
פרק י הלכה וומוספיןתמידיןם הלכות "רמב
את המים על גבי מנסכיןכל שבעת ימי החג 

המזבח ודבר זה הלכה למשה מסיני ועם ניסוך היין 
:של תמיד של שחר היה מנסך המים לבדו

ב"עקגשבת 
רבי יהודה בן בתירה אומר נאמר בשני  דתניא

ם  "בשביעי כמשפטם הרי מונסכיהבששי ונסכיהם
התורהם מים מכאן רמז לניסוך מים מן "ד מ"יו



יג'פסבפרקויקראספר
ןְוָכל חִמְנָחְתךָ ָקְרב ַּ לַּ ֶּ מ  ְמָלחב ַּ יתְולֹאת ִ ב ִ ש ְ לַּחתַּ ִריתמֶּ יךָ ב ְ לֱאלֹהֶּ ֵמעַּ

ךָ  לִמְנָחתֶּ לעַּ ָ ְנךָ כ  ְקִריבָקְרב ָ ַּ לחת  מֶּ

יזאותדבראשיתרבהסדר-אחלקמדרשותבתי
מהםהמיםאתה"הקבשפלגשבשעהמלמדהבוכיםמיםנקראיםולמה
ואומריםשמחיםהיולמעלהשלקחהמיםלמעלהלקחומהםלמטהלקח

כסאתחתסמוכיםולהיותבוראינואצלקרוביםלהיותלנושישאשרינו
ומכתיריןושבחקלוסיוםבכלונותניםרבהבשמחהמעופפיםוהיוכבודו
היולמטה...שלקחהמיםואותו...עולםליוצרבראשיתליוצרותהלההדר

קרוביםלהיותלרקיעלעלותזכינושלאלנואויואומריםובוכיםצועקים
פניהםהעזוולבסוף...למטהנתוניםאנואלאחברינועםולקלסלבוראינו

מבקשיםהעביםמקוםהמקוםסדרעלועוליןמתגבריןוהיותהומותובקעו
...למקומןוהורידןרגליותחתוכבשםהמקוםבהםשגערעדלמרוםלעלות
:הבוכיםמיםנקראולפיכך

יגפסוקבפרקויקראעלי"רש
המיםשהובטחובראשיתימימששתלמלחכרותהשהברית-בריתמלח

בחגהמיםוניסוךבמלחבמזבחליקרבהתחתונים



יג' רבנו בחיי ויקרא ב פס
ברית כרותה למלח מששת ימי  , המדרש יש בו באור לדרך הקבלהד"וע

וכן  , במלח ונסוך המים בחגליקרבבראשית שהובטחו מים התחתונים 
,  ולמה נקראו מים בוכים, אמרו במדרש מים התחתונים נקראו מים בוכים

ה את המים נתן אלו למעלה ואלו למטה התחילו  "כי בשעה שחלק הקב
אמר רבי  . מבכי נהרות חבש( כחאיוב )מים התחתונים בוכים וזהו שכתוב 

אמרו אוי לנו שלא  , המים התחתונים מן העליוניםנתפרשואבא בבכי 
פניהם ובקעו  העיזומה עשו , זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו

הנותן  ( ישעיה מג)ה שנאמר "עד שגער בהן הקב, תהומות ובקשו לעלות
אמר להם  , גוער בים ויבשהו( נחום א), בים דרך ובמים עזים נתיבה

ה הואיל ולכבודי עשיתן כל כך אין להן רשות למים העליונים לומר  "הקב
מקולות מים רבים  ( תהלים צג)שנאמר , רשות מכםשיטלושירה עד 

ולא עוד אלא  ', ומה הם אומרים אדיר במרום ה, אדירים משברי ים
ועוד דרשו במקום  . על גבי המזבח במלח ונסוך המיםליקרבאתם שעתידין

עמד ים לפני  , העולם כלו שלישו מדבר שלישו ישוב שלישו ים, אחר
אני  ק"ביהמע במדבר נתנה תורה בישוב נבנה "רבש, ה אמר לפניו"הקב

.ישראל שיקריבו מלח על גבי המזבחעתידיןאמר לו , מה תהא עלי



ב-דף פ עמוד אארבעיןתקונאתיקוני זוהר 

דשקראנביאי אינוןבין האור ובין החשך אלין ם"אלקיויבדל 
לון דאפרישבהון ויעשו גם הם חרטומי מצרים וגומר דאתמר
קשוטהוא מנביאי בריךקודשא

יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים  ם"אלקיויאמר 
בין ולאפרשאפה דבעלבאורייתאלאתעסקארזאלמים הכא 
דשמאלאמסטראמיין מתיקן ומיין מרירן דאינוןאסור והתר 

דימינאומסטראולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם 
דצריךטהור ודם נדה דדםכגוונאואינוןוימתקו המים 

נחש בחוה גרים  דהטילזוהמאדההואבגין בינייהולאפרשא
תקנה דא  תקינוובגין דא דמסאבועם מיין דדכיומיין לערבא
...דא רקיעבינייהודאפרישוההוא בינייהולאפרשאלחובא



מסטראמיאהכא לית ' את הרקיע ויבדל וכום"אלקיויעש 
לאתגבראבעאןהוו דשמאלאמסטראאלא מיין דמסאבו

דאליןעד עלייהולאסתלקאבעאןהוו דימינאמסטראומיין 
בעינן  אנןאמרין ואיליןמלכאקדם למהויבעינן אנןאמרין 
שלם  ואעילדאמצעיתאעמודאדאתאעד מלכאקדם למהוי

ודא מחלוקת לשם  בינייהושלום ואתעבידלון וקשירבינייהו
שמים  

בעאבבעלה ודא לאתחבראבעאדדאכגון לאה ורחל 
לתרוייהולון ביה וקשירבבעלה ונטיל לון יעקב לאתחברא
לאחתימחשבת לאה בלבה אם יעקב נטיל קאבגין דהוה 

דא בגין  כגוונאחשיבת רחל קאוהכי חייבאנטיל לי עשו 
לון ושזיבתרוייהולון ליעקב יהיבהוא בריךקודשאדא 

בצדיקאואתחברוחייבאמההוא



ב-עמוד אעהדף תלתיןתקונאתיקוני זוהר 

בה ולאפרשאפה דבעלבאורייתאלאתעסקארביעאהפקודא
הוא  הדאבשית דרגין באסור והתר טומאה וטהרה כשר ופסול 

יהי רקיע בתוך המים ויהיה מבדיל בין מים  ם"אלקיויאמר דכתיב
דאינוןדמסאבוהתר כשר ובין מים דטהרהדדכיולמים בין מים 

מי בורות נשברים מים סרוחים מים  דאינוןאסור טמא פסול 
אחרים על פני והאי  אלהיםלא יהיה לך אתמרועלייהומטונפים 

דא רקיע  בינייהודאפרישרקיע 

רקיע לעילא  ואיתשתיתאהוגומר ודא נתיב ם"אלקיויעש אתמר
ביה  לאשתמודעאדכוריןלמיין נוקביןבין מיין דאפריש... מרקיע
את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת  ם"אלקיויעש אתמרועליה 

דאיהודאמצעיתאעמודאדא ... לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע
ויהי ערב ויהי  דכתיבהוא הדאתרוייהווכליל ושמאלאימינאבין 

:דאברהםובקר דיצחקערב ואינוןבקר יום אחד 



עמוד איחפרשת בראשית דף ( בראשית)זוהר כרך א 

מחלוקת לא  לתתאיןעלאיןבין מיין דאפרישואף על גב 
כלא  ואתישבואסכים מחלוקת תליתאיאתבטל עד יום 

דאיהויאות ובגין מחלוקת דא אף על פי כדקאבדוכתיה
עובדאאשתליםלא כתיב כי טוב בשני דלא דעלמאקיומא
בעלמא תולדיןולא הוו כחדאהוו תתאיןומיין עלאיןמיין 
ועם כל  תולדיןובגין כך עבדו , ואשתמודעודאתפרשועד 

יום , הוההוי בשני ומחלוקת ביה דהבדלהדא אף על גב 
אסכים בכלאתליתאי



פרשת בראשית דף מו עמוד א( בראשית)זוהר כרך א 

אתבריעלמא בשני לחייביגיהנםאתברייצחק בשני ר"א
ובגין כך לא כתיב  עבידתאביה אשתליםבשני לא , מחלוקת

עבידתאביה ואשתליםתליתאהיום דאתאביה כי טוב עד 
שני  דיוםעבידתאאשלמותכי טוב תרי זמני חד על כ"בג

יום שני ואתפרש ביה אתתקןתליתאיביום , וחד לגרמיה
בגיני כך  ... גיהנםרחמי על חייבי אשתלימווביה , מחלוקת
קמיהיתיב הוהחייא' ר, ביהואשתליםביה יום שני אתכליל

ואתפרשול האי אור ביום ראשון וחשך ביום שני "אש"דר
דהאיביום ראשון אשתליםלא אמאיביה הוהומחלוקת מיא

בעי ותליתאהמחלוקת הוהל על דא "אלשמאלאכליל ימינא
:בהו שלםולאסגאהלאכרעאבינייהולמיעל



פרשת בראשית דף לג עמוד א( בראשית)זוהר כרך א 
... דדליקנורא דאיהוגיהנםאתברידביהבשני הוהומחלוקת 

יהודה מהכא כל ר"א, דחייביארישייהועל לאשראהוזמין 
הכא מחלוקת  דהאלשם שמים סופה להתקיים דאיהומחלוקת 

ויקרא דכתיבושמים בהאי אתקיים לבתר דא הוהלשם שמים 
דהאואתקיימושכיחי בקסטייהו... 'לרקיע שמים וגואלהים

והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין  ( ו"שמות כ)תנינן כתיב 
,  באמצעיתאבגו דמפרשרקיע איהודהאדייקאקדש הקדשים 

ח כתיב לבתר יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד "ת
ואיהואחד דאקריאל מקום אחד לאתר , מתחת השמים ממש

אחד אקרילא איהוובלא , אשלים לאחדאיהודהאתתאהים 
אמר דאתכמה מיאכלהו מתכנשיןדביהיקוו דכתיבומשמע 

'כל הנחלים הולכים אל הים וגו( 'קהלת א)



ב-עמוד איזפרשת בראשית דף ( בראשית)זוהר כרך א 

דבראשיתבעובדא, אשגחדבראשיתובעובדאבהא אסתכל דמשהחכמתא
נפק  שמאלאביה דאתערמחלוקת ובההואבימינאשמאלאמחלוקת הוה
עאלתליתאייום דאיהודאמצעיתאעמודאביה ואתדבקגיהנםביה 

לתתאנחיתוגיהנםסטריןלתריןואפריש מחלוקת ואסכים ביינייהו
דא מחלוקת קרח  כגוונאשלמא בכלא והוהבימינאאתכלילושמאלא
אתחזיאמר לי דבראשיתאסתכל משה בעובדה , בימינאשמאלאבאהרן 

ולא בעי  בינייהולאסכמאאשתדל לשמאלאימינאמחלוקת בין לאפרשא
שמאלאדמחלוקתבתוקפאגיהנםואתקף קרח בתוקפיה אמר ודאי שמאלא
ודאי  בימינאולאתכללא' לעיללאתדבקאהוא לא בעי לאתדבקאאצטריך

האי  לאסכמאועל דא לא בעי קרח , דיליהדרוגזאבתוקפאלתתאיחות 
דלעילאליקראחיישלשם שמים ולא הוהבגין דלא דמשהבידאמחלוקת 
דבראשיתעובדאמשה דהוה מכחיש דחמאכיון דבראשיתעובדאואכחיש 
ליה  דאכחישולמשה על ויחר, למשה מאדויחרלבר כדין איהוואתדחא

דבראשיתעובדאדאכחישומאד על , דלא אסכים ההוא מחלוקת



ב"עידדףחגיגהמסכתבבליתלמוד
אחרזומאובןעזאיבןהןואלובפרדסנכנסוארבעהרבנןתנו
שישאבניאצלמגיעיןכשאתםעקיבארבילהםאמרעקיבאורבי
לנגדיכוןלאשקריםדוברשנאמרמשוםמיםמיםתאמרואלטהור
עיני

דף פ עמוד בארבעיןתקונאזוהר תיקוני 

חברייאושאלו מדרשאבבי הוינןחדאאמר רבי אלעזר אבא יומא 
כשתגיעו לאבני שיש טהור  לתלמידוירבי עקיבא דאמרניהומאי 

(  א"תהלים ק)שמא תסכנו עצמכם שנאמר מיםאל תאמרו מים 
עתיקאדסביןהא סבא אדהכיעיני דובר שקרים לא יכון לנגד 

אמרו ליה ודאי  עסקיתוואמר לון רבנן במאי נחיתקאדעתיקין
כשתגיעו לאבני שיש טהור אל  לתלמידוירבי עקיבא דאמרבהאי 

אוקמוההכא והא איתעלאהרזאואמר לון ודאי מיםתאמרו מים 
רזאדיתגליבגין לכוןנחיתנאובגין דלא תטעון עלאהבמתיבתא 

נשאמבני טמיראעלאהרזאדאיהיבינייכודא 



נפקיןדכייןמיין דמנהון' י' יאינוןאבני שיש טהור בודאי
בינייהונטוי דאיהו' ו' י' יוסופאבאת א רישא רמיזיןואינון
ן"יודיתריןמניה וחי לעולם ואלין דאכלעץ חיים מאן איהו
דעלאיןיצירות יצירה תריןואינוןבוייצררמיזיןאינון

תריןדבהוןעייניןתריןלקבל ואינון... דתתאיןויצירה 
רבא בימאנחתיןדמעין

ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות  "בשעה שהקב-א "ברכות נט ע)
( לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו

משה  הוהאלין לוחיןמתריןנחתו בגין דאורייתא ואמאי
אבודאונפלו ודא גרים ואתברולון לישראל ולא זכו נחית
מינייהו' ודפרחנפלו בגין ואמאיראשון ובית שני דבית
דעץ הדעת טוב  מסטראאחרניןלון ויהיבמן וייצר ' ודאיהו
חיי מימינאאורייתא באסור והתר אתייהיבתדמתמןורע 

מיתהומשמאלא



ובגין דא אמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני שיש  
טהור אל תאמרו מים מים ולא תהוון שקילין אבני שיש  
טהור לאבנים אחרנין דאינון חיי ומיתה דמתמן לב חכם  

לימינו דבר נש ולב כסיל לשמאלו ולא עוד אלא אתם תסכנו  
עצמכם בגין דאלין אבנין דעץ הדעת טוב ורע אינון 

בפרודא ואלין אבני שיש טהור אינון ביחודא בלא פרודא  
כלל ואם תאמרו דהא אסתליק עץ החיים מנייהו ונפלו ואית  

פרודא בינייהו דובר שקרים לא יכון לנגד עיני דהא לית  
תמן פרודא לעילא ואלין דאתברו מאינון הוו אתו לנשקא  

ליה פרח ואסתלק מנייהו  










