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יטשמות 

ֹוםַוְיִהי  טז יַביּ֨ תַהְשִליִשִׁ֜ ְהי ֹ֣ ֶקרִבִּֽ תַוְיִהי  ַהב ֹּ֗ לּ֨ יםק  רָכֵבד  ְוָעָנ ָ֤ןּוְבָרִקִׁ֜ לַעל־ָהָהָ֔ רְוק ֹ֥ ָפָ֖ ָחָזֹ֣קש 

ד דְמא ֹ֑ ֱחַרֹ֥ םַוֶיִּֽ רָכל־ָהָעָ֖ ה׃ֲאֶשֹ֥ ַמֲחֶנִּֽ איזַבִּֽ הַויֹוֵצּ֨ ֶשֶׁ֧ םמ  אתֶאת־ָהָעָ֛ יםִלְקַרֹ֥ ֱאלִהָ֖ ַמֲחֶנֹ֑הָהִּֽ ִמן־ַהִּֽ

ּו ְתַיְצבָ֖ יתַוִיִּֽ ר׃ְבַתְחִתֹ֥ ריחָהָהִּֽ ןִסיַני  ְוַה  ֹוָעַשֹ֣ ְפֵניכֻּלָ֔ רִמִ֠ דֲאֶשּ֨ יוָיַרֹ֥ שְיהָוָ֖הָעָלָ֛ ֲעָשנֹו  ַוַי ַעלָבֵאֹ֑

ֶשן ןְכֶעֹ֣ דַהִכְבָשָ֔ ֱחַרֹ֥ רַוֶיִּֽ ד׃ָכל־ָהָהָ֖ ְָ֤יִהי  יטְמא ִּֽ ֹולַוִּֽ רקֹ֣ ָפָ֔ ְךַהש  דְוָחֵזֹ֣קהֹוֵלָ֖ הְמא ֹ֑ ֶשֹ֣ רמ  ְיַדֵבָ֔

ים ֱאלִהָ֖ ּוְוָהִּֽ ֲעֶנֹ֥נִּֽ ֹול׃ַיִּֽ רְיהָוָ֛הַוֵיֶֶָׁ֧֤רדכְבקִּֽ אשִסיַנָ֖יַעל־ַהֹ֥ רֶאל־ר ֹ֣ אָהָהֹ֑ הְיהָוֶׁ֧הַוִיְקָרּ֨ ֶשָ֛ אשְלמ  ֶאל־ר ֹ֥

ר ה׃ַוַיַֹ֥עלָהָהָ֖ ֶשִּֽ מ 



א"צד ע–ב "צג ע, חלק ב, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)
,כללעינינראובהםשהיוהגנזיםוכל,אבניםלוחותעלנחקקו,הראשונות,הללוהדברותעשר
בלבבותלהתבונן,בתבונההכול,בהןהכלולותהתורהמצוותג"תריבסודולהתבונןלדעת

עליוניםסודותוכלהתורהסודותכלשעהבאותה.לעיניהםמאירהיהוהכול,כולםישראל
יוםכאותוהיהשלאמה,אדונםכבודזיואתבעיןעיןראושהםבגלל,מהםסרולאותחתונים

שעמדויוםאותו[ב]....סיניהרעלבכבודוהתגלההואברוךשהקדוש,העולםשנבראמיום
המלאכיםכצחצוחמצוחצחיםהיוהגופיםוכל,מהםהזוהמההועברהסיניהרעלישראל

לבושובאותו,אדונםשליחותלעשותמצוחצחיםבלבושיםמתלבשיםהםכאשרהעליונים
ישראלבנינשארוזוהמהאותהמהםהועברהוכאשר...מפחדיםולאלאשנכנסיםמצוחצח

כך.אורלקבלהרקיעבזוהרזהרה[הגוף]שבתוךוהנשמה,כלללכלוךבלאמצוחצחיםגופים[כ]
אפילוהגוףמןהזוהמהשפסקהבסיניוכאן...אדונםבכבודומתבונניםרואיםשהיוישראלהיו

.לוכראויואחדאחדכלקבלווכולם,אדונםבכבודומסתכליםרואיםהיואמםשבמעיעוברים
לאאם'שכתוב,העולםנברא[בו]שמהיוםיותרהואברוךהקדושלפנישמחההיתהיוםואותו
אזי,סיניהרעלהתורהאתישראלשקבלוכיון.'שמתילאוארץשמיםחקותולילהיומםבריתי

עלבכבודווהתעלה,ולמטהלמעלההואברוךהקדושונודע,וארץשמיםועמדו,העולםהתבסם
.הכול



דברים ה

יםיח ת־ַהְדָבִרֹ֣ ֶלהֶאִּֽ הִדֶבר  ָהֵאֵ֡ םְיהָוּ֨ רֶאל־ָכל־ְקַהְלֶכִׁ֜ ֹוְךָבָהֹּ֗ ָעָנָֹ֣֤ןָהֵאש  ִמת  לֶהִּֽ ֲעָרֶפָ֔ ֹולְוָהִּֽ ֹולקֹ֥ ָגדָ֖
א ףְול ֹ֣ םָיָסֹ֑ ִָ֤יְכְתֵבֹּ֗ תַעל־ְשֵני  ַוִּֽ יםלֻּח ֹ֣ ִָ֤יְתֵנָ֖םֲאָבִנָ֔ י׃ַוִּֽ ייטֵאָלִּֽ םַוְיִהֹּ֗ ֹוְךֶאת־ַהּקֹול  ְכָשְמֲעֶכ  ֶשְךִמתֹ֣ ַהח ָ֔

ר רְוָהָהָ֖ ֵעֹ֣ שב  ּוןָבֵאֹ֑ יַוִתְקְרבֹ֣ יֵאַלָ֔ ם׃ִשְבֵטיֶכָ֖םָכל־ָראֵשֹ֥ ּוכְוִזְקֵניֶכִּֽ אְמרֹּ֗ ןַות ִּֽ נּוֵהֹ֣ ְיהָו הֶהְרָאִׁ֜
ינּו   ֹוֱאלֵהּ֨ דֹ֣ ֹוֶאת־ְכב  ֹוְוֶאת־ָגְדלָ֔ לֹ֥ ְענּוְוֶאת־ק  ֹוְךָשַמָ֖ שִמתֹ֣ ֹוםָהֵאֹ֑ ינּוַהֶזה  ַהי  רָרִאָ֔ י־ְיַדֵבֶׁ֧ יםִכִּֽ ֱאלִהָ֛

ם ָאָדָ֖ י׃ֶאת־ָהִּֽ ָמהְוַעָתה  כאָוָחִּֽ ּותָלֹ֣ יָנמָ֔ נּוִכֹ֣ אְכֵלָ֔ שת ִּֽ הָהֵאֹ֥ ָלָ֖ אתַהְגד  יםַהז ֹ֑ ְסִפֹ֣ ְחנּו׀ִאם־י ִּֽ ֲאַנֹּ֗
עַ  ְשמ  ֹולִלִ֠ ינּוְיהָוֶׁ֧הֶאת־קּ֨ ֹודֱאלֵהָ֛ ְתנּו׃עָ֖ יכבָוָמִּֽ יִכֹ֣ רִמֹ֣ רָכל־ָבָשֵ֡ עֲאֶשֹ֣ יםקֹול  ָשַמֹ֣ יםֱאלִהּ֨ ַחִיִׁ֜
ר שְמַדֵבֶׁ֧ נּוִמתֹוְך־ָהֵאָ֛ ִחי׃ָכמ ָ֖ בכגַוֶיִּֽ עַאָתה  ְקַר  ְשָמָ֔ תּוִּֽ רֵאָ֛ רָכל־ֲאֶשֹ֥ ינּוְיהָוֹ֣הי אַמָ֖ תְ ֱאלֵהֹ֑ ׀ְוַאֹ֣
ר ינּוְתַדֵבֹ֣ רֵאת  ֵאֵלֹּ֗ רָכל־ֲאֶשּ֨ ינּוְיהָוֶׁ֧הְיַדֵבִׁ֜ יָךֱאלֵהָ֛ ְענּוֵאֶלָ֖ ינּו׃ְוָשַמֹ֥ עכדְוָעִשִּֽ ֹולְיהָוה  ַוִיְשַמ  ֶאת־קֹ֣

ם יְבַדֶבְרֶכָ֖םִדְבֵריֶכָ֔ אֶמרֵאָלֹ֑ הַוי ּ֨ יְיהָוִׁ֜ ַמְעִתיֵאַלֹּ֗ ֹולָשִ֠ יֶאת־קּ֨ םִדְבֵרִׁ֜ רַהֶזה  ָהָע  ּוֲאֶשֹ֣ יָךִדְברֹ֣ ֵאֶלָ֔
יבּו רֵהיִטָ֖ רּו׃ָכל־ֲאֶשֹ֥ ןכהִדֵבִּֽ י־ִיֵתֵ֡ םְוָהָיה  ִמִּֽ הְלָבָבּ֨ םֶזִׁ֜ הָלֶהֹּ֗ יְלִיְרָאֹ֥ ִתָ֛ רא  יְוִלְשמ ֹ֥ ַתָ֖ ֶאת־ָכל־ִמְצו 

ים ַעןָכל־ַהָיִמֹ֑ בְלַמּ֨ םִייַטֹ֥ םָלֶהָ֛ ם׃ְוִלְבֵניֶהָ֖ ָלִּֽ ְלע 



ב"ע-א"א ע"רס, חלק ג, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)

הקולותכללישראלתורהשניתנהבשעה:וראהבוא-'...ושמעאתהקרב':ואמרפתחאלעזר'ר
וזה.ממנועליון[שזה]מתוךיצאוזהודברי,נראוזהמתוךוזה,כסאועלישבה"והקב,נמצאו
יראה[תוך]מהתרחקווישראל.'...האשמתוךבהרעמכם'הדברבפניםפנים':הכתובסודהוא
ממקוםאלא,שלמעלההעליוןבתוקףחפציםאיננו–'אלינותדברואת'[נאמר]כןועל.זו

כוח[גם]החלשתם,כוחיאתהחלשתםודאי:משהאמר-'אלינותדבראת'ו.יותרולא,הנקבה
העולםיכולהיהלאבתחילהכמודבראותוכלאתושמעוישראלהתרחקולאשאלמלא.אחר

,ראוישכךבגלל?הטעםמה,מתושבתחילה.דורותלדוריקיימיםהיווהם,כךאחרלהיחרב
עומדאשרהחייםלעץאותםלהביאהואברוךהקדושורצה....[לכך]גורםהמוותעץשהרי

כוחונחלשאז.רצוולאהתרחקו[הםאך]–לעולםעומדיםשיהיוכדי,המוותעץאותועל[מ]
במקוםאתכםלהעמידרציתיאני:הואברוךהקדושאמר.אחרכוחגםונחלשעליהםמשהשל

כיוון,זאתכלועם...[בו]שורהשהנקבהבמקוםחפצתםאתם[אבל],בחייםולדבוקעליון
יתןמי'אלאעליהםנאמרלאעליהםשהייתהעליונהיראה[תוך]מאלא[זאת]עשולאשישראל

ולאהואיל,רעשהואפיעלאף,דברשעושהמיכל[ש]למדנומכאן.''וכולהםזהלבבםוהיה
.לרעאותודןאיננוהואברוךוהקדוש,עליושורהאיננוהעונשברצוןעושה



מערכת עשר הספירות

זכר 

עץ החיים

נקבה

עץ הדעת


