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Zohar para la primera comida de Shabat 

 ַחְקלָא ְדַתּפּוִחין ַקִדיִשין

Lea después de la bendición Hamotzí 

 ֹו.ְלַקְדשת ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשבָ  )שמות כ( .444

 ַוְיבֶָרְך )שמות כ( ַרִבי ִיְצָחק ָאַמר, ְכִתיב

ִתיב אֱלִהים ֶאת יֹום ַהְשִביִעי, ּוכְ 

ם הּו ּוְביֹושֵֶׁשת ָיִמים ִתְלְקט   )שמות טז( ַבָמן

לָא ֹו. כֵׁיָון דְ ַהְשִביִעי ַשבָת לא ִיְהֶיה ב

ח ְשְתכַ ְרְכָתא אִ ִמְשְתכַח בֵׁיּה ְמזֹונֵׁי, ַמה בִ 

 בֵׁיּה.

  

ָבת ָזכֹור ֶאת יֹום ַהשַ  .444

ק ָאַמר, ְלַקְדשֹו. ַרִבי ִיְצחָ 

 ים ֶאתַוְיָבֶרָך אֹלהִ  )שם א( כָתּוב

ב יֹום ַהְשִביִעי, ְוכָתּו

שֵֶׁשת ָיִמים  )שמות טז( ַבָמן

ת בָ ִביִעי שַ ִתְלְקט הּו ּוַבּיֹום הַשְ 

ן ֶשלֹא לֹא ִיְהֶיה בֹו. כֵׁיוָ 

יזֹו ִנְמָצא בֹו ְמזֹונֹות, אֵׁ 

 ְבָרכָה ִנְמצֵׁאת בֹו?

א עֵׁילָ כָאן ִדלְ ֶאלָא ָהִכי ָתאנָא, כָל ִברְ  .445

נָא, ְלָיין. ְוָתאְוַתָתא, ְביֹוָמא ְשִביעָאָה תַ 

ָאה, ֹוָמא ְשִביעָ אֲַמאי לָא ִאְשְתכַח ָמנָא ְבי

נֵׁיּה ִמְתבְָרכָאן ִמיִמשּום ְדַההּוא יֹוָמא, 

ד כָל חַד ְוחַ כָל ִשיָתא יֹוִמין ִעלִָאין, וְ 

י, ד ְביֹומֹוָיִהיב ְמזֹונֵׁיּה ְלַתָתא, כָל חַ 

ְביֹוָמא  מֵַׁהִהיא ְבָרכָה ְדִמְתבְָרכָאן

 ְשִביעָָאה.

  

, כָל ֶאלָא כְך ָשִנינּו .445

ה ֶשְלַמָָּ ַהְבָרכֹות ֶשְלַמְעלָה ְו

ִביִעי. ְתלּויֹות ַבּיֹום ַהשְ 

ְמָצא ָמן ְוָשִנינּו, לָָמה לֹא נִ 

 אֹותֹוּום ֶשמֵׁ ַבּיֹום ַהְשִביִעי? ִמש

 ִמיםֶשת ַהּיָ יֹום ִמְתָבְרִכים כָל שֵׁ 

ְוֶאָחד  ָהֶעְליֹוִנים, ְוכָל אֶָחד

ד ל ֶאחָ נֹותֵׁן ְמזֹונֹו ְלַמָָּה, כָ 

ה כָ ְביֹומֹו, מֵׁאֹוָתּה ְברָ 

 .ַהְשִביִעי ֶשִמְתָבְרִכים ַבּיֹום

א  ְבַדְרָָּ ּוְבִגינֵׁי כְך, ַמאן ְדִאיהּו .446

א ּפָתֹוָרא, ִדְמהֵׁיָמנּוָתא, בָעֵׁי ְלַסְדרָ 

א, א ְדַשְבתָ ּוְלַאְתְקנָא ְסעּוָדָתא ְבלֵׁיְליָ 

, כָל ִאינּון ְבִגין ְדִיְתבָרְֵׁך ָּפתֹורֵׁיּה

א, ין, ְדָהא ְבַההּוא ִזְמנָ ִשיָתא יֹומִ 

א כָל ִשיָתא ִאְזָדַמן ְבָרכָה, ְלִאְתבְָרכָ 

ח א ִאְשְתכַ יֹוִמין ְדַשְבָתא, ּוִבְרכָָתא לָ 

א ְדרָ ְך, בָעֵׁי ְלסַ ְבפָתֹוָרא רֵׁיָקנַָּיא. ְועַל כַ 

א, ְבנַהֲמֵׁי ָּפתֹורֵׁיּה ְבלֵׁיְלָיא ְדַשְבתָ 

 ּוִבְמזֹונֵׁי.

  

הּוא ִמשּום כְך, ִמי שֶ ּו .446

ר ִריְך ְלַסדֵׁ ְבַדְרַָּת ָהאֱמּונָה, צָ 

ה ְבלֵׁיל ש ְלָחן ּוְלַתקֵׁן ְסעּודָ 

  כָלרְֵׁך ש ְלָחנֹוַשָבת ְכדֵׁי ֶשִּיְתבָ 

הֲרֵׁי אֹוָתם ִשָשה ָיִמים, שֶ 

ה נֶת ַהְבָרכָ ְבאֹותֹו ְזַמן ִמְזַדמֶ 

ת, מֵׁי ַהַשבָ יְ  ְלִהְתָברְֵׁך כָל שֵֶׁשת

ן ש ְלחָ ְוַהְבָרכָה לֹא ִנְמצֵׁאת בְ 

ַסדֵׁר רֵׁיק, ְוַעל כְך ָצִריְך לְ 

 ת ִבְלָחִמיםש ְלָחנֹו ְבֶעֶרב ַשבָ 

 ּוְמזֹונֹות.

יֹוָמא ַרִבי ִיְצָחק ָאַמר, אֲִפילּו בְ  .447

 ה ָאַמר, בָעֵׁיְדַשְבָתא נָמֵׁי. ַרִבי ְיהּודָ 

לַת ַהאי יֹוָמא, ּוְלמֵׁיכַל תְ ְלִאְתעְַנָָּא בְ 

 ְבעָאִיְשְתכַח ָָ ְסעּוָדתֵׁי ְבַשְבָתא, ְבִגין דְ 

 ָמא.ְוִענּוגָא ְבַהאי יֹוָמא ְבעָלְ 

  

 ִפלּוַרִבי ִיְצָחק ָאַמר, אֲ  .447

ָדה ִבי ְיהּוְביֹום ַהַשָבת ַָּם. רַ 

ג ַבּיֹום ָאַמר, ָצִריְך ְלִהְתעַנֵׁ 

ֹות אֱכֹל ָשֹלש ְסעּודַהֶזה ְולֶ 

ע ְצאּו ָֹבַ ְבַשָבת, ְכדֵׁי ֶשִּימָ 

 עֹולָם.ְועֹנֶג ַבּיֹום ַהֶזה בָ 

ָתא נָא ִבְרכְ ַרִבי ַאבָא אַָמר, ְלִאְזַדמְ  .448

אן ִמְתָבְרכָ ְבִאינּון יֹוִמין ִדְלעֵׁילָא, דְ 

יּה ָיא רֵׁישֵׁ מֵַׁהאי יֹוָמא. ְוהַאי יֹוָמא, ַמלְ 

  
ן ַהְזִמיַרִבי ַאָבא ָאַמר, לְ  .448

לָה ְלַמעְ ְבָרכָה ְבאֹוָתם ָיִמים שֶ 

ֹום ַהֶזה, ֶשִמְתָבְרִכים ִמן הּי
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א ִחית מֵׁעִַתיקָ ְזעֵׁיר ַאְנִּפין, ִמַָּלָא ְדנָ דִ 

א ִטיל ְלַחְקלָ ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדכֹלָא, ְואָ 

ד ְמנֵׁי, ִמכַ ְדַתּפּוִחין ַקִדיִשין, ְתלַת זִ 

 ָדא.ן כ ְלהּו כַחֲ ָעִיִיל ַשְבָתא, ְדִיְתבְָרכּו

שֹו ֶשל ּוַבּיֹום ַהֶזה ָמלֵׁא רֹא

נֹוחֵׁת ְזעֵׁיר ַאְנִּפין ִמַָּל שֶ 

ל ְסָתר שֶ מֵָׁהַעִתיק ַהָקדֹוש הַנִ 

ִחים ַהַתּפּו ַהכֹל, ּוַמִָּיל ִלְָדֵׁה

ִמים ַהְקדֹוִשים ָשֹלש ְּפעָ 

כּו ְתָברְ כ לָם ִיִמֶשִנְכנֶֶסת ַשָבת, שֶ 

 ְכֶאָחד.

ת ְתלַ  ִאְתעְַנָָּאְועַל ָדא בָעֵׁי בַר נָש, לְ  .449

ְלָיא ִזְמִנין ִאלֵׁין, ְדָהא ְבָהא תַ 

א, יָקא ַקִדישָ ְמהֵׁיָמנּוָתא ִדְלעֵׁילָא, ְבעַתִ 

ּוִחין. יר ַאִּפין, ּוְבַחְקלָא ְדַתּפּוִבְזעֵׁ 

דֵׁי הּו, ּוְלמֵׁחּובָעֵׁי בַר נָש ְלִאְתעְַנָָּא בְ 

ִמנְַייהּו,  ְבהּו. ּוַמאן ְדגַָרע ְסעּוָדָתא

א ַההּוְנשֵׁיּה דְ ַאְחזֵׁי ְּפִגימּוָתא ְלעֵׁילָא ְועֹו

 ַבר נָש ַסִָּי.

  

ם ְוַעל ֶזה ָצִריְך ָאדָ  .449

, ַהלָלּו ְשֹלש ַהְּפעִָמיםְלִהְתַענֵׁג 

אֱמּונָה ֶשהֲרֵׁי ָבֶזה ְתלּוָיה הָ 

דֹוש, ָבַעִתיק ַהקָ  -ָהֶעְליֹונָה 

ְָדֵׁה ּוִבְזעֵׁיר ַאְנִּפין, ּובִ 

ָדם ַהַתּפּוִחים. ְוָצִריְך אָ 

. מַֹח ָבֶהםְלִהְתַענֵׁג ָבֶהם ְוִלְָ 

מֵֶׁהם,  ּוִמי ֶשָֹּורֵַׁע ְסעּוָדה

ל שֹו שֶ ם ְלַמְעלָה, ְוָענְ ַמְרֶאה ְּפגָ 

 ָהָאָדם ַההּוא ָָּדֹול.

, ָרא ּפָתֹורֵׁיּהְבִגינֵׁי כְך, ָבעֵׁי ְלַסדְ  .450

ְבָתא, ְולָא ְתלַת ִזְמנֵׁי, ִמכַד עִָיִיל שַ 

תָא ְרכְ א, ְוִתְשרֵׁי בִ ִיְשְתכַח ּפָתֹורֵׁיּה רֵׁיָקנּיָ 

ּוְבהַאי  ְבָתא.עֲלֵׁיּה, כָל ְשַאר יֹומֵׁי ְדשַ 

 א.ָתא ְלעֵׁילָ ִמלָה, ַאְחזֵׁי, ְוָתלֵׁי ְמהֵׁיָמנּו

  

ְלַסדֵׁר  ִמשּום כְך ָצִריְך .450

 נֶֶסתים ִמֶשִנכְ ש ְלָחנֹו ָשֹלש ְּפָעמִ 

יק, ְלָחנֹו רֵׁ ַשָבת, ְולֹא ִיָמצֵׁא ש  

ָאר ה כָל שְ ְוִתְשֶרה ָעלָיו ַהְבָרכָ 

ַהֶזה  ָברְימֹות ַהַשָבת, ּובַדָ 

ּונָה ַמְרֶאה ְותֹולֶה אֶת ָהאֱמ

 ָהֶעְליֹונָה.

ִלים אן ְדַאשְ ַרִבי ִשְמעֹון ָאַמר, ַהאי מַ  .451

לָא נִָפיק ְתלַת ְסעּוָדתֵׁי ְבַשבָָתא, קָ 

ג עַל ָאז ִתְתעַנַ  )ישעיה נח( ּוַמְכְרָזא עָלֵׁיּה,

)ויקרא רפ''ח  בֵׁלְיָי', ָדא ְסעּוָדָתא חֲָדא, לָק  

יִשין. עִַתיָקא ַקִדיָשא ְדכָל ַקדִ  ע''ב(

ָתא ,ץ, ָדא ְסעּודָ ְוִהְרכְַבִתיָך עַל בָמ תֵׁי ָארֶ 

ּפּוִחין ִתְנָיינָא, לָק בֵׁל ַחְקלָא ְדתַ 

 יָך,לַת ַיעֲקֹב ָאבִ ַקִדיִשין. ְוַהאֲכְַלִתיָך נַחֲ 

 ין.ם ִבְזעֵׁיר ַאּפִ ָדא הּוא ְשִלימּו ְדִאְשְתִלי

  

 , ֶזה ִמיַרִבי ִשְמעֹון ָאַמר .451

ָבת, דֹות ְבשַ ֶשַמְשִלים ָשֹלש ְסעּו

קֹול יֹוצֵׁא ּוַמְכִריז 

 ג ַעלָאז ִתְתַענַ  )ישעיה נח( ָעלָיו:

נֶֶגד ה'. זֹו ְסעּוָדה ַאַחת כְ 

ל ָהַעִתיק ַהָקדֹוש ֶשל כָ 

ִתיָך ַעל ַהְקדֹוִשים. ְוִהְרכַבְ 

ה ִנּיָ זֹו ְסעּוָדה שְ  -,ץ ָבמ תֵׁי ָארֶ 

ים ְכנֶֶגד ְָדֵׁה ַהַתּפּוחִ 

ת יָך נַחֲלַ ַהְקדֹוִשים. ְוַהאֲכְַלתִ 

מּות זֹוִהי ַהְשלֵׁ  -ַיעֲקֹב ָאִביָך 

 ר ַאְנִּפין.ֶשִהְשַתְלָמה ִבְזעֵׁי

 יּה,ְלָמא ְסעּוָדתֵׁ ּול ָקְבלְַייהּו בָעֵׁי ְלַאשְ  .452

 כ ְלהּו ְסעּוָדתֵׁי,ּובָעֵׁי ְלִאְתעְַנָָּא בְ 

ם יהּו, ִמשּוּוְלמֵׁחדֵׁי ְבכָל ַחד ְוַחד ִמנְַי

 ְך,א. ּוְבִגין כַ ְדִאיהּו ְמהֵׁיָמנּוָתא ְשלֵׁיָמתָ 

 ין,ר ִזְמִנין ְוַחִָּ ַשְבָתא ִאְתָיָקר, ִמכָל ְשאַ 

כַח כַח, ְולָא ִאְשתְ ִמשּום ְדכֹלָא בֵׁיּה ִאְשתְ 

ִבי ִזְמנֵׁי ְוַחֵָּׁי. ָאַמר רַ ָהִכי ְבכ ְלהּו 

 כֹלָא ִאְשְתכַחִחָּייא, ְבִגין כְך, ִמשּום דְ 

  

ם ַהְשִליּוְכנְֶגָדם ָצִריְך לְ  .452

ל כָ ְתַענֵׁג בְ ְסעּוָדתֹו, ְוָצִריְך ְלהִ 

 כָל ַאַחתַהְסעּודֹות ְוִלְָמַֹח בְ 

ִהיא ְוַאַחת מֵֶׁהן, ִמשּום שֶ 

ְך ִמשּום כָ ָהאֱמּונָה ַהְשלֵָׁמה, ּו

כָל ְשָאר ַהַשָבת ִנְתכְַבָדה מִ 

 כֹלם ֶשהַ ְוַהַחִָּים, ִמשּוַהְזַמִנים 

ל כָ א כְך בְ ָבּה ִנְמָצא, ְולֹא ִנְמצָ 

י ַמר ַרבִ ַהְזַמִנים ְוַהַחִָּים. אָ 
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 בֵׁיּה, ִאיְדכַר ְתלַת ִזְמִנין.

ּיֹום ַוְיכַל אֹלִהים בַ  )בראשית ב( ִדְכִתיב,

 ם ַהְשִביִעי.ַהְשִביִעי. ַוִּיְשבֹות בּיֹו

 ִביִעי.ַוְיבֶָרְך אֱלִהים ֶאת יֹום ַהשְ 

ל ַהכֹ שּום שֶ ִחָּייא, ִמשּום כְך, ִמ

ים, ֹלש ְּפָעמִ ִנְמָצא בֹו, ִנְזכַר שָ 

ִהים ַוְיכַל אֹל )בראשית ב( ֶשכָתּוב

ם ת ַבּיֹוִעי. ַוִּיְשבֹוַבּיֹום ַהְשִבי

 ֹלִהים ֶאתַהְשִביִעי. ַוְיָבֶרְך אֱ 

 יֹום ַהְשִביִעי.

ה כַד הֲוָ  )נ''א רב המנונא סבא( ַרִבי ַאבָא, .453

ל כָ הֲוֵׁי ַחדֵׁי, בְ  ָיִתיב ִבְסעּוָדָתא ְדַשְבָתא,

א א ְסעּוָדתָ ַחד ְוַחד, ַוהֲָוה ָאַמר, ָדא ִהי

א. ָמא ְדכֹלָ עִַתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיַקִדיָשא, דְ 

ָדא ִהיא  ִבְסעּוָדָתא ַאחֲָרא הֲָוה ָאַמר,

ּוא. ְוכֵׁן ְסעּוָדָתא ְדקּוְדָשא ְבִריְך ה

ד דֵׁי ְבכָל חַ ְבכ ְלהּו ְסעּוָדתֵׁי, ַוהֲָוה חַ 

ים ַאְשלִ  )דף פ''ח ע''ב( ְוַחד. כַד הֲָוה

ְסעּוָדתֵׁי ְסעּוָדתֵׁי, ָאַמר ַאְשִלימּו 

 ִדְמהֵׁיָמנּוָתא.

  

, )ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא( ַרִבי ַאָבא .453

ָבת, ּוַדת ַהשַ ְכֶשָהָיה יֹושֵׁב ִבְסע

ְוַאַחת,  ָהָיה ָָמֵַׁח ְבכָל ַאַחת

ּוָדה ְוָהָיה אֹומֵׁר: זֹוִהי ְסע

ָקדֹוש ְקדֹוָשה ֶשל ָהַעִתיק הַ 

ָדה ְסעּוַהִנְסָתר ֶשל ַהכֹל. בַ 

ִהי ָהַאֶחֶרת ָהָיה אֹומֵׁר: זֹו

א, רּוְך הּוְסעּוָדה ֶשל ַהָקדֹוש בָ 

ְוָהָיה  ְוכֵׁן ְבכָל ַהְסעּודֹות.

ָיה ת. ְכֶשהָ ָָמֵַׁח ְבכָל ַאַחת ְוַאחַ 

, אֹומֵׁר: ַמְשִלים ֶאת ַהְסעּודֹות

 ּונָה.ִנְשְלמּו ְסעּודֹות ָהאֱמ

ָאתֵׁי ַרִבי ִשְמעֹון, כַד הֲָוה  .454

ְתִקינּו ִלְסעּוָדָתא, הֲָוה ָאַמר ָהִכי, אַ 

 ה, אְַתִקינּוְסעּוָדָתא ִדְמהֵׁיְמנּוָתא ִעלָאָ 

 כַד ִתיב ְוַחדֵׁי.ְסעּוָדָתא ְדַמְלכָא, ַוהֲָוה יָ 

י וֹו ַמְכִרזֵׁ ַאְשִלים ְסעּוָדָתא ְתִליָתָאה, הֲ 

יָך ְוִהְרכְַבתִ  ָעלֵׁיּה, ָאז ִתְתעַנַג עַל ְיָי'

קֹב  נַחֲלַת ַיעֲ עַל בָמ תֵׁי ָאֶר,ץ ְוַהאֲכְַלִתיָך

 ָאִביָך.

  

 ָהָיה ָבא ְכֶשַרִבי ִשְמעֹון .454

ְך: לְַסעּוָדה, ָהָיה אֹומֵׁר כָ 

 אֱמּונָהַהְתִקינּו ְסעּוָדה שֶל הָ 

עּוַדת ָהֶעְליֹונָה. ַהְתִקינּו סְ 

 ְוָָמֵַׁח. ַהֶמלְך. ְוָהָיה יֹושֵׁב

 ִליִשית,ְכֶשִהְשִלים ְסעּוָדה שְ 

)ישעיה  ָהיּו ַמְכִריִזים ָעלָיו:

ָאז ִתְתַענַג ַעל ה'  נח(

תֵׁי ָאֶר,ץ ְוִהְרכְַבִתיָך ַעל בָמ  

 יָך.עֲקֹב ָאבִ ְוַהאֲכְַלִתיָך נַחֲלַת יַ 

, ִאלֵׁין ָאַמר ַרִבי ֶאְלעָזָר ְלָאבּוי .455

ָאַמר לֵׁיּה, ְסעּוָדתֵׁי הֵׁיְך ִמְתַתְקִנין. 

 עַל ִהְרכְַבִתיָךלֵׁיְלָיא ְדַשְבָתא, ְכִתיב, וְ 

 , ִמְתָבְרכָאָבמ תֵׁי ָאֶר,ץ. בֵׁיּה ְבלֵׁיְלָיא

ּפּוִחין, ַמְטרֹוִניָתא, ְוכ ְלהּו חֲַקל תַ 

ָתא ש, ְוִנְשמְ ּוִמְתבְָרכָא ּפָתֹורֵׁיּה ְדבַר נָ 

ְדָוה ִאתֹוְספַת, ְוַההּוא לֵׁיְלָיא, חֶ 

י נָש ְלֶמחדֵׁ  ַמְטרֹוִניָתא הֲוֵׁי. ּובָעֵׁי בַרדְ 

א ְבֶחְדָווָתא, ּוְלמֵׁיכַל ְסעּוָדתָ 

 ְדַמְטרֹוִניָתא.

 

  

, ְלָאִביו ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר .455

עּודֹות אֵׁיְך ְמַתְקִנים אֶת ַהסְ 

ָבת ַהלָלּו? ָאַמר לֹו, לֵׁיל שַ 

 ל ָבמ תֵׁיכָתּוב ְוִהְרכְַבִתיָך עַ 

ְתָבֶרכֶת ָאֶר,ץ. בֹו ַבלְַילָה מִ 

ים, ַתּפּוחִ ַהְִָּביָרה ְוכָל ְָדֵׁה הַ 

ל ָאָדם, ּוִמְתָברְֵׁך ש ְלָחנֹו שֶ 

 לָהתֹו ַהלְַיּוְנָשָמה נֹוֶספֶת, ְואֹו

 ְוָצִריְך ְִָמַחת ַהְִָּביָרה הּוא.

ה ְולֶאֱכֹל ָאָדם ִלְָמַֹח ְבְִָמחָ 

 ְסעּוַדת ַהְִָּביָרה.

 רּוְך ְיָי' ְלעֹולָם ָאמֵׁן ְוָאמֵׁןבָ 
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Zohar para la segunda comida de Shabat 

 ַעִתיָקא ַקִדיָשא

Después de las oraciones de la mañana, preferiblemente antes del mediodía. 
 

ינָא, ָדָתא ִתְניָ ְביֹוָמא ְדַשְבָתא, ִבְסעּו .456

ָי'. עַל ָאז ִתְתעַנַג עַל יְ  )ישעיה נח( ְכִתיב

ְתְַָּלָיא ְיָי' ַוַדאי. ְדַהִהיא ַשעֲָתא אִ 

ְלִמין ַעִתיָקא ַקִדיָשא, ְוכ ְלהּו עָ 

יָקא וָתא ְדעַתִ ְבֶחְדָווָתא, ּוְשִלימּו ְוֶחְדוָ 

 י. הּוא ַוַדאַעְבדֵׁינָן, ּוְסעּוָדָתא ִדילֵׁיּה

  

 ְסעּוָדהְביֹום ַהַשָבת, בַ  .456

ל ִתְתַענַג עַ  ַהְשִנָּיה כָתּוב ָאז

ָתּה ה'. ַעל ה' ַוַדאי. ֶשאֹו

 ָקדֹוש,ָשָעה ִנְגלֶה ָהַעִתיק הַ 

ָחה, ְוכָל ָהעֹולָמֹות ְבִָמְ 

יק ֶשל ָהַעתִ  ְוַהְשלֵׁמּות ְוַהֶחְדָוה

 עּוָדתֹוָאנּו עֹוִָים, ְוזֹוִהי סְ 

 ַוַדאי.

 יבְבָתא, ְכתִ ִבְסעּוָדָתא ְתִליָתָאה ְדשַ  .457

יא ִביָך. ָדא הִ ְוַהאֲכְַלִתיָך נַחֲלַת ַיעֲקֹב אָ 

וֵׁי ְסעּוָדָתא ִדְזעֵׁיר ַאִּפין, ְדהַ 

א יֹוִמין, ִבְשלֵׁימּוָתא. ְוכ ְלהּו ִשיתָ 

ש בָעֵׁי בַר נָ מֵַׁההּוא ְשִלימּו ִמְתבְָרכָן. ּו

 ְלָמא ִאלֵׁיןְלֶמחדֵׁי ִבְסעּוָדתֵׁיּה, ּוְלַאשְ 

נּוָתא ּון ְסעּוָדתֵׁי ְמהֵׁימָ ְסעּוָדתֵׁי, ְדִאינ

ִדי  ְדִיְָָראֵׁל, ְשלֵׁיָמָתא, ְדַזְרעָא ַקִדיָשא

יְלהֹון ִהיא, ְמהֵׁיָמנּוָתא ִעלָָאה, ְדָהא דִ 

כֹוכִָבים  ְולָא ְדעִַמין עֹוְבדֵׁי עֲבֹוַדת

)שמות  ר,ּוַמָזלֹות. ּוְבִגיִני כְך ָאמַ 

 ל.בֵׁיִני ּובֵׁין ְבנֵׁי ִיְָָראֵׁ  לא(

  

ִשית ֶשל ַבְסעּוָדה ַהְשִלי .457

ת ִתיָך נַחֲלַ ַשָבת כָתּוב ְוַהאֲכַלְ 

 ְסעּוָדהַיעֲקֹב ָאִביָך. זֹוִהי הַ 

ּוא ֶשל ְזעֵׁיר ַאְנִּפין ֶשה

ת ַהָּיִמים ִבְשלֵׁמּות. ְוכָל שֵׁשֶ 

ְרִכים. מֵׁאֹוָתּה ְשלֵׁמּות ִמְתבָ 

ּוָדתֹו ְסעְוָצִריְך ָאָדם ִלְָמַֹח בִ 

ַהלָלּו,  ּוְלַהְשִלים ַהְסעּודֹות

ָמה ה ַהְשלֵׁ ֶשהֵׁן ְסעּודֹות ָהאֱמּונָ 

ְָָראֵׁל, ֶשל ֶזַרע ָקדֹוש ֶשל ִי

 ֶהםִהיא ֶשלָ  ֶשָהאֱמּונָה ָהֶעְליֹונָה

 י עֲבֹוַדתְולֹא ֶשל ַעִמים עֹוְבדֵׁ 

 ְךִמשּום כָ כֹוכִָבים ּוַמָזלֹות. ּו

 בֵׁיִני ּובֵׁין ()שמות לא ָאַמר,

 ְבנֵׁי ִיְָָראֵׁל.

ין, ָתא חֲזֵׁי, ִבְסעּוָדתֵׁי ִאלֵׁ  .458

ינּון ְבִני ִאְשְתמֹוְדעּון ִיְָָראֵׁל, ְדאִ 

ַמְלכָא, ַמְלכָא. ְדִאינּון מֵׁהֵׁיכָלָא דְ 

ים ַמאן ְדפָגִ ְדִאינּון ְבִני ְמהֵׁיָמנּוָתא, ּו

תָא ַאְחזֵׁי ְּפִגימּוַחד ְסעּוָדָתא ִמנְַייהּו, 

 לָאו ִמְבנֵׁיְלעֵׁילָא, ְוַאְחזֵׁי ְַָּרמֵׁיּה דְ 

א ְבנֵׁי הֵׁיכָלָ ַמְלכָא ִעלָאָה הּוא, ְדלָאו מִ 

א ַקִדישָא ְדַמְלכָא הּוא ְדלָאו ִמַזְרעָ 

 יּה חּוְמָראְדִיְָָראֵׁל הּוא. ְוָיהֲִבין עָלֵׁ 

 גו'.נָם וְ ִדְתלַת ִמִלין, ִדינָא ְדגֵׁיהִ 

  

דֹות בֹא ּוְראֵׁה, ַבְסעּו .458

אֵׁל ֶשהֵׁם ַהלָלּו נֹוָדִעים ִיְָרָ 

ְך לֶ הֵׁיכַל ַהמֶ ְבנֵׁי ַהֶמלְך ְוֶשהֵׁם מֵׁ 

, ּוִמי ְוֶשהֵׁם ְבנֵׁי ָהאֱמּונָה

ֶהם, ֶשּפֹוגֵׁם ְסעּוָדה אַַחת מֵׁ 

ת ַמְרֶאה אֶ ַמְרֶאה ְּפָגם ְלַמְעלָה, ּו

ַהֶמלְך  ַעְצמֹו ֶשאֵׁינֹו ִמְבנֵׁי

ל נֵׁי הֵׁיכַ ָהֶעְליֹון, ֶשאֵׁינֹו ִמבְ 

ש ַרע ָקדֹוַהֶמלְך, ְוֶשאֵׁינֹו ִמזֶ 

ים ָעלָיו ֶשל ִיְָָראֵׁל, ְונֹוְתנִ 

ִדין  -ים חֶֹמר ֶשל ְשֹלָשה ְדָברִ 

 ַהֵָּׁיִהֹנם ְוכּו'.

ִזְמִנין  ְוָתא חֲִזי, ְבכ ְלהּו ְשאַר .459

דֵׁי לְֶחדֵׁי, ּוְלמֵׁחְ  ְוַחִָּין, בָעֵׁי בַר נָש

 לָאְלחֹודֹוי, וְ ְלִמְסְכנֵׁי. ְוִאי הּוא ַחדֵׁי בִ 

  
ָאר ּובֹא ְראֵׁה, ְבכָל שְ  .459

ם ִריְך ָאדָ ַהְזַמִנים ְוַהַחִָּים צָ 

 ָהעֲִנִּיים, ִלְָמַֹח ּוְלַָמֵַׁח אֶת
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 ִָּי, ְדהָאָיִהיב ְלִמְסְכנֵׁי, עֹוְנשֵׁיּה סַ 

ָרא. דּו ְלָאחֲ ִבְלחֹודֹוי ַחדֵׁי, ְולָא ָיִהיב חִ 

עַל  ְוזִֵׁריִתי פֶֶרש )מלאכי ב( ָעלֵׁיּה ְכִתיב,

 בָָתאי ִאיהּו ְבשַ ְּפנֵׁיכֶם ּפֶֶרש ַחֵָּׁיכֶם. ְואִ 

א ְלַאחֲָרא, לָ  ַחדֵׁי, ַאף עַל ַָּב ְדלָא ָיִהיב

ַאר ִזְמִנין ַיהֲִבין עָלֵׁיּה עֹוְנָשא, ִכשְ 

יכֶם. ּפְֶרש ְוַחִָּין, ִדְכִתיב ּפֶֶרש ַחֵָּׁ 

בְַתכֶם. ַחֵָּׁיכֶם ָקָאַמר, ְולֹא ּפֶֶרש שַ 

אָה כֶם ָָנְ ָחְדשֵׁיכֶם ּומֹועֲדֵׁי )ישעיה א( ּוְכִתיב

 ַמר.נְַפִשי. ְוִאלּו ַשבָת לָא ָקאָ 

 ְולֹא ְוִאם הּוא ָָמֵַׁח ְלַבדֹו

, ָעְנשֹו ַרב -נֹותֵׁן לַעֲִנִּיים 

ן ְולֹא נֹותֵׁ  ֶשהֲרֵׁי ְלַבדֹו ָָמֵַׁח,

ְִָמָחה ְלַאחֵׁר. ָעלָיו 

ש ְוזִֵׁריִתי פֶרֶ  ()מלאכי ב כָתּוב

ם יכֶם. ְואִ ַעל ְּפנֵׁיכֶם ּפֶֶרש ַחֵָּׁ 

 ף ַעל ַָּבהּוא ָָמֵַׁח ְבַשָבת, אַ 

לֹא  -ֶשלֹא נֹותֵׁן ְלַאחֵׁר 

 ִבְשָארנֹוְתִנים ָעלָיו עֹנֶש כְ 

ש רֶ כָתּוב ּפֶ ַהְזַמִנים ְוַהַחִָּים, שֶ 

ֵָּׁיכֶם, ַחֵָּׁיכֶם. ָאַמר ּפֶֶרש חַ 

ַשַבְתכֶם.  ְולֹא ּפֶֶרש

ָחְדשֵׁיכֶם  )ישעיה א( ְוכָתּוב

 לּוִשי. ְואִ ּומֹועֲדֵׁיכֶם ְָָנָאה נַפְ 

 ַשָבת לֹא ָאַמר.

 נֵׁיי ּובֵׁין בְ ּוְבִגינֵׁי כְך ְכִתיב, בֵׁינִ  .460

 ְתכַחיָמנּוָתא ִאשְ ִיְָָראֵׁל. ּוִמשּום ְדכָל ְמהֵׁ 

 ִנְשְמתָא נָש ְבַשבָָתא, ַיהֲִבין לֵׁיּה ְלבַר

ְמָתא ְדכָל ַאחֲָרא, ִנְשְמָתא ִעלָָאה, ִנשְ 

 ְלָמא ְדָאתֵׁי.ְשִלימּו בּה, ְכדּוְגָמא ְדעָ 

א ְשמָ  הּו ַשבָת.ּוְבִגינֵׁי כְך ִאְקרֵׁי ַשבָת. מַ 

ִלים ְדִאיהּו שְ  ְדקּוְדָשא ְבִריְך הּוא. ְשָמא

 ִמכָל ִסְטרֹוי.

  

ִני ְך כָתּוב בֵׁיּוִמשּום כָ  .460

 ִמשּוםּובֵׁין ְבנֵׁי ִיְָָראֵׁל. ּו

ת, ת ְבַשבָ ֶשכָל ָהאֱמּונָה ִנְמצֵׁא

ַאֶחֶרת,  נֹוְתִנים לָָאָדם ְנשָָמה

 ָמה ֶשכָלְנָשָמה ֶעְליֹונָה, ְנשָ 

ם ַמת ָהעֹולָ ַהְשלֵׁמּות ָבּה, ְכד גְ 

 ָבת.ְקרֵׁאת שַ ַהָבא. ּוִמשּום כְך נִ 

 ַהָקדֹוש ה ֶזה ַשָבת? שֵׁם ֶשלמַ 

א ָשלֵׁם ָברּוְך הּוא, שֵׁם ֶשהּו

 ִמכָל ְצָדָדיו.

ְך הּוא. ָאַמר ַרִבי יֹוִסי, ַוַדאי כַ  .461

ותָא ִלים ֶחָדוָ ַווי לֵׁיּה ְלַבר נָש, ְדלָא ַאשְ 

יּה. ָווָתא דֵׁילֵׁ ְדַמְלכָא ַקִדיָשא. ּוַמאן ֶחדְ 

י עּוָדתֵׁ עּוָדתֵׁי ְמהֵׁיָמנּוָתא. סְ ִאלֵׁין ְתלַת סְ 

ִלילָן ְבהּו. ְדַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיעֲקֹב כְ 

נּוָתא ְוכ ְלהּו ִחדּו עַל ִחדּו ְמהֵׁימָ 

 ְשלֵׁימּוָתא, ִמכָל ִסְטרֹוי.

  

ַדאי ָאַמר ַרִבי יֹוסֵׁי, וַ  .461

לֹא כְך הּוא. אֹוי לָָאָדם שֶ 

ְך לֶ ַמְשִלים ֶאת ְִָמחַה ַהמֶ 

 תֹו? אֵׁלּוַהָקדֹוש. ּוַמִהי ְִָמחָ 

 אֱמּונָה,ְשֹלש ַהְסעּודֹות שֶל הָ 

 קֹבָחק ְוַיעֲ ְסעּודֹות ֶשַאְבָרָהם ִיצְ 

ל ם ְִָמָחה עַ ְכלּוִלים ָבֶהם, ְוכ לָ 

ה ִמכָל ְִָמָחה, אֱמּונָה ְשלֵׁמָ 

 ְצָדָדיו.

, אֲָבָהןְָָּרן ָתאנָא, בַהֲדֵׁין יֹוָמא ִמְתעַ  .462

ל ו ָהִכי ְבכָ ְוכָל ְבִנין ַיְנִקין, ַמה ְדלָא

ין יֹוָמא, ְשַאר ַחִָּין ּוְזָמִנין. בַהֲדֵׁ 

ן. בַהֲדֵׁין ַחָּייבַָּיא ְדגֵׁיִהנָם נְַייִחי

ן, ְולָא יֹוָמא, כָל ִדיִנין ִאְתכְַפָיי

יתָא ֹוָמא אֹוַרְיִמְתעִָרין ְבעְָלָמא. ַבהֲדֵׁין י

הֲדֵׁין א ְבִעְטִרין ְשלֵׁיִמין. בַ ִמְתעְַָּרָ 

ְשְתַמע, יֹוָמא, ֶחְדָווָתא ְוַתְפנּוָקא אִ 

 ְבָמאָתן ְוַחְמִשין עְָלִמין.

  

ֶזה ָשִנינּו, ַבּיֹום הַ  .462

ים כָל ַהָבנִ ִמְתַעְִָּרים ָהָאבֹות, וְ 

 ן ְבכָליֹוְנִקים, ַמה ֶשאֵׁין כֵׁ 

ם ַבּיֹוִנים. ְשָאר ַהַחִָּים ְוַהְזמַ 

ם נִָחים. ַהֶזה ִרְשעֵׁי ַהֵָּׁיִהנֹ 

ים יִנים ִנְכּפִ ַבּיֹום ַהֶזה כָל ַהדִ 

ֹום לָם. ַבּיְולֹא ִמְתעֹוְרִרים ָבעֹו

ֹות ֶרת ַבעֲָטרַהֶזה ַהתֹוָרה ִמְתַעֶָּ 

ְִָמָחה  ְשלֵׁמֹות. ַבּיֹום הֶַזה

ָמאַתִים ְוַתְפנּוק ִנְשָמִעים בְ 

 לָמֹות.ַוחֲִמִשים עֹו
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 ָברּוְך ְיָי' ְלעֹולָם ָאמֵׁן ְוָאמֵׁן
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Zohar para la tercera comida de Shabat 

 ַרעֲָוא ְדַרעֲִוין ְועִַתיָקא ַקִדיָשא

Shabat posterior a Minjá, no más tarde que 30 minutos antes de la puesta del sol. 
 

ָתא, י ְדַשבְ ָתא חֲִזי, ְבכָל ִשיָתא יֹומֵׁ  .463

ִמְנָחה, כַד ָמָטא ַשעֲָתא ִדְצלֹוָתא דְ 

כָל ַתִקיפָא ַשְלָטא, וְ  )קנ''ו ע''א( ִדינָא

ָתא, א ְדַשבְ ִדיִנין ִמְתעִָרין. אֲבָל ְביֹומָ 

 ְנָחה, ַרעֲָואכַד ָמָטא ִעַדן ִדְצלֹוָתא ְדמִ 

א ְליָ א ַקִדיָשא ַָּ ְדַרעֲִוין ִאְשְתכַח, ְועִַתיקָ 

, כְַפָייןִדילֵׁיּה, ְוכָל ִדיִנין ִמתְ ָרצֹון 

 כֹלָא.ּוִמְשְתכַח ְרעּוָתא ְוחֵׁדּו בְ 

  

 מֵׁיֶשת ְיבֹא ּוְראֵׁה, ְבכָל שֵׁ  .463

לַת ה ְשַעת ְתפִ ַהַשָבת, ְכֶשַמִָּיעָ 

 ה שֹולֵׁטַהִמְנָחה, ַהִדין הַָקשֶ 

ל ִרים, אֲבָ ְוכָל ַהִדיִנים ִמְתעֹורְ 

 ִָּיַע ְזַמןַהַשָבת, ְכשֶמַ ְביֹום 

ָצא ְרצֹון ְתִפלַת ַהִמְנָחה, ִנמְ 

 ָקדֹושָהְרצֹונֹות, ְוָהַעִתיק הַ 

 ִדיִניםְמַגלֶה ְרצֹונֹו, ְוכָל הַ 

ה ן ְוְִָמחָ ִנְכִּפים, ְוִנְמָצא ָרצֹו

 ַבכֹל.

ה ֶשה, ְנִביאָ ּוְבַהאי ָרצֹון, ִאְסַתלָק מֹ  .464

ע, ן ְלִמְנדַ ִדיָשא מֵָׁעְלָמא. ְבִגיְמהֵׁיָמנָא קַ 

)דף פ''ט  ִהיא ַשעֲָתאְדלָא ְבִדינָא ִאְסַתלָק, ְוהַ 

א נָפַק ְבָרצֹון ְדעִַתיָקא ַקִדישָ  ע''א(

ְבִגין  ִנְשָמתֵׁיּה, ְוִאְתָטַמר בֵׁיּה.

 ב ָרתֹוְולֹא ָיַדע ִאיש אֶת קְ  )דברים לה( כְך,

 א ִמכָלא ַקִדיָשא, ְטִמירָ ְכִתיב. ַמה עִַתיקָ 

ן. ן ְוַתָתִאיְטִמיִרין, ְולָא ַיְדִעין ִעלִָאי

אי ַטַמר ְבהַ אּוף ָהכָא, ַהאי ִנְשְמָתא ְדִאתְ 

ה ִמְנחָ א ִדְצלֹוָתא דְ ָרצֹון, ְדִאְתְַָּלָיא ְבַשעֲתָ 

 ָרתֹויש ֶאת ְקב  ְדַשְבָתא, ְכִתיב ְולֹא ָיַדע אִ 

ָמא, ִמכָל ְטִמיִרין ְדעָלְ  ְוהּוא ָטִמיר

ּה אָה חּולָקֵׁיְוִדינָא לָא ַשְלָטא בֵׁיּה. ַזכָ 

 ְדמֶֹשה.

  

ַתלֵׁק ּוָבָרצֹון ַהֶזה ִהסְ  .464

ש ן ַהָקדֹומֶֹשה, ַהנִָביא ַהנֶאֱמָ 

 לֹאִדיַע שֶ ִמן ָהעֹולָם, ְכדֵׁי ְלהֹו

 ּה ָשָעהְבִדין ִהְסַתלֵׁק, ְואֹותָ 

דֹוש ֶשל ָהַעִתיק ַהקָ ְבָרצֹון 

נָה בֹו. ָיְצָאה ִנְשָמתֹו ְוִנְטמְ 

ִאיש אֶת  ִמשּום כְך ְולֹא ָיַדע

ִתיק ְקב ָרתֹו כָתּוב. ָמה ָהעַ 

ל ַהָקדֹוש ָטִמיר ֶשל כָ 

ים ַהְִָּמיִרים, ְולֹא יֹוְדעִ 

אַף  - ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים

ן ָבָרצֹו ְמנָהכָאן ְנָשָמה זֹו ֶשִנְט

ת ַעת ְתִפלַ ַהֶזה ֶשִהְתַָּלָה ִבשְ 

ע ב ְולֹא ָידַ ִמְנַחת ַהַשָבת, כָתּו

א ָטִמיר ִאיש ֶאת ְקב ָרתֹו, ְוהּו

עֹולָם, ִמכָל ַהְִָּמיִרים שֶל הָ 

 . ַאְשרֵׁיְוַהִדין לֹא שֹולֵׁט בֹו

 ֶחְלקֹו ֶשל מֶֹשה!

ֹוַרְייָתא ָתאנָא, ְבַהאי יֹוָמא, ְדא .465

ל כֹלָא, ְבכָ ִמְתעְַָָּרא בֵׁיּה, ִמְתעְַָָּרא בְ 

ן ְִָּזִרין ִאינּון ִּפקּוִדין ְבכָל ִאינּו

 ן ִדְנהֹוָרא,ְועֹונִָשין, ְבִשְבִעין עֲנִָפי

, א. ַמאן ָחמֵׁיְדָזהֲִרין ִמכָל ִסְטָרא ְוִסְטרָ 

א ַועֲנָפָא, עֲנִָפין ְדנְָפִקין ִמכָל עֲנָפָ 

א, כ ְלהּו חֲִמָשא ַקְייִמין ְבגֹו ִאילָנָ 

ן מֵׁי, ִאינּוַאְנִּפין ְבהּו אֲִחיָדן. ַמאן חָ 

הּו לְ ָטר ּוְסָטר, כ  ַתְרִעין ְדִמְתּפְַתחָן ְבכָל סְ 

א ְנהֹוָרא ִמְזַדהֲִרין ְונַהֲִרין, ְבַההּו

  

 ֶזהָשִנינּו, ַבּיֹום הַ  .465

ת ֶָּרֶ ֹו, ִמְתעַ ֶשַהתֹוָרה ִמְתַעֶֶָּרת ב

כָל וֹות, בְ ַבכֹל, ְבכָל אֹוָתן ִמצְ 

ים, אֹוָתן ְָּזֵׁרֹות ָוע נָשִ 

אֹור  ְבִשְבִעים עֲנִָפים ֶשל

ַצד. ִמי ֶשזֹוהֲִרים ִמכָל ַצד ְו

 ִאים ִמכָלָרָאה ָהעֲנִָפים ֶשּיֹוצְ 

 ֹוְמִדיםָענָף ְוָענָף, חֲִמשָה ע

ּפִָנים ְבתֹוְך ָהִאילָן, ְוכָל הַ 

ה אֹוָתם אֲחּוִזים ָבֶהם? ִמי ָראָ 

כָל צַד ְשָעִרים ֶשִנְפָתִחים בְ 
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ים ְמִאירִ ְוַצד, ְוכ לָם זֹוהֲִרים ּו ְדנִָפיק ְולָא ּפִָסק.

א ְולֹא ְבאֹותֹו ָהאֹור שּיֹוצֵׁ 

 פֹוסֵׁק?

י  ַקִדישֵׁ ָקל כָרֹוָזא נִָפיק, ִאְתעֲרּו .466

ר בַחֲ א, ְדִאתְ ִאְתעֲרּו עַָמא ַקִדישָ ֶעְליֹוִנין, 

מּות ָווָתא ְלַקדְ ְלעֵׁילָא ְוַתָתא. ִאְתעֲרּו ֶחדְ 

א. א ְשלֵׁיָמתָ ָמארֵׁיכֹון. ִאְתעֲרּו ְבֶחְדָוותָ 

. ְתלַת אֲבָָהןִאְזְדָמנּו ִבְתלַת ֶחְדָוון, דִ 

וה ָתא, ְדֶחְדוָ ִאְזְדָמנּו ְלַקְדמּות ְמהֵׁיָמנּו

ל ן, ִיְָָראֵׁ ְדָווָתא. זַכָָאה חּוְלקֵׁכֹוְדכָל חֶ 

י. עְָלָמא ְדָאתֵׁ ַקִדיִשין, ְבעְָלָמא דֵׁין ּובְ 

ִמים ָדא הּוא ָירּוָתא ְלכֹון, ִמכָל עַ 

ל לֹות. ְועַ עֹוְבדֵׁי עֲבֹוַדת כֹוכִָבים ּוַמזָ 

 י ִיְָָראֵׁל.ָדא ְכִתיב, בֵׁיִני ּובֵׁין ְבנֵׁ 

  

יֹוצֵׁא: קֹול ַהכָרֹוז  .466

 ְליֹוִנים,ִהְתעֹוְררּו ְקדֹוִשים עֶ 

ְבָחר ש ֶשנִ ִהְתעֹוְררּו ָהָעם ַהָקדֹו

ָחה רּו ִָמְ ְלַמְעלָה ּוְלַמָָּה, עֹורְ 

עֹוְררּו ְכנֶֶגד ִרבֹוְנכֶם, ִהתְ 

 ָשֹלשְמנּו לְ ְבְִָמָחה ְשלֵָׁמה, ִהְזדַ 

ָאבֹות, ְָָמחֹות ֶשל ְשֹלשֶת הָ 

ֶשל  ִלְקַראת הָאֱמּונָהִהְזַדְמנּו 

. ַאְשרֵׁי ְִָמַחת כָל ַהְשָמחֹות

ִשים, ֶחְלְקכֶם, ִיְָָראֵׁל ְקדֹו

ם ַהָבא! ָבעֹולָם ַהֶזה ּוָבעֹולָ 

ים ל ָהַעמִ זֹוִהי ְיר ָשה לָכֶם ִמכָ 

ים עֹוְבדֵׁי עֲבֹוַדת כֹוכָבִ 

י תּוב בֵׁינֵׁ ּוַמָזלֹות. ְוַעל ֶזה כָ 

 ְָָראֵׁל.ּובֵׁין ְבנֵׁי ִי

ַדאי. ָאַמר ר' ְיהּוָדה, ָהִכי הּוא וַ  .467

 ַהשַבָת ְועַל ָדא ְכִתיב ָזכֹור אֶת יֹום

יּו ְקדֹוִשים ִתהְ  )ויקרא יט( ְלַקְדשֹו ּוְכִתיב

)ישעיה  ,ִכי ָקדֹוש אֲִני ְיָי'. ּוְכִתיב

ֹוש ְיָי' ְוָקָראָת לַַשבָת עֹנֶג ִלְקד נח(

 ְמכּובָד.

  

כְך  ָאַמר ַרִבי ְיהּוָדה, .467

תּוב הּוא ַוַדאי. ְוַעל ֶזה כָ 

ֹו, ְלַקְדש ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת

ְהיּו ְקדִֹשים תִ  )ויקרא יט( ְוכָתּוב

ִכי ָקדֹוש אֲִני ה'. 

ת בָ ְוָקָראָת לַשַ  )ישעיה נח( ְוכָתּוב

 ד.עֹנֶג ִלְקדֹוש ה' ְמכ בָ 

 תֵׁיהֹוןַהאי יֹוָמא, כָל ִנְשמָ ָתאנָא, בְ  .468

 יָקאַתְפנּוקֵׁי עַתִ ְדצִַדיַקָּייא, ִמְתעְַדִנין בְ 

 ין. ְורּוחָאַקִדיָשא, ְסִתיָמא ְדכָל ְסִתימִ 

 ָקא ַקִדישָאחֲָדא מִֵׁענּוגָא ְדַההּוא עִַתי

ין, ְבכ ְלהּו עְָלמִ  )ההוא מתפשט( ִמְתּפְַשָטא

נֵׁי ְלכ ְלהּו בְ  ְונְַחָתא, ּוִמְתּפְַשָטאְוַסְלָקא 

ֹוַרְייָתא, ַקִדיִשין, ְלכ ְלהּו ְנטּורֵׁי א

ְתְנשֵׁי ְונְַייִחין ְבנְַייָחא ְשִלים, מִ 

ל יִנין, ְוכָ ִמכ ְלהּו, כָל רּוְגִזין, כָל דִ 

ּפּוְלָחִנין ָקִשין. הֲָדא הּוא 

 ְיָי' לְך ְביֹום ִהִניחַ  )ישעיה יד( ִדְכִתיב,

 ה.בֹוָדה ַהָקשָ מֵׁעְָצְבָך ּוִמָרְגֶזָך ּוִמן ָהעֲ 

  

 ֶזה כָלָשִנינּו, ַבּיֹום הַ  .468

 ְתַעְדִניםִנְשמֹות ַהַצִדיִקים מִ 

ָקדֹוש, ְבַתְפנּוקֵׁי ָהַעִתיק הַ 

ים, ְורּוַח ִנְסַתר כָל ַהִנְסָתרִ 

יק  ָהַעתִ ַאַחת מֵָׁהעֹנֶג ֶשל אֹותֹו

)ַההּוא  ָקדֹוש ִמְתּפֶַשֶטתהַ 

ט( ה עֹולָ ְבכָל ָהעֹולָמֹות, ְו ִמְתַפשֵּׁ

ת ְלכָל ְויֹוֶרֶדת, ּוִמְתּפֶַשטֶ 

י כָל שֹוְמרֵׁ ַהָבִנים ַהְקדֹוִשים לְ 

ּוָחה ַהתֹוָרה, ְונִָחים ִבְמנ

 לָם כָלְשלֵָׁמה, ִנְשכִָחים ִמכ  

ם ְוכָל ָהְרָגִזים, כָל ַהִדיִני

ּו עֲבֹודֹות ַהָקשֹות. ֶזההָ 

 ה' ְביֹום ָהִניחַ  )שם יד( ֶשכָתּוב

ָך ּוִמן ְלָך מֵָׁעְצְבָך ּוִמָרְגזֶ 

 ָהעֲבָֹדה ַהָקָשה.

ָתא לָק בֵׁל ְבִגינֵׁי כְך, ָשִקיל ַשבְ  .469

ּו ָתא, ְכִאילאֹוַרְייָתא, ְוכָל ְדנִָטיר ַשבְ 

)ישעיה  ּוְכִתיבנִָטיר אֹוַרְייָתא כ לָא. 
  

ת ה ַשבָ ִמשּום כְך ְשקּולָ  .469

 ֹומֵׁרי ֶששְכנֶֶגד ַהתֹוָרה, ְוכָל מִ 

ת כָל ַשָבת ְכִאלּו שֹומֵׁר אֶ 

י ַאְשרֵׁ  )ישעיה נו( ַהתֹוָרה. ְוכָתּוב
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בֶן ָאָדם ַאְשרֵׁי אֱנֹוש ַיֲעֶָה זֹאת ּו נו(

ר ְללֹו ְווֹומֵׁ ַיחֲִזיק בּה שֹומֵׁר ַשבָת מֵׁחַ 

ַמע, ְדַמאן ָידֹו מֵׁעֲָֹות כָל ָרע. ִאְשתְ 

יר אֹוַרְייָתא ְדנִָטיר ַשבָת, ְכַמאן ְדנִָט

 כ לָא.

ן ָאָדם אֱנֹוש ַיֲעֶָה זֹאת ּובֶ 

לֹו ת מֵַׁחלְ ַיחֲִזיק ָבּה שֹמֵׁר ַשבָ 

ל ָרע. ְושֹמֵׁר ָידֹו מֵׁעֲָֹות כָ 

 ָבתמֵׁר ֶאת ַהשַ ִנְשָמע, ֶשִמי ֶששֹו

 תֹוָרה.ְכִמי ֶששֹומֵׁר כָל הַ 

 ָברּוְך ְיָי' ְלעֹולָם ָאמֵׁן ְוָאמֵׁן
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