ד

ָּא  ִּיׁשָא עִלָּאָה, אִיהוּ ׁשַלְטָא עַל כֹּלָּא, ד ְּאִיהוּ קַד ד
ָּא בְּכֹלָּא מָנַע  יָהִיב מְזוֹנָא וְחַיִּין לְכֹלָּא. וְעִם כָּל ד

נְהוָֹרא הַאי חִוְיָא תַּקִּיפָא...

לְמַעְלָה וּלְמַּטָה, הַכֹּל הוּא בְּסוֹד ׁשֶל זָכָר וּנְקֵבָה, 
 .ּ וְכַמָּה ְדָרגוֹת הֵן לְמַעְלָה מְׁשֻנּוֹת אֵלּוּ מֵאֵלּו

ְָּרגוֹת  ְַּרגָּה סוֹד ׁשֶל אָָדם, וְאוֹתָן ד ְַּרגָּה עַד ד וּמִד
ׁשֶהֵן מִין אֶחָד, עָשָׂה אוֹתָן הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא 

ְּיוֹקָן ׁשֶל גּוּף אֶחָד, עַד ׁשֶעוֹלִים בְּסוֹד ׁשֶל  ד
אָָדם... וּבְכָל מָקוֹם אָָדם הוּא זָכָר וּנְקֵבָה, אֲבָל 
אָָדם ׁשֶהוּא קָדוֹׁש עֶלְיוֹן, הוּא ׁשוֹלֵט עַל הַכֹּל, 

זֶה הַנּוֹתֵן מָזוֹן וְחַיִּים לַכֹּל. וְעם כל זה, בַּכֹּל מָנַע 
אוֹר הַנָּחָׁש הַקָּׁשֶה...

ְּאִתְבְֵּרי אָָדם,  לָא הֲוָה בַּר נָׁש בְּעָלְמָא מִיּוֹמָא ד
ְּזִוּוּגָא לְעֵילָּא,  ּ, וּמִלִּין ד ְּיֵעִיל ְרחִימוּ וְחָבִיבו ד

ִּלְעֵילָּא  ְּאִיהוּ אַתְקִין זִוּוּגָא ד בַּר ׁשְלמֹה מַלְכָּא, ד
בְּקְַדמִיתָא, וּלְבָתַר זַמִין לוֹן כַּחֲָדא בְּבֵיתָא 

ָּוִד וּׁשְלֹמֹה בְֵּריהּ,  ְּאַתְקִין לוֹן. זַכָּאִין אִינּוּן ד ד
ְּאָמַר  ִּלְעֵילָּא. מִיּוֹמָא ד ְּאִינּוּן אַתְקִינוּ זִוּוּגָא ד ד
לָהּ קוְּדׁשָא בְִּריךְ הוּא לְסִיהֲָרא, זִילִי וְאַזְעִיִרי 

ַּוְּוגַת בְּזִוּוּגָא ׁשְלִים בְּׁשִמְׁשָא, בַּר  ְ, לָא אִזְד גְַּרמִיך
כַּד אָתָא ׁשְלמֹה מַלְכָּא.

לֹא הָיָה אָָדם בָּעוֹלָם מִיּוֹם ׁשֶנִּבְָרא אָָדם 
ׁשֶיַּכְנִיס אַהֲבָה וַחֲבִיבוּת וְִדבְֵרי זִוּוּג לְמַעְלָה 
ּפְָרט לִׁשְלֹמֹה הַמֶּלֶךְ ׁשֶתִּקֵּן הַזִּוּוּג ׁשֶלְּמַעְלָה 

בִָּראׁשוֹנָה, וְאַחַר כָּךְ הִזְמִין אוֹתָם כְּאֶחָד בַּבַּיִת 
ָּוִד וּׁשְלֹמֹה בְּנוֹ ׁשֶתִּקְּנוּ  ׁשֶתִּקֵּן לָהֶם. אַׁשְֵריהֶם ד

אֶת הַזִּוּוּג ׁשֶלְּמַעְלָה. מִיּוֹם ׁשֶאָמַר הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ 
ַּוְּגָה  ְ, לֹא הִזְד הוּא לַלְּבָנָה לְכִי וְהַקְטִינִי אֶת עַצְמֵך

ֶמֶׁש, ּפְָרט לִכְׁשֶבָּא הַמֶּלֶךְ  בְּזִוּוּג ׁשָלֵם עִם הַּשׁ
ׁשְלֹמֹה.

ַּבְּקָא  ְַּרגִּין, לְאִתְד ִיִרים, הָא הָכָא חָמֵׁש ד ׁשִיר הַּשׁ
ִיִרים, תְֵּרין, הָא  ְּאָתֵי. ׁשִיר, חַד. הַּשׁ בְּעָלְמָא ד

תְּלַת. אֲׁשֶר, הָא אְַרבְּעָה. לִׁשְלֹמֹה, הָא חַמְׁשָה. 
ְּחַמְׁשִין, ָרזָא  ְּהָא יוֹמָא ד ּ. ד בְּחַמִׁשָאָה אִיהו

...ּ ְּיוֹבְלָא אִיהו ד

ְָּרגוֹת לְִדבֹּק  ִיִרים - הֲֵרי כָּאן חָמֵׁש ד ׁשִיר הַּשׁ
ִיִרים - ׁשְתַּיִם.  בָּעוֹלָם הַבָּא. ׁשִיר - אַחַת. הַּשׁ

הֲֵרי ׁשָלֹׁש. אֲׁשֶר - הֲֵרי אְַרבַּע. לִׁשְלֹמֹה - הֲֵרי 
ִים הוּא  חָמֵׁש. בַּחֲמִיׁשִי הוּא. ׁשֶהֲֵרי יוֹם הַחֲמִּשׁ

סוֹד הַיּוֹבֵל...

ְּעָבַד קֶֹדׁש הַקֳָּדׁשִים לְתַתָּא, גָּנִיז וְטָמִיר,  כֵּיוָן ד
ְּקֶֹדׁש הַקֳָּדׁשִים לְתַמָּן, לְמֶעְבַּד גְּנִיזוּ  וְעָאל ָרזָא ד

ְּׁשִמּוּׁשָא ׁשְלִים, עֵילָּא וְתַתָּא כְְּדקָא יֵאוֹת. קֶֹדׁש  ד
ְּחָכְמְתָא עִלָּאָה,  הַקָָּדׁשִים אִיהוּ לְעֵילָּא, ָרזָא ד
ָּא יְָרתִין חָתָן וְכַלָּה, יָרוּתָא  וְיוֹבְלָא. כְּגַוְונָא ד

ְּאַבָּא וְאִמָא. ד

כֵּיוָן ׁשֶעָשָׂה קֶֹדׁש הַקְָּדׁשִים לְמַּטָה גָּנוּז וְטָמִיר, 
וְהִכְנִיס לְׁשָם אֶת סוֹד קֶֹדׁש הַקְָּדׁשִים לַעֲשׂוֹת 
ָלֵם לְמַעְלָה וּלְמַּטָה כָָּראוּי.  ִמּוּׁש הַּשׁ גְּנִיזַת הַּשׁ

קֶֹדׁש הַקְָּדׁשִים הוּא לְמַעְלָה, סוֹד הַחָכְמָה 
הָעֶלְיוֹנָה וְהַיּוֹבֵל. כְּמוֹ זֶה יוְֹרׁשִים הֶחָתָן וְהַכַּלָּה 

ַת הָאָב וְהָאֵם. יְֻרּשׁ
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ְּרוּ אַחֲסָנַת יְרוּתָא בְּגַוְונָא אַחֲָרא. יְרוּתָא  וְאִתְהַד
ִּיׁשָא  ִּׁשְמָא קַד ְּאַבָּא, יְָרתָא בְַּרתָּא, בִּסְלִיקוּ ד ד

ָּא, וְאִתְקְֵרי אוּף הָכִי קֶֹדׁש, חָכְמָה. יָרוּתָא  ד
ְּנָטִיל  ְּאִמָא, יִָרית בְָּרא, וְאִקְֵרי קֳָדׁשִים, בְּגִין ד ד

כָּל אִינּוּן קֳָדׁשִים עִלָּאִין, וְכָנִיׁש לוֹן לְגַבֵּיהּ. 
וּבָתַר יָהִיב לוֹן, וְאָעִיל לוֹן לְגַבֵּי כַּלָּה...

ַת הָאָב  ָה בְּגָוֶן אַחֵר. יְֻרּשׁ וְחָזְרוּ נַחֲלַת הַיְֻרּשׁ
ֵם הַקָּדוֹׁש הַזֶּה,  יְָרׁשָה הַבַּת בַּעֲלִיָּתוֹ ׁשֶל הַּשׁ

ַת הָאֵם יַָרׁש  וְנִקְָרא אַף כָּךְ קֶֹדׁש, חָכְמָה. יְֻרּשׁ
וּם ׁשֶנָּטַל אֶת כָּל אוֹתָם  הַבֵּן, וְנִקְָרא קָָדׁשִים, מִּשׁ
הַקְָּדׁשִים הָעֶלְיוֹנִים וְכִנְּסָם אֵלָיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹתֵן 

אוֹתָם וּמַכְנִיסָם לַכַּלָּה...

ִּילֵיהּ הוּא. לָא תֵּימָא הָכִי,  ָּא ד וְאִי תֵּימָא ׁשְבָחָא ד
אֶלָּא ׁשְבָחָא בַּאֲתָר עִלָּאָה אִיהוּ סַלְּקָא. אֲבָל 

ְּכָר וְנוּקְבָּא כַּחֲָדא,  הָכָא הוּא ָרזָא. כַּד מְתַּתְקְנָן ד
תְּחוֹת מַלְכָּא עִלָּאָה, כְֵּדין הַהוּא מַלְכָּא אִסְתַּלִיק 

לְעֵילָּא, וְאִתְמַלְיָא מִכָּל קִדוּׁשִין, וּמִכָּל בְִּרכָּאן, 
ִּן לְתַתָּא, וְאִתְמְלֵי וְאִָריק לְתַתָּא, וְָדא אִיהוּ  ְּנַגְד ד

ְּמַלְכָּא עִלָּאָה, כַּד אִתְמְלֵי קִדּוּׁשָן  תִּיאוּבְתֵּיהּ ד
ָּא אִיהוּ צְלוֹתִין  וּבְִרכָּאן, וְאִָריק לְתַתָּא. וְעַל ד

ְּיִתְתָּקַּן וְאִתְמַלְיָא הַהוּא מַבּוּעָא  וּבָעוּתִין, ד
עִלָּאָה...

 ,ְ ֶבַח זֶה הוּא ׁשֶלּוֹ - אַל תֹּאמַר כָּך וְאִם תֹּאמַר ׁשֶּשׁ
ֶבַח עוֹלֶה לְמָקוֹם עֶלְיוֹן. אֲבָל כָּאן הוּא  אֶלָּא הַּשׁ

סוֹד. כְּׁשֶמִּתְתַּקְנִים זָכָר וּנְקֵבָה כְּאֶחָד תַּחַת הַמֶּלֶךְ 
הָעֶלְיוֹן, אָז אוֹתוֹ מֶלֶךְ מִתְעַלֶּה לְמַעְלָה וּמִתְמַלֵּא 
וֹפְעוֹת לְמַּטָה,  וֹת וּמִכָּל הַבְָּרכוֹת ׁשֶּשׁ מִכָּל הַקְֻּדּשׁ

וּמִתְמַלֵּא וּמִֵריק לְמַּטָה, וְזוֹהִי תְּׁשוּקַת הַמֶּלֶךְ 
וֹת וּבְָרכוֹת וּמִֵריק  הָעֶלְיוֹן, כְּׁשֶמִּתְמַלֵּא קְֻדּשׁ

לְמַּטָה. ועל זה הן התפילות והבקשות, שיתתקן 
ויתמלא אותו מבוע עליון...

ְּיִתְנְהִר וְיִתְתָּקַן  ְּאִצְטְִריךְ צְלוֹתִין וּבָעוּתִין, ד מַה ד
ְּהַהוּא  ְּכֵיוָן ד ְּנָפְקָא מִנֵּיהּ נְהוָֹרא, ד הַהוּא אֲתָר ד
ִּילֵיהּ, אִתְתָּקַּן כָּל מַאן  אֲתָר מִתְתָּקְנָא, מֵחֵיזוּ ד
ְּקָאָמַר ׁשְלֹמֹה,  ִּלְתַתָּא. וּבְגִין כַּךְ תּוּׁשְבַּחְתָּא ד ד
ִּילֵיהּ,  ִּׁשְלָמָא ד ַּל אֶלָּא בְּגִין מַלְכָּא ד לָא אִׁשְתָּד

ִּילֵיהּ, כֹּלָּא  ְּאִיהוּ אִתְתָּקַּן, מֵחֵיזוּ ד ְּיִתְתָּקַּן. כֵּיוָן ד ד
יִתְתָּקַּן. וְאִי אִיהוּ לָא אִתְתָּקַּן, לֵית לָהּ תִּקּוּנָא 

לְסִיהֲָרא לְעָלְמִין, וּבְגִין כַּךְ אֲׁשֶר לִׁשְלֹמֹה. 
ְּיִתְתָּקַּן וְיִתְמַלֵי כְַּדקָא יֵאוֹת בְּקְַדמִיתָא, כְּמָה  ד

ְּאִתְּמַר... ד

ֶצְִּריכִים הַתְּפִלּוֹת וְהַבַּקָּׁשוֹת - ׁשֶיּוֹאַר  מַה ּשׁ
וִיֻתקַּן אוֹתוֹ מָקוֹם ׁשֶיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ אוֹר. ׁשֶכֵּיוָן 

ׁשֶאוֹתוֹ מָקוֹם מְֻתקָּן מִן הַמְַּראֶה ׁשֶלּוֹ, מִתְתַּקֵּן 
ֶלְּמַּטָה. וְלָכֵן הַתִּׁשְבַּחַת ׁשֶאָמַר ׁשְלֹמֹה,  כָּל מַה ּשׁ

ָלוֹם  ֵּל אֶלָּא בִּׁשְבִיל הַמֶּלֶךְ ׁשֶהַּשׁ לֹא הִׁשְתַּד
ּ, הַכֹּל  ׁשֶלּוֹ ׁשֶיִּתְתַּקֵּן. כֵּיוָן ׁשֶהִתְתַּקֵּן מִמְַּראֵהו

הִתְתַּקֵּן. וְאִם הוּא לֹא הִתְתַּקֵּן, אֵין תִּקּוּן לַלְּבָנָה 
וּם כָּךְ אֲׁשֶר לִׁשְלֹמֹה. ׁשֶיִּתְתַּקֵּן  לְעוֹלָמִים, וּמִּשׁ

וְיִתְמַלֵּא כָָּראוּי בִָּראׁשוֹנָה, כְּמוֹ ׁשֶנִּתְבָּאֵר...

ּ, מַאי קָא חָמָא ׁשְלֹמֹה  ָקֵנִי מִנְּׁשִיקוֹת ּפִיהו יִּשׁ
ְִּרחִימוּ בֵּין עָלְמָא  ְּאִיהוּ אָעִיל מִלֵּי ד מַלְכָּא, ד
ְּתוּׁשְבַּחְתָּא  עִלָּאָה לְעָלְמָא תַּתָּאָה, וְׁשֵירוּתָא ד

ּ. אֶלָּא הָא  ָקֵנִי אִיהו ּ, יִּשׁ ְּאָעִיל בֵּינַיְיהו ְִּרחִימוּ ד ד
ְּלֵית ְרחִימוּ  ּ, ד אוּקְמוּהָ )קכ''ד ע''ב( וְהָכִי אִיהו
ְּרוּחָא )דף קמ''ו ע''ב( בְּרוּחָא, בַּר  ְִּדבֵיקוּת ד ד
ְּאִיהִי  )רנ''ו ע''ב( נְׁשִיקָה. וּנְׁשִיקָה בְּפוּמָא, ד

ָּא  ִּילֵיהּ. וְכַד נַׁשְקִין ד ְּרוּחָא, וּמַפְקָנוּ ד מַבּוּעָא ד
ַּבְּקָן רוּחִין אִלֵּין בְּאִלֵּין, וַהֲווּ חַד,  לְָדא, מִתְד

וּכְֵדין אִיהוּ ְרחִימוּ חַד.

ָקֵנִי מִנְּׁשִיקוֹת ּפִיהוּ - מָה ָראָה ׁשְלֹמֹה הַמֶּלֶךְ  יִּשׁ
ִּבְֵרי אַהֲבָה בֵּין הָעוֹלָם הָעֶלְיוֹן  ׁשֶהִכְנִיס ד

לָעוֹלָם הַתַּחְתּוֹן, וְֵראׁשִית הַתִּׁשְבַּחַת ׁשֶל הָאַהֲבָה 
ָקֵנִי? אֶלָּא הֲֵרי ּפְֵרׁשוּהָ  ׁשֶהִכְנִיס בֵּינֵיהֶם הוּא יִּשׁ

ְּבֵקוּת רוּחַ בְּרוּחַ  וְכָךְ הוּא, ׁשֶאֵין אַהֲבָה ׁשֶל ד
ּפְָרט לִנְׁשִיקָה, וּנְׁשִיקָה הִיא בַּּפֶה, ׁשֶהִיא מַבּוּעַ 

ׁשֶל הָרוּחַ וְהַמּוֹצָא ׁשֶלּוֹ. וּכְׁשֶנּוֹׁשְקִים זֶה לָזֶה, 
נְִדבָּקוֹת הָרוּחוֹת אֵלֶּה בְאֵלֶּה וְנִהְיִים אֶחָד, וְאָז 

זוֹהִי אַהֲבָה אַחַת.
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ְַּרב הַמְנוּנָא סָבָא קְַדמָאָה, הֲוָה אָמַר  בְּסִפְָרא ד
ְִּרחִימוּ אִתְּפָׁשַט לְד'  עַל הַאי קְָרא, נְׁשִיקָה ד

ַּבְּקָן כַּחֲָדא, וְאִינּוּן גּוֹ ָרזָא  רוּחִין, וְד' רוּחִין מִתְד
ִּמְהֵימְנוּתָא וְסַלְּקִין בְּד' אַתְוָון, וְאִינּוּן אַתְוָון  ד

ּ, וְעִלָּאִין וְתַתָּאִין תַּלְיָין  ִּיׁשָא תָּלֵי בְּהו ִּׁשְמָא קַד ד
ּ. וּמַאן  ִיִרים תָּלֵי בְּהו ְּׁשִיר הַּשׁ ּ. וְתוּׁשְבַּחְתָּא ד בְּהו

ּ. אַהֲבָ''ה. וְאִינּוּן ְרתִיכָא עִלָּאָה. וְאִינּוּן  אִיהו
ְּכֹלָּא.  חַבְרוּתָא וְּדבֵקוּתָא וּׁשְלִימוּ ד

בְּסִפְרוֹ ׁשֶל ַרב הַמְנוּנָא סָבָא הִָראׁשוֹן הָיָה אוֹמֵר 
ֶטֶת  עַל הַּפָסוּק הַזֶּה, נְׁשִיקָה ׁשֶל אַהֲבָה מִתְּפַּשׁ
לְאְַרבַּע רוּחוֹת, וְאְַרבַּע רוּחוֹת נְִדבָּקוֹת כְּאֶחָד, 

וְהֵן בְּתוֹךְ סוֹד הָאֱמוּנָה, וְעוֹלוֹת בְּאְַרבַּע אוֹתִיּוֹת. 
ֵם הַקָּדוֹׁש תְּלוּיִים בָּהֶם,  וְאוֹתָן הָאוֹתִיּוֹת ׁשֶל הַּשׁ

וְעֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים תְּלוּיִים בָּהֶם, וְתִׁשְבַּחַת ׁשִיר 
ִיִרים תְּלוּיָה בָהֶם. וּמַה הוּא? אַהֲבָ''ה. וְהֵן  הַּשׁ

מְֶרכָּבָה עֶלְיוֹנָה. וְהֵם חֲבֵרוּת וְּדבֵקוּת וּׁשְלֵמוּת 
הַכֹּל.

אִלֵּין אַתְוָון. ד' רוּחִין אִינּוּן. וְאִינּוּן רוּחִין 
ְּכָל ׁשַיְיפֵי גּוּפָא בְּלָא עֲצִיבוּ  ְִּרחִימוּ וְחְֶדוָה ד ד

כְּלַל. ד' רוּחִין אִינּוּן בִּנְׁשִיקָה, כָּל חַד וְחַד 
כָּלִיל בְּחַבְֵריהּ. וְכַד הַאי רוּחָא כָּלִיל בְּאַחֲָרא, 

וְהַהוּא אַחֲָרא כָּלִיל בְּהַאי. אִתְעָבִידוּ תְֵּרין רוּחִין 
כַּחֲָדא. וּכְֵדין מִתְחַבְָּרן בְִּדבִּיקוּ חַד, אִינּוּן אְַרבַּע 
ָּא בְָּדא.  ָּא בְָּדא, וְאִתְכְּלִילוּ ד ּ, וְנַבְעִין ד בִּׁשְלִימו

ְטָן, )אִתְעָבִיד מֵאִינּוּן אְַרבַּע רוּחִין חַד  וְכַד מִתְּפַּשׁ
ְּכָלִיל מְד' רוּחִין. אִיבָּא, וְאִיהוּ רוּחָא חֲָדא ד

אֵלּוּ הָאוֹתִיּוֹת הֵן אְַרבַּע רוּחוֹת, וְהֵן רוּחוֹת ׁשֶל 
אַהֲבָה וְשִׂמְחָה ׁשֶל כָּל אֵיבְֵרי הַגּוּף בְּלִי עֶצֶב 

כְּלָל. אְַרבַּע רוּחוֹת הֵן בִּנְׁשִיקָה, כָּל אַחַת וְאַחַת 
כְּלוּלָה בַּחֲבְֶרתָּהּ. וּכְׁשֶהָרוּחַ הַזּוֹ כְּלוּלָה בְּאַחֶֶרת, 

וְאוֹתָהּ אַחֶֶרת כְּלוּלָה בָּזֶה, נַעֲשׂוֹת ׁשְתֵּי רוּחוֹת 
כְּאַחַת, וְאָז מִתְחַבְּרוֹת בְִּדבֵקוּת אַחַת, וְהֵן אְַרבַּע 

בִּׁשְלֵמוּת, וְנוֹבְעוֹת זוֹ מִזּוֹ וְנִכְלָלוֹת זוֹ בָּזוֹ. 
ְטוֹת, נַעֲשֶׂה מֵאוֹתָן אְַרבַּע רוּחוֹת ּפְִרי  וּכְׁשֶמִּתְּפַּשׁ

אֶחָד, וְהוּא רוּחַ אַחַת הַכְּלוּלָה מֵאְַרבַּע רוּחוֹת

ְּרוּחָא  ַּאי ד בָּכָה ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, וְאָמַר, יַָדעְנָא וַד
ִּיׁשָא עִלָּאָה קָא מְכַׁשְכְּׁשָא )ד''א מנצצא(  קַד

ָּא,  ְּהָא לָא יְהֵא כְָּדָרא ד ָּא, ד ָָּרא ד ּ, זַכָּאָה ד בְּכו
ְּהָא אוַֹריְיתָא  ְּיֵיתֵי מַלְכָּא מְׁשִיחָא. ד עַד זִמְנָא ד

ִּיקַיָּא  ְַּרת לְעַתִּיקוּתָהָא. זַכָּאִין אִינּוּן צַד אִתְהַד
ְּאָתֵי. ֵּין וּבְעָלְמָא ד בְּעָלְמָא ד

ַּאי ׁשֶרוּחַ  בָּכָה ַרבִּי ׁשִמְעוֹן וְאָמַר, יַָדעְתִּי וַד
קְדוֹׁשָה עֶלְיוֹנָה מְכַׁשְכֶּׁשֶת )מנצנצת( בָּכֶם. אַׁשְֵרי 
הַדּוֹר הַזֶּה, ׁשֶהֲֵרי לֹא יִהְיֶה כַּדּוֹר הַזֶּה עַד ׁשֶיָּבֹא 

מֶלֶךְ הַמָּׁשִיחַ, ׁשֶהֲֵרי הַתּוָֹרה חוֹזֶֶרת לְיָׁשְנָהּ. 
ִּיקִים בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא. אַׁשְֵרי הַצַּד
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שיעור 3: רשב״י – מרכבה, דבקות התכללות
ר' משה קורדובירו, זוהר עם פירוש אור יקר, כרך יז, עמ' מט

כי הרשב"י היה מכוון בסוד המגלה סוד ההתעוררות העולה ממטה למעלה, ואליהו סוד האור 
היורד ממעלה למטה, ועל ידי שניהם הייחוד נגמר, ולזה כוונו בפירוש שיר השירים הזה לגרום 

הייחוד ממש בסוד פנים אל פנים, ולזה לא היו החברים מדברים בו אלא שומעים את דבריהם וזה 
שאמר מתתא ומעילא וכו'... וכל מליך יכתבון לעילא קמי עתיק יומין, בהאי עלמא יכתבון מילי 

על ידך, בעניין שרבי שמעון נוטל חלק כמה וכמה, האחד במציאות דבריו, השני שגם דברי אליהו 
הוא הגורם שיתגלו למטה ועוד מציאות כתיבתן על ידו.

זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סב ט"ג 
שמח ר' שמעון. אמר לו אליהו: רבי, אמור דבריך ואני אחריך כי ממני וממך יתברר/יושלם הדבר.

ורשות ניתנה לנו מעתיק הכל שיתגלו רזים אלו מלמטה ומלמעלה. אתה כנגד התחתונים ואני 
כנגד העליונים.

ובחייך רבי, גדוּלה יתרה יש לך, שכל מיליך יכּתבו למעלה לפני עתיק יומין
ומילותי לא יכתבו למעלה אלא בזה העולם יכתבו דברי, על ידך.

דבריך יהיו כתובים למעלה ודברי כתובים למטה.
זכאים אתם צדיקים בעולם הזה וזכאים אתם בעולם הבא.

שיר השירים, זוהר חדש, סא ט"ד - סב ט"א
הנה כאן סודות המרכבה העליונה של ארבע שמות גלופים

וזה הוא סוד הסודות מרכבה עליונה של שמות: אדנ"י. צבאו"ת. יהו"ה. אהי"ה.
סוד ארבעה שמות גלופים של ארבעה זוהרים.

וכל זוהר וזוהר נכלל אחד בחברו
ותשוקת זה להיכנס בזה 

ולהתכלל זה בזה
ואלו ארבעה זוהרים מתפרשים בשמות ידועים.

)זוהר( אחד נקרא זוהר חשוך ולא חשוך
בהסתכלות שלו חשוך מיד מרים החושך

מסתכלים בו יותר נוצץ ולוהט באור ויופי עליון 
ואורו קמוט )מכונס( בתוכו.

עד שבטש בו אור אחר הכורה באותו אור ונוקב אותו
אז מתמלא הוא מאותו זוהר ונוצץ לכל עבר...

אז נכלל זוהר זה בשני שמות 
ומתעטר בשם אדנ"י.

אז הוא שר כל העולמות 
וכל חילות ומחנות עליונים ותחתונים כולם אומרים שבח הפסוק 
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הזה )שיר השירים אשר לשלמה( שמשבחים לו ואומרים שיר 
ומשבחים למעלה.

וזוהר זה כאשר נשלם הוא שיר אדון שר וריבון 
י' שלמות שנשלמה מכל

שיר המעלות רבון הממונה על כל הצבאות והמחנות, מדרגות 
תחתונות.

זוהר שני 
הוא זוהר שכל העיניים העליונות הסתומות כנוסות בתוכו
והוא זוהר נוצץ לעיניים ולא יכולים להסתכל בו           

והוא נקרא חי.
וכיוון שהוא חי נוטל כל אותם זוהרים עליונים סתומים

וזורק זוהרים נוצצים למטה 
ועושה פירות ואיבים למינם.

וזוהר חי זה נקרא חי העולמים.
והוא כלל עליונים ותחתונים

ועל שמוציא אורות נוצצים  ועושה פירות למינם 
נקרא זוהר זה צבאות.

וזה הוא שתשוקתו תמיד לשבח תמיד 
לזוהר הזה הראשון הנקרא שיר

וכאשר נכללים כאחד בחיבור אחד בלא פירוד
 מתוך תשוקה שלימה

אז נקרא הכל שיר השירים.

ואפילו הוא בלבדו שהוא כלל הכל 
נקרא כלל הרבים

כלל כל אורות עליונים ותחתונים
כל, אנו קוראים לו, כלל הכל.

חיים הוא ועליו נאמר  ועץ החיים בתוך הגן
כל החיים בו תלויים.

כי ממנו פורחים חיים וזוהרים לכל צד.
אותו שיר שאמרנו נקרא באר.

ואותם חיים עליונים נכנסים בתוכה.
ואותו זוהר הנקרא חיים נובע בה.

ועל זה נאמר באר מים חיים 
ונאמר באר חפרוה שרים

על שם אותם שרים עליונים, 
אורות נסתרים, שנאספו בזו

והם לא כרוה אלא על ידי זה.
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זוהר שלישי 
זה הוא זוהר הכולל שלושת הזוהרים, 

סוד שלוש האותיות
בזוהר זה דבקו האבות.

זה הוא 'רצוא ושוב' 
אין מי שיכול להתיישב בהתנוצצותו

עליו נאמר 'והחיות רצוא ושוב' )יחזקאל א'(.
זה יורש נחלה וירושה של אורות נסתרים שלא מתגלים

וסוד השם הקדוש בן שלוש אותיות תלויות  בהן, יה"ו. מכאן אות 
ה' הרביעית לוקטת ואוחזת. וכך מתסדר בסידור שלם.

זוהר זה הוא רצוא ושוב, בסוד האות ו'
והיא עומדת באמצע בין מעלה ומטה

האות ה' מצד זה למעלה 
והאות ה' מצד זה למטה
והחיות, שהן ו' באמצע, 
ולכן הן ולכן רצוא ושוב.

רצוא אל ה' העליונה , 
לעלות אליה בתשוקה שלמה

ושוב אל ה' התחתונה 
לתת לה מה שלקט מלמעלה.

זוהר זה הוא כגלגל העין באורח סתום, 
שהזוהר שלו רצוא ושוב

תשוקתו לעלות למעלה, ומיד חוזר. 
וזה סוד 'אשר', שעומד כאן וכאן.

זוהר רביעי אהי"ה 
זהו זוהר סתום שלא נראה כלל, 

שהרי מזוהר סתום זה יצאו שאר זוהרים
והתפשטו והתכללו האחד בחברו.

זוהר זה לא נגלה כלל
 אבל עומד הוא בתבונת הלב

שהלב יודע ומתבונן בו
אף על פי שלא נראה כלל

וזה מכיון שכל אותם זוהרים יוצאים ממנו.

תשוקת הזוהר התחתון לשבח שבח
להסתכל בתוך אותם זוהרים

להתכלל בתוכם
לעלות לחזות באותו נועם עליון 
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ועל זה אמר דוד המלך
'אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש

שבתי בבית ה' כל ימי חיי
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

וזה סוד לשלמה
למלך שהשלום כולו שלו

סתרי תורה וירא, זוהר ח"א, ק ע"א-קא ע"א )מתניתין(

והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע
זוהר זוהר הזוהרים בדלקה

זוהר המאיר ודולק ונוצץ לכמה צדדים
זוהר עולה ויורד

זוהר נוצץ לכל עבר.
זוהר נמשך ויוצא.

זוהר שלא פוסק לעולמים
זוהר שעושה תולדות.

והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, )דניאל יב(
זה"ר זהרא דזהרין בדליקו

זה"ר דאנהיר דאדליק ונציץ לכמה סטרין,
זה"ר סליק ונחית,

זה"ר נציץ לכל עיבר,
זה"ר נגיד ונפיק,

זה"ר דלא פסיק לעלמין,
זה"ר דעביד תולדין,

זוהר טמיר וגנוז, ניצוץ שכל הניצוצות 
והמאורות מדרגות 

כלם בו

זה"ר טמיר וגניז נציצו דכל נציצין ושרגין
כלא ביה

יוצא וטמיר, סתום וגלוי, נראה ולא נראה
)זוהר( ספר זה, מבוע הבאר

יוצא ביום ונסתר בלילה משתעשע בחצות 
הלילה בתולדות שמוציא

זוהר הזוהר ומאיר לכל, כלל התורה...

נפיק וטמיר סתים וגליא, חזי ולא חזי
)זה"ר( ספרא דא מבועא דבירא

נפקי ביממא טמיר בליליא אשתעשע בפלגות 
ליליא בתולדין דאפיק,

זה"ר דזהיר ואנהיר לכלא כללא דאורייתא...

זוהר שלא נראה ונוצץ בתריסר ניצוצות 
וזוהרים  הנוצצים ממנו

שלושה עשר הם בסוד השם הקדוש ותוך סוד 
אין סוף 

ז"הר דלא אתחזי ונציץ בתריסר נציצין וזהירין 
דנציצין מניה,

תליסר אינון ברזא דשמא קדישא וגו רזא דאין 
סוף...

סתרי תורה וירא, זוהר ח"א, צז ע"א – קב ע"א
מֶמְׁשֶלֶת הַמֶּלֶךְ נְִראֵית בִּׁשְלֹׁשָה גְוָנִים, גָּוֶן אֶחָד - מְַראֶה ׁשֶנְִּראֶה לָעַיִן מֵָרחוֹק, וְאֵין הָעַיִן יְכוֹלָה 

וּם ׁשֶהוּא מֵָרחוֹק, עַד ׁשֶנּוֹטֶלֶת הָעַיִן מְַראֶה קָטָן בַּקִּמּוּץ ׁשֶלָּהּ, וְעַל זֶה  לַעֲמֹד בַּבֵּרוּר ׁשֶרוֹאָה, מִּשׁ
כָּתוּב )ירמיה לא( מֵָרחוֹק ה' נְִראָה לִי.

גָּוֶן ׁשֵנִי - מְַראֶה ׁשֶל הָעַיִן הַזֹּאת בַּסֵּתֶר ׁשֶלָּהּ, ׁשֶאֵין הַגָּוֶן הַזֶּה נְִראֶה לָעַיִן, ַרק בְּסֵתֶר קָטָן, ׁשֶתּוֹפֵס 
וְלֹא עוֹמֵד בְּבֵרוּר, סוֹתֵם הָעַיִן וּפוֹתֵחַ מְעַט וְלוֹקֵחַ אוֹתוֹ הַמְַּראֶה. וְהַגָּוֶן הַזֶּה ]נ''א: הגון וזה[ צִָריךְ 

ֶלּוֹקַחַת הָעַיִן, וְעַל זֶה כָּתוּב )שם א( מָה אַתָּה רֹאֶה. לְפִתְרוֹן לַעֲמֹד עַל מַה ּשׁ
ְלִיׁשִי הוּא זֹהַר הָאַסְּפַקְלְַריָה הַמְּאִיָרה ׁשֶלֹּא נְִראֶה בוֹ כְּלָל, חוּץ מִגִּלְגּוּל הָעַיִן כַּאֲׁשֶר הוּא  הַגָּוֶן הַּשׁ
סָתוּם בִּסְתִימוּת וּמְגַלְגְּלִים לוֹ בְּגִלְגּוּל וְנְִראֶה בַגִּלְגּוּל הַזֶּה אַסְּפַקְלְַריָה הַמְּאִיָרה. וְלֹא יָכוֹל לַעֲמֹד 

בְּאוֹתוֹ הַגָּוֶן, ַרק ׁשֶרוֹאֶה זהַר מֵאִיר בְּסֵתֶר הָעַיִן, וְעַל זֶה כָּתוּב )יחזקאל לז( הָיְתָה עָלַי יַד ה', )שם לג( 
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]ויד ה' היתה עלי[ וְיַד ה' עָלַי חֲזָקָה.
ֶלֹּא נְִראֶה  וְכֻלָּם מְפָֹרׁשִים מִנְּבִיאֵי הָאֱמֶת, ּפְָרט לְמֹׁשֶה הַנֶּאֱמָן הָעֶלְיוֹן ׁשֶזָּכָה לְהִסְתַּכֵּל לְמַעְלָה בְּמַה ּשׁ

ִּי מֹׁשֶה וְגוֹ'. כְּלָל. עָלָיו כָּתוּב )במדבר יב( לֹא כֵן עַבְד

זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סג ט"א
פתח רבי שמעון ואמר:

...סוד הוא כאן, שגוף ורוח מתדבקים כאחד,
גוף בגוף ורוח ברוח,

שיר השירים – דבקות גוף בגוף
ישקני מנשיקות פיהו – דבקות רוח ברוח

והכל הוא בסוד אהבה עליונה
להיות הכל אחד בייחוד אחד.

סתרי תורה וירא, זוהר ח"א, צז ע"א – קב ע"א
מֶמְׁשֶלֶת הַמֶּלֶךְ נְִראֵית בִּׁשְלֹׁשָה גְוָנִים, גָּוֶן אֶחָד - מְַראֶה ׁשֶנְִּראֶה לָעַיִן מֵָרחוֹק, וְאֵין הָעַיִן יְכוֹלָה 

וּם ׁשֶהוּא מֵָרחוֹק, עַד ׁשֶנּוֹטֶלֶת הָעַיִן מְַראֶה קָטָן בַּקִּמּוּץ ׁשֶלָּהּ, וְעַל זֶה  לַעֲמֹד בַּבֵּרוּר ׁשֶרוֹאָה, מִּשׁ
כָּתוּב )ירמיה לא( מֵָרחוֹק ה' נְִראָה לִי.

גָּוֶן ׁשֵנִי - מְַראֶה ׁשֶל הָעַיִן הַזֹּאת בַּסֵּתֶר ׁשֶלָּהּ, ׁשֶאֵין הַגָּוֶן הַזֶּה נְִראֶה לָעַיִן, ַרק בְּסֵתֶר קָטָן, ׁשֶתּוֹפֵס 
וְלֹא עוֹמֵד בְּבֵרוּר, סוֹתֵם הָעַיִן וּפוֹתֵחַ מְעַט וְלוֹקֵחַ אוֹתוֹ הַמְַּראֶה. וְהַגָּוֶן הַזֶּה ]נ''א: הגון וזה[ צִָריךְ 

ֶלּוֹקַחַת הָעַיִן, וְעַל זֶה כָּתוּב )שם א( מָה אַתָּה רֹאֶה. לְפִתְרוֹן לַעֲמֹד עַל מַה ּשׁ
ְלִיׁשִי הוּא זֹהַר הָאַסְּפַקְלְַריָה הַמְּאִיָרה ׁשֶלֹּא נְִראֶה בוֹ כְּלָל, חוּץ מִגִּלְגּוּל הָעַיִן כַּאֲׁשֶר הוּא  הַגָּוֶן הַּשׁ
סָתוּם בִּסְתִימוּת וּמְגַלְגְּלִים לוֹ בְּגִלְגּוּל וְנְִראֶה בַגִּלְגּוּל הַזֶּה אַסְּפַקְלְַריָה הַמְּאִיָרה. וְלֹא יָכוֹל לַעֲמֹד 

בְּאוֹתוֹ הַגָּוֶן, ַרק ׁשֶרוֹאֶה זהַר מֵאִיר בְּסֵתֶר הָעַיִן, וְעַל זֶה כָּתוּב )יחזקאל לז( הָיְתָה עָלַי יַד ה', )שם לג( 
]ויד ה' היתה עלי[ וְיַד ה' עָלַי חֲזָקָה.

ֶלֹּא נְִראֶה  וְכֻלָּם מְפָֹרׁשִים מִנְּבִיאֵי הָאֱמֶת, ּפְָרט לְמֹׁשֶה הַנֶּאֱמָן הָעֶלְיוֹן ׁשֶזָּכָה לְהִסְתַּכֵּל לְמַעְלָה בְּמַה ּשׁ
ִּי מֹׁשֶה וְגוֹ'. כְּלָל. עָלָיו כָּתוּב )במדבר יב( לֹא כֵן עַבְד

פירוש המרכבה לר' משה דה ליאון )מהדורת פרבר גינת(, עמ' 67 
והחיות רצא ושוב כמראה הבזק )יחזקאל א, יד( - מכאן סוד המרכבה העליונה, אספקלריא 

המאירה זוהר נשללת אשר ]אינה[ נישגת למראית עין השכל כי אם בענין סתום בעומק נסתר, 
כענין זוהר ונוגה העין אשר נישג בסתימות בגלגלותו. כי בסתימת העין בהתגלגלו בגלגול נראה 

זוהר סתום לפי שעה כי אינו משתכך להראות. ]כך החיות העליונות הן זוהר אספקלריא המאירה 
שאינה משתככת להראות[ אלא רצוא ושוב, כגלגול המים בקערה לנגד אור השמש, שניצוץ להב 

השמש הוא רצוא ושוב, ואינו משתכך במקום אחד. כך אלו החיות אין שכל האדם שולט בהם כפי 
אשר אמרנו.

זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סג ט"א
פתח רבי שמעון ואמר:

...סוד הוא כאן, שגוף ורוח מתדבקים כאחד,
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גוף בגוף ורוח ברוח,
שיר השירים – דבקות גוף בגוף

ישקני מנשיקות פיהו – דבקות רוח ברוח
והכל הוא בסוד אהבה עליונה
להיות הכל אחד בייחוד אחד.

דרשת המרכבה השניה של רשב"י, זוהר שיר השירים סג, ב-ג 
'ישקני מנשיקות פיהו' וגו'

'וָאֵֶרא הַחַיּוֹת וְהִנֵּה אוֹפַן אֶחָד בָּאֶָרץ אֵצֶל הַחַיּוֹת לְאְַרבַּעַת פָּנָיו' )יחזקאל טו א(...
 

'אופן אחד בארץ אצל החיות' –
זוהי המרכבה התחתונה, כלולה בארבעה צדדים.

המרכבה העליונה, שהיא סוד ארבעה צדדים, פושט אורהּ משלשה צדדים..
 

פושט אור המזרח –
אותה מרכבה תחתונה מגלה ּפַן אחד אל אותו האור ומקבלת אותו ומאירה ממנו.

וכאשר מאיר אותו פן מאותו אור, אז אותו פן נקרא אדני
והוא שליט וריבון בשלטון אור גדול

ואותו פן כיון שמקבל את אותו האור נעשה היכל אליו וגונז אותו בתוכו ובגינו נעשה אדון, ריבון 
ושליט.  

 
פושט אור הדרום –

אותה מרכבה תחתונה מגלה פן אחד אל אותו האור ומקבלת אותו ומאירה ממנו.
וכאשר מאיר אותו פן מאותו אור, אז אותו פן נקרא אל.

והוא שולט להיטיב לעולם ברחמים, ולתת מזון לכל אחד ואחד כראוי.
 

פושט אור הצפון –
אותה מרכבה תחתונה מגלה פן אחד אל אותו האור ומקבלת אותו ומאירה ממנו.

וכאשר מאיר אותו פו ממנו, אז אותו פן נקרא אלהים.
והוא שליט וריבון לדון העולם בדין, ולתת דין לכל מי שצריך, ולהנהיג הכל בדין.  

 
עד כאן פנים עליונים ופנים תחתונים

בסוד שלשה בשלשה מתחברים
ומתכללים אלו באלו.

 
פן אחד שנשאר ממרכבה תחתונה

הכל שואלים עליו – 'אופן'
אי הוא פן אחד שנשאר?

חזר ואמר באיזה מקום הוא – 'בארץ',
כדי שלא ישארו התחתונים בלא השגחה אפילו רגע אחד.
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אותו פן, כשמתכללים כל שלושת האחרים
פן זה נוטל מכולם ונכלל בכולם והוא לבדו בכולם כדי להשגיח בטובו על כל בני העולם.  

ואותו פן משבח תדיר
ומעורר התעוררות לאותם שממעל לו

ואותם שממעל לו מתעוררים לאותם העליונים שלמעלה
ואותם עליונים שלמעלה מתעוררים למעלה

ומתקשרים זה בזה עד אין סוף.
וזהו כשמתעורר בהתעוררות אותם פנים באותן נשיקות עליונות

להיות דבֵקות בסוד העליון
להשלים ולזון את כל העולמות

שיהיו כל העולמות כולם בשמחה
כמו שנאמר 'ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין'.  

דרשת המרכבה השניה של רשב"י, זוהר שיר השירים סג, ב-גאליהו:
'פיהו' – כאן יש להסתכל.

אם תאמר שהנשיקות הן למעלה למעלה
באין סוף,  כיון שאמר בדרך סתומה ]בגוף שלישי נסתר[ 'ישקני', 'פיהו',

ואחר כך חוזר בגלוי ]בגוף שני נוכח[ 'דודיך'
לא כך הוא, שהרי נשיקות אינן תלויות שם למעלה

אלא אשה בבעלה.
אלא – עד שלא התקרבו זה לזה אמר בדרך סתומה

כיון שקרבו ונשקו זה לזה בנשיקת האהבה
היא אומרת בגילוי 'דודיך', ולא נאמר דודיו

שהרי כלולים הם כאחד באהבה, בחיבור אחד
בלא פירוד כלל...  

 
רשב"י:

פיהו ולא נכתב פיו. מהו פיהו? אלא הוא הזמנה
לעולם הבא, למלך שהשלום כולו שלו.

וזהו תוספת ה' שנוספה כאן,
משום שכל אהבת העולם אינה אלא להתחבר בעולם העליון, שהוא העולם הבא ]בינה[.  



21

ד"ר שפרה אסוליןהגידה לי שאהבה נפשי בפרדס שיר השירים על פי הזוהר

פתח רבי שמעון ואמר... משכני אחריך נרוצה. 
כתיב, ונתתי משכני בתוככם וגו'. ת"ח, קב"ה 
יהב שכינתיה ביניהון דישראל, למהוי רביעא 

עלייהו, כאימא על בנין, ולאגנא עלייהו 
בכל סטרין. וכל זמנא דההיא אימא קדישא 

יתבא עלייהו, קב"ה אתי לדיירא עמהון. בגין 
דהא קב"ה לא שביק לה לעלמין, וכל חביבו 

דלעילא עלה איהו. ובגין כך, יהב לה משכונא 
בגוייהו דישראל, למנדע דלא ינשי לון ולא 

ישבוק לון לעלמין.

פתח רבי שמעון ואמר...
'משכני אחריך נרוצה' – כתוב 'וְנָתַתִּי מִׁשְכָּנִי 
בְּתוֹכֲכֶם' )ויקרא כו, יא(. בוא וראה, הקב"ה 

נתן שכינתו בתוך ישראל שתהא רובצת עליהם 
כאם על בנים להגן עליהם מכל צדדיהם. וכל 

זמן שאותה אמא קדושה יושבת עליהם הקב"ה 
בא לדור עמהם, שהרי הקב"ה לא עוזב אותה 
לעולמים, וכל אהבה של מעלה – עליה היא. 

וכיון שכך נתן אותה משכּון בישראל לדעת 
שלא יטשֵם ולא יעזבם לעולמים.

מ"ט. בגין דההוא משכונא בגוייהו. והיא 
אמרת, משכונא הויתי בתתאי, אהא משכונא 

לגבך, ולסלקא לקבלך, ואנא ובני אחריך 
נרוצה.

מדוע? כיון שאותו משכון בתוכם. והיא 
אומרת: משכון הייתי בתחתונים, אהיה משכון 
לגביך לעלות אליך, ואני ובנַי 'אחריך נרוצה'...

...מאי נרוצה. נהא ברעותא. כד"א, ונרצה לו 
לכפר עליו. 

ודא איהי דכתיב, ויריצוהו מן הבור. 

מאי ויריצוהו. דארצו ליה במלין טבין, במלין 
דרעוא טבא, דהוה עציב מההוא בור. ועל דא 

נרוצה. נהא ברעוא, ברעותא שלים כדקא 
יאות.

מהו 'נרוצה'? נהא ברצון
כמו שנאמר 'ונִרצה לו לכפר עליו' )ויקרא א(

וזהו שכתוב 'ויריצוהו מן הבור' )בראשית מא(
מהו 'ויריצוהו'? שריצוהו במלים טובות, 

בדברי ריצוי טובים,
שהיה עצוב מאותו הבור.

ועל זה 'נרוצה' – נהא בריצוי, ברצון שלם 
כיאות.

אחריך נרוצה, טול את רעוא בקדמיתא, ולבתר 
דתטול אנת, אנא, וכל אינון עולימתאי, נהא 

ברעוא. וע"ד משכני. מכאן, דרעון וברכאן לא 
אשתכחו אלא באתר דדכר ונוקבא אתחברו 
כחדא. ובג"כ, משכני לגבך בקדמיתא, בגין 
דאקבל רעוא, מאתר דכל רעוין אשתכחו. 

ולבתר, אחריך נרוצה, נהא ברעוא. ואי לא 
תמשכני לגבך, רעותא, ורעוא עילאה לא ישרון 

עלך, דהא דכר בלא נוקבא, לא שריין ביה 
ברכאן.

׳אחריך נרוצה' – טול אתה רצון בתחילה,
ולאחר שתיקח אתה, אני וכל עלמותי נהא 

ברצון, ועל זה 'משכני'.
מכאן, שרצונות וברכות לא מצויים אלא 

במקום שזכר ונקבה מתחברים כאחד
ומפני כך 'משכני' אליך בתחילה

ואחר כך 'אחריך נרוצה', נהא ברצון
ואם לא תמשכני אליך, רעוּת ורצון עליון לא 

ישרו עליך
שהרי זכר בלא נקבה לא שורות בו ברכות.

כל זה בדיוקן שעוררתי בסוד אל"ף...וכל דא, בדיוקנא דקא אתערנא ברזא דאלף...

זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סה ט"ב-ט"ג
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הביאני המלך חדריו וגו'. בכה רבי שמעון 
כמלקדמין ואמר, הלואי יהא בידן לגלאה 
רזין עילאין, חדוא איהו, הואיל ורעותיה 

לגלאה רזין עילאין בדרא דא. אית למנדע, 
דהא קישורא דמלין לא אשתכחו בקרא, 

דכיון דאמר משכני, מהו הביאני המלך חדריו, 
תביאני לחדריך מבעי ליה. ועל דא נגילה 

ונשמחה בך. 

הביאני המלך חדריו
בכה ר' שמעון כמקודם ואמר:

לו יהא בידינו לגלות הסודות העליונים, שמחה 
היא,

הואיל ורצונו לגלות סודות עליונים בדור זה.
יש לדעת שקשר המלים לא מצוי בפסוק.
שכיון שאמר 'משכני' מהו 'הביאני המלך 

חדריו'?
תביאני לחדריך יש לבקש! ועל זאת 'נגילה 

ונשמחה בך'.

אלא ברזא דאתוון תליין עילאין ותתאין 
ועלמין כולהו.

אלא – בסוד האותיות תלויים עליונים 
ותחתונים והעולמות כולם.

וקישורא דמלין הכי הוא, קישורא דתושבחתא 
לגבי נהורא,

דעלה אמרה לגבי בעלה, אמצעיתא דאל"ף, 
משכני עמך, כמה דאתמר, ואע"ג דאמרת דא, 

בעאת לאשתבחא לגביה, 
דאע"ג דאיהי תחותוי בשחותא לגבי אמצעיתא 

דאל"ף, ושכיבת תחתויה,

קשר הדברים כך הוא, קשר של שבח אל האור,
שעליו אמרה לבעלה, אמצעו של האל"ף: 

משכני עמך, כמו שנאמר.
ואף על פי שאמרה כך בקשה להשתבח לפניו,

שאף על פי שהיא נמצאת תחתיו
שחוחה ביחס לאמצעיתו של אל"ף ושוכבת 

תחתיו

אמרת לאו אנא בכך, 
ואע"ג דאנא לגבך הכי, 

הביאני המלך חדריו, אנא בעילויא וחביבו 
לגבי מלכא עילאה, 

בלא שחותא. דהא הביאני חדריו...

אמרה לו: אין אני בכך
ואף על פי שלגביך אני כך,

'הביאני המלך חדריו' – אני בעילוי ואהבה 
אצל המלך העליון

בלא שחיחות, שהרי 'הביאני חדריו'...

וההוא דעאל לגביה, אנא איהי, ובגין כך אנא 
בתושבחתא סגי, ובעילויא יקירא, אע"ג דאנא 
בשחותא לגבך. ואנא לא חיישנא, אלא למהוי 

גבך בשחותא. ואת דתשלוט עלי...

זו שעולה אצלו – אני היא
וכיון שכך אני בשבח גדול ובעילוי נכבד

אף על פי שאני נתונה תחתיך.
ואני אינני חוששת, אלא להיות שחוחה אצלך 

ואתה תמשול בי...

אנא וחיילי נגילה ונשמחה בך, חדווא ורעוא 
אית לן למהוי לגבך, ולא לאתפרשא מינך, דהא 

כל חדוא ורעוא לאו איהי אלא בך, דהא לית 
חדוא ורעו לאתתא אלא בבעלה, ולא באימא 

ואבוה. הביאני המלך חדריו, ולא קבילנא 
חדוא ורעו אלא בך.

אני וחילותַי 'נגילה ונשמחה בך', שמחה ורצון 
יש לנו להיות עמך

ולא לפרוש ממך.
שהרי כל שמחה ורצון אין הם אלא בך

שהרי אין שמחה ורעות לאשה אלא בבעלה 
ולא באמה ואביה.

'הביאני המלך חדריו' ולא קבלתי שמחה וגילה 
אלא בך.
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שיעור 4: אליהו – תיקון פגימת הנחש ודו פרצופין
בראשית ב, 24-21 

ֵּמָה עַל הָאָָדם וַיִּיׁשָן  וַיַּּפֵל יְהוָה אֱלֹהִים תְַּרד
וַיִּקַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר תַּחְתֶּנָּה. וַיִּבֶן 

יְהוָה אֱלֹהִים אֶת הַצֵּלָע אֲׁשֶר לָקַח מִן הָאָָדם 
ָה וַיְבִאֶהָ אֶל לְאִּשׁ

הָאָָדם. וַיֹּאמֶר הָאָָדם זֹאת הַּפַעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי 
ָה כִּי מֵאִיׁש ֻלקְחָה  וּבָשָׂר מִבְּשִָׂרי לְזֹאת יִקֵָּרא אִּשׁ
זֹּאת. עַל כֵּן יַעֲזָב אִיׁש אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְָדבַק 

בְּאִׁשְתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד.  

בראשית א, 27-26 
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָָדם בְּצַלְמֵנוּ כְִּדמוּתֵנוּ 

ָמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל  וְיְִרדּוּ בְִדגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַּשׁ
הָאֶָרץ וּבְכָל הֶָרמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאֶָרץ. וַיִּבְָרא 
אֱלֹהִים אֶת הָאָָדם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָָּרא 

אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָָּרא אֹתָם.  

בראשית ה, 2-1
זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָָדם בְּיוֹם בְּרֹא אֱלֹהִים אָָדם בְִּדמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ. זָכָר וּנְקֵבָה בְָּראָם וַיְבֶָרךְ 

מָם אָָדם בְּיוֹם הִבְָּראָם.  אֹתָם וַיִּקְָרא אֶת שְׁ

בראשית רבא ח, א 
אמר ר' ירמיה בן לעזר: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינס בראו שנ' 'זכר ונקבה 

בראם ויקרא את שמם אדם' )בראשית ה, ב(. אמר ר' שמואל בר נחמן: בשעה שברא הקב"ה אדם 
הראשון דיפרוסופון בראו וניסרו ועשאו גביים לכאן וגביים לכאן. מתיבין ליה והא כתיב ]משיבים 
לו והרי כתוב[ ויקח אחת מצלעותיו, אמר להון ]להם[ מתרין סטרוהי ]משני צדדיו[, שנא' 'ולצלע 
המשכן' ומתרגמינן 'ולסטר משכנא' ]ולצד המשכן[. ר' תנחומא בשם ר' בניה בשם ר' לעזר: גולם 

בראו, והיו מוטל מסוף העולם ועד סופו". 

זוהר שיר השירים, דרשת 'שיר השירים' הראשונה של אליהו, סב ט"ב-ט"ג

שיר השירים, על פומא דאליהו אתגזר, ברשו 
עילא...

כתיב והבית בהבנותו אבן שלמה וגו', והבית 
בהבנותו, כד הוו דכר ונוקבא כחדא מתחברא, 

כדין אבן שלימה, אשתלימת כמה דאצטריך.
לא אשתלימת, עד דהות מסע, דנסר לה קב"ה 

ואתקין לה, וקשיט לה, ואייתי לה לגבי דאדם, 
וכדין נבנה, ואשתלימת מכולא.

שיר השירים – על פיו של  אליהו נגזר, ברשות 
עליונה...

כתוב 'וְהַבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ אֶבֶן ׁשְלֵמָה מַסָּע נִבְנָה, 
וּמַקָּבוֹת וְהַגְַּרזֶן כָּל כְּלִי בְַרזֶל לֹא נִׁשְמַע בַּבַּיִת 
בְּהִבָּנֹתוֹ' )מלכים א ו, ז(. 'והבית בהבנותו' – 
כאשר זכר ונקבה מתחברים כאחד אז 'אבן 
שלמה', שנשלמה כמו שצריך. ולא נשלמה 

עד שהיתה 'מסע', שנסר לה הקב"ה והתקינהּ 
וקשטהּ והביא אותה אל האדם אז 'נבנה' – 

נבנתה ונשלמה מכל.
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וכד אתחברו דא עם דא, כל רוחין אוחרנין, 
וכל זינין בישין, אתעברו מתמן, ולא אתקריבו 
למקדשא. הה"ד ומקבות ונהגרזן כל כלי ברזל 
לא נשמע בבית בהבנותו. דהא כולהו עאלו גו 
נוקבא דתהומא רבא. כיון דאתבני בי מקדשא 

לתתא, ואתתקן היכלא על בורייה, כדין אתגלי 
שיר השירים, דאצטריך לאתחברא מקדשא 

במקדשא. 

כאשר התחברו זה בזו כל רוחות אחרות וכל 
דינים רעים נעברו משם ולא קרבו אל המקדש 

זהו שנאמר 'ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא 
נשמע בבית בהבנותו' שכולם נכנסו לנִקבּת 
תהום רבה. כיוון שנבנה בית המקדש למטה 
ונִתקן היכל על בוריו אז נגלה שיר השירים 

שנצרך לחבר מקדש במקדש.

כד הוה משה במדברא, בגין חוביהון דישראל, 
זווגא דמשה הות מתחברא ביה, באחורא הוו 

דכר ונוקבא מתחבראן כחדא. כדין, והבית 
בהבנותו זעיר זעיר. כד עברו ישראל ית ירדנא, 

ומשה אתכניש, נסר לה קב"ה, ואתקין לה 
במשכן שילה, עד דאשתלימת בבי עלמין, 
ואתחברת במלך שלמה, והוו עלמין אפין 

באפין. כדין, אבן שלימה מסע נבנה.

כאשר היה משה במדבר, בגלל חטאיהם של 
ישראל זיווגו של משה היתה מחוברת בו 
באחור היו זכר ונקבה מחוברים כאחד אז 

'והבית בהבנותו' – מעט מעט. כאשר עברו 
ישראל את הירדן ומשה נאסף נסר אותה 

הקב"ה והתקינהּ במשכן שילה עד שנשלמה 
בבית עולמים והתחברה במלך שלמה והיו 
העולמות פנים בפנים אז 'אבן שלמה מסע 

נבנה'.

מסע: דלא הות באתר חד קביע, אלא אתעקר 
ואשתיל, וכדין נבנה כדקא יאות. וכל זיינין 

בישין, וכל רוחין בישין, כדין אתעברו מעלמא, 
ולא שליטו כלל, הה"ד, ומקבות והגרזן כל כלי 

ברזל לא נשמע בבית בהבנותו.

'מסע' – שלא היתה במקום אחד קבוע אלא 
נעקרה ונשתלה, ואז 'נבנה' – נבנתה כיאות. 
וכל דינים רעים וכל רוחות רעות עברו אז מן 
העולם ולא שלטו כלל זהו שכתוב: 'ומקבות 

והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו'.

בההיא שעתא, כד אתעברו כולא מעלמא, 
ואשתארת אתתא בבעלה אפין באפין, כדין 

אתגלי שיר השירים. ודא איהו שיר השירים 
אשר לשלמה, בלא ערבוביא כלל. אשר 

לשלמה, אפין באפין. אשר לשלמה, דאתעקר 
ואשתיל באתר דשלמה כולא דיליה.

באותה שעה, כאשר עברו כולם מן העולם 
ונשארה אשה בבעלה פנים בפנים אז נתגלה 

שיר השירים וזהו 'שיר השירים אשר לשלמה' 
בלא ערבוביה כלל. 'אשר לשלמה' – פנים 
בפנים 'אשר לשלמה' – שנעקרה ונשתלה 

במקום שהשלום כולו שלו.

חדי ר' שמעון. אמר ליה אליהו, רבי אימא 
מילך, ואנא אבתרך, דהא מיני ומינך תסתיים 
מלתא. ורשו אתיהיב לן מעם עתיקא דכולא, 
דיתגלו רזין אלין מתתא ומעילא. אנת לקביל 

תתאי. ואנא לקביל עילאי.

שמח ר' שמעון. אמר לו אליהו: רבי, אמור 
דבריך ואני אחריך כי ממני וממך יתברר/

יושלם הדבר. ורשות ניתנה לנו מעתיק הכל 
שיתגלו רזים אלו מלמטה ומלמעלה אתה כנגד 

התחתונים ואני כנגד העליונים.

ובחייך רבי, רבו יתיר אית לך, דכל מילך 
יכתבון לעילא קמי עתיק יומין, ומיליי לא 

יכתבון לעילא, אלא בהאי עלמא יכתבין 
מיליי, על ידך. מילך יהון כתיבין לעילא, 

ומיליי כתיבין לתתא. זכאין אתון צדיקייא 
בהאי עלמא, וזכאין אתון בעלמא דאתי.

ובחייך רבי, גדוּלה יתרה יש לך, שכל מיליך 
יכּתבו למעלה לפני עתיק יומין ומילותי לא 
יכתבו למעלה אלא בזה העולם יכתבו דברי, 

על ידך. דבריך יהיו כתובים למעלה ודברי 
כתובים למטה זכאים אתם צדיקים בעולם הזה 

וזכאים אתם בעולם הבא.
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מדרש רות, זוהר חדש, פג ט"א

אמר ליה, הכי שמענא להאי. בההוא זימנא 
דהמלך שלמה גלי שיר השירים, זוהמא דההוא 

נחש קדמאה דאטיל באדם וחוה, אתפסק 
מעלמא... והכי שמעתי מרבותי, ואינון שמעו 

עד פומיה דאליהו, דאמר הכי.

אמר לו ]ר' עזריה לר' חזקיה[ כך שמעתי, 
באותו זמן שגילה המלך שלמה את שיר 

השירים פסקה מן העולם הזוהמה שהטיל אותו 
נחש קדמוני באדם וחוה. וכך שמעתי מרבותי 

והם שמעו עד פיו של אליהו שאמר כך.

זוהר שיר השירים, דרשת אליהו, סג ט"ג-ט"ד

ישקני מנשיקות פיהו – על פיו של אליהו 
נגזר: כתוב 'וְהָאָדָם   יָדַע אֶת חַוָּה אִׁשְתּוֹ וַתַּהַר 
וַתֵּלֶד אֶת קַיִן' וגו' )בראשית ד א( 'והאדם' – 

זה אדם קדמון )ראשון(, נסתר, שאורות דקים 
עליונים בחקיקותיו 'ידע' – מה שלא הכיר 

בה מקודם לכן ידע להיות פנים בפנים. כאשר 
מסתכלים פנים בפנים לשימוש, אז כתוב 

'ידע'. ידע להשקותה, לזרוע בה זרע, לעשות 
תולדות. זה לטוב, בהתעוררות ההשגחה 

למטה.

ישקני מנשיקות פיהו. על פומא דאליהו 
אתגזר. כתיב והאדם ידע את חוה אשתו ותהר 

ותלד את קין וגו'. והאדם, דא אדם קדמאה, 
סתירא, בגליפוי דקיקין עילאין. ידע, מה דלא 
אשתמודע בה מקדמת דנא. ידע למהוי אנפין 
באנפין. כד אסתכלן אנפין באנפין לשימושא, 

כדין כתיב ידע. ידע לאשקאה לה, למיזרע 
בה זרעא, למעבד תולדין. האי לטב, באתערו 

דאשגחותא לתתא.

משבא הנחש על חוה, הטיל בה זוהמה וקין 
מאותה זוהמה יצא... ובשל כך כל מעשיו של 

קין היו מאותו סטרא אחרא ]צד אחר[ רע. 
וכשהביא קרבנו, מאותו צד רע הביאוֹ שנאמר 

'ויהי מקץ ימים' ולא נאמר 'ויהי מקץ ימין'. 
'וַתֹּסֶף לָלֶדֶת אֶת אָחִיו אֶת הָבֶל' – שודאי אותה 

רוח רעה התחזקה והתגברה במעשיו של קין 
ונשבר כחה ותוקפה בהבל, שלא היתה אצלו 

כלום, עד כאן היה הכל בצד הזוהמה.

מדאתא נחש על חוה, אטיל בה זוהמה, וקין 
מההוא זוהמא נפיק... ובגין כך עובדוי דקין 
הוו מההוא סטרא אחרא בישא. וכד אייתי 
קורבניה, מההוא סטרא בישא אייתי ליה. 

הה"ד, ויהי מקץ ימים, ולא כתיב ויהי מקץ 
ימין. ותוסף ללדת את אחיו את הבל. דודאי 
ההוא רוחא בישא אתתקף ואתגבר בעובדא 
דקין, ואתבר חילא ותוקפא בהבל, ולא הוה 
לגביה כלום. עד הכא הוה בסטרא דזוהמא 

כולא.

כיון שבא ונולד אחר כך שֵת, התבסם העולם 
בצדיקים וחסידים שהיו לאחר מכן בעולם. 

ש"ת – זהו סיום האלף-בית. ואף על פי 
שהתבסם/שנמתק לא הוסר העוקם הרע 

]עקימו בישא – הנחש, הרוע[ מן העולם, אלא 
נכפף לפני צד האמונה, סיום האותיות.

כיון דאתא לבתר ואתייליד שת, אתבסם 
עלמא, בצדיקי וחסידי דהוו לבתר בעלמא. 
ש"ת: דא איהו סיומא דאלפי ביתא. ואע"ג 

דאתבסם, לא אעדיאו עקימו בישא מעלמא, 
אלא אתכפיא מקמי סטרא דמהימנותא, סיומא 

דאתוון.
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שהרי עד כאן נברא העולם באותיות התורה 
ולא נשלמו האותיות, עד שנולד שת. כיון 
שנולד שת נשלמו כל המעשים שלמעלה 

ושלמטה בסוד האותיות. אז התבסם העולם, 
שנשלם תיקונו. מכאן והלאה התחיל העולם 

להתנהג על דרך הישר.

דהא עד הכא אתברי עלמא באתוון דאורייתא, 
ולא אשתלימו אתוון, עד דאתייליד שת. כיון 
דאתייליד שת, אשתלימו כל עובדין דלעילא 

ותתא, ברזא דאתוון. כדין אתבסם עלמא, 
דאשתלים תיקונוי. מכאן ולהלאה, שארי 

עלמא לאתנהגא כפום מישר אורחוי.

...ובסוד האותיות נבנה הכל. והלכו ל"ב אלפא-
ביתות, עד שעמדו ישראל על הר סיני. כיון 
שעמדו ישראל על הר סיני נאספו אותיות 

ונסתמו בהיפוך האלפא-ביתות ויצאה התורה 
כלולה בל"ב שבילים של סוד החכמה העליונה 

ונרשמה אלף-בית בתריסר תחומים, תריסר 
שבטים ]בחושן[ חוץ משתיים שנסתלקו מהם, 

והן ח' ט', שלא נראו בהם כלל עד שנכנסו 
לארץ בתחילה, והיה חרם ביניהם בחטאו של 

עכן

...וברזא דאתוון אתבני כולא. ואזלו תלתין 
ותרין אלפא ביתות, עד דקיימו ישראל על 
טורא דסיני. כיון דקיימו ישראל על טורא 
דסיני, אתכנישו אתוון, ואסתימו בהפוכא 
דאלפא ביתות, ונפקאת אורייתא, כלילא 

בתלתין ותרין שבילין דרזא דחכמתא עילאה, 
ואתרשימת אלפא ביתא, בתריסר תחומין, 

תריסר שבטין. בר תרין דאסתלקו מנהון, ואינון 
ח"ט, דלא אתחזו בהו כלל. עד דאעלו לארעא 

בשירותא, והוה חרם בינייהו בחובא דעכן,

אז חזרו אותן שתי אותיות, שהיו מסתלקות 
מהם והן מכריזות ואומרות 'חָטָא יִשְָׂראֵל' 

)יהושע ז יא(. ואותן אותיות לא הסתלקו מהם 
אף על פי שהיו בארץ הור.קדושה, בכל דור 

ודור.

וכדין אתהדרו אינון תרין אתוון, דהוו מסתלקי 
מנייהו, ואינון מכרזי ואמרי חטא ישראל. ואלין 

אתוון לא אסתלקו מנייהו, אע"ג דהוו בארעא 
קדישא, בכל דרא ודרא.

עד שבא שלמה ובנה את בית המקדש 
והתיישבו העולמות מעלה ומטה בדיוקן אחד. 

אז התיישרו העולמות כולם ואותן שתי אותיות 
שהיו רשומות ביניהם לרע, התהפכו לטוב 
וחזרו ט' ח', שנאמר 'וַיֵּׁשֶב יְהוָּדה וְיִשְָׂראֵל 

ָּן וְעַד  לָבֶטַח' ]אִיׁש תַּחַת גַּפְנוֹ וְתַחַת תְּאֵנָתוֹ מִד
בְּאֵר ׁשָבַע כֹּל יְמֵי ׁשְלֹמֹה[ )מלכים א ה, ה(.

עד דאתא שלמה, ובנה בי מקדשא, ואתיישבו 
עלמין, עילא ותתא בדיוקנא חדא. כדין 

אתיישרו אתוון כולהו, ואינון תרין אתוון דהוו 
רשימין בינייהו לביש אתהפיכו לטב, אתהדרו 

טח, דכתיב וישב יהודה וישראל לבט"ח.

כל האותיות היה שלום ביניהם בלא קטרוג 
כלל ואותיות האלף-בית כולן היו שלמות 

למעלה ולמטה. אותיות עליונות היו שלמות 
למעלה אותיות דקות היו שלמות למטה.

כולהו אתוון הוו שלמין בינייהו בלא קטרוגא 
כלל, ואתוון דאלפא ביתא כולהו, הוו שלימי 

עילא ותתא. אתוון עילאין הוו שלימין לעילא. 
אתוון דקיקין הוו שלימין לתתא.
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בשעה שהיו הכרובים פורסים כנפיהם ממטה 
למעלה היו אותיות פורחות ממעלה למטה 

ונכנסות אלו באלו ומתכללות אלו באלו 
בנשיקות אהבה. כיוון שהאותיות מתחברות, 
כל המדרגות התחתונות והמדרגות העליונות 

והעולמות כולם מתחברים כאחד ונושקים אלו 
לאלו בנשיקות אהבה עד שנעשים כולם אחד 

והקב"ה אחד בלא פירוד כלל.

בשעתא דכרובים הוו פרסי גדפייהו מתתא 
לעילא, אתוון פרחין מתתא לעילא, ואתוון 

מעילא לתתא, ועאלין אלין באלין, ואתכלילו 
אלין באלין, בנשיקין דרחימו. כיון דאתוון 
מתחברן, כל דרגין תתאין, ודרגין עילאין, 

ועלמין כולהו מתחבראן כחדא, ונשקי אלין 
באלין, בנשיקו דרחימו, עד דהוו כולהו חד, 

וקב"ה חד, בלא פירודא כלל.

כל הנשיקות של אהבה, אינן אלא שיהיו כלל 
אחד להתכלל זה בזה בלא פירוד. ובשל כך 
נשיקות אלו בכל הן להיות הכל אחד בכלל 

אחד אותיות באותיות עולמות בעולמות 
מדרגות במדרגות אשה בבעלה להיות הכל 

אחד.

כל נשיקין דרחימו, לאו אינון אלא למהוי 
כללא חדא, לאתכללא דא בדא בלא פירודא. 
ובג"כ נשיקין אלין בכולא אינון, למהוי כולא 

חד בכללא חדא, אתוון באתוון, עלמין בעלמין, 
דרגין בדרגין, אתתא בבעלה, למהוי כולא חד.

'פיהו' – למה פיהו? פיו היה צריך )לכתוב(! 
אלא לכלול שניהם כאחד ]ה' - מלכות, ו' - 

תפארת[. 'פיהו' – להראות שהיא מוכנה אצלו 
כאשה המתקנת פיה לקבל נשיקה מבעלה. 

משום כך נראית ]ה'[ כהכנת פיה.

פיהו, אמאי פיהו, פיו מיבעי ליה. אלא 
לאכללא תרוייהו כחדא. פיהו, לאתחזאה דהא 

איהי זמינית לגביה, כאתתא דתקינת פומה, 
לקבלה נשיקו מבעלה. בגין כך אתחזי זמינו 

דפומה.

'פיהו' – כאן יש להסתכל. אם תאמר שהנשיקות 
הן למעלה למעלה באין סוף, כיון שאמר בדרך 

סתומה ]בגוף שלישי נסתר[ 'ישקני', 'פיהו', ואחר 
כך חוזר בגלוי ]בגוף שני נוכח[ 'דודיך' לא כך 

הוא, שהרי נשיקות אינן תלויות שם למעלה אלא 
אשה בבעלה. אלא – עד שלא התקרבו זה לזה 

אמר בדרך סתומה כיון שקרבו ונשקו זה לזה 
בנשיקת האהבה היא אומרת בגילוי 'דודיך', ולא 

נאמר דודיו שהרי כלולים הם כאחד באהבה, 
בחיבור אחד בלא פירוד כלל.

פיהו, הכא אית לאסתכלא, אי תימא דנשיקין 
אינון לעילא לעילא באין סוף, בגין דאמר 

באורח סתים ישקני פיהו. ולבתר אהדר 
באתגליא דודיך. לאו הכי, דהא נשיקין לא 

תליין תמן לעילא, אלא אתתא בבעלה. אלא 
עד לא אתקריבו דא בדא, אמר באורח סתים. 
כיון דאתקריבו ואתנשיקו בדביקו דרחימו דא 
בדא, איהי אמרה באתגליא, דודיך, ולא כתיב 

דודיו, דהא כלילן כחדא ברחימו, בחבורא 
חדא, בלא פירודא כלל.

שמח ר' שמעון ואמר: ודאי שמחה היא שזכינו 
בכל אותן מלים עליונות. אמר לו אליהו: רבי, 
פתח פיך, שמילותיך כתובות למעלה ומילותי 

כתובות למטה, זכאים אתם הצדיקים לפני 
עתיק יומין בעולם הזה ובעולם הבא.

חדי רבי שמעון ואמר, ודאי דא איהו חדוא, 
דזכינא בכל הני מלין עילאין. א"ל אליהו, רבי, 

אפתח פומך, דמילך כתיבין לעילא, ומיליי 
כתיבין לתתא. זכאין אתון צדיקיא קמי עתיק 

יומין, בהאי עלמא ובעלמא דאתי.
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זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סט ט"ב – ע ט"ב 
ְּבִָרים הַלָּלוּ ְרׁשוּמִים לְמַעְלָה טֶֶרם ׁשֶתָּבֹא לָעוֹלָם  ׁשְחוָֹרה אֲנִי וְנָאוָה, אָמַר לוֹ אֵלִיָּהוּ: ַרבִּי, כָּל הַד
ֻּלָּם נִסְתִָּרים... ְּׁשוּת כְּמוֹ מִקֶֹּדם. וּבְחוֹתַם הַּטַבַּעַת ׁשֶל הַמֶּלֶךְ כ ֻּלָּם עוֹמְִדים בְּהִתְחַד ְ, וְכָעֵת כ ִמְך מִּשׁ

וּם ׁשֶנִּתָּן מָקוֹם לַצַּד הָאַחֵר לִׁשְלֹט. וּמְכַסֶּה אֶת אוֹר הַלְּבָנָה, כְּמוֹ  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי מְאֹרֹת - חָסֵר, מִּשׁ
הָאֱגוֹז הַזֶּה, ׁשֶהַקְּלִּפָה מְכַסָּה עַל הַמֹּחַ בְּכָל הַצְּדָדִים, וּמִתְחַזֶּקֶת הַקְּלִּפָה בַּחוּץ, וּכְעְָרלָה עַל הַבְִּרית. 

וּם כָּךְ נֶחְׁשָךְ הָאוֹר ׁשֶלְּמַעְלָה. וּמִּשׁ
וּטֶיהָ בְּאוֹתָם  וְהִיא אוֹמֶֶרת, ׁשְחוָֹרה אֲנִי וְנָאוָה בְּנוֹת יְרוּׁשָלַיִם. אֶל אוֹתָם הָאוּכְלוּסִים ׁשֶלֹּא הָיוּ בְּקִּשׁ

ְטוּ אוֹתָהּ אֵינָהּ אוֹמֶֶרת אֶת זֶה. אֶלָּא כְּׁשֶיּוֹצֵאת הַחוּצָה, לִׁשְאָר הָאוּכְלוּסִים  הַּפְנִימִיִּים. לַּפְנִימִיִּים ׁשֶקִּּשׁ
וּטִים עֶלְיוֹנִים, הִיא אוֹמֶֶרת  ְטוּ אוֹתָהּ בְּכַמָּה קִּשׁ וּטֶיהָ, וְקִּשׁ הִיא אוֹמֶֶרת אֶת זֶה. לַּפְנִימִיִּים ׁשֶיּוֹדְעִים קִּשׁ
וּטֶיהָ  ְ. לְאוֹתָם ׁשֶבַּחוּץ ׁשֶאֵינָם מַכִּיִרים בְּקִּשׁ ָקֵנִי, כַּמָּה אֲנִי מְֻתקֶּנֶת יָפֶה לְקַבֵּל נְׁשִיקוֹת מִן הַמֶּלֶך לָהֶם יִּשׁ

אוֹמֶֶרת ׁשֶהִיא ׁשְחוָֹרה, מֵהַצַּד ׁשֶל הַתַּחְתּוֹנִים, מִצַּד הַהַכְלָלָה ׁשֶלְּמַּטָה, כְּדֵי ׁשֶלֹּא יַׁשְגִּיחוּ בְּעַיִן ָרעָה 
לְקַטְֵרג לַתַּחְתּוֹנִים. ׁשֶהֲֵרי אֵין לָהֶם קִנְאָה אֶלָּא בַּתַּחְתּוֹנִים. כְּׁשֶהַתַּחְתּוֹנִים הֵם בְּעִלּוּי, הֵם מְקַנְּאִים 

לָהֶם יוֹתֵר מֵהַכֹּל.  וְאִם תֹּאמַר ׁשֶאֵין בָּהֶם קִנְאָה - בֵּינֵיהֶם אֵין קִנְאָה, אֲבָל עַל אֲחִֵרים יֵׁש לָהֶם 
קִנְאָה.

וּם ׁשֶהִיא כְּמוֹ אֵם עַל בָּנֶיהָ עַל יִשְָׂראֵל, אוֹתוֹ הַתִּקּוּן יָפֶה וְנָאֶה מֵהַכֹּל, ׁשֶהוּא מִצַּד ׁשֶל הַהַכְלָלָה  וּמִּשׁ
ׁשֶלְּמַּטָה, ׁשֶבִּׁשְבִילוֹ עוֹלָה לְמַעְלָה, מַעְלִימָה אוֹתוֹ לְאוּכְלוּסֶיהָ ׁשֶבַּחוּץ, כְּדֵי ׁשֶלֹּא יְקַנְּאוּ וְלֹא יְקַטְְרגוּ 
וּם ׁשֶאֲנִי ׁשְחְַרחֶֹרת.  ְ, אַל תְִּרֻאנִי ׁשֶאֲנִי ׁשְחְַרחֶֹרת, אַל תִּסְתַּכְּלוּ בַּתִּקּוּן הַזֶּה, מִּשׁ וּם כָּך עַל יִשְָׂראֵל. וּמִּשׁ

וּבְכָל הַתִּקּוּנִים ׁשֶלָּהּ, אֵין תִּקּוּן יָפֶה וְנָאֶה בָּעִלּוּי לַעֲלוֹת לַקֶֹּדׁש, ּפְָרט לְאוֹתוֹ תִקּוּן מִצַּד הַהַכְלָלָה 
ׁשֶלְּמַּטָה. וְכָל זֶה הִיא אוֹמֶֶרת אֶל אוּכְלוּסֶיהָ, וְלֹא אֶל אֲהוּבָהּ. וְעַל זֶה אוֹמֶֶרת לָהֶם ׁשְחוָֹרה אֲנִי 

וְנָאוָה...
עַל ּפִי אֵלִיָּהוּ נִגְזַר, ׁשְחוָֹרה אֲנִי וְנָאוָה וְגוֹ' )שם(. כָּתוּב )תהלים מח( יְפֵה נוֹף מְשׂוֹשׂ כָּל הָאֶָרץ וְגוֹ'. 

יְפֵה נוֹף - יְפִי הַנּוֹף ׁשֶל עֵץ הַחַיִּים, בְּסוֹד הַהַכְלָלָה ׁשֶל כָּל הָאוֹתִיּוֹת. ׁשֶכַּאֲׁשֶר נֶחְקָקוֹת הָאוֹתִיּוֹת 
וְנְִרׁשָמוֹת בְּעֵץ הַחַיִּים, עוֹלוֹת כָּל הָאוֹתִיּוֹת וְנְִרׁשָמוֹת בְּאוֹת אַחַת, וְנִכְלָלוֹת בְּאוֹתָהּ אוֹת. וְכֵיוָן ׁשֶנִּכְלְלוּ 

ֻּלָּם. הָאוֹת הַזּוֹ לֹא עוֹשָׂה רֹׁשֶם אַחֵר  ֶבַח ׁשֶל כ ְ. וְאוֹתָהּ הָאוֹת הִיא הַּשׁ ֻּלָּן הוּא מוֹצִיא אַחַר כָּך בוֹ, אֶת כ
וּם ׁשֶהִיא נִכְלֶלֶת בְּתוֹכָהּ, וְלֹא עוֹשָׂה רֹׁשֶם, ַרק טְמִירוּת וּגְנִיזוּת. וּמִי זוֹ? זוֹ הָאוֹת י'.   חוּץ מִמֶּנָּה, מִּשׁ
ׁשֶהִיא נְֻקדָּה אַחַת, בְּלִי רֹׁשֶם אַחֵר. לְכָל הָאוֹתִיּוֹת יֵׁש רֹׁשֶם אַחֵר עַל גַּבֵּי מְקוֹמוֹ ׁשֶכָּתוּב ׁשָם, וְאוֹתוֹ 

ָּה אַחַת, בְּלִי הַלֹּבֶן ׁשֶל מָקוֹם אַחֵר. וְהַנְּקְדָּה  הָרֹׁשֶם נִׁשְאָר בַּלֹּבֶן ׁשֶל אוֹתָהּ הָאוֹת, ּפְָרט לַי' ׁשֶהִיא נְֻקד
ֹוּנֶיהָ, וְהִיא נְֻקדָּה אַחַת תּוֹךְ צִבְאוֹתֶיהָ וּמַחֲנוֹתֶיהָ, וְנִקְֵראת י', נְֻקדָּה אַחַת.  ּ הַזּוֹ יְָרׁשָה הַכַּלָּה הַזּוֹ בְּתִק

ְטָה בְּתִקּוּן עֶלְיוֹן, וְאוֹמֶֶרת ׁשְחוָֹרה אֲנִי, אֵין לִי מָקוֹם  ֵם הַזֶּה וְנִקְֵראת י', הֲֵרי ׁשֶהִתְקַּשׁ וְכֵיוָן ׁשֶעוֹלָה בַּּשׁ
ֵם ׁשֶל י' נִקְֵראתִי לַעֲלוֹת לְמַעְלָה. לְהַכְלִיל אֲחִֵרים בְּתוֹכִי בַּזְּמַן הַזֶּה, ׁשֶהֲֵרי בַּּשׁ

וְעַל כֵּן ׁשְחוָֹרה אֲנִי וְנָאוָה, כְּמוֹ הַתִּקּוּן ׁשֶלְּמַעְלָה, הָרֹאׁש ׁשֶל כָּל הַדְָּרגוֹת. בָּזֶה הִתְכַּלַּלְתִּי בְתוֹכִי 
ְטוּת אַחֶֶרת לְהִתְגַּלּוֹת. הֲֵרי הִתְכַּסֵּיתִי בְּלִי מְַראֶה אַחֵר,  לַעֲלוֹת לְמַעְלָה, וְאֵין לִי כָּעֵת מָקוֹם ׁשֶל הִתְּפַּשׁ
ְטוּת ׁשֶל מָקוֹם אַחֵר -  וּם ׁשֶאֲנִי ׁשְחוָֹרה בְּלִי הִתְּפַּשׁ בְּסוֹד ׁשֶל נְֻקדָּה אַחַת, לַעֲלוֹת נְֻקדָּה לִנְֻקדָּה. וּמִּשׁ
אַל תְִּרֻאנִי, אֵין לָכֶם ְרׁשוּת לְִראוֹתֵנִי כְּלָל, לֹא תוּכְלוּ לְִראוֹת בִּי, ׁשֶהֲֵרי אֲנִי בִּטְמִירוּת וּגְנִיזוּת, בְּסוֹד 

ָּה אַחַת, ׁשֶאֵין נוָֹדע בָּהּ כְּלָל מָקוֹם.   ׁשֶל נְֻקד
ְטוּת לְהֵָראוֹת כְּלָל, וְזוֹהִי אַל  ׁשֶלְּכָל הָאוֹתִיּוֹת יֵׁש מָקוֹם אַחֵר בַּלֹּבֶן, ּפְָרט לַי', ׁשֶאֵין לָהּ הִתְּפַּשׁ

תְִּרֻאנִי ׁשֶאֲנִי ׁשְחְַרחֶֹרת, בְּכָל הַצְָּדִדים, אֵין בִּי מְקוֹם לֹבֶן וּמָקוֹם אַחֵר לִכְלֹל בִּי אֲחִֵרים. כְּאָהֳלֵי 
ָּה בְּתוֹךְ  קֵָדר, ׁשֶּטְמִיִרים תּוֹךְ הַסְּלָעִים וְלֹא יוֹצְאִים הַחוּצָה. כָּךְ הוּא יוֹנָתִי תַמָּתִי בְּחַגְוֵי הַסֶּלַע, נְֻקד

אוּכְלוּסֶיהָ. ...
וְעַל זֶה ׁשְחוָֹרה אֲנִי, זוֹ יו''ד. כְּמוֹ ׁשֶנִּתְבָּאֵר, ׁשֶאֵין בּוֹ הַלֹּבֶן ׁשֶל מָקוֹם אַחֵר, וְהַכֹּל כּוֹלֵל בְּתוֹכוֹ. כְּאָהֳלֵי 
קֵדָר, זוֹ הָאוֹת ז', ׁשֶכָּךְ הוּא, ׁשֶאֵין בּוֹ הַלֹּבֶן ׁשֶל מָקוֹם אַחֵר. וְהַכֹּל כּוֹלֵל בְּתוֹכוֹ. כִּיִריעוֹת ׁשְלֹמֹה, הָאוֹת 
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ּ, אָהֳלֵי קֵָדר  ְנַיִם הַלָּלו ו', ׁשֶאֵין בָּהּ לֹבֶן ׁשֶל מָקוֹם אַחֵר, וְהַכֹּל כּוֹלֵל בְּתוֹכוֹ. וְעִם כָּל זֶה, אַף עַל גַּב ׁשֶּשׁ
וּם כָּךְ אַל  וִיִריעוֹת ׁשְלֹמֹה, הֵם נִסְתִָּרים, וְאֵין בָּהֶם לֹבֶן אַחֵר, אֵין נִסְתֶֶּרת וּגְנוּזָה כְּמוֹ הָאוֹת י'. וּמִּשׁ

תְִּרֻאנִי, כְּמוֹ ׁשֶנִּתְבָּאֵר....
הָאוֹת הַזּוֹ הִיא בֵּית יִשְָׂראֵל, ׁשֶיַָּרׁש אוֹתָהּ מִתּוֹךְ הַנְֻּקדָּה הָעֶלְיוֹנָה, ׁשֶכָּתוּב )ישעיה ה( כִּי כֶֶּרם ה' 

ֹז אֶתְכֶם.  צְבָאוֹת בֵּית יִשְָׂראֵל. וְעַל זֶה, כְַּרמִי ׁשֶלִּי לֹא נָטְָרתִּי, ׁשֶלֹּא הוֹׁשַטְתִּי עֲנָפִים לַצַּד ׁשֶבָּעוֹלָם, לֶאֱח
ּ. וְהָאוֹת ׁשֶלִּי לֹא  וַאֲנִי נוֹטֵָרה אֶת הַכְָּרמִים, מְׁשַלֵּחַ וּפוֹׁשֵט עֲנָפִים לְכָל הָאוֹתִיּוֹת, וּמִתּוֹכִי הִתְתַּקְּנו

וּם כָּךְ אַל תְִּרֻאנִי, לֹא תוּכְלוּ לְהִסְתַּכֵּל בִּי וּלְהִכָּנֵס לְתוֹכִי.   הוֹׁשַטְתִּי בָהּ עֲנָפִים, וּמִּשׁ
 ֹ וּם ׁשֶהַהֵ''א נִכְלְלָה בְּיִחוּדֶיהָ לַעֲלוֹת לְמַעְלָה, וְלֹא הִצִטְָרכָה לְהִכָּנֵס וּלְהִכָּלֵל לְתוֹכָהּ. ַרק וְכָל זֶה, מִּשׁ
ָּה ּפְנִימִית בְּתוֹךְ אוּכְלוּסֶיהָ. וְכָל אוּכְלוּסֶיהָ בִּתְׁשוּקָה לְהִתְקֵָרב אֵלֶיהָ. וְכֵיוָן  ׁשֶהִיא בַּיִּחוּד ׁשֶלָּהּ, נְֻקד
ׁשֶהִיא אוֹמֶֶרת אֶת זֶה, הִיא עוֹלָה וּמִסְתַּתֶֶּרת מֵהֶם לְהִׁשְתַּעֲׁשֵעַ לְמַעְלָה. כֵּיוָן ׁשֶעוֹלָה, וְעוֹזְבִים אוֹתָהּ 

אוּכְלוּסֶיהָ.
וּם ׁשֶלֹּא עָזְבוּ אוֹתָהּ אוּכְלוּסֶיהָ וַאֲפִלּוּ ֶרגַע אֶחָד. וּכְׁשֶהִיא עִם הָאוֹת הַזּוֹ,  ׁשֶהֲֵרי זֶה קָׁשֶה לָהּ, מִּשׁ

נִכְלֶלֶת בְּתוֹכָהּ בְּיִחוּד וְאוֹמֶֶרת אֶת זֶה. אֲזַי אוּכְלוּסֶיהָ עוֹזְבִים אוֹתָהּ בְּעַל כְָּרחָם, וְהִיא מִתְחַמֶּקֶת מֵהֶם 
וְעוֹלָה לְמַעְלָה. וְכֵיוָן ׁשֶעוֹלָה לְמַעְלָה, אוֹמֶֶרת לַאֲהוּבָהּ, )שיר א( הַגִּידָה לִּי ׁשֶאָהֲבָה נַפְׁשִי וְגוֹ'.

ָּבָר - ׁשֶיְּסַיֵּם. ׁשֶהוֹאִיל וְשִׂמְחָה ׁשֶלִּי בְִּדבְֵרי  שָׂמַח ַרבִּי ׁשִמְעוֹן. אָמַר, אִם נוֹחַ לוֹ לְמַר, מִי ׁשֶהִתְחִיל הַד
ְּבֶָריךְ ׁשֶנֶּחְקָקִים וְנִגְלָפִים לְמַעְלָה, הֱוֵה אוֹמֵר בִָּראׁשוֹנָה.  ֶהִתְחִיל - ׁשֶיְּסַיֵּם. אָמַר לוֹ, ַרבִּי, ד מַר, בְּמַה ּשׁ

  .ְ ְּבַָרי ׁשֶנֶּחְקָקִים וְנִגְלָפִים לְמַּטָה, אֹמַר לְאַחַר מִכֵּן, וְאַתָּה ּפְתַח ּפִיךְ וְיָאִירוּ ְדבֶָריך ד
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שיעור 5: ארוס ותנטוס בשפה – שיר השירים ואיכה
פירוש שיר השירים לר' יצחק אבן סהולה, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך ו )תשמ"ז(

ולא עוד אלא שאין בעולם יותר משל ודמיון גמור מן הספר הנכבד הזה אשר אמרו עליו רז"ל 
שכל העולם כולו לא היה כדאי כיום שנתנה בו שיר השירים שכל השירים קדש ושיר השירים 

קדש קדשים. ואמ' ר' עקיבא היה אומ' אלו לא נתנה תורה דים היה לישראל בשיר השירים כדי 
לנהוג בו את העולם. ומן הידוע שלא נאמר זה על הנגלה ממנו לבד על הנסתר אשר נמשל בו. 

ועל דרך הנכון היה ראוי לחכם לכנותו בשיר השירים ולא בשם אחר מפני כי חכמת השיר אשר 
היה ידוע באומה באותו הזמן והיו הלוים משוררים בו בבית הבחירה בשעת העבודה כעני שנ' 

ושרת בשם ייו' אלהיו ובאה הקבלה איזה הוא שירות שהוא בשם ייו' הוי אומר זו שירה והשיר 
הזה היה ענין גדול ונורא. עטרת צבי וצפירת תפארה. כי בנעימות השיר שהיה בפה ובכלי הנשמה 

מתעוררת ורוח הקודש מתנוצץ בה ומתעלה ומשגת השגות עליונות מה שאינה משגת קודם לכן. 
והשיר המשובח הזה הוא קול יוצא מפי המשוררים באימה ויראה וקדושה מעלה ומוריד מאריך 

ומקצר וכאילו הוא נאצל משיר של שרי מעלה.  
ובהתנועעו בשיעורים ידועים מובנים על ידי ציור הנקודות המצוירות בטעמי נועם הקולות. 

מכוונים כנגד המעלות הרוחניות כאשר מפורש בחכמת הניגון. וכן אמרו רז"ל אמ' ר' יוחנן תלת 
מינין אינון דמישבי ליבא כלי קול וגרון. דכתי' ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן דאינון תלתא 

כלי קול וגרון. ודא הוא ניגון. והמשוררים הקדושים היה להם יתרון קצתם על קצתם באותה 
חכמה כמו שאמרו אגרס בן לוי היה לו פרק בשיר. ר"ל יותר מפרקי המשור]ר[ים חבריו. וזה מורה 

שהיה להם ספרים מחוברים בקבלת השיר מסודרים כעין פרקי המשנה. וכל זה להעיר הנפש אל 
מעלתה לבוא אל תכונתה. ואז רוח הקודש מתעורר ומתנוצץ ומשתוקק בה בחשק וחבה ואהבה 

רבה. ואז תשיג מעלה יתירה. כח וגבורה. ושלמה המלך ע"ה זכה בזה השיר יותר מכל אשר היה 
בדורו.  

בראשית, זוהר חדש, ח ט"ג )מדרש הנעלם(
בראשית, ר' אלעזר פתח 'שיר המעלות אל ה' בצרתה לי קראתי ויענני' –

שירים תאבים ברא הקב"ה בבריאת שמים וארץ, כדי להללו ולשבחו שהוא יוצר הכל.
השמים אומרים שירה לפניו שנא'  'השמים מספרים כבוד אל'

והארץ אומרת שירה שנאמר 'שירו לה' כל הארץ'.
ועוד, שכל העולם תאבים ושמחים לפאר ליוצרם בחזותם נפלאותיו בשמים ובארץ.

וזהו 'בראשית' עיין באותיות ותראה תא"ב שי"ר,
כלומר תאב לומר שיר על נפלאותיו בשמים ובארץ.
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כל האותיות היה שלום ביניהם בלא קטרוג כלל. 
ואותיות האלף-בית כולן היו שלמות למעלה 
ולמטה. אותיות עליונות היו שלמות למעלה 

אותיות דקות היו שלמות למטה.

כולהו אתוון הוו שלמין בינייהו בלא קטרוגא 
כלל, ואתוון דאלפא ביתא כולהו, הוו שלימי 

עילא ותתא. אתוון עילאין הוו שלימין לעילא. 
אתוון דקיקין הוו שלימין לתתא.

בשעה שהיו הכרובים פורסים כנפיהם ממטה 
למעלה היו אותיות פורחות ממעלה למטה 

ונכנסות אלו באלו ומתכללות אלו באלו 
בנשיקות אהבה.

בשעתא דכרובים הוו פרסי גדפייהו מתתא 
לעילא, אתוון פרחין מתתא לעילא, ואתוון 

מעילא לתתא, ועאלין אלין באלין, ואתכלילו 
אלין באלין, בנשיקין דרחימו.

כיוון שהאותיות מתחברות, כל המדרגות 
התחתונות והמדרגות העליונות, והעולמות 
כולם מתחברים כאחד ונושקים אלו לאלו 

בנשיקות אהבה עד שנעשים כולם אחד 
והקב"ה אחד בלא פירוד כלל. כל הנשיקות של 
אהבה, אינן אלא שיהיו כלל אחד להתכלל זה 
בזה בלא פירוד. ובשל כך נשיקות אלו בכל הן 
להיות הכל אחד בכלל אחד אותיות באותיות 

עולמות בעולמות מדרגות במדרגות אשה 
בבעלה להיות הכל אחד.

כיון דאתוון מתחברן, כל דרגין תתאין, ודרגין 
עילאין, ועלמין כולהו מתחבראן כחדא, ונשקי 

אלין באלין, בנשיקו דרחימו, עד דהוו כולהו 
חד, וקב"ה חד, בלא פירודא כלל. כל נשיקין 
דרחימו, לאו אינון אלא למהוי כללא חדא, 

לאתכללא דא בדא בלא פירודא. ובג"כ נשיקין 
אלין בכולא אינון, למהוי כולא חד בכללא 
חדא, אתוון באתוון, עלמין בעלמין, דרגין 

בדרגין, אתתא בבעלה, למהוי כולא חד.

זוהר שיר השירים, זוהר חדש, סו ט"ג - סז ט"א-ט"ב  
מָׁשְכֵנִי אַחֲֶריךָ נָּרוּצָה הֱבִיאַנִי הַמֶּלֶךְ חֲדָָריו נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ )שיר השירים א, ד(

על פיו של אליהו נגזר 'משכני אחריך נרוצה'.
כתוב 'ויברא אלהים את האדם בצלמו וכו'

כאשר ברא קב"ה את האדם דו פרצופין בראו,
כפי שאמרו החברים, אשרי הם.

באותיות עליונות גדולות
ובאותיות תחתונות קטנות.

אותיות עליונות גדולת היו באורח מישור אצל הזכר
אותיות תחתונות קטנות, היו בהיפוך, אצל הנקבה.

אותיות העליונות הגדולות היו באורח מישור אצל הזכר
אב גד וכן כולן, כפי הראוי שילכו האותיות בדרך ישרה אל הזכר.

אותיות תחתונות קטנות היו בהיפוך, למפרע, אצל הנקבה
תשר"ק וכן כולן...  

וכאשר נתקשטה הנוקבא, שקישט אותה המלך העליון
שיתיישבו אותיותיה על מקומן כפי שראוי

הכניס אותה לחדריו לתקנה ונתקנו אותיות.
וכל אות נקבית קראה לכל אות זכרית

ונתקנו כל אות ואות, זכר ונקבה.
וכל אות קראה ואומרה, 'משכני אחריך נרוצה'.

כשנתקנו להתחבר, בסוד א"ת ב"ש נתקנו
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והתישבו פנים בפנים...
ןכל זה משום ש'נגילה ונשמחה בך'

כ"ב אותיות ראשונות עליונות, וזהו ב"ך.
כאשר מתחברות אותיות השם הקדוש

אז יורד הו' ומושך את הה' ממטה למעלה
להיות חיבור אחד..  

נותן לה יד למשכה אליו והאותיות שמחות זו כלפי זו.
בשעה שהיא אומרת לו 'משכני', אז הא', שהיא ו',

יורדת אל הת', להמשיכה אליו.
ובשעה שהיא אומרת 'אחריך נרוצה'
עולה הב' ורצה אחרי הש', שהיא ו'.

ואז היא נכנסת לחדרי המלך
שהם שלוש נקודות וחדרים ואכסדראות

שזו היא האות ש', שבה שלוש נקודות ומסדרונות.
ובשעה שאומרת 'נגילה ונשמחה בך'

באה הג' להתדבק באות ר' . כי אז יש שמחה ורצון
בכ"ב אותיות שנשלמו באות ג'.

והאות ר' פורעת עצמה לקבל ממנו בלי בושה
והוא דבק בה ומשפיע לה ברצון.  

זוהר אחרי מות, עד ע"א – עה ע"ב 
בֹּא ְראֵה, לֹא נִמְצֵאת שִׂמְחָה לִפְנֵי הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא כְּמוֹ הַיּוֹם ׁשֶעָלָה ׁשְלֹמֹה לַחָכְמָה וְאָמַר ׁשִיר 
ִיִרים. אָז הֵאִירוּ ּפְנֵי הַגְּבִיָרה, וּבָא הַמֶּלֶךְ לְהַׁשְרוֹת אֶת מְדוֹרוֹ עִמָּהּ. זֶהוּ ׁשֶכָּתוּב )מלכים א ד(  הַּשׁ

ְּלָה בְַדְרגוֹתֶיהָ עַל כָּל ׁשְאָר  וַתֵֶּרב חָכְמַת ׁשְלֹמֹה וְגוֹ'. מַה זֶּה וַתֵֶּרב? ׁשֶעָלָה הַיֹּפִי ׁשֶל הַגְּבִיָרה וְהִתְגַּד
ְָּרגוֹת, כִּי הַמֶּלֶךְ שָׂם אֶת מְדוֹרוֹ עִמָּהּ. וְכָל כָּךְ לָמָּה? כִּי הוֹצִיאָה אֶת הַבֵּן הֶחָכָם הַזֶּה לָעוֹלָם  הַד

)למלך(.
ְ, אָז זוֹ עְֶרוַת הַכֹּל, עְֶרוַת כָּל הַצְָּדִדים,  וּכְׁשֶהַבֵּן הַזֶּה, כְּמוֹ ׁשֶאָמְַרנוּ )שצריך(, אֵינוֹ מִתְנַהֵג לְִרצוֹן הַמֶּלֶך

וּם כָּךְ זוֹהִי עְֶרוַת הַכֹּל. וְכִי אֵין זוֹ  ׁשֶהֲֵרי הַמֶּלֶךְ ּפוֵֹרׁש מֵהַגְּבִיָרה, וְהַגְּבִיָרה הִתְַרחֲקָה מֵהֵיכָלוֹ, וּמִּשׁ
עְֶרוָה, מֶלֶךְ בְּלִי גְבִיָרה, וּגְבִיָרה בְּלִי מֶלֶךְ?! וְעַל זֶה כָּתוּב, עְֶרוַת אָבִיךְ וְעְֶרוַת אִמְּךְ לֹא תְגַלֵּה אִמְּךְ 

וּם כָּךְ לֹא תְגַלֶּה עְֶרוָתָהּ. ְ. מִּשׁ ַּאי, וְׁשוָֹרה עִמְּך הִיא. אִמְּךְ הִיא וַד
ַרבִּי ׁשִמְעוֹן הִקִּיׁש יָָדיו וּבָכָה וְאָמַר: אוֹי אִם אֹמַר וַאֲגַלֶּה סוֹד, אוֹי אִם לֹא אֹמַר, ׁשֶיֹּאבְדוּ הַחֲבִֵרים 

ָּבָר. ד
)יחזקאל יא( אֲהָהּ ה' אֱלֹהִים כָּלָה אַתָּה עֹשֶׂה אֵת ׁשְאִֵרית יִשְָׂראֵל. מַה זֶּה אֲהָהּ? וּמַה זֶּה כָּלָה אַתָּה 

ְ, ה' אַחֶֶרת עֶלְיוֹנָה מוֹנַעַת  ָּבָר - בִּזְמַן ׁשֶה' תַּחְתּוֹנָה הִתְגְָּרׁשָה מֵהֵיכַל הַמֶּלֶך עֹשֶׂה? אֶלָּא סוֹד הַד
וּם ׁשֶכְּׁשֶהִיא, הה' הזאת, נִמְנַעַת מִבְָּרכוֹת, ה' אַחֶֶרת  בְִּרכָתָהּ, וְאָז כָּתוּב, אֲהָהּ כָּלָה אַתָּה עֹשֶׂה. מִּשׁ

וִֹרים זָכָר וּנְקֵבָה. מוֹנַעַת אוֹתָם מֵהַכֹּל. מָה הַּטַעַם? כִּי בְָרכוֹת אֵינָן מְצוּיוֹת, אֶלָּא בְּמָקוֹם ׁשֶּשׁ
ּ. עַל נָוֵהוּ  וְעַל זֶה כָּתוּב, )ירמיה כה( ה' מִמָּרוֹם יִׁשְאָג וּמִמְּעוֹן קְָדׁשוֹ יִתֵּן קוֹלוֹ ׁשָאֹג יִׁשְאַג עַל נָוֵהו

מַמָּׁש. זוֹ הַגְּבִיָרה. וּמַהוּ אוֹמֵר? אוֹי ׁשֶהֶחֱַרבְתִּי אֶת בֵּיתִי וְכוּ'. בֵּיתִי זֶהוּ זִוּוּג הַגְּבִיָרה.
ַּאי עְֶרוַת אָבִיךְ וְעְֶרוַת אִמְּךְ לֹא תְגַלֵּה. ׁשֶהֲֵרי מִכָּל הַצְָּדִדים זוֹ עְֶרוָה. וְאָז, לָבְׁשוּ ׁשָמַיִם קְַדרוּת  וְזֶהוּ וַד
.ּ ַת הַבְָּרכוֹת ׁשֶל מַעַיְנוֹת הַנְּחָלִים ׁשֶהָיוּ ׁשוֹפְעִים וּמַׁשְקִים כָָּראוּי, נִמְנְעו וְשַׂק הוּשַׂם כְּסוּתָם, מְקוֹם יְֻרּשׁ
ּ, רֹאׁש  ּ, כְּׁשֶנִּפְָרד הַמֶּלֶךְ מִן הַגְּבִיָרה וְאֵין בְָּרכוֹת מְצוּיוֹת, אָז נִקְָרא ו''י. מָה הַּטַעַם ו''י? ׁשֶלָּמְַדנו ׁשָנִינו
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הַיְסוֹד י' הוּא, ׁשֶהֲֵרי יְסוֹד הוּא ו' קְטַנָּה, וְהַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא ו' גְּדוֹלָה עֶלְיוֹנָה. וְלָכֵן כָּתוּב ו''ו, ׁשְתֵּי 
וָוִי''ם כְּאֶחָד. וְהָרֹאׁש ׁשֶל הַיְסוֹד הַזֶה הוּא י'. וּכְׁשֶמִּתְַרחֶקֶת הַגְּבִיָרה מִן הַמֶּלֶךְ וְהַבְָּרכוֹת נִמְנָעוֹת 

מהכָּל, וְהַזִּוּוּג לֹא נִמְצָא בְּרֹאׁש הַיְסוֹד, נוֹטֵל ו' הָעֶלְיוֹן אֶת הָרֹאׁש הַזֶּה ׁשֶל הַיְסוֹד, ׁשֶהוּא י', וּמַׁשְּפִיעוֹ 
ּ, מִיּוֹם ׁשֶחְָרבָה יְרוּׁשָלַיִם לֹא נִמְצְאוּ  אֵלָיו, וְאָז הוּא ו''י, ו''י לַכֹּל, לָעֶלְיוֹנִים וְלַתַּחְתּוֹנִים. וְעַל זֶה ׁשָנִינו

בְָרכוֹת בָּעוֹלָם, וְאֵין לְךְ יוֹם ׁשֶלֹּא מְצוּיִים בּוֹ קְלָלוֹת, ׁשֶהֲֵרי הַבְָּרכוֹת מְנוּעוֹת בְּכָל יוֹם.
ָּבָר תָּלוּי בִּתְׁשוּבָה וְלֹא ׁשָבִים, אָז ה'  אָמַר לוֹ, אם כָּךְ אוֹ''י, אוֹ הוֹ''י מַה הוּא? אָמַר לוֹ, כְּׁשֶהַד

הָעֶלְיוֹנָה נוֹטֶלֶת אוֹתָם וּמַׁשְּפִיעָה לְוָא''ו וְי' אֵלֶיהָ, כִּי לֹא ׁשָבִים, וְאָז נִקְָרא הוֹי.
אוֹי כְּׁשֶהִסְתַּלֵּק הַמֶּלֶךְ לְמַעְלָה לְמַעְלָה, וְצוֹוְחִים בְּנֵי אָָדם וְאֵין מַׁשְגִּיחַ בָּהֶם. וְאוֹתוֹ הָעֶלְיוֹן אֶהְיֶה 
הוּא הַּטָמִיר, מַעֲלֶה לְו', וְי' אֵלָיו, כדי שלֹא תתְקַבְּל תְפִלָּה, אָז נִקְָרא אוֹי, ׁשֶהֲֵרי א' מעלֶה לְו' וְי' 

אליו, וְאָז אֵין מְצוּיָה תְׁשוּבָה, וְלָכֵן הִסְתַּלְּקָה מֵהָאוֹתִיּוֹת הַלָּלוּ ה', ׁשֶהֲֵרי לֹא תָלוּי בִּתְׁשוּבָה.
ּ, אֲזַי הִסְתַּלְּקָה ה', וְא'  ַּאי כְּׁשֶהִתְַרבּוּ יוֹתֵר חֲטָאֵי הָעוֹלָם, וּתְׁשוּבָה הָיְתָה תְלוּיָה בִָּראׁשוֹנָה וְלֹא ָרצו וַד

 ,ּ ָּׁש וְהַתְּׁשוּבָה הִסְתַּלְּקָה, אֲזַי צָוְחוּ וְאָמְרו הֶעֶלָה אֶת ו' וְיוֹ''ד אֵלָיו, וְנִקְָרא אוֹי. וּכְׁשֶחַָרב בֵּית הַמִּקְד
)ירמיה ו( אוֹי לָנוּ כִּי פָנָה הַיּוֹם. מַה זֶּה כִּי פָנָה הַיּוֹם? זֶהוּ הַיּוֹם הָעֶלְיוֹן, ׁשֶנִּקְָרא תְׁשוּבָה, ׁשֶהִסְתַּלֵּק 

וְעָבַר וְלֹא מָצוּי.  
אוֹתוֹ הַיּוֹם ׁשֶנּוָֹדע, לִפְׁשֹט הַיָּמִין כְּנֶגֶד הְָרׁשָעִים, וַהֲֵרי הִתְּפַנָּה מֵהַכֹּל  וְלֹא נִמְצָא, וְלָכֵן אָמְרוּ אוֹי 
וְלֹא הוֹי. כִּי יִנָּטוּ צִלְלֵי עֶָרב, ׁשֶהֲֵרי נִתְּנָה ְרׁשוּת לִגְדוֹלֵי הַמְֻמנִּים ׁשֶל ׁשְאָר הָעַמִּים לִׁשְלֹט עֲלֵיהֶם.

ּ, עָלְתָה ו' לְמַעְלָה לְמַעְלָה, וְהַהֵיכָל נִשְַׂרף, וְהָעָם גָּלָה, וְהַגְּבִיָרה גְֹּרׁשָה, וְהַבַּיִת נֶחֱַרב. אַחַר כָּךְ  לָמְַדנו
ׁשֶיַָּרד וָ''ו לִמְקוֹמוֹ, הִׁשְגִּיחַ עַל בֵּיתוֹ וְהִנֵּה חַָרב, בִּקֵּׁש אֶת הַגְּבִיָרה, וְהִנֵּה הִתְַרחֲקָה וְהָלְכָה. ָראָה אֶת 

הֵיכָלוֹ, וְהִנֵּה נִשְַׂרף. בִּקֵּׁש אֶת הָעָם, וְהִנֵּה גָּלָה. ָראָה אֶת בְִּרכוֹת הַנְּחָלִים הָעֲֻמקִּים ׁשֶהָיוּ ׁשוֹפְעִים, 
ּ. וְאָז כָּתוּב, )ישעיה כב( וַיִּקְָרא ה' אֱלֹהִים צְבָאוֹת בַּיּוֹם הַהוּא לִבְכִי וּלְמִסְּפֵד וּלְקְָרחָה  וְהִנֵּה נִמְנְעו

וְלַחֲגֹר שָׂק. וְאָז לָבְׁשוּ ׁשָמַיִם קְַדרוּת.
אֲזַי ו' י' נִמְׁשְכוּ אֶחָד כְּנֶגֶד הָאֶחָד, וְה' הָעֶלְיוֹנָה הִׁשְּפִיעָה אֶת הַמַּעְיָנוֹת לַצַּד הָאַחֵר, וְהַבְָּרכוֹת לֹא 

.ּ ּ, ׁשֶהֲֵרי לֹא נִמְצְאוּ הַזָּכָר וְהַנְּקֵבָה וְלֹא ׁשְרוּיִים כְּאֶחָד. אֲזַי ׁשָאֹג יִׁשְאַג עַל נָוֵהו נִמְצְאו
בָּכָה ַרבִּי ׁשִמְעוֹן, וּבָכָה ַרבִּי אֶלְעָזָר. אָמַר ַרבִּי אֶלְעָזָר, בְּכִיָּה תְקוּעָה בְּלִבִּי מִצַּד אֶחָד, וְשִׂמְחָה בְּלִבִּי 

מִצַּד אַחֵר, ׁשֶהֲֵרי ׁשָמַעְתִּי ְדבִָרים ׁשֶלֹּא ׁשָמַעְתִּי עַד עַתָּה. אַׁשְֵרי חֶלְקִי!  

זוהר שיר השירים, זוהר חדש, ס"ב ט"ב-ט"ג

שיר השירים – על פי אליהו נגזר, ברשות 
עליונה...

ִיִרים, עַל ּפוּמָא ְדאֵלִיָּהוּ אִתְגְּזַר,  ׁשִיר הַּשׁ
בְִּרׁשוּ עִילָּאָה...

שיר תתר"ו סימן באותיות גלופות של השם 
הקדוש זעה/ זיע ורתת של כל העולמות 

וכל נקבי תהום רבה. עד שאותה התפשטות 
הרוח נכנסת לשער קדמי שבצד מזרח. אותו 

בעל העיניים בת"ק מפתחות של ההיכלות 
הנה הוא בגליפת השם הקדוש של י"ב 

אותיות שטסים בו י"ט מחנות לוהטים באש.

ִּׁשְמָא  ׁשִיר תתר''ו סִימָן, בְּאַתְוָון גְּלִיפָאן ד
ְּכָל עָלְמִין, וְכָל נוּקְבִין  ִּיׁשָא, זָעוֹ וְֶרתֶ''ת ד קַד

ְּהַאי ּפְׁשִיטוּ ְדרוּחָא, עָאל  ִּתְהוֹמָא ַרבָּא, עַד ד ד
לְגַבֵּי תְַּרעָא קְַדמָאָה ְדלִסְטַר מִזְָרח. הַהוּא 

ְּהֵיכָלִין, וְהָא  מָאֵרי ְדעַיְינִין, בְּת''ק מַפְתֵּחָאן ד
ִּתְֵריסַר אַתְוָון,  ִּיׁשָא, ד ִּׁשְמָא קַד אִיהוּ בִּגְלִיפוּ ד

ְִריָין מְלַהֲטָן  ְּטָאסִין בֵּיהּ תְּׁשַע סְֵרי מַּשׁ ד
ְּנוָּרא. ד
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ד"ר שפרה אסוליןהגידה לי שאהבה נפשי בפרדס שיר השירים על פי הזוהר

ואותו בעל העיניים לוקט גחלי אש, אברי 
אש, ונכנסים אל תוך אותו היכל הנקרא 

זבול היכל בו כל השבחים מסתדרים לעלות 
למעלה ועל זה נכתב 'בנה בניתי בית זבול 

לך' )מלכים א' ח יג(. והוא היכל שיש בו 
תתר"ו מדרגות העולות בשבחי השבחים 
)בשירי השירים( ובתוך כולן יש מדרגה 

אחת פנימית מכולן שבה מתבררת האהבה 
של אותו שבח בירור הנקודה התחתונה.

ְּאֶׁשָא,  וְהַהוּא מָאֵרי ְדעַיְינִין, לָקֵיט גּוּמְִרין ד
ׁשַיְיפֵי ְדנוָּרא, וְעָאלִין גּוֹ הַהוּא הֵיכָלָא 
ְּתַמָּן כָּל ׁשְבָחִין  ְּאִתְקְֵרי זְבוּל, הֵיכָל ד ד

ָּא כְּתִיב  ְָּרן לְסַלְקָא לְעֵילָא. וְעַל ד אִתְסַד
ְ. וְאִיהוּ  )מלכים א ח( בָּנֹה בָּנִיתִי בֵּית זְבוּל לָך

ְּסָלְקָן  ְַּרגִּין, ד ְּאִית בָּהּ תתר''ו ד הֵיכָלָא, ד
ְּתוּׁשְבַּחְתָּא, וּבְגוֹ כּוּלְהוּ אִית חַד  בְּׁשִבְחֵי ד

ְּתַמָּן אִתְבְֵּריר ְרחִימוּ  ּ, ד ְַּרגָּא ּפְנִימָאָה מִכּוּלְהו ד
ְדהַאי תּוּׁשְבַּחְתָּא, בְִּרירוּ ִדנְקוָּדא תַּתָּאָה.

וכאשר היא נבררת מתוך כולם עולה 
למעלה בסוד השיר ונקראת שיר השירים. 

ועולה מכל אלה השבחים )השירים(

ּ, סָלְקָא לְעֵילָא בְָּרזָא  וְכַד אִתְבְֵּריר מִגּוֹ כּוּלְהו
ִיִרים, וְסָלְקָא מִכָּל  ְּׁשִיר, וְאִיקְֵּרי ׁשִיר הַּשׁ ד

.ּ אִינוּן ׁשִבְחִין, וְאִתְבְֵּריר מִכּוּלְהו


