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ַער ַ ֶּפַתח ַהש�   ל............................................................................................................ּ
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ב ָ ִּודוי וְתִפַלת ַהש� ּ ּ ּ   קק.................................................................................................ּ
  קק..........................................................................שער הספר אדרא רבא קדישא
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א א ֵּסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ָ   א.......................................................................................ַּקִדיש�

  קק.......................................................................... קדישאזוטאשער הספר אדרא 
ְּתִפָלה קֶֹדם ָה ִּאְדָרא זוָטאּ   דד.....................................................................................ּ

א א ּזוָטא ֵּסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ָ   א...............................................................................ַּקִדיש�
ָרֵאל   קק.................................................................................................ַּקִדיש� ַעל ִיש�ְ

ַּמְפֵתַח ֵסֶדר ַהִלמוד  ּ ּ א"ּ ּ ְוִאְדָרא זוָטא ִּאְדָרא ַרּבָ ּ Eַעמוד ַהיֹוִמי ּ ּ ֵדי ִלְמצֹוא ( "ּ ּכְ

ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ֶ ף ש� ֵסֶפר הוא ִנְמָצא, ֶאת ַהּדַ ֵאיֶזה ַעמוד ּבַ ּּבְ ּּ   שנה........................................................................)ּ
י  ִ ּלוַח ִלמוד ַהָחְדש� א] יֹום 29[ּּ ּ ְוִאְדָרא זוָטאְּלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ ַעמוִדים ַליֹום ???( ּ ּ ּ

  שנח........................................................................................................)ְּלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי
ָנִתי  ְ ּלוַח ִלמוד ש� ָנה 354[ּּ ָ א] ְּימֹות ַהש� ַּעמוד  ָּרא זוָטאּ ְוִאְדְּלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ

ֶּאָחד ַליֹום ְלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי ָקה ִלמוד 1 [ּ ּּדַ ּ   שנח..................................................................................])ּ
א ַּמְפֵתַח ְלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ ְוִאְדָרא זוָטאּ   שנט.............................................................ּ

ֹות ְּתִפלֹות וַבָקש� ּּ   קק.............................................................................................................ּ
ְּתִפָלה  ּבִה "ח זלה"להריּ ְ ַרש� ִּמֵסֶפר ִהלוָלא ּדְ ּ   גג......................................................................י"ּ

ְּתִפָלה ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ָלּ ְ   גג..........................................................................ַּהָקדֹוש�ה "ּ ִמֵסֶפר ש�
ַ ְּתִפַלת ָהַרש�   דד.....................................................................................................א"ש זיע"ּ

ּבִ"ּקוְנְטֵרס  ְ ְמַחת ָהַרש�   קק................................................................................."י"ש�ִ

ָמה������������������������������������������������������������������������������������������� א ַהְקּדָ
���������������������������������������������������������������������������� יג ב ָ ת ַהּשׁ ִוּדּוי ּוְתִפּלַ
א�������������������������������������������������������� טו יׁשָ א ַקּדִ ָרא ַרּבָ ֲער ֵסֶפר ִאּדְ ׁשַ
��������������������������������������������������������������� יח א ָרא ַרּבָ ה קֶֹדם ָהִאּדְ ִפּלָ ּתְ
���������������������������������������������������������������� יט א יׁשָ א ַקּדִ ָרא ַרּבָ ֵסֶפר ִאּדְ
��������������������������������������������� רנא א יׁשָ א זּוָטא ַקּדִ ָרא ַרּבָ ֲער ֵסֶפר ִאּדְ ׁשַ
ָרא זּוָטא�������������������������������������������������������������� רנג ה קֶֹדם ָהִאּדְ ִפּלָ ּתְ
����������������������������������������������������� רנד א יׁשָ א זּוָטא ַקּדִ ָרא ַרּבָ ֵסֶפר ִאּדְ
�������������������������������������������������������������������������������������� שעז ָכָבה ֲהׁשְ
����������������������������������������������������������������������� שעח ָרֵאל יׁש ַעל ִיׂשְ ַקּדִ
ׁשוֹת������������������������������������������������������������������������� שפא ִפּלוֹת ּוַבּקָ ּתְ
������������������������������������������� שפג "י ּבִ ַרׁשְ ֶפר ִהּלּוָלא ּדְ ה להרי"ח זלה"ה ִמּסֵ ִפּלָ ּתְ

דֹוׁש����������������������������������������������� שצב ָל"ה ַהּקָ ֶפר ׁשְ ה ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ִמּסֵ ִפּלָ ּתְ

"ש זיע"א��������������������������������������������������������������������������� שצה ת ָהַרׁשַ ִפּלַ ּתְ

������������������������������������������������������������������ שצט "י ּבִ ֵסֶפר ְגאּוַלת ָהַרׁשְ
���������������������������������������������������������������������� תלט ה ְוִזְמָרה יָרַ ֵסֶפר ׁשִ
���������������������������������������������������������������������� תנג ִהילׁות ַהּזַֹהר ֵסֶפר ְתּ
���������������������������������������������������������������� תקא "י ּבִ ׁשּוַבת ָהַרׁשְ ֵסֶפר ּתְ
������������������������������������������������������������������������������ תקיט ַעלׁון 27-28
������������������������������������������������������������������������ תקכד ּבׁונׁות ַהּזַֹהר ֶחְשׁ
��������������� תקכז הוֵֹצאנּו ָלאוֹר 200 ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ׁשֶ
��������������������������������������������������������������������� תקלו ַח ִלימּוד יוִֹמי ַמְפּתֵ
����������������������������������������������������������������� תקלז י ַח ִלימּוד חׁוְדׁשִ ַמְפּתֵ
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הספר אידרא רבא נדפס



אהקדמה

הקדמה
הקדושה'יעלזוו'לומדיםה'שמחוי הרשב"י בתורת הדבקים 'צדיקים

יקרות אור נגלות בהגלות תׁשקם". עדניך ונחל ּביתך מּדׁשן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ"ירוין

ללמוד וכן יום, ל-30 מחולק ומיוחדת נפלאה בהוצאה הקדושים האדרות

אשר בעומר, ל"ג דהילולא ביומא ולסיים שנה, במשך יומי כידועעמוד

מהאדרות ומושרש כלול חיים העץ את,כל מביאה בו ההגיה ועצם

האריז"ל בשם מהרח"ו שכתב כמו הקודש, ולרוח לשמחה (עייןהאדם

יא:) הקודש רוח שאמרבשער יצ"ו, הלוי אברהם הרב לי אמר "גם לשונו: וזה

ושיקום בטלה, שיחה ישיח שלא זו: והיא ההשגה לענין עצה ז"ל מורי לו

הידיעה, חסרון על ויבכה הלילה בקיאותבחצי דרך בזוהר ושילמוד

ושיקרא יום, בכל עלים חמישים או ארבעים בעיון שיעמיק בלי בלבד

רבים פעמים הזוהר ז"ל.בספר עכ"ל "

הטוב, הרי"ח חי"בספרוומרנא איש שניה)"בן שנה שמות כתב(פרשת ,

לשונו: ז"ל:וזה המקובלים ביוםכתבו התורה מעסק הנעשה פועל דגדול

החול. ימי של התורה מעסק הנעשה מן יותר פעמים אלף עכל"ק.שבת,

שנאמר שנים, אלף הקב"ה של דיומו חז"ל, מאמר פי על ובאורו:

אתמול" כיום בעיניך שנים אלף –"כי עולםוגו' מעין היא קודש ושבת

אומרת,הבא זאת הקב"ה.– של במדבר)כיומו חן כן,.(מצא על כלאשר

החול. ימי לערך ידות, אלף עולה קודש, בשבת קדושה פעולה

ע"ה המלך דוד בדברי ג']ונרמז ק"י חילך"[תהילים ביום נדבות עמך

ילדותך טל לך משחר מרחם קודש מתנדביםבהדרי עמך שכאשר – "

שזה - קודש שבת ביום הואללמוד קודש בשבת שלימוד חילך", "יום

הוא בו שעה שלימוד הקדוש זוהר זה - קודש" "בהדרי – אלף. כפול

פשט שנה מלך.כלימוד הכסא כדברי



הקדמה ב

" שנקרא זי"ע, הרשב"י הוא משחר", מהריון"מרחם "וכאשרקדוש

כביאור – ילדותך" טל "לך תורתו לימוד ידי על לנשמתו תתקשר

לעולם. תזקין ולא החיים לטל תזכה הספורנו,

שהוא זוהר, שילמד צריך מלמד זצ"ל: מקאריץ פנחס רבי ואמר

" חייםבחינת נותן",עץ שהרב בזה כי לתלמידים, נשמה להמשיך ויוכל

אמתית נשמה מניח בזה לתינוק, ישר הרזים).אשכל (חכם

בליל הקדושים והאדרות הזוהר את לומדים הנולד לטהרת כן על

נשמה להמשיך המילה. וביום יצחק ברית הנקרא - נאכט" ה"וואכט

קודש. בברית הבא לנימול וטהורה קדושה עליונה

" של הלימוד לטהרת הזקוק ישראל עם חטאולזכות בו שאין "הבל

" - המע"ה דוד שאמר אויבכמו להשבית עוז יסדת ויונקים עוללים מפי

הרבומתנקם המקובל הצדיק הגאון סידר זה לאור - בדורנו ובמיוחד ."

שליט"א שמואלי י-ם]בניהו – שלום נהר ישיבת הקדושים[ראש האדרות את

ש כל קדושים צאן שיאמרו כדי חדשי ללימוד אמירתמחולק אחר בת

המחולק האידרא את גם המחולק, האויביםבהתהילים את נשבית ובזה ,

ולמטה. למעלה

הראשוןא. דבר תורה, אצלו ללמוד למלמד בנו שולח כשאב הּמעּתיק: ְִַַַָאמר
נשמה איזה יודע מי אז לא, אם כי זוהר, לומד בנו של המלמד אם לברר צריך
לימוד בלי שמים יראת קצת להמלמד שיהיה אפשר אי וגם – לבנו ימשיך המלמד

הקדושים. בספרים כמבואר הקדוש הזוהר

הּצּדיקב. הּגאֹון המקּבל הרב ּבנׂשיאּות ּדרׁשּב"י היכלא הּקדֹוׁש הּזהר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻארּגּון
ׁשליט"א ׁשמּואלי ּבניהּו ְְְִִִֵַָָָרּבי

ּתהּלים. לקבּוצֹות וכן מּדרׁשים לבּתי ְְְְְִִִִִֵֵָָָָהֹודעה
ּדּקֹות לחמׁש ׁשיעּור לעׂשֹות ׁשרֹוצים קֹודׁש ּבׁשּבת הּתפילה אחרי הּמדרׁש ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

האדרֹות. את יגמרּו ּביחד הּמתּפּללים ּכל ְְְְְְִִִִֶַַַַָָובכך

ּתהּלים. לאמירת הּמתאּספֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַולקבּוצֹות
זֹו. למּטרה ּבמיחד הּמתאמֹות הּקדֹוׁש זהר חֹוברֹות ְְְְִֵַַַַַָָָָָֹֻֻהכּנּו



גהקדמה

וּירא ּפרׁשת ּבזֹוהר ע"ה הרׁשּב"י ּלנּו ּגילה ע"א)ּוכבר קי"ח לֹון(דף אמר ג: ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָ

לית ׁשמעֹון לעלמא,דרּבי ּכך ּכל ּדיתּגלי ּבדא הּוא ּבריך דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אפּלּו מׁשיחא, ליֹומי קריב יהא לאׁשּכחאהוכד זמינין דעלמא ורביי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

ּולמנדע ּדחכמתא ּובההּואחּביּהזטמירין וחּוׁשּבנין, אתּגּליאטקּצין זמנא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָ

ְָֹלכּלא.

/052-3545410 טל: ּתהּלים. לקֹוראי זהר חבילת לׁשלח ּולבּקׁש להתקּׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹנא
0548-436784 אֹו

הּזהרג. ּבדברי ׁשם עּין יֹוסי, ּולרּבי יהּודה לרּבי לֹומר רצה ׁשמעֹון. רּבי לּון ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹאמר
הענין קטו:)ּבתחּלת .(ּדף ְְִִִַַָָ

ּברּוךד. ׁשהּקדֹוׁש לֹומר רצה וכּו'. ּדיתּגלי ּבדא הּוא ּבריך דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלית
לעיל. הּזהר ּבדברי ׁשם עּין הּגאּלה, זמן ׁשּיתּגּלה רֹוצה אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּוא

קטּניםה. נערים אפּלּו ּפרּוׁש וכּו'. טמירין לאׁשּכחא זמינין דעלמא רביי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָאפיּלּו
הארץ יתמּלא אז ּכי הּתֹורה, מּסֹודֹות חכמה ׁשל נסּתרֹות טמירין, ימצאּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשּבעֹולם,

אלּיהּו)ּדעה, .(אּדרת ִֵֵֶֶַָָ

הּתֹורה,ו. מּסֹודֹות חׁשּובים ספרים אֹוצרֹות ימצאּו טמירין. אמתלאׁשּכחא (ּדרך ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָָ

ה') .אֹות

החכמה,ז. ּבאֹותּה ולידע ּפרּוׁש ּביּה אלּיהּו)ּולמנּדע .(אּדרת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּגלּות,ח. ימי ׁשל וחּוׁשּבנין ּדגאּלה קצין למנּדע ּפרּוׁש . וחּוׁשּבנין קּצין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּביּה
לנערים אפּלּו בוזגל"ו)ׁשּיתּגּלה הר"ש ּבׁשם ג' אֹות אֹורֹות .(נּצֹוצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

סֹודֹותט. יתּגּלה הּמׁשיח לימֹות קרֹוב לֹומר, רצה לכלא. אתּגליא זמנא ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּובההּוא
וכּו'. מׁשיחא ליֹומי קריב יהא וכד לעיל ּׁשּכתּוב מה על קאי זה ּכי לּכל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּתֹורה
אֹור לּספר ּבהקּדמתֹו עלינּו יגן זכּותֹו אזּולאי אברהם הרב מֹורינּו ּׁשּכתב מה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָועּין

ג')החּמה טּור הראׁשֹון ׁשּלא(ּבּדף למעלה ּׁשּנגזר מה ּכי ּכתּוב ּומצאתי לׁשֹונֹו: וזה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ה' ׁשנת ּתׁשלּום עד קצּוב לזמן היה ּבגלּוי, האמת ּבחכמת ר"נ,(אלפים)יתעּסקּו ְְְְְְְְֱֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבספר להתעּסק נתּונה והרׁשּות הּגזרה והּתרה ּבתראה ּדרא יּקרא ואילך ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻּומּׁשם
ַַֹהּזהר.

ּוקטּנים ּגדֹולים ּברּבים ׁשּיתעּסקּו הּמבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה
ה' ּומּׁשנת לׁשֹונֹו: וזה ׁשם ּכתב הּמבחר(אלפים)עֹוד מן מצוה ליצירה ש' ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

לׁשֹונֹו: וזה ׁשם ּכתב עֹוד ּוקטּנים. ּגדֹולים ּברּבים עתידׁשּיתעּסקּו זה ׁשּבזכּות ואחר ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מ אחרלבֹוא ּבזכּות ולא הּמׁשיח, להתרּׁשל,לך ראּוי ויגעאין האל ׁשחננֹו ּומי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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הקדש] ללשון ברוך:[תרגום הקדוש של רצונו אין שמעון: רבי להם אמר

אפילו המשיח, לימות קרוב וכשיהיה כך. כל לעולם שיתגלה בזה הוא

ידה על ולדעת החכמה של נסתרות למצוא עתידים שבעולם נערים

לכל. יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קיח.)קצים דף וירא פרשת הקדוש (זהר

הּתֹורה ּבזכּות רק ּתהיה ְְְִִֶַַַָָהּגאּולה
מהימנא יח)רעיא ּבׂשר(במדבר לכל רחם ּפטר באדםּכל לה' יקריבו [אשר ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָ

וגו'] לך יהיה ּתפּדה.ובבהמה הטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת פטר, שהוא חמור [היינו ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָ

חמֹור,רחם,] ּפטר לפּדֹות ּדא מיּפּקּודא כי לרמז ובא חמור, פטר לפדות היא זו [מצוה ְֲִִֶֶָָ

תיקונו] בתורה, עסק שלא כחמור עתה עד ּדאתי.שהיה לעלמא בתורהלפּדֹות עצמו [לפדות ְְְְִֵָָָ

הבא,] לעולם שיזכה כדי עצמו ולתקן הזה, עלמא,בעולם לההּוא ּדאזיל קֹודם [ואםואי ְְְְִִֶַָָָ

העליון,] לעולם שהלך ּבאֹורייתא,קודם ונׁשמתיּה ורּוחיּה נפׁשיּה יפּדה [לאלא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

אז] ובמצות, בעבודה שעסק פי על בתורה,אף ונשמתו רוחו נפשו את לאחזראיפדה ְְְִַָָעתיד

ּכדּבקדמיתא. עלמא הזה[להאי לעולם בגלגול לחזור עתיד הוא ְְְְְִֵַַָָָ

ביחד,יכבתחילה ונשמתו רוחו נפשו לעולם לבוא שיחזור תיקונו וזהו ,

נאמר] זה ועל בתורה, לעסוק כה)כדי לג עלּומיו,(איוב לימי [פירשיׁשּוב ֲִֵָָ

כי] ואמר כמקודם, נעורותו לימי ונׁשמתא.שיחזור ורּוחא נפׁשא רוחולקבל נפש [כנגד ְְְְְְֳִֵַָָָָ

כט)ּכתיב.ונשמה] ל''ג ּגבר.(איוב עם ׁשלׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל [דהיינוהן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לא הנשמות בעולם כי הרמ"ק, וכתב בתורה, שלו הנר"ן את לתקן כדי פעמים ג' להתגלגל שצריך

העיקר כן אם בתורה, הוא שם עסקם כל כי הזה, בעולם שלמד התורה אם כי זכות, שום לאדם יועיל

לעסוק יזכה ידה ועל הזה, בעולם בהיותו בתורה האדם שיעסוק הנשמות]הוא בעולם .בתורה

ּבעֹולם לטעם זכה הּזה, ּבעֹולם הּמּׂשג החכמה חלק להּׂשיג וזכה והׁשּתּדל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּומצא
הּבא. העֹולם מּתענּוג קצת ְֲִֶַַַָָָָהּזה

אתי. האדרֹות, על הרקח יין לחּבּורֹו ּבהקּדמתֹו ּכתב זי"ע ּפתיּה יהּודה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָרּבי
ּבחּבּורֹו ּברצֹונֹו היה ּכי וכתב ּבּה, לעסֹוק ׁשּיׁש וההכרח הּסֹוד, הלימּוד לזּכֹותמעלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

ּבגלּגּול מּלחזר יּנצלּו ּובזה נפׁשם, ויׁשלימּו ּבהבנה ּבאדרֹות ׁשּיעסקּו הרּבים, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאת
הּתׁשּובה.נֹוסף ּובימי הּׁשנה ּבראׁש ּבֹו לעסֹוק רּבה לתֹועלת ׁשּיהיה ועֹוד , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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עוד] ּתֹורה,[ואמר ּבלא הוה ּדלהֹון ּדפדיֹון ּבגין שפדיוןויׂשראל, לפי [וישראל ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָ

התורה,] להם ניתנה לא עדיין כי התורה, זכות בלי היה ממצרים ּכסףשלהם [שהיאּדאיהּו ְִֶֶ

כי] כסף התורה ונקראת ישראל, בכור פדיון שהוא שקלים חמשת כסף ּדעלמאבמקום ְְִָָָּכּסּופא

ולכן[ּדאתי, הבא, לעולם והתענוג החמדה זמנין]היא ּתלת אהדרּו ולכן ְְְְִִֵַַָָ

ּבגלּותא, הנ"ל]אחרנין גלגולים ג' כנגד בגלות, פעמים ג' ּבתרייתא[חזרו ּובפּורקנא ְְְְְֲִַַַָָָָָָ

בימינו,] במהרה שתהיה אחרונה ּבאֹורייתא,[ובגאולה יהא ּדלהֹון [שהגאולהּדפּורקנא ְְְְְְִֵַָָָ

התורה] בזכות תהיה ּבגלּותא.שלהם לעלם יהדרּון בגלות,]לא לעולם עוד יחזרו .[לא ְְְְַַָָָָ

ליּה, ּובריכּו רּבנן אותו]אתּו וברכו הרבנים מהימנא,[באו רעיא ואמרּו ְְְְִֵֵַַָָָָָָָָ

לך, יפּדה הּוא ּבריך ישראל]קּודׁשא עם בגלות הוא רבינו משה כי אותך, יפדה [הקב"ה ְְְְְִִֶָָ

ידך, על יּפדּון יׂשראל משיח,]וכל יהיה משה כי ידך, על נפדים יהיו ישראל ותתחּדׁש[וכל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

עּמך. ואיּנּון עמך]עּמהֹון, יתחדשו והם עמהם ומפרשים).[ותתחדש פרשת.(רמ"ק (זוהר ְְְִִִָ

ע''ב) קע''ח דף - מהימנא רעיא .קרח

חי איש הבן בדרושים)וכתב מות אחרי ידוע(פרשת בס"ד יובן או וז"ל: ,

בי"ת, באות מתחלת לכך הבריאה, סוד שהוא הבינה מן נתנה התורה

עונות "אם שכתוב כמו הבינה, מן היא והסליחה התשובה ידוע גם

יום ולכן כנודע. מ"י שנקראת הבינה מ"י יעמוד". מי אדני י'ה תשמור

ישראל לכל כללית כפרה יהיה ובזה הבינה. הארת בו תתגלה הכפורים

תורה תלמוד מן האדם את מבטל הרע יצר והנה גדול. ועד מקטן

נתנה ולא ועליונה קדושה שהיא תורה שתלמוד נחשב אתה מה באומרו,

להמון ולא וטהרה, בקדושה המתנהגים ישראל לגדולי רק אלא תורה

הבל, וזה הקטנים. גםהעם והוא ישראל, לכל ניתן הכיפורים יום דהא

הבינה מן ישראל,יאכן כל ידי התורה כן בו, שוה ידם ישראל שכל וכמו

חּלּויא. ּבהֹון ּדאּתמר החלֹונֹות, מן מׁשּגיח ואיהי ע''א]: כב דף - זוהר ְְְְְֲִִִִִַַַַַ[תיקוני
ּבּה דאּתמר לההיא ויחּננּו, אל פני יג)נא יב ּדאסוותא(במדבר לּה, נא רפא נא אל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָ
ׁשבים, לקּבל ּפׁשּוטה יד ּדאיהּו יב)בידיּה, ב ואיהי(שמות איׁש, אין ּכי (שופטיםוּירא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

כח) ּבּהה ּדאּתמר יבבא, דאיהי ּבתרּועה וּתיּבב נׁשקפה, החּלֹון ו)ּבעד ח (בראשית ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
איּמא היא נח ּדתיבת הּכּפּורים יֹום ודא עׂשה, אׁשר הּתבה חּלֹון את נח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוּיפּתח
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בה לחוקתשוים לכם זאת, שנקראת התורה זאת "והיתה שאמר וזה ,

לעסוק ראוי אין תאמר ואל גדול. ועד מקטן אחת בהשוואה לכם, עולם"

לזה הוכחה אמר לזה מאד, עליונה היא כי דוקא, הגדולים אלא בה

בימי אדיר יום הכיפורים יום שהוא בשנה" אחת ישראל בני על "לכפר

ואמר בו. שוה ישראל כל ויד העליונה, הבינה מן הוא כן שגם שנה,

יום דהזאת ואחת אחת בסוד אחת נקראת הבינה כי בשנה" "אחת

הזוהר מלמוד המשתמטים לכל מגולה תוכחת וזוהי עכל"ק. הכיפורים,

בינה בבחינת הוא אחוז הזוהר לימוד שכידוע .יבהקדוש

אֹור ואיהּו אֹור, ותֹורה אֹור, דביּה דאמצעיתא, עּמּודא הּוא ּדילּה חּלֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָעּלאה,
הּגנּוזהּגנּוז. אֹור ּכן ּכמֹו עיּלאה ּתׁשּובה ּבינה ּבחינת הּוא הּכּפּורים ׁשּיֹום ּדכמֹו הרׁשּב"י ּביאר [וכאן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

זי"ע, הרמח"ל ּכוונת וזֹוהי – נח ותבת ּבינה ּבחינת הּוא – הּקדֹוׁש זֹוהר – סֹודֹותיה בלימּוד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּתֹורה

ּדהינּו: אליו, ׁשּיזּדּמן מי לכל ועֹומד קּים הּתבה ענין ּכבר הּנה הּזהר, ספר נעׂשה זאת ׁשּבבריחה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוז"ל:

מׁשיח] חבלי לֹו צריך ואין אחרא, הּסטרא מן ויצא ל"אימא" מּגיע ּכבר הּזהר ּבספר ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּנדּבק

צריכים,יב. היּו לא מׁשיח חבלי ּכי והענין: הּקדֹוׁשה: ּבאּגרת הרמח"ל לׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוזה
צריכים היּו ּכן ּבֹו, ׁשּנדּבק הּזהמא האדם מן להפריד הּצריך הּקבר חּבּוט ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאּלא

מׁשיח)החבלים מּיׂשראל(חבלי להפריד לברח[את]ּכדי ׁשּיּוכלּו ּכדי הּגלּות, זהמת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
סֹוד וזה לצאת. יחזרּו ּכך ואחר לברכה]ּכּנ"ל, זכרֹונם חכמינּו הּוא[מאמר ּברּוך "הּקדֹוׁש ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

למּוטב" ּומחזירם ּכהמן קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו מלך עליהם צז:)מעמיד זהּו(סנהדרין ּכי , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּצריך. הּתּקּון לתּקן יכֹול אינֹו אחרא הּסטרא ּתגּברת ּתֹוך ׁשהאדם ּבעֹוד ּגדֹול: ְְְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּכלל

ּכּנ"ל. יׂשראל ּתחת ּוקׁשּורה ּכפּותה ּתּׁשאר אחרא ׁשהּסטרא ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוצריך
ּבדרך ּכי ּבריחה, ּבדרך ההם הּקלּפֹות מן לצאת הּפעּלֹות: ׁשּתי להם צריך ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻולכן
ׁשהּקלּפֹות רמה, ּביד הּקלּפֹות מן מּמׁש ׁשּיצאּו ּכך ואחר ּבראׁשֹונה. אפׁשר אי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָיציאה
להם אפׁשר היה לא הּזהמא, ּבהם הרּבה ׁשּנדּבק ּכיון אך ּתחּתם. ּכפּותֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּתּׁשארנה

החבלים ידי על אּלא מׁשיח)לברח "אימא"(חבלי ׁשהיא ּבתׁשּובה חֹוזרים היּו ׁשאז , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מקל הּבריחה.עיר היא וזאת ט, ְְְִִִִַָָֹ

האּלה הּדברים ּכל ּומצאּוך לך "ּבּצר הּכתּוב: ּׁשאמר מה ּגדֹול סֹוד ּבזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹואֹודיעך
וכּו' אלהיך" ה' עד וׁשבּת ל)וכּו' ד, לגזר(ּדברים אחרא הּסטרא התּגּברּות ּכי ּדע, , ְְְְְְְְְֱֳִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכפי ּכי ּבמדרגֹות, ולינק להתאחז עלּיתּה לפי נמׁשך יׂשראל, על ּגזרֹות וׁשלֹום ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹחס

יׂשראל נדחקים ואז זּו"ן, ּבספירֹות ּומתּגּברת עֹולה היא והּנה מתּגּברת. ּכך ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָעלֹותּה
ּכן, ּגם ׁשם להתּדּבק חֹוׁשבת והיא ל"אימא", מּגעת ׁשהיא עד ּדחק. אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹּדחק



זהקדמה

גנזי בספרו כתב זצוקללה"ה אבוחצירא יעקב רבינו הקדוש והצדיק

קפ"ה)המלך הטהור:(דף לשונו וזה :

לרמז דבא אפשר וגו' הזאת" המצוה "כי יאמר הקבלהאו למוד על

לעולם. האדם ביאת עיקר כמהשהוא השלום עליו הרשב"י שכתב כמו

התורה, סודות שהם אמת תורת למד שלא דמי הקדוש, בזוהר פעמים

נברא שלא לו יתברך,טוב אלהותו יודע אדם אין זה ויראתו,דבלא

ועבודתו. המלךואהבתו, לשלמה השלום עליו המלך דוד שאמר וכמו

" השלום, ועבדהועליו אביך אלהי את שאמרדע וזה שם: כתב ועוד ."

" הזאתהכתוב: המצוה למודכי היא "הקבלה" הכוללמצוה. עם "

" שלאיגהקבלהגימטריה השלום, עליו רבינו משה להזהירם בא ועליה "

מינּה" מתערין ּדינין "אימא סה.)ּבסֹוד, ג' חלק ּכי(זהר יכֹולה, אינּה ּבאמת אך , ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ולכן הּתׁשּובה. ּבסֹוד ּובֹורחין ּבּה מתּדּבקין יׂשראל אּדרּבה, ואז חרּות. היא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָאימא
ׁשּמּגיע עד לספירה מּספירה ּומתּגּבר ׁשהֹולך קׁשֹות, ׁשּגזרֹותיו הּמלך צריך ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
"לפני סֹוד והּוא ליׂשראל. הּתׁשּובה מתעֹוררת אּדרּבה ּכי ּכחֹו, נׁשּבר וׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלאימא

ּגאֹון" יח)ׁשבר טז, וכיון(מׁשלי הּגזרה, ידי על היּו ורׁשּב"י מׁשה ּבריחת ּגם ּכן ועל , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּזהר ספר נעׂשה זאת ׁשּיזּדּמן,ׁשּבבריחה מי לכל ועֹומד קּים הּתבה ענין ּכבר הּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אחרא,,אליו הּסטרא מן ויצא ל"אימא" מּגיע ּכבר הּזהר ּבספר הּנדּבק ּדהינּו: ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מׁשיח, חבלי לֹו צריך ׁשהבאתיואין ּבענין נׂשא, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ּכּמזּכר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

העׂשֹותֹו, אחרי הרּבה ּבזמן אּלא הּזהר נתּגּלה לא זה, ּכל עם והּנה, ּבתחּלה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלמעלה
ּפרּוׁש: ּבזמּנּה, אּלא להּמצא צריכה אינּה הּזאת הּפעּלה הלא יׂשראלּכי ׁשּיברחּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

מׁשיחא ּדמלּכא ּבדרא יֹומּיא ּבסֹוף אּלא אינֹו ּפעּלתֹו ּכי הּזה, הּזהר [ּבסֹוףּבסֹוד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הּמׁשיח] מלך ׁשל ּבדֹורֹו .הּימים, ְְִִֶֶֶַַַָָ

מהאר"יראהיג. יעקבבסידור קול קאפילז"ל יעקב מוהר"ר האלק"י (מהמקובל

צ"א) דף - בספריזצללה"ה ילמוד וז"ל: והוא"קבלה", האצילות עולם כנגד והוא
ע"ב)"יופיא"ל"בגימטריה ב' (דף ויקרא פרשת זוה"ק עוד, מנייהו[ראה לגו רביופיא"ל:

משריין אינון כל מתתקנן הוו ועמיה דמיכאל שולטנותא תחות משריין רב ממנא
המלאך ועם תרגום: - ידיה שהםיופיא"לדתחות המחנות אותם כל ונסדרו נתקנו

דאצילות, ת"ת מן המקבל ידו], הזוהרתחת דברי יאמר בהם מבין אינו אם ואף
הנשמה. לטהר מסוגלים הם כי ותיקונים,



הקדמה ח

" אמר ולזה לעולם, מהם היוםתשכח מצוך אנכי בכלאשר שיכא דהינו "

עכשיו גם בידיעתה... ולהתאמץ להתחזק אתה צריך ולפיכך ויום, יום

לקבל ראוי שיהיה עד ולהטהר, להתקדש שיוכל אדם בידי תלוי הכל

" שמסיים וזהו מרכבה, ובלבבךמעשה בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

לעשותלעשותו אתה יכול ובפיך, בלבבך דכשתתקדש בך, תלוי דהכל "

קדשו. לשון כאן עד קבלה. דברי ולידע הכל

החיים" "נפש בספרו הביא זיע"א מוואלאזין חיים רבי מוה"ר והגאון

ט"ז) פרק ד' את(שער הנביא- אליהו אליהודברי דבי בתנא לטוב זכור

ד') פרק לאמיתו,(רבא תורה דברי בו שיש מישראל וחכם חכם כל וכן וז"ל: :

ימיו, כל ישראל של כבודן ועל הוא, ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח

הישועה ועל המקדש, בית ועל ירושלים, כבוד על ומצפה ומתאוה ֵַומחמד

בקרבו הקודש רוח שורה מיד – גלויות כינוס ועל בקרוב, שתצמיח

י"א)שנאמר ס"ג את(ישעיהו מּים הּמעלם אּיה עּמֹו מׁשה עֹולם ימי "וּיזּכר :ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

אמרו מכאן קדׁשֹו", רּוח את ּבקרּבֹו הּׂשם אּיה צאנֹו חכםרעי תלמיד כל ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ

צריך אינו שמים כבוד להרבות בשביל תמיד יום בכל בתורה שעוסק

משמרו הקב"ה אלא שומר לו שיהיה דבר כל ולא חנית ולא חרב לא

אותו ומשמרין כולם ביד וחרב לו סביב עומדים השרת ומלאכי בעצמו

ו')שנאמר קמט פרק ועוד(תהילים ּבידם". ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל ְְְְִִִֵֶֶָָָ"רֹוממֹות

החיים" ב"נפש י"ז)הביא הפסוק:(פרק על רבתא במשלי חז"ל דברי את

א') ב' פרק לישראל(משלי הקב"ה אמר ּתצּפן", ּומצֹותי אמרי ּתּקח אם ְְְֲִִִִִַַָָֹ"ּבני

סיני, הר אתכםעל מציל אני ולעשותה, תורתי ולקבל להצפין זכיתם אם

של מדינה משיח, של מחבלו ומגוג, גוג ממלחמת פורעניות. משלש

אתכםגיהנם משביע אני תורתי, להצפין זכיתם אם אתך, תצפן ומצותי ,

שנאמר לבא לעתיד הצפון כ)מטוב לא פרק אׁשר(תהילים טּובך רב ְֲֶַָָ"מה

על להמליץ ויש עכ"ל. אדם", ּבני נגד ּבך לחסים ּפעלּת ּליראיך ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹצפנּת



טהקדמה

היא וגם הסוד, תורת שהיא המוצפנת תורה לומד דאם נשמתזה

רביופנימיותהידהתורה הקדוש כדברי לשמה, תורתו אם נבחן ובה ,

חיים לעץ בהקדמה זי"ע וויטאל הזוהר)חיים אור משלש(עיין ומוגן ניצל אז ,

הטובות. ההבטחות לכל זוכה ועוד פורעניות,

היהודים וכל תירוץ, או טענה שום נשאר לא לעיל האמור מכל

בשמחה הקדוש זוהר הגאולה.לׁשמּהלומדים את ומחישים ְִָ

מחולק היומי הזוהר - את לאור להוציא זכינו דשמיא בסייעתא

זוהר בקרוב לאור יצא כן יומי. – זוהר והתיקוני לשנה, יום יום, ל-354

ובסייעתא - המבואר לישראל בביאורחוק הקדוש הזוהר כל דשמיא

צּיּונֹויד. אצל נמצא ּכאילּו הּוא הרי הרׁשּב"י, ּתֹורת ׁשּלֹומד מקֹום ּדבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדע

קדֹוׁשה ׁשחֹובה ּבוודאי מירֹון, קּדיׁשא ּבאתרא להׁשּתּטח הּזֹוכים והעֹולים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּקדֹוׁש,
אחר, ּליּמּוד מּכל יֹותר צּיּונֹו אצל הרׁשּב"י ּתֹורת את לנׁשמתללמֹוד מתקּׁשר ּובזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

באהלךהרׁשּב"י אגּורה המע"ה ּדוד ׁשאמר ּוכמֹו רֹוׁשם, עֹוׂשה ּתפּלתֹו ּכן ידי ועל , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
ּכך. על טֹובה הרׁשּב"י ּלֹו יּכיר ּוּבוודאי פ"ו)עֹולמים... הזֹוהר מאֹורֹות ּובפר(ועּין - ט. ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָ

ה"אּדרא ּגילה ּפטירתֹו ׁשּביֹום וכּידּוע ּדיליּה, הּלּולא יֹום ׁשהּוא ּבעֹומר ל"ג ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּביֹום
טֹוב. מה ּבעּתֹו ודבר ְְִַָָָזּוטא"

ׁשליט"א ׁשמּואלי ּבניהּו הר"ר המקּובל הּצּדיק הרב ׁשלֹום)וסּפר נהר יׁשיבת (ראׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

זללה"ה ּכּדּורי יצחק ּכמהר"ר האלקי המקּובל הּמקּבלים זקן ועט"ר מו"ר ְְְְְֱִִִִִִַַַַַָָָָֹֹֻמּפי

ה"אּדרא ּכל קֹורא ׁשהיה זצ"ל אלּיהּו סלמאן ח"ר האלקי המקּובל מּפי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּׁשמע
חּיים" "עץ ׁשּכל לֹו והׁשיב ּכן עֹוׂשה מה מּפני אֹותֹו וׁשאל קֹודׁש, שּבת ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָרּבא"
ּכמֹו הּוא רּבא" ה"אּדרא קֹורא ּׁשאני ּוברגע רּבא" ּב"אּדרא מקֹורֹו האריז"ל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלרּבנּו

זיע"א. האריז"ל, לרּבנּו חּיים" "עץ הּנֹורא הּספר ּכל על חֹוזר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשאני

אׁשר והּגּוף, הּנפׁש לתּקּוני אֹו לּיארצייט זיע"א הּטֹוב הרי"ח ׁשּתּקן מה ידּוע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוכן

ּפׁשע, ּכל להתם זּוטא" "אּדרא אֹו רּבא" "אּדרא אֹו לאמר ּתּקן מקֹומֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבהרּבה
מתנֹוצץ ׁשאז הּׁשבּועֹות ּבחג הּתֹורה לקּבלת לזּכֹות ּובפרט - העליֹון. הּׁשפע ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּולהמׁשיך
"ּבֹוצינא ׁשּנקרא הּקדֹוׁש הרׁשּב"י ידי על ּבּתֹורה, הּגנּוז טֹוב" ּכי "האֹור ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהארת
עיּלאה מזיהרא עליֹון אֹור הּלֹומדים על יׁשּפיע רּבא" "האּדרא ּובלּמּוד ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָקּדיׁשא",

ב') אֹות ּבעֹומר ל"ג מערכת יּׂשׂשכר הּקדֹוׁשים(ּבני ּובאדרֹות ּבּזהר ׁשּיעסקּו עת ּובכל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
עליהם. הּתֹורה נׁשמת ְֲִִֵֶַַָָּתאיר



הקדמה י

- ליה. זכו קא ומשמיא בדורינו שהיה הנסתרים הצדיקים מאחד נפלא

היומי דף ללמוד וכן אחת, בשנה לסיים היומי דף סדר פי על מחולק

בקל. הקדוש הזוהר את לסיים היהודים כל יוכלו וכך בשנתיים. לסיים

תוכלו רגע ובכל ביתכם אל ברכה הביאו - ישראל בית כל אחינו

הרשב"י לנשמת טובהטולהתקשר לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי -

יועץטו. פלא בספר דובב)כתב תלמיד(ערך שכל ז"ל רבותינו פירשו לשונו: וזה
הנאה לו ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר שאומרים חכם
כתוב שקלים,... מסכת בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון, יין כשותה רוח ונחת

שמד היה אחת שפעם לאחדבספרים והציל בהקיץ, ז"ל אלשיך מוהר"מ ונגלה
בתמידות ספרו לומד שהיה סיבה מפני ההפיכה, עכ"ל.מתוך ,

ביבמות חז"ל ע"א)אמרו צז - ע"ב מדרשא,(צו בי לשמעתא אמר אלעזר ר' ...אזל :
יוחנן ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה טעמאולא מאי

האי? כולי "קפיד דכתיב מאי רב: אמר יהודה רב עולמיםדאמר באהלך "?אגורה

עולמים? בשני לגור לאדם לו אפשר הוא:וכי ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא
בעוה"ז. מפי שמועה דבר שיאמרו רצון יהי עולם, של משוםרבונו יוחנן רבי דאמר

- הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון רבי
בקבר דובבות מאישפתותיו נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן יצחק ר' אמר .

" ישניםקראה? שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין שלוחכך ככומר ."

דובב, מיד עליו אצבעו אדם שמניח כיון ענבים של כומר מה תלמידיענבים. אף
בקבר דובבות שפתותיהם הזה בעולם מפיהם שמועה דבר שאומרים כיון .חכמים

דבש, יערות בספר זה על ז)ופירוש דרוש - שני מקום(חלק מכל להבין, היינו ... :

אבל עולמות, בב' דר מתלבשתאיך צדיק נשמת אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים
שם עומדת בלומדים, ובזהשם הנצחי בעולם עולמות, בב' דר אמרינן שפיר וכך ,

בקבר בגוף נתלבשת גם דגרמיהעולם, בקבר,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו כך ,

עכ"ל, בקבר בגוף טז)שנתלבש דרוש - ראשון חלק דבש, ביערות עוד בליקוטים.(ועיין [ראה

לוצאטו] חיים משה [רבי זצ"ל הרמח"ל נשארמכתבי באדם לוז: סוד המערבי, כותל בענין
ח גם שם ויש המתים. לתחית הגוף יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד לקעצם

דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש המערבי,מן הכותל נשאר המקדש, בבית הוא כן
הבלא נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה וה"ס

דגרמי].



יאהקדמה

הצרות מכל ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות, ממקור ותושפעו

בכליון כבר שמצפים הזה האחרון בדור ובפרט - ואסונות פגועים ומונע

זי"ע הטוב להרי"ח וחיים תורה חת)ובספר חידושים(מערכת אומרים אם כתב: ,

הוא הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד מקוםשל לאותו העליון מעולם בא
הקדוש בזוהר ע"א)כמבואר ר"כ דף פנחס פרשת ג' וז"ל:(חלק דהוה, קלא חד שמעו

אתר דכל דתנינן גבייכו, דאיהו יאיר, בן פנחס לרבי אתר פנון אתר פנון אמר,
אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא
בההוא לחדתא אחרנין, צדיקייא בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי
למפקד יאיר בן פנחס רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי דאמרין אתר
כמלקדמין ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין צדיקייא אלין ואשכח לאתריה,

קמיה. יאיר בן פנחס דרבי מלה ההוא

הזוהר יאיר,תרגום בן פנחס לבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו :

כשהוא תורה, דברי בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא
ההוא מקום[העליון]בעולם לאותו הזה]פוקד ששורין[בעולם שכן וכל אליו, ובא

רבי בא הנה זה כעין תורה, שם ולומדים מקום, אותו לקדש אחרים צדיקים בו

ונתחדש תורה דברי מחדשין הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס
כאן. לפניו מתחדש עתה יאיר, בן פנחס רבי מלפנים, שאמר תורה דבר אותו

הבא:א) בעולם במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת ידי ספריםעל המדפיס
הספרים, מחברי חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו

למקצועות גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה לעולם, החיבור יצא ידו על שהרי
יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ב. - בו. לומדים היו לא בירכתיים, (דףהמשכן

ע"ב) אחריצ"ו חי החכם שיהיה הגורם זה ולפי שם, כדאיתא וכו' דובבות שפתותיו
כשהוא ספק ואין להחיותו, גרם הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה הוא גם מותו,

פניו. לקבל לקראתו יוצאין מרחמוהי סיעת עם בעצמו החכם הבא, לעולם בא
ע"ב) כ"ג דף וישלח פרשת אברהם בן בספרו איסטרולסה מהרח"א .(הגאון

הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של לעייןהספר ונא שם, עיין וכו' בחלום
ומשפט", "צדקה לספר אמן, עלינו יגן זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה"צ בהסכמת

לאור. הוצאה ריז)אודות אות ס' מ"ע וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד .(ראה

בשביל הוא להצדיק שהציון מביא אמן, עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו"ר גם
הצדיק. לנשמת הוא הצדיק של והספר והנפש, הגוף



הקדמה יב

מהימנא: הרעיא הבטיח וכבר - השלימה לגאולה דאעינים "בספרא

ברחמי" גלותא מן אתיפקון והצילו חושו הטהורים אחינו כן על אשר

והרשב"י, המשיח ובודאי הקדוש, הזוהר בלימוד להידבק ישראל עם

כולנו עולמים תשועת ונושע הלומדים, כל על במרומים, טוב ימליצו

מצפים. לי-ה

התורה בברכת

העולמי הזוהר מפעל וועד חברי



הלימוד קודם ובקשה יגתפילה

הלימוד קודם ובקשה תפילה
וידוי למודו קודם לומר טוב

ּתפּלתנּו. לפניך ּתבא אבֹותינּו. ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֹאּנא

ערף ּוקׁשה פנים עּזי אנחנּו ׁשאין מּתחּנתנּו. מלּכנּו ּתתעּלם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹואל

אנחנּו צּדיקים אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה לפניך ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלֹומר

ואנׁשי ואבֹותינּו אנחנּו ּפׁשענּו. עוינּו. חטאנּו. אבל חטאנּו. ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֹולא

ֵֵביתנּו:

והרׁשענּו. העוינּו. הרע. ולׁשֹון דפי ּדּברנּו ּגזלנּו. ּבגדנּו. ְְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאׁשמנּו.

ּכעסנּו. ּכּזבנּו. רעֹות. עצֹות יעצנּו ּומרמה. ׁשקר טפלנּו חמסנּו. ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזדנּו.

ּפגמנּו. ּפׁשענּו. עוינּו. סררנּו. נאפנּו. נאצנּו. דבריך. מרינּו מרדנּו. ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָלצנּו.

ּתעינּו ּתעבנּו. ׁשחתנּו. רׁשענּו. ערף. קּׁשינּו ואם. אב צערנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹצררנּו.

ואּתה לנּו. ׁשוה ולא הּטֹובים ּומּמׁשּפטיך מּמצֹותיך וסרנּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹותעתענּו.

הרׁשענּו: ואנחנּו עׂשית. אמת ּכי עלינּו. ּכל־הּבא על ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֽֽצּדיק

ׁשֹוכן לפניך ּנסּפר ּומה מרֹום. יֹוׁשב יֹוׁשב לפניך ּנאמר ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

עֹולם. רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות הלא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹׁשחקים.

א חי. כל סתרי ולב.ותעלּומֹות ּכליֹות רֹואה חדרי־בטן ּכל חֹופׂש ּתה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

עיניך: מּנגד נסּתר ואין מּמך נעלם ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאין

ׁשּתמחֹול אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה מּלפניך רצֹון ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹיהי

ותסלח ותמחֹול ּכל־עֹונֹותינּו את לנּו ּותכּפר ּכל־חּטאתינּו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלנּו

ע"כ ּונחלּתנּו: ּולחּטאתנּו לעֹוננּו וסלחּת ּפׁשעינּו. ְְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָֽֽֽלכל



הלימוד קודם ובקשה תפילה יד

השב תפילת

זצ"ל גירונדי יונה רבינו להחסיד
ּולהּכנס הּׁשכינה ּכנפי ּתחת לחסֹות ּובא וחטא ּפׁשע אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאדם

ויעׂשה עׂשה, אׁשר ּפׁשעיו ּכל יׁשליך ההּוא ּבּיֹום הּתׁשּובה. ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבדרכי

הּיֹום וזה חֹובה, ולא זכּות לא ּבידֹו ואין נֹולד הּיֹום ּכאּלּו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹעצמֹו

להיֹות אֹותֹו רּוחֹו ּבהתנּדבֹו טהרתֹו, ּביֹום יעׂשה וכה מעׂשיו. ְְְְְְְֲֲֳִִִֶַַַַָָָֹּתחּלת

ויאמר: ּבֹוראֹו, לפני ּתחּנתֹו יּפיל לבֹוראֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹעבד

וכזאת ּכזאת ּפׁשעּתי, עויתי, חטאתי, יאהדונהי, יהוה ְְְִִִִַָָָָָָָָָֹֹֹאּנא

לּבי נׂשאני ועּתה הּזה. הּיֹום עד האדמה על היֹותי מּיֹום ְְֱֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָעׂשיתי

לּבי ּבכל וׁשלם, טֹוב ּובלב ּבאמת אליך לׁשּוב רּוחי אֹותי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָונדבה

ולעׂשֹות ּפׁשעי ּכל מעלי להׁשליך ועֹוזב, מֹודה ולהיֹות ּומאדי, ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹונפׁשי

יהוה ואּתה ּביראתך. וזהיר זריז ולהיֹות חדׁשה, ורּוח חדׁש לב ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹלי

ּפתח לּטהר, לּבאים ּומסּיע ּבתׁשּובה יד הּפֹותח אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹיאהדונהי

ועזרני ּביראתך, להתחּזק וסּיעני לפניך, ׁשלמה ּבתׁשּובה וקּבלני ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָידך

לבלּתי להמיתני, נפׁשי ּומבּקׁש ּבתחּבּולֹות ּבי הּנלחם הּׂשטן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנגד

ׁשּבי, אברים ּוׁשמֹונה וארּבעים מּמאתים והרחיקהּו ּבי. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָימׁשל

לׂשטני. ימיני על יעמד לבלּתי ּבֹו ותגער ים, ּבמצּולֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָֹותׁשליכהּו

לי ונתּת מּקרּבי, האבן לב והסירֹות ּבחּקיך, אלך אׁשר את ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻועׂשית

ואל עבּדך ּתפּלת אל ׁשמע אלהי, יאהדונהי יהוה אּנא ּבׂשר. ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלב

ּתפּלתי את ועֹון חטא ׁשּום יעּכב ואל ּתׁשּובתי, וקּבל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּתחנּוניו,

להּכנס ּבעדי להמליץ יׁשר מליצי כבֹודיך כּסא לפני ויהיּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּותׁשּובתי.

אּתה לי חתר יׁשר, מליץ לי אין ועצּום הרב ּבחטאי ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלפניך.

ּכי מּלפניך, ריקם אׁשּוב ולא ּתׁשּובתי, וקּבל כבֹודך, ּכּסא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּתחת

זֹו. ּבתפּלה ירּגיל ותמיד ּתפּלה. ׁשֹומע ְְְְִִִִִֵַַַָָָָאּתה
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רבא האדרא קודם יזתפלה

רבא האדרא קודם תפלה
אנחנּו מֹודים והּסליחֹות, הרחמים אב האדֹונים, ואדֹוני העֹולמים ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָרּבֹון

ּובהׁשּתחויה, ּבקידה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹלפניך

ּבסֹודֹות חלק לנּו ונתּת הּקדׁש, עבֹודת ולעבֹודתך לתֹורתך ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשקרבּתנּו

ּכזה. ּגדֹול חסד עּמנּו עׂשית אׁשר חּיינּו מה אנחנּו מה הּקדֹוׁשה. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּתֹורתך

חּטאתינּו לכל ותסלח ׁשּתמחֹול לפניך, ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו ּכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל

לביניך. ּבינינּו מבּדילים עֹונֹותינּו יהיּו ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָועֹונֹותינּו,

ׁשּתכֹונן אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה מּלפניך רצֹון יהי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּובכן

לבבנּו ותפּתח אּלה, לדברינּו אזניך ותקׁשיב ואהבתך, ליראתך ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלבבנּו

ּכריח כבֹודך כּסא לפני רּוח נחת זה למּודנּו ויהיה ּתֹורתך, ּבסֹודֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהערל

ניצֹוצֹות וׁשּיתנֹוצצּו ּבחינתנּו. בכל נׁשמתנּו מקֹור אֹור עלינּו ותאציל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָניחֹוח.

ּוזכּות ּוזכּותם בעֹולם. אּלה ּדבריך ּגּלית ידם על אׁשר הּקדֹוׁשים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָעבדיך

ּבדברים נּכׁשל לבל לנּו יעמֹוד ּוקדּׁשתם, ּותמימּותם ּתֹורתם ּוזכּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֻאבֹותם

זמירֹות נעים ּכמאמר לֹומדים, ּׁשאנחנּו במה עינינּו ּתאיר ּובזכּותם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאּלּו.

והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו מּתֹורתך. נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

וגאלי: צּורי יאהדונהי יהוה לפניך ְְְֲִִִִֶָָָֹֹלּבי

ּותבּונה: ּדעת מּפיו חכמה יּתן יאהדונהי יהוה ְְְִִִִֵַַָָָָֹּכי

יהא רזּיא. וגּלי ּומסּתרּתא עמיקתא מגּלה הּוא ּדאנּת עלמין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָרּבֹון

ׁשּכתּוב מקרא בנא ּולקּיימא ּבפּומנא. מּלין לאסּברא קדמך מן ְְְְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָרעוא

קדמך. ּבכּסּופא ניעּול ולא ּתדּבר, אׁשר והֹוריתיך ּפיך עם אהיה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹואנכי

עּלאה, ּדמתיבּתא דריׁשא מּפּומא ּדאֹוריתא, עּלאין רזין למׁשמע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָונזּכה

סלה: אמן רצֹון, יהי ּכן ְִֵֵֵֶָָָָאמן



  

  
  

ן יֹוַחאי ָא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ זַֹהר ְתרוָמה קכ( :א"זיעַמר ַרּבִ ּּבְ   :)ח"ּ
ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
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רּבא יטְִַָָאדרא

ררדאה קּבא אׁשיּדא ְִִַַָָָָ

עדּתניא, לחברּייא, ׁשמעֹון רּבי אמר ְְְְִִִַַַַַָָָ
דחד ּבקּיימא ניתיב ְְְִֵֵַַַָאימת

ּכתיב ÷èé)סמכא. íéìäú)לעׂשֹות עת ְְֲִֵַַָ
ּומארי זעירין, יֹומין תֹורתָך. הפרּו ְִִִֵֵֵֶַָָָליי
יֹומא, כל קארי ּכרֹוזא דחיק. ְִֵָָָָָָָדחֹובא
ואינהּו איּנּון. זעירין חקלא ְְְְְְִִִִֵַַָּומחצּדי
ידעין, ולא אׁשּגחן, לא ּכרמא. ְְְְְְִֵַַַָָָָבׁשּולי
אתּכנׁשּו דיאּות. ּכמה אזלין אתר ְְְְְֲִִָָָָָָָלאן
ׁשריין מלּוּבׁשין אּדרא, לבי ְְְְִִֵַַַָָָָָחברייא

האּדראׁשירּוּפ ְִֵָָ
קּדיׁשא ִַַָָרּבא

רּבילמדנּו, אמר ְִַַַָָ
לחברים, ְֲִִֵַׁשמעֹון
נׁשב מתי ֵֵַַָעד
אחד? עּמּוד ְִֶַָּבקּיּום

÷èé)ּכתּוב íéìäú)עת ֵָ
הפרּו לה' ֲֵֵַַלעׂשֹות
הּימים ִֶַָָּתֹורתָך.
ּובעלי ְֲִֵַַקטּנים,
הּכרֹוז ּדֹוחק. ֵַַָהחֹוב
יֹום, ּכל ֵָקֹורא
הּׂשדה ְְֵֶַָוקֹוצרי
והם הם, ְְִֵֵַקטּנים
לא הּכרם, ְֵֶֶַֹּבׁשּולי
ולא ְְִִַֹמׁשּגיחים
לאיזה ְְִֵֶיֹודעים
הֹולכים ְִָמקֹום
התּכּנסּו ְְִַָָּכראּוי.
הזּדרזּו ּבידיכם! ּורמחים סיף, ׁשריֹון לבּוׁשים האּדרא, לבית ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהחברים

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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רּבא ְִַָָאדרא כ

אזדרזּו בידיכֹון, ורּומחי ְְְְְִִֵֵֵַָסייפי
ּבחכמתא. ּבעיטא, ְְְְְִֵֵָָָּבתּקּוניכֹון.
ּבידין. ּבחיזּו. ּבדעּתא. ְְְְְְְִֵַַָָּבסּוכלתנּו.

ורגלין)נ"א(ּברגלין דידין אמלכּובחילא . ְְְְְְְִִִִֵַַַַָ
למאן חּיילמלּכא)ס"א(עליכֹון ּדברׁשּותיּה ְְְְְֲִֵֵֵַַַָ

מּלין ּדקׁשֹוט. מּלין למגזר ְְְִִִִִִַָּומֹותא.
וחדאן להּו, צייתי עליֹונין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָּדקּדיׁשי

להּו. ּולמנּדע להּו, ְְְְְְִִַַלמׁשמע

אייתיב ווי ואמר ּובכה, ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִִַַָָָָ
ּגלינא. לא אי ווי ִֵֵַָָָָָגלינא,
רּבי קם אׁשּתיקּו. ּתּמן דהוה ְְְֲִִִִַַַָָָָחברייא

ּבעצה, ְְִֵֵֶָבתּקּוניכם,
ּבׂשכל, ְְְֵֶָָּבחכמה,
ּבמראה, ְְְֶַַַּבדעת,
ּברגלים. ְִִַַַַָָּבּידים,
עליהם ְֲִֵֶַהמליכּו
ׁשּברׁשּותֹו ְְִִֶלמי
לגזר ּומות, ְִִֶַָֹחּיים
ּדברים אמת, ְְֱִִֵֶָּדברי
עליֹונים ְְִִֶֶׁשּקדֹוׁשים
להם ְִִֶַָמקׁשיבים
לׁשמעם ְְְִֵָָּוׂשמחים
אֹותם. ְַַָָולדעת

ׁשמעֹוןיׁשב רּבי ְִִַַָ
אם אֹוי ואמר, ְִַָָָּובכה
לא אם אֹוי ֲִֶַֹאגּלה!
החברים ֲֲִֵֶַַאגּלה!
ׁשתקּו. ׁשם ְֶָָָׁשהיּו

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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רּבא כאְִַָָאדרא

ואמר ּדמראּבא קּמיּה ניחא אי ליּה, ְְִִֵֵַַַָָָֹ
כתיב הא äë)לגּלאה, íéìäú)יי סֹוד ְְְִַָָָָ

דחלין אּלין חברייא והא ְְֲִִִֵֵַַַָָָליראיו,
עאלּו ּוכבר איּנּון, הּוא ּבריְך ְְְְִִַָָדקּודׁשא
עאלּו, מּנהֹון מׁשּכנא, דבי ְְְְְִִֵַָָָָבאדרא

נפקּו. ְְִַמּנהֹון

ּדרּביּתאנא, קּמיּה חברייא אתמנּו ְְְִִֵַַַַָָָָ
רּבי ואׁשּתכחּו, ְְְְִִִִָׁשמעֹון,
יהּודה. ורּבי אּבא. ורּבי ּבריּה. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָאלעזר
ורּבי יצחק. ורּבי יעקב. בר יֹוסי ְְְְֲִִִִִִִֵַַָֹורּבי
יֹוסי. ורּבי חּייא. ורּבי רב. בר ְְִִִִִִִֵַַָָחזקּיה
ׁשמעֹון, לרּבי יהבּו ידין ייסא. ְְְְִִִִִֵַַָָורּבי

זק בחקלאואצּבען ועאלּו לעיּלא. פּו ְְְְְְְְֵֶַַָָָָ

אמר רּבי ִַַַָָעמד
נֹוח אם לֹו, ְִַַָואמר
הרי לגּלֹות, מר ְְֲִֵֵַַלפני

äë)ּכתּוב íù)'ה סֹוד ָ
חברים והרי ֲֲִִֵֵֵַָליראיו,
יראי הם ְִֵֵֵאּלּו
הּוא, ּברּוְך ַָָהּקדֹוׁש
ּבאּדרת נכנסּו ְְְְְִִַָּוכבר
מהם הּמׁשּכן, ְִֵֵֶַָּבית
יצאּו. מהם ְְְִֵֶָנכנסּו,

החבריםׁשנינּו, נמנּו ְֲִִִֵַָ
ׁשמעֹון, רּבי ְְִִִֵַלפני
אלעזר רּבי ְְְְִִֶַָָונמצאּו
ורּבי אּבא, ורּבי ְְְִִַַַָּבנֹו,
ּבר יֹוסי ורּבי ְְִֵַַָיהּודה,
יצחק, ורּבי ְְֲִִַַָֹיעקב,
רב, ּבר חזקּיה ְְִִִַַַָורּבי
ורּבי חּייא, ְְִִִַַָורּבי
ייסא. ורּבי ְִֵֵַָיֹוסי,
לרּבי נתנּו ְְִִַַָָידים

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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רּבא ְִַָָאדרא כב

ויתבּו. אילני וצּליביני ׁשמעֹון רּבי קם ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
חד ּכל ואמר, ּבגּווייהּו יתיב ְְְְִֵַַַַָָָצלֹותיּה,
ונסיב ידייהּו, ׁשוּו ּבתֹוקפֹוי. ידֹוי ְְְְְְְִֵַַַָיׁשּוי

ואמר ּפתח æë)לֹון íéøáã)האיׁש ארּור ְִַַָָָָ
ידי מעׂשה ּומּסכה פסל יעׂשה ְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָאׁשר

ע"א)חרׁש קכ"ח ועּנּו(ד� ּבּסתר וׂשם ְְֶַָָָָָ
העם)ס"א( אמן.כל ואמרּו ּכּלם ְְֵָָָָָָֻ

ואמר,ּפתח ׁשמעֹון ÷èé)רּבי íéìäú) ְְִִִַַָָ
עת אמאי ליי, לעׂשֹות ֲֲֵֵַַַָעת
תֹורתָך. ּדהפרּו מּׁשּום ליי. ְֲִֵֵֶַַָָלעׂשֹות
דלעיּלא. ּתֹורה ּתֹורתָך, הפרּו ְִֵֵֵֶָָָָמאי
יתעביד לא אי מתּבּטלא ְְְְֲִִִִִִַָָּדאיהי

ואצּבעֹות ְְְִֶָׁשמעֹון,
למעלה, ְְְַָָזקפּו
ּבין בׂשדה ְְְְִֵֶָונכנסּו

ויׁשבּו. קםהעצים ְְִֵָָָ
והתּפּלל ׁשמעֹון ְְְִִִֵַַרּבי
ּבתֹוכם יׁשב ְְִַָָָּתפּלתֹו,
אחד ּכל ְֶַָָָואמר,
ּבחזקֹו. ידֹו ְְִָָָיׂשים
ולקח ידיהם, ְְֵֶַָָׂשמּו
ואמר, ּפתח ְַַָָָאֹותם.

(æë íéøáã)האיׁש ִָָארּור
פסל יעׂשה ֲֲֶֶֶֶַאׁשר
[וגֹו'] ְֵַָּומּסכה
חרׁש ידי ְֲֵֵַָָמעׂשה
כל וענּו ּבּסתר ְְֶַָָָָוׂשם
אמן. ואמרּו ְְֵָָָָהעם

ׁשמעֹוןּפתח רּבי ְִִַַָ
לעׂשֹות עת ְֲֵַַָואמר,
עת מּדּוע ֵַַַלה',
מּׁשּום לה'? ֲִַַלעׂשֹות

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

מּמלכּותא.ג) וׁשבע מעיר ׁשנים ּבּה ׁשּנתּכּנסּו נח ּכתבת הּוא הּזהר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹספר
È¯˜‡c ,‡c ¯‰Êa ÔÈÏczLÓ ‡˜c ÔepÈ‡ ÔÈl‡ .ÚÈ˜¯‰ ¯‰Êk e¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈkNÓ‰Â¯ÙÒ ¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«»»ƒ«ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿…«»¿ƒ¿≈≈∆

,Á� ˙·È˙k e‰È‡c ,¯‰f‰„Á‡ ÔÈ�ÓÊÏe .‡˙eÎÏnÓ Ú·LÂ ,¯ÈÚÓ ÌÈ�L da ÔÈLpk˙Óc «…«¿ƒ¿≈«…«¿ƒ¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿∆«ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆»
ÌÈi˜˙È .‰ÁtLnÓ ÌÈ�Le ,¯ÈÚÓ(‡ ˙BÓL)‡„Â ."e‰eÎÈÏLz ‰¯B‡i‰ „Bli‰ Ôa‰ Ïk" ≈ƒ¿«ƒƒƒ¿»»ƒ¿»≈¿»«≈«ƒ«¿»«¿ƒ¿»

.‡c ‡¯ÙÒc ‰¯B‡(‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a :‚"�˜ Ûc '‚ ˜ÏÁ ¯‰Ê). »¿ƒ¿»»…«≈∆«¿«¿»¿≈¿»

"k ‡e‰ LB„w‰ ¯‰BÊ‰ „enÏc Ï"ÁÓ¯‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂÁ� ˙·Èz." ¿«∆»«««¿«¿ƒ«««»¿≈«…«

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי ד יום



רּבא כגְִַָָאדרא

יֹומיןׁשמא)ס"א(ּבתּקּונֹוי ּולעּתיק ּדא. ְְְִִִַָָ
ּכתיב âì)אתמר. íéøáã)יׂשראל אׁשריָך ְְְְִִִֵֶַַָ

ּוכתיב, כמֹוָך. åè)מי úåîù)כמֹוָך מי ְִִִָָ
יי. ְִֵָָּבאלים

אֹותביּהקרא ּבריּה, אלעזר לרּבי ְְְְִִֵֵֶָָָָ
ּולרּבי מּסטראקּמיּה, אּבא ְְִִִֵַַַָָ

עד דכֹולא. ּכללא אנן ואמר ְְְֲֲַַַָָָָָָאחרא,
אׁשּתיקּו, קיימין. אתּתקנּו ְְְְִִִִַַָָָהׁשּתא
נקׁשן. לדא דא וארּכּובתן קלא, ְְְְְֵַַַָָָָָָָׁשמעי
עּלאה דכנּופייא קלא קלא. ְְִִָָָָָָָָמאי

ְְְִֵַדמתּכּנפי.

מה ּתֹורתָך. ֵֵֶַָהפרּו
ּתֹורתָך? הפרּו ֵֵֶֶָּזה
ׁשּלמעלה ְְֶַָָּתֹורה
אם מתּבּטלת ְִִִֶֶֶַׁשהיא
ּבתּקּוני יעׂשה ְֲִֵֶַֹלא
הּימים ּולעּתיק ְִִֶַַָזה.

ּכתּוב âì)נאמר. íéøáã) ֱֶַָ
מי יׂשראל ְְִִֵֶַָאׁשריָך

וכתּוב åè)כמֹוָך, úåîù) ְָָ
ה'. ּבאלים כמֹוָך ִִֵָָמי

אלעזרקרא לרּבי ְְִֶַָָָָ
לפניו, הֹוׁשיבֹו ְְִָָּבנֹו,
מּצד אּבא ְִִַַַָּולרּבי
אנּו ואמר, ְֵַַָָאחר,
עכׁשו עד הּכל. ְְַַַַָֹּכלל
העֹומדים. ְְְִִַָהתּתּקנּו
קֹול, ׁשמעּו ְְָָׁשתקּו.
נקׁשּו ְְְֵֶַָֻוארּכּבֹותיהם
קֹול? איזה לזה. ֵֶֶֶָזה
ׁשּמתּכּנסים. העליֹונה ּכנפיה ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַָָָֻקֹול

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּבּה"ד) הּזֹוכה ואׁשרי הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד ּתהיה לא העתידה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה
Êe�b ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ‰È‰ ¯‰f‰ ¯eaÁL Ô‡kÓ ¯‡·Ó ‰p‰" :LB„w‰ ‰"ÏM‰ È¯·cƒ¿≈«¿»«»ƒ≈¿…»ƒ»∆ƒ«…«»»»ƒƒ¿»

'eÎÂÌÈ˜ÒBÚ‰ ˙eÎÊ·e .ÌÈ�BzÁzÏ ‰lb˙È Ê‡L ,ÌÈÓi‰ ÛBÒa ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ‡B·iL „Ú ¿«∆»«»«¬¿«»ƒ∆»ƒ¿«∆««¿ƒƒ¿»¿ƒ

,ÁÈLÓ ‡B·È,B˙‡È·Ï ‰·B¯˜ ‰aÒ ‰È‰z ‰Ê ¯L‡ B˙aÒa ‰Úc ı¯‡‰ ‡Ïnz Ê‡ Èk »»ƒ«ƒ»ƒ»≈»»∆≈»¿ƒ»¬∆∆ƒ¿∆ƒ»¿»¿ƒ»

,Ï‡¯NÈ eÏ‡bÈ ‰Ê ˙eÎÊaL È„k ,'eÎÂ "B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ Ìz·LÂ" d�È‚·e ¯Ó‡L ‰ÊÂ¿∆∆»«¿ƒ≈¿«¿∆ƒ∆¬À»¿¿≈∆ƒ¿∆ƒ»¬ƒ¿»≈

Ó Ï‡¯NÈ eÏ‡‚� ‡lL ÌLkÁÒt‰ Ì„a ÌLc˜Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ C¯ˆ‰L „Ú ÌÈ¯ˆn ¿≈∆…ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ«∆À¿««»»¿«¿»¿««∆«

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי ה יום



רּבא ְִַָָאדרא כד

ואמר,חּדי ׁשמעֹון â)רּבי ÷å÷áç)יי ְְְִִִֵַַָָ
יראתי. ׁשמעָך (אמר)ׁשמעּתי ְְֲִִִֵַַָָָ

אנן דחיל. למהוי הוה יאֹות ְֱֲִֵֵֶָָָָָָהתם
ּדכּתיב, מּלתא, תלייא ְְְֲִִִִַַָָָּבחביבּותא

ã)(å íéøáּוכתיב אלהיָך, יי את ְְְְֱִֶֶַָָָֹואהבּת
(æ íéøáã)ּוכתיב אתכם, יי ְְְֲִֵֶֶַַָמאהבת

(à éëàìî).'וגֹו אתכם ְְְִֶֶַָאהבּתי

ואמר,רּבי ּפתח àé)ׁשמעֹון éìùî) ְְִִִַַָָ
ונאמן ּסֹוד מגּלה רכיל ְְֱִֵֶֶַַָהֹולְך
האי רכיל, הֹולְך דבר. מכּסה ְִֵֶַַַָָָרּוח

קׁשיא, הֹולְך)קרא אמאי רכיל ּדאּתמר (ּכיון ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ׁשמעֹוןׂשמח רּבי ְִִַַָ
â)ואמר, ÷å÷áç)'ה ְַָ

ׁשמעָך ְְֲִִַָׁשמעּתי
ראּוי ׁשם ִֵָָָיראתי.
אנּו ירא. ְִֵָָלהיֹות
ּתלּוי ֲִַָּבחביבּות

ׁשּכתּוב (íéøáãהּדבר, ֶַָָָ
(å'ה את ְְֵַָָואהבּת

וכתּוב æ)אלהיָך, íù) ְֱֶָֹ
אתכם, ה' ְֲֵֶֶַַמאהבת

à)וכתּוב éëàìî) ְָ
וגֹו'. אתכם ְְְִֶֶַָאהבּתי

ּפתחרּבי ׁשמעֹון ְִִַַָ
àé)ואמר, éìùî)הֹולְך ְֵַָ

ּסֹוד מגּלה ְִֶַָרכיל
מכּסה רּוח ְְֱֶֶַַַונאמן
רכיל, הֹולְך ִֵָָָדבר.
איׁש קׁשה, זה ִֶֶָָּפסּוק
לֹומר, לֹו היה ִַָָָרכיל

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,‰ÏÈn‰ Ì„·e,Bf‰ ‰M„w‰ ˙ÙÒB˙Ï ekÊiL „Ú ‰l‡b‰ ‰È‰È ‡Ï ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ Ôk ¿««ƒ»≈«¿À»»¬ƒ»…ƒ¿∆«¿À»«∆ƒ¿¿∆∆«¿À»«
"da ‰ÎBf‰ È¯L‡Â ,C¯a˙È Ï‡‰ ÔBˆ¯ ‡e‰Â(˙È¯a‰ ˙BÁeÏ È�L ,ÔBL‡¯ ¯Ó‡Ó ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ). ¿¿»≈ƒ¿»«¿«¿≈«∆»¬»»«¬»«¬»ƒ¿≈«¿ƒ

הּקדֹוׁש"ה) "הּזהר ּבלּמּוד אּלא יׂשראל, מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא לא זי"ע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהרמח"ל
ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻּברצף

ÏL ‰‡ÏÙp‰ ‰ÏÚnÏ ÛÒB�a ,ÔÎ BÓk„enl‰ ÌÈÏbÒÓ ,ÌÈÓÁ¯a ‰l‡b‰ ·e¯˜ ¿≈¿»««¬»«ƒ¿»»∆≈«¿À»¿«¬ƒ¿À»ƒ«ƒ
Ïk È�tÓ ‰¯eˆa ‰ÓBÁk ˙BÈ‰ÏÂ ˙BL˜ ˙B¯Êb Ïk Ïh·Ï LB„w‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒa ‰‡È¯w‰Â¿«¿ƒ»¿≈∆«…««»¿«≈»¿≈»¿ƒ¿¿»¿»ƒ¿≈»

.ÔÏˆÈÏ ‡�ÓÁ¯ ‰¯»̂»«¬»»ƒ¿«

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי ו יום



רּבא כהְִַָָאדרא

מאן למימר, ליּה מיבעי רכיל ְְִִִֵֵֵַָָאיׁש
אתייׁשב ּדלא מאן אּלא ְְְִֵֶָָָָהֹולְך.
מּלה ההּוא מהימנא, הוי ולא ְְְֲִֵֵֵַָָָָּברּוחיּה,
עד ּבמּיא, ּכחיזרא ּבגוויּה אזיל ְְְְְִִֵַַַַָָָָדׁשמע,
מּׁשּום טעמא. מאי לבר. ליּה ְְְִֵֵַַָָָּדרּמי
מאן אבל דקּיּומא. רּוחא רּוחיּה ְְֲִֵֵָָָָּדלית
ּכתיב, ּביּה דקּיּומא, רּוחא ְְְִִֵֵָָּדרּוחיּה
רּוח, ונאמן דבר. מכּסה רּוח ְְְֱֱֶֶֶַַַַַָָונאמן

ּדרּוחא. á"ë)(ּכמֹוקיּומא äéòùé)ּותקעּתיו ְְְְִִַָָ

נאמן) ּבמקֹום תלייאּברזא)נ"א(ּברּוחאיתד ְְְְֱֵֶַָָָָָָָ
ּוכתיב, ä)מּלתא. úìä÷)את ּתּתן אל ְְִִִֵֶַָ

ּבׂשרָך. את לחטיא ְֲִִֶֶַָּפיָך

אּלא הֹולְך? ּזה ֵֶֶַָמה
התיּׁשב ׁשּלא ְִִֵֶַֹמי
נאמן, ואינֹו ְְֱֵֶָּברּוחֹו
ׁשּׁשמע ּדבר ֶַָָָאֹותֹו
ּכקנה ּבתֹוכֹו ְְֵֶָהֹולְך
ׁשּמֹוציאֹו עד ְִִֶַַבמים
הּטעם? מה ַַַַָָהחּוצה.
רּוחֹו ׁשאין ִֵֶמּׁשּום
עמידה. ׁשל ֲִֶַָרּוח
רּוח ׁשרּוחֹו מי ֲִֶַָאבל
ּבֹו ּכתּוב ֲִָָעמידה,
מכּסה רּוח ְְֱֶֶַַַונאמן
רּוח, ונאמן ְֱֶַַָָדבר.

) הרּוח. ּכמֹוקּיּום ְִַָ

יתד ְְִֵַָּותקעּתיו
נאמן ּברּוחּבמקֹום ( ְֱֶַָָָ

ּתלּוי. הּדבר ְַָָָ(ּבסֹוד)
ä)וכתּוב úìä÷)אל ְַָ

לחטיא ּפיָך את ֲִִִֵֶַּתּתן
ּבׂשרָך. ְֶֶָאת

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,Ú"ÈÊ ‰Î¯·Ï LB„˜Â ˜Ècˆ ¯ÎÊ BË‡ˆeÏ ÌÈiÁ ‰LÓ e�a¯ ,Ï"ÁÓ¯‰ LB„w‰ e�Èa «̄≈«»»«¿««≈∆«ƒ»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»»
¯‰f‰ ¯ÙÒa ‡Ò¯Èb ÏL „ÁÈÓ „enÏ ¯„Ò B˙·ÈLÈa Ôwz ,„BÚÂ "ÌÈ¯LÈ ˙lÒn"‰ ÏÚa«««¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒ»≈∆ƒ¿À»∆ƒ¿»¿≈∆«…«
‰�BL‡¯‰ ‰�wzk ‰Ê ¯·c Ú·˜Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÏÏk ˜ÒÙ‰ ‡ÏÏ ˙B¯ÓLÓa LB„w‰«»¿ƒ¿»¿…∆¿≈¿»≈≈¿≈¿»«»»∆««»»»ƒ»

:ÔBLl‰ ‰Êa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁÏ ˙¯b‡a ¯·c‰ ˙ÏÚÓ ÏÚ ·˙BÎÂ ,B˙·ÈLÈa‰ˆÚ‰ ˙‡Ê" ƒƒ»¿≈««¬««»»¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈¿∆«»…»≈»
ÁwÙÏ Ì‰Ï ‰È‰ È‡cÂ·e ,Ì‰È‡�BN e�ÓË BÊ ˙L¯Ó Ïˆp‰Ï L„˜ ˙Bl‰˜ ÏÎÏ ‰ˆeÚÈ‰«¿»¿»¿ƒ…∆¿ƒ»≈≈∆∆»¿¿≈∆¿««»»»∆¿«≈«

...„‡Ó ÌeˆÚÂ ¯·c‰ ·¯ Èk ,eÏcÁÈ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÏÚ«…¿…«¿¿ƒ««»»¿»¿…

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי ז יום



רּבא ְִַָָאדרא כו

ברזא.ולית אּלא מתקּיימא עלמא ְְְְְִֵֶַָָָָָָ
רזא. אצטריְך עלמא ּבמּלי אי ְְְְְִִִִִֵָָָָוכי

דעּתיק ּדרזייא רזין ּדלאּבמּלין יֹומין, ְְְְִִִִִַַָָָָ
על עּלאין למלאכין אפיּלּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָאתמסראן
ׁשמעֹון, רּבי אמר וכּמה. ּכּמה ְְִִִַַַַַָָָאחת

דיציתּון אימא לא ,דיציתן)ס"א(לׁשמּיא ְְְִִִִֵֵַָָָָ

אנןלארעא ּדהא דתׁשמע, אימא לא ְְְְְֲִִַַָָָָָ
ּפתח ּכד ּדרזין, רזי ּתנא עלמין. ְְִִִֵֵַַָָָָָָקיּומי
אזּדעזע דרזין, ּברזי ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵַָָָרּבי

אתחלחלּו. וחברין ְְְֲִִֵַַַָָאתרא,

מתקּיםואין העֹולם ְְִֵֵַָָ
אם וכי ּבסֹוד. ְְִִֶָאּלא
צריְך העֹולם ְְִִֵָָָּבדברי
ּבדברים - ְִִָסֹוד
סֹודֹות ׁשל ִִֶסֹודּיים
ׁשּלא הּימים ִִֶַַָֹעּתיק
אפּלּו ְְֲִִנמסרּו
עליֹונים ְְְִִֶַָלמלאכים

ּכּמהעל אחת ַַַַָ
רּבי אמר ְִַַַָָוכּמה.
לא לּׁשמים ְִִַַָֹׁשמעֹון,
ׁשּיקׁשיבּו, ְִֶַַֹאמר
אמר לא ֶַָָֹֹלארץ
אנּו ׁשהרי ְֲִֵֶֶַָׁשּתׁשמע,
העֹולמֹות. ִֵָָקּיּומי
סֹודי ְֵַָלמדנּו
ּכׁשּפתח ְֶַַָהּסֹודֹות.
התחלחלּו. והחברים הּמקֹום, הזּדעזע הּסֹודֹות, ּבסֹודי ׁשמעֹון ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָרּבי
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לזכּותו) לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּכבֹוד
¯MÈ˙� ‡ÏÓÏ‡ È�‡ Èk ,ÌÂb È¯Á‡ ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ eÎÈÏLÈ Ï‡ ‰zÚÂ ...¿«»««¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈∆«»»«∆«¬≈≈»ƒ¬ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈

Á˙‡f‰ ‰ˆÚ‰ ˙‡ ÁwÈ ÌÎ˙¯Bz „B·k Ï·‡ ,ÌB˜Óe ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ¯·c Ú·B˜ È˙ÈÈ‰ ÈÏÈ«¿ƒ»ƒƒ≈«»»∆¿»»»¬»¿«¿∆ƒ«∆»≈»«…

B˙BNÚÏ ÏBÎÈ BÓB˜Óa „Á‡ ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰·BËÏ ‰BÓk ÔÈ‡ Èk ,˙eÎÊÏ BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈»»¿»¿»ƒ¿»≈¿»∆»ƒ¿»«¬

."ÏÏk ‡e‰ ‰L˜ ¯·c ‡Ï Èkƒ…»»»∆¿»

‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÈpÓÎÓ ÏÎa ÌeˆÚ È˜a ‰È‰ ¯L‡ Ú"ÈÊ Ï"ÁÓ¯‰k ÏB„b e�Ï ÈÓeƒ»»¿»«¿«¬∆»»»ƒ»¿»ƒ¿«≈«»¿…»»

‡ÏÏ Ûˆ¯a ¯‰f‰ ¯ÙÒa „enÏ ,Bf‰ ‰ˆÚ‰ ˙‡ ‡l‡ Ï‡¯NÈ ÌÚÓ ˙B¯Êb Ïh·Ï ‰ˆÚ≈»¿«≈¿≈≈«ƒ¿»≈∆»∆»≈»«ƒ¿≈∆«…«¿∆∆¿…

‰l‡b‰ ·¯˜Ïe ˙B¯Êb Ïk Ïh·Ï LB„w‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒ ÏL ‰�BÈÏÚ‰ ‰M„w‰ ÁÎaL ,˜ÒÙ‰∆¿≈∆¿…««¿À»»∆¿»∆≈∆«…««»¿«≈»¿≈¿»≈«¿À»

.ÌÈÓÁ¯a(¯‰BÊ‰ ˙B¯B‡Ó Y Ï"ÁÓ¯‰ ˙¯b‡). ¿«¬ƒƒ∆∆¿««

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי ח יום



רּבא כזְִַָָאדרא

ּכתיבּגּלי ואמר, ּופתח åì)ּברזא úéùàøá)הּמלכים ואּלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
וגֹו'. מלְך מלְך לפני אדֹום בארץ מלכּו ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶָָאׁשר
דרזין רזי לכֹון ּדאתגלי צּדיקּייא, אּתּון ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָזּכאין
יׁשּגח מאן עליֹונין, לקּדיׁשי אתּגּליין ּדלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדאֹורייתא,
מהימנּותא על סהדּותא ּדהּוא ּבהאי, יזּכה ּומאן ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָּבהאי,
דנהירין אֹורחא נהיר ּומּניּה עלמין וׁשבעין למאתאן (דנהיר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָ(ּדמהימנּותא)

דכתיב הּוא הדא דאתי. לעלמא צּדיקּייא ã)ּביה éìLî צּדיקים( וארח ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָÄÀÅְִִַַֹ

מאה לׁשית מתּפרׁשן ארחא ההּוא מן הּיֹום. נכֹון עד ואֹור הֹולְך נגּה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹּכאֹור

דכתיב אנּפין ּבזעיר ּדפּליג אֹורחיּה ä"ë)ּוּתליסר íéìäú)יי ארחֹות ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ

בריתֹו לנֹוצרי ואמת יהא,וגו')חסד ברעוא צלֹותא ּדכּלא. ְְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
דא. לגּלאה לחֹובא יתחׁשב ְְְְֲִַָָָָָָּדלא
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נהר!ז) ּכמי ּתן ׁשלֹומים ולּנזהר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָלמזהיר
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰Á„� ‡e‰ ,LB„w‰ ¯‰BÊ‰ „enÈl È„È ÏÚL ,˙e‡„ÂÂa Ú„BÈ Ú¯‰ ¯ˆi‰«≈∆»«≈«¿«»∆«¿≈ƒ«««»ƒ¿»ƒ»»
˙B·LÁÓ ¯ÈcÁ‰Ï ın‡˙Ó ‡e‰ Ôk ÏÚ .BlL ‰�B¯Á‡‰ ‰ÓÁÏn‰ È‰BÊÂ ,B�BËÏL Ïha˙Óeƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»»»«¬»∆«≈ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¬»

.LnÓ ˙Ó‡‰ CÙ‰ ,Ï·‰Â ˙eËL ÏL∆¿¿∆∆≈∆»¡∆«»
!¯ˆi‰ ˙L¯a ÏBtÏ ‡Ï !‰�kÒ !˙e¯È‰Ê ,Ôk ÏÚÈ�ÓÁ� ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡„k «≈¿ƒ«»»…ƒ¿∆∆«≈∆ƒ¿»««ƒ¿≈««¬»ƒ

¯Ó‡kÔ˙�BÈ Èa¯‡a‰ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ „ÈÚÓe ‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡Ï B˙ÈÒÓ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰Ó , ¿»««ƒ»»≈∆»«¿ƒ¿»»»»«∆≈ƒ»»¿»«»«
‰Ê Ïe�Ó Ca Ú‚t Ì‡ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ È·„ ‡pz :ÏˆpÈÂ ‰NÚÈL¯„n‰ ˙È·Ï e‰ÎLÓ, «¬∆¿ƒ»≈»»¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ»«»¿À»∆»¿≈¿≈«ƒ¿»

...'eÎÂ(:·� Ûc ‰kÒ). ¿À»«…

:·e˙k‰ e�a ÌÈÈ˜˙È ÌÎ˙ÎÊ·e(ÁÈ-ÊË 'Ù ÂË ˜¯Ù ˙ÂÓ˘)„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtz" ƒ¿À¿∆ƒ¿«≈»«»ƒ…¬≈∆≈»»»««
¯‰a BÓÚh˙Â BÓ‡·z ,˙È�˜ eÊ ÌÚ ¯·ÚÈ „Ú '‰ EnÚ ¯·ÚÈ „Ú Ô·‡k eÓcÈ EÚB¯Ê Ï„‚aƒ¿…¿¬ƒ¿»»∆««¬…«¿««¬…«»ƒ»¿ƒ≈¿ƒ»≈¿«

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי ט יום



רּבא ְִַָָאדרא כח

ּדהאּומה הּוא, קׁשיא קרא ּדהאי חברייא, יימרּון ְְְְְְֵַַַַַָָָָ
ּכמה חזינן ּדהא הכי, למכּתב ליּה הוה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָלא
יהא לא ועד יׂשראל, ּבני ייתּון ּדלא עד הוֹו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָמלכים
אּתערּו ּובדא הכא, אתחזי ּומה יׂשראל לבני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמלּכא
נׁשא ּבני יכלין ּדלא הּוא, דרזין רזא אּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָחברייא.
בהאי. ּבדעּתייהּו ּולמרחׁש ּולאׁשּתמֹודע ְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַלמנּדע

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰¯‰Óa ,"„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈ '‰ ,EÈ„È e��Bk È�-„‡ L„wÓ '‰ zÏÚt Ez·LÏ ÔBÎÓ E˙ÏÁ�«¬»¿»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»¬…»¬»∆ƒ¿…¿…»»∆ƒ¿≈»

.ÔÓ‡ e�ÈÓÈa¿»≈»≈

ב' פרק

ה"אדראא) סֹודֹות ּבגּלּוי סיני הר 1מעמד ְְֲִִִַַַַָָ
Èa¯ ,‡a‡ Èa¯ B˙È·Ï eÚÈb‰ ,ÌÏBÚ‰ (‰fÓ) ˜lzÒ‰Ï È"aL¯ „ÓÚ Ba ÌBi‰ B˙B‡a¿«»««¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»»ƒƒ¿≈«ƒ«»«ƒ

.·È·Ò ˙Èa‰ ˙‡ ‰ÙÈw‰ L‡Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ˙Èa‰ .‡LÈc˜ ‡È¯·Á‰ ¯‡Le ,B�a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿¿»««¿«»«ƒ»««ƒ»»»≈¿≈ƒƒ»∆««ƒ»ƒ

ÌÈa¯‰ ÈkÊÓ ‰¯·Á ,"˙e„‰i‰ ¯ˆB‡" „B·ÎÏ - ˜"ÙÏ Ú"˘˙ ˙�L ¯„‡ L„Á L‡¯c '‡ .1¿……∆¬»¿«ƒ¿«««¬∆¿»¿«≈»«ƒ
˜"Î Ò‡¯b ‰„e‰È ÌBÏL Èa¯ ˜Ècv‰ ÔB‡b‰ ÏL B„BÒÈÓ ,˙c‰ ˙Ïv‰Ï ÈÓÏBÚ ÏÚÙÓ ,ÈÓÏBÚ‰»»ƒƒ¿«»ƒ¿«»««»ƒ∆«»««ƒ«ƒ»¿»¿»»

.‡"ËÈÏL ÔÈÓÏ‡‰Ó ¯"BÓ„‡ Ô¯Ó»»«¿≈»¿ƒ¿ƒ»
ÌÈÓÈ C¯‡Ï ‰ÈÁiL È�˜Ê ¯Ó ÈÏ ¯tÒ ‡ÈÏË ‡�ÈÂ‰ „k È�¯ÎBÊ - ‰ÏÒ ·eË ÏÎÂ ·¯ ÌBÏL»«¿»∆»¿«ƒ«»ƒ»«¿»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿…∆»ƒ

ÌÈ�LÂÌÈÙq‡˙Ó eÈ‰ L„˜ ˙aLa ‰i�L ‰cÚÒ È¯Á‡ L„˜ ˙aL ÈÓÈa „„‚a ¯ÈÚa Ì‚‰�Ó ‰È‰L , ¿»ƒ∆»»ƒ¿»»»ƒ«¿«ƒ≈«»…∆«¬≈¿À»¿ƒ»¿«»…∆»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÓiÒÓe "‡ËeÊ ‡¯„È‡Â ‡a¯ ‡¯„‡" ÌÈ‡¯B˜ Ì˜ÏÁ .Ï‰w‰ ÏÎÂ ÌÈ�˜Êe ÌÈ„ÏÈ ˙Ò�k‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»«»»∆¿»¿ƒƒ¿»«»¿ƒ¿»»¿«¿ƒ

˙aL ÏkÔa¯ Ô¯Ó ÏL B„e„ÈÚa e‚‰� CÎÂ ,ÌÈl‰z ¯ÙÒ Ïk ˙‡ ÌÈÓiÒÓ Ì˜ÏÁÂ ,˙BÈ�LÓ Ì˜ÏÁ , »«»∆¿»ƒ¿»¿∆¿»¿«¿ƒ∆»≈∆¿ƒƒ¿»»¬¿ƒ∆»»«»
.d�LÈÏ ‰¯ËÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰kÊ�Â ÔzÈ ÈÓ .Ï"ˆÊ "ÈÁ LÈ‡ Ôa"‰ ‰ÏBb‰ È�a Ïk ÏL∆»¿≈«»«∆ƒ«««ƒƒ≈¿ƒ¿∆¿«¬ƒ¬»»¿»¿»

.¯È� ‚‡ÈÒ :ÈpnÓ ,‰¯Bz‰ ˙k¯·a¿ƒ¿««»ƒ∆ƒƒ«ƒ

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי י יום



רּבא כטְִַָָאדרא

לאּתאנא, עד דטמירין, טמירא דעּתיקין, עּתיקא ְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
ּתּקּונֹוי ׁשירּותא(ּדמלּכא)זּמין עּטּורין, ועּטּורי , ְְְִִִִֵֵַַָָ

ּופריס ּביּה. ּומׁשער מגליף והוה הוה. לא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָוסּיּומא
חד מלּכין.קּמיּה וׁשיער גליף ּובה ּפרסא, ְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ואּלהותּקּונֹוי דכתיב הּוא הדא אתקיימּו, לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָ
לפני אדֹום בארץ מלכּו אׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָהּמלכים
יׂשראל לבני קדמאה, מלּכא יׂשראל. לבני מלְך ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמלְך

ּדגליפּו וכּלהּו אתקיימּו)קדמאה. אתקרּון.(ולא ּבׁשמהן ְְְְְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻ
זמנא ּולבתר להּו, ואצנע להּו, ּדאנח עד אתקיימּו, ְְְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָולא

אסּתּלק מסּתּכל)נ"א(הּוא ואתּתּקןהוה פרסא, ּבההּוא ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ
ְִּבתּקּונֹוי.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

„ÚL ÌÈLB„˜ ÌÈ¯·c Ì�LÈ ,ÔBˆ¯ ˙ÚL ‡È‰ ˙Úk ‰p‰ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL Èa¯ ‰�Ú�«¬»«ƒƒ¿¿»«ƒ≈»≈ƒ¿«»∆¿»¿»ƒ¿ƒ∆«

.‰�ÈÎM‰ È�ÙÏ Ì˙B‡ ‰l‚‡ ˙Úk ,ÈaÏa ÌÈ¯zÒ� eÈ‰Â LÈ‡Ï È˙Èlb ‡Ï ÌBi‰«…ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»≈¬«∆»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡a‡ Èa¯Â ,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ‰lb ,ÌÈ¯zÒ� ‰¯Bz ˙B„BÒ ,ÌÈ‡¯B� L„˜ ˙B¯acƒ¿…∆»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»«ƒƒ¿««¿«ƒ«»

" ÌLa e¯cÒ� Ck ¯Á‡ ,ÂÈtÓ Ì·˙k‡ËeÊ ‡¯„‡" ."‡¯„‡"Ï CLÓ‰k ‰¯Ó‡� BÊ "‡¯„‡ ¿»»ƒƒ««»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»∆∆¿»¿∆¿≈»ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי יא יום



רּבא ְִַָָאדרא ל

יראותאנא, טמ אֹורייתא למברי ּברעּותא, סליק ּכד ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
קּמיּה, אמרה מּיד ואּפקה, ׁשנין, אלפי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָּתרי
ּתּקּונֹוי. ּבקדמיתא יתּקן ּולמעּבד, לאתקנא ּדבעי ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמאן

סתראּתאנא דעּתיקין, עּתיקא דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָ
אתּתּקן ּדטמירין, טמיר ע"ב)ּדסתרין קכ"ח (ד� ְְְְְִִִִִִִַָ

דידעואזּדמן, ולא אתּתקן אבל מּמׁש, אׁשּתכח ולא אׁשּתכח, (ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָ

ידיע) ּבתיקּוני (אבל דעּתיקין) עּתיק ּדהּוא מׁשּום סבאליּה ּכחד ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ
ידיע ּובּתיקּונֹוי מּטמירין, טמיר מעּתיקין, עּתיק ְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָדסבין,

ּכסּו דחּוור מארי ידיע. בּוסיטאבסּומק)ס"א(ולא וחיזּו , ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ּכּורסייאבאנּפֹוי)נ"א(ּדאנּפֹויבּוצינא)ס"א( על יתיב , ְְְְְְִִַַַָָָ

לֹון. לאכּפייא ְְְְִִִַָדׁשביבין,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡a¯„ÓÏÏ „ÁÈ eÙq‡˙pL ˙Úa ‡È¯·Á‰Â È"aL¯ È„È ÏÚ ÌÈ�BÈÏÚ ÔÈÊ¯ e·zÎ� Ba " «»ƒ¿¿»ƒ∆¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿««¿«»¿≈∆ƒ¿«¿««ƒ¿…
.‰¯Bz‰ ˙B„BÒa¿«»

"a :B˙¯ÈËt ÌBÈa È"aL¯ ¯Ó‡ CÎÂ‡¯„‡ÂÈ˙B·k¯Óe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔncÊ� " ¿»»««¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿«≈«»»«¿¿»
"a 'eÎÂ Ô„Ú Ô‚aL ÌÈ˜Ècv‰ ÌÚ Ô‡k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ˙ÚÎÂ‡a¯ ‡¯„‡Ïk eÈ‰ " ¿»≈«»»»ƒ««ƒƒ∆¿«≈∆¿»ƒ¿»«»»»

,È¯·„Ï ÌÈ·ÈL˜Ó ÌlÎÂ Èc·Ï ¯ÓB‡ È�‡ ˙ÚÎÂ ,Ìz‡ „ÁÈ ¯ÓB‡ È�‡Â ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯·Á‰«¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈««ƒ»¿»≈¬ƒ≈¿«ƒ¿À»«¿ƒƒƒ¿»«
!‡a·e ‰Êa È˜ÏÁ È¯L‡ ,ÌÈ�BzÁ˙Â ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈∆¿ƒ»∆«»

˙B¯B‡ ,Cekf‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÈkÊ ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ,ÌÈa¯ ‰¯Bz È¯˙Ò È"aL¯ ‰lb ‰Ê ÌBÈa¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿≈»«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«ƒ
.LB�‡ ÏÎNa ÌÈNt˙� Ì�È‡Â ,Ì„‡ ˙�ÈaÓ ÌÈ·bNp‰ ,ÌÈ�BÈÏÚ")‡a¯ ‡¯„‡‡·eÓ " ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ«»»¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡ƒ¿»«»»

Êa"Â ,‡N� ˙L¯t ¯‰‡ËeÊ ‡¯„‡(e�ÈÊ‡‰ ˙L¯t ¯‰Êa ‡·eÓ " ¿…«»»«»¿ƒ¿»»»¿…«»»««¬ƒ

חודשי לימוד
לחודש א

שנתי לימוד
תשרי יב יום



רּבא לאְִַָָאדרא

דגּולּגלּתאארּבע חּוורא אתּפׁשט עלמין, אלפי מאה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
צּדיקּייא ירּתי חיּוורא, דהאי ּומנהירּו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדריׁשֹוי.
דכתיב, הּוא הדא עלמין, מאה ארּבע דאתי, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָלעלמא

(âë úéùàøá).לּסֹוחר עֹובר ּכסף ׁשקל מאֹות ְֵֵֵֶֶֶֶַַַארּבע

יֹומא)יתביןּבגּולּגלּתא, אלפיתריסר)ס"א(ּתליסר(ּבכל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָ
וסמכין רגלין, עלֹוי ּדנטלין עלמין, ְְְְְְֲִִִִִַַַָרּבֹוא
דלבר, לההּוא טּלא, נטיף גּולּגלּתא ּומהאי ְְְְֲִִֵַַַַַָָָעלֹוי.

ּדכּתיב, יֹומא, ּבכל לריׁשיּה ä)ּומלייא íéøéùä øéù) ְְְְִִֵֵַָָָ
טל. נמלא ְִִֶָָֹׁשראׁשי

לבר,ּומההּוא דאיהּו ההּוא מריׁשיּה, דאנער טּלא ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָ
דאתי. לעלמא מתּייא ׁשראׁשייּתערּון (ּדכּתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙN ˙�ÈÁ·a È"aL¯ ¯·˜ ÏÚ "˙B¯„‡"a „ÓÏÏÂ ‡¯˜Ï ‰l‚Ò Ôk ÏÚ«≈¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…»ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿

¯M˜˙Ó ˜Ècv‰ ˙¯Bz „ÓBl‰ ÏÎÂ .‡LÈc˜ ‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ ,¯ÓÚa ‚"Ï ÌBÈa „ÁÈÓa ,¯·wa«∆∆ƒ¿À»¿«»…∆«ƒ»«ƒ»¿»«≈«««ƒƒ¿«≈

.B˙ÓL�Ï¿ƒ¿»

"ÌÈiÁ‰ Ûk"‰ ·˙ÎÂ(Á"Ï ,‚"Ù˜˙)ÌÈ‡¯B˜ ‰�M‰ L‡¯c '‡ ÌBÈa‡a¯ ‡¯„‡ÌBÈ·e ¿»«««««ƒ¿¿…«»»¿ƒƒ¿»«»¿

'·‡ËeÊ ‡¯„‡" ¯ÙÒa Ìb .˙BÚe·M‰ ‚Áa ÔÎÂÌÈiÁ ıÚ È¯te‚‰pL ‰Ê ‚‰�Ó ¯kÊÓ " ƒ¿»»¿≈¿««»«¿≈∆¿ƒ≈«ƒÀ¿»ƒ¿»∆∆»¬

"‰ ˙BÚe·L ÏÈÏa „ÓÏÏ‡a¯ ‡¯„‡"‰ ‡a¯ ‡�ÚLB‰·e "‡ËeÊ ‡¯„‡." ƒ¿…¿≈»»ƒ¿»«»¿«¿»«»»ƒ¿»»

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי יג יום



רּבא ְִַָָאדרא לב

נמלא) אּלא כּתיב, לא טל מּלאתי טל, åë)ּדכּתיבנמלא äéòùé)ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָ
דעּתיקא. דחוורּתא נהֹורא אֹורֹות טּלָך, אֹורֹות ְְְְִִֶַַַַָָָטל

והּוא עליֹונין. קּדיׁשי מתקּיימין טּלא, )רצ"ב(ּומההּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
ההּוא ונטיף דאתי. לעלמא לצּדיקּייא דטחני ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמנא
דכתיב, הּוא הדא קּדיׁשין. ּדתּפּוחין לחקלא ְְְְִִִִִַַַַָָָָטּלא

(æè úåîù)ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה הּטל ׁשכבת ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָוּתעל
דאבנין ּגוונא ּכהאי חּוור. טּלא ההּוא ּדחיזּו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָמחּוסּפס.

ּדאת)מ"ט( הּואּדבּדֹולחא, הדא ּבגּווּה. ּגוונין כל חזייא ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ
àé)דכתיב, øáãîá).הּבדֹולח ּכעין ועינֹו ְְְְִִֵֵַַ

לתליסרהאי אנהיר דיליּה, חּוורא )רפ"ח(ּגּולּגלּתא. ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ּבסטרא עיבר לארּבע ּבסחרנֹוי. ּגליפין ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָעיבר

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙BÚe·L ÏÈÏ Ôewz ¯„Òa Òt„� ÔÎ BÓk‡a¯ ‡¯„‡‡a¯ ‡�ÚLB‰ ÏÈÏ Ôew˙·e ¿≈ƒ¿«¿≈∆ƒ≈»ƒ¿»«»¿ƒ≈«¿»«»
‡ËeÊ ‡¯„‡. ƒ¿»»

ויׁשמעאלב) אדֹום נחׁש, ּכלב, רב, הערב את ננּצח הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
:‡"Ú „"Î˜ Ûc ‡N� ˙L¯t ¯‰Ê…«»»«»«

ÏÎa ,ÈÏ ¯ÊBÚ ‡e‰ z�‡c ,ÔÈ„ewÙa ÈnÚ ÁzÙ‡ Ìe˜ ,e‰iÏ‡ :‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ¯Ó‡»««¿»¿≈¿»≈ƒ»«¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿¿≈ƒ¿»
È‡cÂ Ô¯‰‡ Ô·e .Ô‰k‰ Ô¯‰‡ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁ�t ,‡˙ÈÓ„˜a ¯Óz‡ CÏÚ ‡‰c .‡¯ËÒƒ¿»¿»¬»ƒ¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈∆«¬…««

,ÈÏÈc Á‡ e‰È‡(ÊÈ ÈÏLÓ).„ÏeÈ ‰¯vÏ Á‡ ƒ»ƒƒƒ¿≈»¿»»ƒ»≈
ÈÓÚË ¯‡·Ï È�ÚiÒ˙e ÈnÚ Á˙t Ìe˜ ‡È·p‰ e‰iÏ‡Ï ¯Ó‡ e�Èa¯ ‰LÓ :¯e‡a]≈∆«≈»«¿≈ƒ»«»ƒ¿«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬≈

(.ÈlL Á‡ ‡¯˜� ‰z‡Â ,„ˆ ÏÎa ÈÏ ¯ÊBÚ ‰z‡ Èk ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿»«¿«»ƒ¿»»∆ƒ

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי יד יום



רּבא לגְִַָָאדרא

דאנּפֹוי. ּבסטרא דא, ּבסטרא עיבר ּולארּבע ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָחד,
וחד דאחֹורא. לסטרא דא, ּבסטרא עיבר ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָּולארּבע

דגּולּגלּתא. דלעיּלא)לעיּלא לסטרא .(ּכלֹומר ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

וׁשבעיןּומהאי מאה לתלת דאנּפֹוי, אֹורכא אתּפׁשט ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
אּפים. ארְך אתקרי וההּוא עלמין. (ּכלֹומררּבֹוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ

דאנּפין) אריכאאֹורכא אתקרי דעּתיקין עּתיקא והאי ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ
לקבליּה אנּפין. זעיר אתקרי דלבר וההּוא ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַָדאנּפין.
אנּפין ּוזעיר ּדקדׁשיא. קדׁשים קדׁש סבא, ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּדעּתיקא

ּכּלא להאי, אסּתּכל אתּתּקן,טּלא)ס"א(ּכד ּדלּתּתא ְְְְְִִִַַַַַַָָָָֹ
כל לא אבל זמנא, ּבההּוא ואריכין מתּפּׁשטין ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָואנּפֹוי

דעּתיקא. ּכמה ְְֲִַַָָָׁשעתא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÔÈÏlÁÓ ÔepÈ‡ „k ,Ï‡¯NÈa ‡c ‡�ÂÂ‚k ...ÔBÏ ÏeÚÈÈ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ,‡˙ÈÈ¯B‡ ¿«¿»»¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»¿ƒ≈
,L"Á�Â ·"Ïk e‰ÈÈb¯„c ,ÔB‰Ïc ‡„eaÚL ˙BÁz ,Ï‡ÚÓLÈ È�·e ÂNÚ È�·c ‡˙eÏ‚a¿»»ƒ¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿∆∆¿»»
‡e‰ ‡„‰ ,·‰f‰ ÔBÁ·ÎÂ ÛÒk‰ ÛB¯ˆk eÙ¯vÈÂ e�aÏ˙ÈÂ e¯¯a˙È ÔB‰·e ,Ônz e�„z‡Â¿ƒ¿»«»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿«∆∆¿ƒ¿«»»¬»

,·È˙Î„(‚È ‰È¯ÎÊ),e‰a ÌÈi˜˙Èc „Ú ,·‰f‰ ˙‡ ÔÁ·k ÌÈz�Á·e ÛÒk‰ ˙‡ Û¯ˆk ÌÈzÙ¯ˆe ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒƒ¿…∆«∆∆¿«¿ƒƒ¿…∆«»»«¿ƒ¿«≈¿
(‡ ‰ÈÚLÈ).e�ÈaÏÈ ‚ÏMk ÌÈ�Mk ÌÎÈ‡ËÁ eÈ‰È Ì‡ ¿«¿»ƒƒ¿¬»≈∆«»ƒ«∆∆«¿ƒ

,‰¯Bz‰ ÏelÁ ÔBÂÚa Ê‡ ‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏlÁÓ Ì‰Lk Ï‡¯NÈa ‰Ê ÔÈÚk :¯e‡a]≈¿≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈¿«¿ƒ∆«»»«¬ƒ«»
Ì˙‚¯„nL ,Ï‡ÚÓLÈÂ ÂNÚ È�a ÏL „eaÚL·e ˙eÏ‚a Ì˙B‡ ÒÈ�ÎÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿ƒ»¿»¿ƒ¿∆¿≈≈»¿ƒ¿»≈∆«¿≈»»
(.‰l‡b‰ „Ú Ï‡¯NÈ eÙ¯ËˆÈÂ e�aÏ˙È ÌLÂ ,LÁ� Ï‡ÚÓLÈÂ ,·Ïk ÂNÚ ,LÁ�Â ·Ïk∆∆¿»»≈»∆∆¿ƒ¿»≈»»¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈««¿À»

,¯Óz‡ dÈ�È‚a ,Ú¯Â ·BËc ‡�ÏÈ‡Â(ÂË ˙BÓL)e˜zÓiÂ ÌÈn‰ Ï‡ CÏLiÂ ıÚ '‰ e‰¯BiÂ ¿ƒ»»¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈≈««¿≈∆««ƒ«ƒ¿¿
BÈvÁ ,‡c ÏÚÂ ,Ú¯Â ·BËc ‡�ÏÈ‡ BÂ‰ e‰lk ,·¯ ·¯Ú ÌÚ Ï‡¯NÈ BÂ‰c ÔÈ‚a .'B‚Â ÌÈn‰«»ƒ¿¿ƒ«¬ƒ¿»≈ƒ≈∆«À¿¬ƒ»»¿»»¿«»∆¿

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי טו יום



רּבא ְִַָָאדרא לד

לגּולּגלּתאּומהאי חיּור עיבר חד נפיק ּגּולּגלּתא, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
לׁשאר ּומהאי ריׁשיּה. לתּקנא אנּפין, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָדזעיר
ּגּולּגלּתא וכל חׁשּבנא. לֹון ּדלית ּדלּתּתא, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻּגּולּגלּתין

חיורּתא אגר עאליןאֹודאּותא)ס"א(יהבין ּכד יֹומין. לעּתיק ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ
ּדא, ולקביל ׁשרביטא. ּתחֹות ּבקע)קל"ו(ּבחּוׁשּבנא ְְְְְֳִֵֶַַָָָָָ

ּבחּוׁשּבנא. עאלין ּכד לתּתא, ְְְְִֶַַַָָָָלגּולּגֹולת

עּלאהּבחללא דחכמתא דאוירא קרּומא ּדגּולּגלּתא, ְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָָ
ׁשכיח לא והאי פסק. דלא ,)קכ"ט(סתימה ְְְְִִַַַָָָָ

דאיהּו מֹוחא על אתחּפייא קרּומא והאי אתּפתח. ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָולא
אתּכּסיא כְך ּובגיני סתימאה. ּדאתּכּסיא)ס"א(חכמּתא ּובגין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָ

אתּפּתחא. ּדלא קרּומא, ּבההּוא חכמּתא בגיןס"א(האי ְְְְְְְִִַַַָָָָָָ

סתימאה) חכמּתא אקרי .ּדא ְְְִִֵָָָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÔÈ‡ÈËÁÓ BÂ‰ ·¯ ·¯Úc ‡�ÓÊ·e .‡Ï‡ÓNc ‡¯ËqÓ ,¯Ó BÈvÁÂ .‡�ÈÓÈc ‡¯ËqÓ ˜B˙Ó»ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆¿«ƒƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿≈∆«¬«¬ƒƒ
‡e‰‰k ,ÔÈ¯È¯Ó e‰lk ‡¯„‰˙‡ ‡ÈÓe .Ú¯c ‡¯ËqÓ e‰lk BÂ‰ elÈ‡k ÈÂ‰ ,Ï‡¯NÈÏ ÔBÏ¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ¬À¿ƒƒ¿»¿»«»ƒ¿«¿»À¿¿ƒƒ¿«

,·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡iÓa ¯Ó ıÚ(ÂË ˙BÓL)‰¯nÓ ÌÈÓ ˙BzLÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ ‰˙¯Ó e‡·ÈÂ ≈«¿«»¬»ƒ¿ƒ¿«»…»»»¿…»¿ƒ¿«ƒƒ»»
.Ì‰ ÌÈ¯Ó Èkƒ»ƒ≈

˙BzLÏ eÏÎÈ ‡ÏÂ ‰¯Óa ¯Ó‡� ˙Úc‰ ıÚ ÏÈ·LaL ,Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚÂ :¯e‡a]≈¿≈«««»»∆ƒ¿ƒ≈«««∆¡«¿»»¿…»¿ƒ¿
,'B‚Â ıÚ '‰ e‰¯BiÂ ,Ì‰ ÌÈ¯Ó Èk ‰¯nÓ ÌÈÓ·¯ ·¯Úa ÌÈ·¯ÚÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÈÙÏ «ƒƒ»»ƒ»ƒ≈«≈≈¿¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿…»ƒ¿≈∆«

,Ú¯‰Ó ·Bh‰ ˙‡ ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‡ÈËÁÓe ,ÌÈÚ¯ Ì‰LÔÓf·e ∆≈»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ¿»≈»≈»»»ƒ¿»≈∆«≈»««¿«
.ÌÈ¯Ó eÈ‰ ÌÈn‰ ÔÎÏÂ Ú¯‰ „vÓ Ìlk eÈ‰ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‡ÈËÁÓ ·¯ ·¯ÚL[ ∆≈∆««¬ƒƒ∆ƒ¿»≈»À»ƒ«»«¿»≈««ƒ»»ƒ

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי טז יום



רּבא להְִַָָאדרא

ׁשקיטוהאי סתימאה. חכמּתא האי ּדאיהּו מֹוחא, ְְְְִִִַַָָָָָָָ
ּדּורּדייּה, על טב ּכחמר ּבאתריּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָואׁשּתכיְך
וׁשכיְך. סתים ּומֹוחיּה סתים, דעּתֹוי סבא דאמרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָוהיינּו

מֹוחיּהוהאי כְך יני ּובג אּפין, מּזעיר אתּפסק קרּומא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
הדא ׁשבילין, ּותרין לתלתין ונפיק ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָאתּפׁשט

דכתיב, á)הּוא úéùàøá).טעמא מאי מעדן. יֹוצא ונהר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
מֹוחא. על מחּפיא ּדלא אתּפסק, ּדקרּומא (ועלמּׁשּום ְְְְְְְִִַַַָָָָָָ

לּתּתא) ּפסיק קרּומא ּפנים אתוון,ּכל ּבריׁשּומי דתנינן והיינּו ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּדכוותיּה. ּדלית יֹומין לעּתיק ריׁשּומא רׁשים (דּביּהּתי"ו ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

על טב ּכחמר וׁשקיט וׁשכיְך וסתים סטרֹוי מּכל ׁשלים דעֹות תמים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָתליא

ְְֵּדּורּדייּה).

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÔÈÈÓ ÔepÈ‡ ,dÏÚa ˙BÁz ˙ËÒ È‡ ,‰ËBÒc ‡�BÈÒ�c ‡�ÂÂ‚k e‰È‡ ,¯Ó ıÚ È‡‰Â¿«≈«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»«¿«¿»ƒ«ƒ
‰Ó ˙ËÒ ‡Ï È‡Â ,dÎÈ¯È ‰ÏÙ�Â d�Ë· ‰˙·vÂ ÔB‰·e ,ÔÈ¯È¯Ó e¯„‰˙‡ dÏ ÔÈi˜L‡c¿«¿¿»»ƒ¿¬»¿ƒƒ¿¿»¿»ƒ¿»¿»¿»¿≈»¿ƒ»»««

.ÌÈn‰ e˜zÓÈÂ ‡Î‰ Ûe‡ .¯a ˙„ÈÏB‡Â ,Ú¯Ê ‰Ú¯Ê�Â ‰˙w�Â ,·È˙k¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«¿ƒ««»»«ƒ¿¿«»ƒ

,‰ËBq‰ ÏL ÔBÈqp‰ BÓk ‰È‰ ,ÌÈn‰ CB˙Ï e�a¯ ‰LÓ CÈÏL‰L ¯n‰ ıÚÂ :¯e‡a]≈¿≈««∆ƒ¿ƒ∆«≈¿««ƒ»»¿«ƒ»∆«»
Ì„È ÏÚÂ ,ÌÈ¯Ó ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ d˙B‡ e˜L‰L ÌÈn‰ Ì˙B‡ ,dÏÚa ˙Áz ‰˙ËÒ Ì‡L∆ƒ»¿»«««¬»»««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«»»
·e˙k Ê‡ dLÈ‡ ˙Áz ‰˙ËÒ ‡Ï Ì‡Â ,"dÎ¯È ‰ÏÙ�Â d�Ë· ‰˙·ˆÂ" ·e˙k‰ Ìi˜˙‰ƒ¿«≈«»¿»¿»ƒ¿»¿»¿»¿≈»¿ƒ…»¿»««ƒ»»»
.ÌÈ¯B‰Ë Ìlk e‡ˆÓ�Â ,Ï‡¯NÈ ˙‡ e˜„a ÌÈn‰ ‰¯Óa Ô‡k Ìb ,ÌÈLB„˜ ÌÈ�a „ÈÏBzL∆ƒ»ƒ¿ƒ«»¿»»««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿À»¿ƒ

[.·"Ú „"Î˜ Ûc ÏÈÚÏ ¯‰f‰ ¯Ó‡Óa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯‡aL BÓk¿∆≈≈«ƒ∆¿»»¿«¬««…«¿≈«

,·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙ÈÈ¯˙a ‡�˜¯eÙa Ï‡¯NÈÏ ÔBÏ ‰‡q�Ï „È·Ú˙È ,‡c ‡�ÂÂ‚k¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿«¿»¿ƒ¿»≈¿¿»»«¿«¿»¬»ƒ¿ƒ
(·È Ï‡i�c)eÚÈL¯‰Â .‡�BÈÒ�a ÔÈÓÈÈ˜Â ,·BËc ‡¯ËqÓ ÔepÈ‡c ,ÌÈa¯ eÙ¯vÈÂ e�aÏ˙ÈÂ e¯¯a˙È »ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי יז יום



רּבא ְִַָָאדרא לו

ֹוא,ּתאנא, רּב אלפין אלף ּתליין דריׁשא, ּבגּולּגלּתא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
דׂשערי, קֹוצי מאה וחמׁש אלפין, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָוׁשבעת
אסּתּבְך ּדלא נקי, איהּו כד עמרא ּכהאי ונקי, ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָחּוור
כּלא אּלא מתּקּונֹוי. ערּבּוביה לאחזאה ּדלא בדא. ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹּדא
מׂשערא. וׂשערא מנימא, נימא נפיק ּדלא ּברייּה, ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֻעל

נימיוכל ועׂשר מאה ארּבע ּביּה אית וקֹוצא, קֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ונימא נימא וכל קדֹו"ׁש. ּכחּוׁשּבן (ד�ּדׂשערי, ְְְְְְִִֵַַָָָָ

ע"א) עלמאקכ"ט וכל עלמין. ועׂשר מאה ּבארּבע ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָלהיט
ולהיט איהּו. ּבר לֹון, ּדידע ולית וגניז, סתים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָועלמא

עיבר.לארּבע)ס"א(לׁשבע ועׂשרין מאה ְְְְְְִִֶֶַַַָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÔB‰a ÌÈi˜˙ÈÂ ,Ú¯c ‡¯ËqÓ ÔepÈ‡ ÌÈÚL¯(‚È Ï‡˜ÊÁÈ)ÏÈË˜Â e‡·È ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙Ó„‡ Ï‡Â ¿»ƒƒƒƒ¿»¿«¿ƒ¿«≈¿¿∆¿≈¿∆«¿«ƒ¿»≈…»…¿»ƒ

.ÔBÏ

:¯e‡a],‰�B¯Á‡‰ ‰l‡b‰ È�ÙÏ Ï‡¯NÈ ˙‡ ˙Bq�Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰NÚÈ ‰Ê ÔÈÚk ≈¿≈∆«¬∆«»»¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿À»»«¬»

ÏÚ Ì‰ÈÏÚ „ÈaÎiL È„È ÏÚ ,˙B‡Óh‰ ˙BÓLp‰ ÔÓ ˙BLB„w‰ ˙BÓLp‰ ˙‡ ¯¯·Ï È„k¿≈¿»≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«¿≈«¿≈∆«¿ƒ¬≈∆…

,‰·BËÏ Ô‰Â ˙B�BÈÒ� ˜¯ Ô‰ ˙B¯v‰ ÏkL '‰a ÌÈ�ÈÓ‡n‰ ÌÈ˜Ècv‰Â ,˙B¯v‰Â ˙eÏb‰«»¿«»¿««ƒƒ««¬ƒƒ«∆»«»≈«ƒ¿¿≈¿»

,‰lÙ˙e ‰·eL˙a ˙‡N ¯˙Èa C¯a˙È ÌM‰a e˜ac˙ÈÂ Ì˙‡ÓhÓ e¯‰ËÈÂ e�aÏ˙ÈÌÈÚL¯‰Â ƒ¿«¿¿ƒ»¬ƒÀ¿»»¿ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿»«¿∆∆¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ

eÚÈL¯‰Â" ·e˙kM ‰Ó ‰ÊÂ ,‰·Bha e‡¯È ‡ÏÂ e„·‡ÈÂ e„nzLÈÂ Ï‡¯NÈ ÏÏkÓ e‡ˆÈ≈¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿…¿¿…ƒ¿«»¿∆«∆»¿ƒ¿ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa ˜eÒt‰ Ì‰a Ìi˜˙ÈÂ ,Ú¯‰ „vnL el‡ "ÌÈÚL¯(Ë ,‚È)Ï‡¯NÈ ˙Ó„‡ Ï‡Â" ¿»ƒ≈∆ƒ«»«¿ƒ¿«≈»∆«»ƒ∆¿≈¿∆«¿«ƒ¿»≈

"e‡B·È ‡ÏÌ˙B‡ ˙‚¯B‰ ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‡B·Ï ekÊÈ ‡ÏÂ.[ …»¿…ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆»«ƒ∆∆»

חודשי לימוד
לחודשב

שנתי לימוד
תשרי יח יום



רּבא לזְִַָָאדרא

מּמֹוחאּובכל ּדנפק מּבּוע אית ונימא, נימא ְְְִִִִִַָָָָָָ
ּכֹותלא)סתימאה, ּבההּוא(ּדבתר ונגיד ונהיר ְְְְְִִִַַָָָָָָָ

מתּקן ּומהאי אנּפין. ּדזעיר לנימין מתזן)ס"א(נימא, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָ

ׁשבילין. ּותרין לתּלתין מֹוחא, ההּוא נגיד ּוכדין, ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָמֹוחיּה.

ּבתּקּונאוכל מתּתּקנן ותליין. טן, מתלה וקֹוצא קֹוצא ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
ּגּולּגלּתא. על מחּפיין ׁשּפירא. ּבתּקּונא ְְְְְִִַַַַָָָָָָיאה,
על סטרא, ּומהאי סטרא, מהאי דנימין, קֹוצי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמתּתקני

אקרי ונימא, נימא ּכל ותאנא, איהי)ס"א(ּגּולּגלּתא. ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

דּמּבּוע ּמּבּועין)ס"א(מּמּבּועין)ס"א(מׁשיכא סתימין,ואיּנּון ְְְְִִִִִִִַַַַָ
סתימאה. מּמֹוחא ְְְִִִָָָָּדנפקין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ונּנצלג) הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבריחת
,¯‰f‰ ‰NÚ� d„BÒaL ,‰·z‰ ÔÈ�Ú ‰˙NÚ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÁÈ¯aL ‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿ƒ««ƒƒ¿««»¿»ƒ¿««≈»∆¿»«¬»«…«

‰ÁÈ¯·Ï ‰Ê ·LÁ� Ê‡Â ,ÌÈ�ewza ¯kÊnk ,ÔÈ˙ÓL� ‡Ba¯ ÌÈMM‰ Ïk eÏÏÎ� Ba ¯L‡¬∆ƒ¿¿»«ƒƒƒƒ¿»ƒ«À¿»«ƒƒ¿»∆¿»∆ƒ¿ƒ»

¯Ó‡pL e‰ÊÂ ,‰‡ÈˆÈ ‡l‡ C¯ËˆÈ ‡Ï ÌÈÓi‰ ÛBÒaL „Ú ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ˙ÈÏÏk,·� ‰ÈÚLÈ) ¿»ƒ¿»ƒ¿»≈«∆¿«»ƒ…ƒ¿»≈∆»¿ƒ»¿∆∆∆¡«¿«¿»

(·ÈÈ˜Ï‡ ÌÎÙq‡Óe '‰ ÌÎÈ�ÙÏ CÏ‰ Èk ÔeÎÏ˙ ‡Ï ‰Òe�Ó·e e‡ˆz ÔBÊtÁ· ‡Ï Èk" :ƒ…¿ƒ»≈≈ƒ¿»…≈≈ƒ…≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿∆¡…≈

..."Ï‡¯NÈƒ¿»≈

מׁשיחד) מחבלי ויּנצל אחרא, הּסטרא מן ּבֹורח הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּיתּדּבק מי ְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכל
ÂÈ¯Á‡ ¯‡L� ¯‰f‰ ¯ÙÒ Èk ,˙Ó‡‰Â(È"aL¯ È¯Á‡)Ba ˜ac˙iL ÈÓ ÏkL ,‰Î¯·Ï ¿»¡∆ƒ≈∆«…«ƒ¿««¬»«¬≈«¿ƒƒ¿»»∆»ƒ∆ƒ¿«≈

BÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú ,‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ ÔÓ Á¯BaL ‡¯˜�(ÌÈÓi‰ ˙È¯Á‡a),‰‡ÈˆÈ ‡l‡ ƒ¿»∆≈«ƒ«ƒ¿»»√»«∆…ƒ¿»≈¿«¬ƒ«»ƒ∆»¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי יט יום



רּבא ְִַָָאדרא לח

איותאנא, הּוא, מאי אׁשּתמֹודע נׁש, דּבר מׂשערֹוי ְְְְְִִִַַַָָָָ
ארּבעין עלֹוי עברין מּכד רחמי. אי ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָּדינא
ּבתיקּוניּה ּבׂשעריּה עּולם, איהּו כד ואפיּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַׁשנין.

עינֹוי.בדיקניּה)ס"א(ּבדיּוקניּה)ס"א( ּובגביני ְְְְְִִִִֵֵֵֵ

עדקֹוצין נקא כעמר נקיי ּבתּקּוני ּתליין ּדׂשערי, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָ
ריׁשי עד אּלא דעּתְך. סּלקא ּכתּפֹוי עד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכתּפֹוי.

ּדכּתיב, מּׁשּום קּודלא. אתחזי ּדלא á)ּדכתּפֹוי, äéîøé) ְְְְְְֲִִִִִֵָָ
אבתרֹוי סליק וׂשערא פנים. ולא עֹורף אלי פנּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹּכי
אזניָך להיֹות ּדכּתיב עלֹוי, לחּפייא ּדלא ְְְְְְְְֲִִִִֶַָָָּדאּודנין,

ְּפקּוחֹות.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÈÏ·ÁÓ ‰Ïv‰ ‡e‰ Èk ,‡e‰ ÏB„b ˙ÏÚBz Èk ˙Ó‡‰Â ,‰Êa ‡ˆÓ� ˙ÏÚBz ‰Ó EÚÈ„B‡Â¿ƒ¬«∆∆ƒ¿»¿∆¿»¡∆ƒ∆∆»ƒ«»»≈∆¿≈

.ÁÈLÓ»ƒ«

ּומחזירםה) ּכהמן קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו מלך עליהם מעמיד הּוא ּברּוך "הּקדֹוׁש הענין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָסֹוד
ְָלמּוטב".

,ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ ‡Ï ÁÈLÓ ÈÏ·Á Èk :ÔÈ�Ú‰Â„È¯Ù‰Ï CÈ¯v‰ ¯·w‰ ËeaÁ BÓk ‡l‡ ¿»ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ«…»¿ƒƒ∆»¿ƒ«∆∆«»ƒ¿«¿ƒ

ÌÈÏ·Á‰ ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ôk ,Ba ˜a„pL ‡Ó‰f‰ Ì„‡‰ ÔÓ(ÁÈLÓ ÈÏ·Á)Ï‡¯NiÓ „È¯Ù‰Ï È„k ƒ»»»«À¬»∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«¬»ƒ∆¿≈»ƒ«¿≈¿«¿ƒƒƒ¿»≈

(˙‡)„BÒ ‰ÊÂ .˙‡ˆÏ e¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,Ï"pk Á¯·Ï eÏÎeiL È„k ,˙eÏb‰ ˙Ó‰Ê¯Ó‡Ó) ∆À¬««»¿≈∆¿ƒ¿…«««¿««»«¿¿»≈¿∆«¬«

(‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁÔÓ‰k ˙BL˜ ÂÈ˙B¯ÊbL CÏÓ Ì‰ÈÏÚ „ÈÓÚÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰" ¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»«»»«¬ƒ¬≈∆∆∆∆¿≈»»¿»»

"·ËeÓÏ Ì¯ÈÊÁÓe(:Êˆ ÔÈ¯„‰�Ò)‡¯Ëq‰ ˙¯a‚z CBz Ì„‡‰L „BÚa :ÏB„b ÏÏk e‰Ê Èk , «¿ƒ»¿»«¿∆¿ƒƒ∆¿»»¿∆»»»ƒ¿…∆«ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי כ יום



רּבא לטְִַָָאדרא

לאׂשערא ּבׁשּקּולא. ּכּוליּה אּודנֹוי, מּבתר ּדנפיק ְְְֲִִִֵַַָָָָָ
יאה. ּתּקּונא ׁשלים. ּתּקּונא ּדא, מן ּדא ְִִִִִָָָָָָָנפיק
וחדוותא ּתיאּובּתא למחמי. ּתאיב ׁשּפירא. ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָּתּקּונא
ּולאתּדּבקא למחמי אּפין, ּבזעיר ּדאיּנּון ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָדצּדיקּייא,

דכּלא. סתימאה ּדעּתיקא ְְְְִִִַָָָָֹבתּקּונֹוי.

ּומהאיּתלת סטרא, מהאי קיימי ּדׂשערין, נימין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָ
ׁשריין ּובאיּנּון אנּפֹוי. לקביל דגּולּגלּתא, ְְְְְְְֳִִֵַַַָָָָסטרא
עּתיקא בהאי ׂשמאלא לית לאתּפלגא. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׂשערי
ולא סתים אתחזי. ולא אתחזי ימינא. ּכּלא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָָָָֹסתימאה,

ּביּה. ׁשּכן ּכל ּבתּקּוניּה, והאי ְְִִֵֵֵֶַָָסתים.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

CÈ¯v‰ Ôewz‰ Ôw˙Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡¯Á‡2‰¯eL˜e ‰˙eÙk ¯‡Mz ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰L CÈ¯ˆÂ . »√»≈»¿«≈«ƒ«»ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿»»√»ƒ»≈¿»¿»
.Ï"pk Ï‡¯NÈ ˙Áz««ƒ¿»≈««

:˙BlÚt‰ ÈzL Ì‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ»∆¿≈«¿À
.‰�BL‡¯a ¯LÙ‡ È‡ ‰‡ÈˆÈ C¯„a Èk ,‰ÁÈ¯a C¯„a Ì‰‰ ˙BtÏw‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ»≈ƒ«¿ƒ«≈¿∆∆¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆¿»»ƒ»

.ÌzÁz ˙B˙eÙk ‰�¯‡Mz ˙BtÏw‰L ,‰Ó¯ „Èa ˙BtÏw‰ ÔÓ LnÓ e‡ˆiL Ck ¯Á‡Â¿««»∆≈¿«»ƒ«¿ƒ¿»»»∆«¿ƒƒ»«¿»¿«¿»

‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ ‡"˘¯‰Ó ÔÈÈÚ - ,ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ÂÓˆÚ ¯È˙Ó ˘Â·Á ÔÈ‡ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰Â .2Û„)

(˙Â„‚‡ È˘Â„ÈÁ Y 'Ú.

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי כא יום



רּבא ְִַָָאדרא מ

ּדכּתיב,ועל בלּבהֹון, לצרפא יׂשראל בני ּתאיבּו האי, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
(æé úåîù)אנּפין זעיר ּבין אין. אם ּבקרּבנּו יי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָהיׁש

אמאי אי"ן. ּדאקרי אנּפין אריְך ּובין יי, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָּדאקרי
בנסיֹונא. אּלא בחביבּותא, עבדּו ּדלא מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאתענׁשּו.

ייúåîù)(æéּדכּתיב, היׁש לאמר יי את נּסֹותם ועל ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
אין. אם ְְִִִֵָּבקרּבנּו

למאתןּבפלגּותא דנהיר ארחא חד אזיל ּדׂשערי, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
דזעיר ארחא נהיר ּומּניּה עלמין. ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָוׁשבעין
הּוא הדא דאתי. לעלמא צּדיקּייא ּביּה ּדנהירין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָאנּפין,

ã)דכתיב, éìùî)ואֹור הֹולְך נֹוגּה ּכאֹור צּדיקים ואֹורח ְְְִִִִֵַַַָ
מאה לׁשית אתּפרׁשא ארחא ההּוא ּומן הּיֹום. נכֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָָעד

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,‡Ó‰f‰ Ì‰a ‰a¯‰ ˜a„pL ÔÂÈk C‡È„È ÏÚ ‡l‡ Á¯·Ï Ì‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï «≈»∆ƒ¿««¿≈»∆«À¬»…»»∆¿»»∆ƒ¿…«∆»«¿≈
ÌÈÏ·Á‰(ÁÈLÓ ÈÏ·Á)‰·eL˙a ÌÈ¯ÊBÁ eÈ‰ Ê‡L ,ËÏ˜Ó ¯ÈÚ "‡ÓÈ‡" ‡È‰L‡È‰ ˙‡ÊÂ , «¬»ƒ∆¿≈»ƒ«∆»»¿ƒƒ¿»∆ƒƒ»ƒƒ¿»¿…ƒ
.‰ÁÈ¯a‰«¿ƒ»

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk Ee‡ˆÓe EÏ ¯va" :·e˙k‰ ¯Ó‡M ‰Ó ÏB„b „BÒ ‰Êa EÚÈ„B‡Â¿ƒ¬¿∆»«∆»««»««¿¿»…«¿»ƒ»≈∆
'eÎÂ "EÈ‰Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ 'eÎÂ(Ï ,„ ÌÈ¯·c)ÒÁ ¯Ê‚Ï ‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ ˙e¯ab˙‰ Èk ,Úc , ¿¿«¿»«¡…∆¿¿»ƒ«ƒƒ¿«¿«ƒ¿»»√»ƒ¿…«

d˙BÏÚ ÈÙk Èk ,˙B‚¯„Óa ˜�ÈÏÂ ÊÁ‡˙‰Ï d˙iÏÚ ÈÙÏ CLÓ� ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙B¯Êb ÌBÏLÂ¿»¿≈«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿«¿≈ƒ¿ƒ¬»
‡È‰ ‰p‰Â .˙¯ab˙Ó Ck¯Á‡ ˜Ác Ï‡¯NÈ ÌÈ˜Á„� Ê‡Â ,Ô"eÊ ˙B¯ÈÙÒa ˙¯ab˙Óe ‰ÏBÚ »ƒ¿«∆∆¿ƒ≈ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»≈…«««

‡ÓÈ‡" ,„BÒa ,Ôk Ìb ÌL ˜ac˙‰Ï ˙·LBÁ ‡È‰Â ,"‡ÓÈ‡"Ï ˙ÚbÓ ‡È‰L „Ú .˜Ác…««∆ƒ«««¿ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ¿«≈»«≈¿ƒ»
"d�ÈÓ ÔÈ¯Ú˙Ó ÔÈ�Èc(.‰Ò '‚ ˜ÏÁ ¯‰Ê)Ê‡Â .˙e¯Á ‡È‰ ‡ÓÈ‡ Èk ,‰ÏBÎÈ d�È‡ ˙Ó‡a C‡ , ƒƒƒ¿»ƒƒ»…«≈∆«∆¡∆≈»¿»ƒƒ»ƒ≈¿»

.‰·eLz‰ „BÒa ÔÈÁ¯B·e da ÔÈ˜ac˙Ó Ï‡¯NÈ ,‰a¯c‡«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי כב יום



רּבא מאְִַָָאדרא

ּדכּתיב אּפין. ּבזעיר ּדפליג ּדאֹורייתא, אֹורחין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָּותליסר
äë)ּביּה íéìäú).'וגֹו ואמת חסד יי ארחֹות ּכל ְְְֱֵֶֶֶֶָָָ

אנּפיןמצחא דזעיר רעּותא דרעוין, רעוא דגלּגלּתא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָֻ
רעּותא ההּוא רצֹוןנ"א(לקבלי דגּולּגלּתא, מצחא ְְְְְְִֵַַָָָָָָ

ּכתיב) לתּתא. ּדא לקבל מצחא בההּוא אתּגלי דרעוין רעוא ּדהא ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָאקרי.

çë)ּדכּתיב úåîù),'וגֹו לרצֹון ּתמיד מצחֹו על והיה ְְְְְִִִִַָָָָ
ריׁשא דכל גּלּוייא הּוא רצֹון, דאקרי מצחא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָוההּוא

ועׂשרין מאה בארּבע ּדמתּכּסייא ועׂשר)נ"א(וגּולּגלּתא, ְְְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

ְִָעלמין.

אימתיוכד ּדיׂשראל. צלֹותהֹון אתקּבלא אתּגליא, ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּתניינּות ׁשאל ׁשמעֹון. רּבי ׁשתיק ְְְְִִִִִִַַָָָָאתּגליא.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

„Ú ‰¯ÈÙÒÏ ‰¯ÈÙqÓ ¯ab˙Óe CÏB‰L ,˙BL˜ ÂÈ˙B¯ÊbL CÏn‰ CÈ¯ˆ ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»»ƒ«∆∆∆¿≈»»∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«

.Ï‡¯NÈÏ ‰·eLz‰ ˙¯¯BÚ˙Ó ‰a¯c‡ Èk ,BÁk ¯aL� ÌLÂ ‡ÓÈ‡Ï ÚÈbnL„BÒ ‡e‰Â ∆«ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿»…ƒ«¿«»ƒ¿∆∆«¿»¿ƒ¿»≈¿

"ÔB‡b ¯·L È�ÙÏ"(ÁÈ ,ÊË ÈÏLÓ),,‰¯Êb‰ È„È ÏÚ eÈ‰ È"aL¯Â ‰LÓ ˙ÁÈ¯a Ìb Ôk ÏÚÂ ƒ¿≈∆∆»ƒ¿≈¿«≈«¿ƒ«∆¿«¿ƒ»«¿≈«¿≈»

¯‰f‰ ¯ÙÒ ‰NÚ� ˙‡Ê ‰ÁÈ¯·aL ÔÂÈÎÂ,ÈÓ ÏÎÏ „ÓBÚÂ Ìi˜ ‰·z‰ ÔÈ�Ú ¯·k ‰p‰ ¿≈»∆ƒ¿ƒ»…«¬»≈∆«…«ƒ≈¿»ƒ¿««≈»«»¿≈¿»ƒ

ÂÈÏ‡ ÔncÊiL,,‡¯Á‡ ‡¯Ëq‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ "‡ÓÈ‡"Ï ÚÈbÓ ¯·k ¯‰f‰ ¯ÙÒa ˜a„p‰ :e�È‰c ∆ƒ¿«≈≈»¿«¿«ƒ¿»¿≈∆«…«¿»«ƒ«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ¿»»√»

‰ÏÚÓÏ È˙‡·‰L ÔÈ�Úa ,‡N� ˙L¯t ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a ¯kÊnk ,ÁÈLÓ ÈÏ·Á BÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ∆¿≈»ƒ««À¿»¿«¿»¿≈¿»»»«»»ƒ¿»∆≈≈ƒ¿«¿»

.‰lÁ˙aƒ¿ƒ»

‡Ï‰ Èk ,B˙BNÚ‰ È¯Á‡ ‰a¯‰ ÔÓÊa ‡l‡ ¯‰f‰ ‰lb˙� ‡Ï ,‰Ê Ïk ÌÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ»∆…ƒ¿«»«…«∆»ƒ¿««¿≈«¬≈≈»ƒ¬…

:Le¯t ,dpÓÊa ‡l‡ ‡ˆn‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡ ˙‡f‰ ‰lÚt‰¯‰f‰ „BÒa Ï‡¯NÈ eÁ¯·iL «¿À»«…≈»¿ƒ»¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿»≈¿«…«

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי כג יום



רּבא ְִַָָאדרא מב

אימתי ּבריּה, אלעזר לרּבי ׁשמעֹון רּבי אמר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאימתי.
דצלֹותא ּבׁשעתא ליּה אמר ּדמנחה)רפ"ח(אתּגליא. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

מּׁשּום ליּה, אמר טעמא. מאי ליּה אמר ְְְִֵֵַַַַָָָָָדׁשּבתא.
בזעיר לתּתא דינא ּתליא ּדחֹול, ביֹומי ׁשעתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּדההיא

ִַאּפין.

ּבההיאּובׁשּבתא רצֹון. דאתקרי מצחא אתּגליא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
רעוא, ואׁשּתכח רּוגזא. אׁשּתכיְך ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָׁשעתא

דכתיב, הּוא הדא צלֹותא. èñ)ּומתקּבלא íéìäú)ואני ְְְְֲִִִִַַָָָָ
לגּלאה יֹומין, מעּתיק רצֹון ועת רצֹון. עת יי לָך ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָתפּלתי
ּבצלֹותא למימריּה קרא, האי אתּתּקן ּכְך ּובגין ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמצחא.
ּבריּה, אלעזר לרּבי ׁשמעֹון רּבי אמר ּבׁשּבתא. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָדמנחה

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓc ‡¯„a ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡l‡ B�È‡ B˙lÚt Èk ,‰f‰CÏÓ ÏL B¯B„a ,ÌÈÓi‰ ÛBÒa) «∆ƒ¿À»≈∆»¿«»¿»»¿«¿»¿ƒ»¿«»ƒ¿∆∆∆

(ÁÈLn‰. «»ƒ«

ּכסּכהו) ּדמהימנּותא צילא הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְִִִֵַַַָָָָָֻּליּמּוד
ÌÈl‰˙a ·e˙k('Á Ó"˜ ˜¯t)"˜L� ÌÂÈa ÈL‡¯Ï ‰˙kÒ È˙Úe˘È ÊÚ È�-„‡ '‰." »¿ƒƒ∆∆¬…»…»ƒ«»…¿…ƒ¿…»∆

ÈÓÏLe¯È·e(ÁÚ Ûc ˙BÓ·È)¯Á‡ ¯·c :e¯Ó‡.‚Bb ÏL B˜L� ‰Ê "˜L� ÌBÈa"e·˙ÎÂ ƒ«¿ƒ¿»«»¿»»«≈¿»∆∆ƒ¿∆¿»¿
‡Ïˆ· ÌÈ�a‰ ÏÚ ˙ÙÙBÁ‰ Ì‡ ˙‡¯˜p‰ ,‰�Èa ˙�ÈÁ·a ‰kq‰ ÏL ÍÎÒ‰„ ÌÈÏa˜n‰«¿À»ƒ¿«¿«∆«À»ƒ¿ƒ«ƒ»«ƒ¿≈≈«∆∆««»ƒ¿ƒ»
‡ÏÈˆÂ CÎÒÏ ·LÁ� ,‰�Èa ˙�ÈÁ·a B„enlL LB„w‰ ¯‰f‰ Ôk BÓke ,‡˙e�ÓÈ‰Ócƒ¿≈»»¿≈«…««»∆ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆¿»ƒ¿»¿ƒ»

.‚B‚Óe ‚Bb ˙ÓÁÏnÓ ÏÈvÓL ˜L� ÌBÈa Ô‚Óe CkÒÓe ,‡˙e�ÓÈ‰Óc(˙B·¯Ú Èca). ƒ¿≈»»¿«≈»≈¿»∆∆«ƒƒƒ¿∆∆»«≈¬»

חודשי לימוד
לחודש ב

שנתי לימוד
תשרי כד יום



רּבא מגְִַָָאדרא

ּבׁשעתא תׁשּכח דמצחא רעוא יֹומין, לעּתיק ּברי ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָּבריְך
ליּה. ְְְִִֵדתצטריְך

ּבׁשארּתא מצחאבׁשעתא)ס"א(חזי, אתּגלי ּכד ּדלתּתא, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
חּוצּפא, מצחאאׁשּתכח אתּגלי כד דלתּתא בׁשאר חזי (ּתא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לאינּון עלמא לחייבי דאׁשּגחּותא מצחא ואתעביד ואׁשּתּכח אתער ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָדינא

אמר) דאּת כמה בעֹובדייהּו מתּכּספי דכתיבדלא הּוא (äéîøéהדא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
(âכד והכא הּכלם. מאנּת לְך היה זֹונה אּׁשה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּומצח

ּתּיּובּתא מצחא, ׁשליםחביבּותא)ס"א(אתּגלי ורעוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ
קּמיּה. ּומתּכפיין אׁשּתככּו רּוגזין וכל ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָאׁשּתכח,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

יׂשראלז) את ּומצערים האמּתּיים המחּבלים הם: רב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהערב
¯‰f È�ewzae(:‚"� Ûc)Ôe�È‡c ,·¯ ·¯Ú e‰È‡ ÏB„b ‚c :·e˙k(e‰È‡c ‡"�),Ï·BÁ‰ ·¯ ¿ƒ≈…««»»»ƒ≈∆«¿ƒ¿ƒ««≈

˙ÈÏÈÏc ÔÈ�a ·¯ ·¯Ú ,‰ÏaÁ È‰È‡Â ,Ï·BÁ e‰È‡ ,‰ÏaÁ ÈÎ‡ÏÓ ÏkÓ ·¯ ‡l‡ Ï·BÁ Ô‡Ó»≈∆»«ƒ»«¿¬≈«»»ƒ≈¿ƒƒ«»»ƒ∆«¿ƒ¿

,‡˙eÏ‚· e‰ÈÈÏÚ ·¯ Ôe�È‡ ,˙È¯a ˙‡a e‰ÈÈ¯Na ˙È eÏÈ·ÁÂ Ï‡¯NÈ e·‡Á ÔB‰·„ ,‡·ÈiÁ«»»ƒ¿»ƒ¿»≈«¬ƒ»ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ«¬«¿¿»»

e¯Ó‡ ‡c ÔÈ‚·e ,Ï‡¯NÈÏ ‰‚c Ôe�È‡Â(‰ ‡È ¯a„na).'B‚Â ‰‚c‰ ˙‡ e�¯ÎÊ ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿«ƒ¿»»«¿∆«»»¿

˜eÒt‰ ¯‡·Ó :¯e‡a]('‡ '· ‰�BÈ),BzÏLÓÓ ˙Áz Ì‰L ·¯ ·¯Ú‰ ÏÚ ÊÓB¯ ÏB„b ‚c ≈¿»≈«»»»»≈«»≈∆«∆≈««∆¿«¿

Ì"Ó C"Óq‰ ÏL,˙‡¯˜� B‚eÊ ˙·e ,‰ÏaÁ ÈÎ‡ÏÓ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰L Ï·BÁ‰ ·¯ ‡¯˜p‰ ∆«»∆≈«ƒ¿»««≈∆…¿»«¿¬≈«»»«ƒ¿≈

,‰ÏaÁdlL ÌÈ�a ÌÈ‡¯˜� ·¯ ·¯Ú‰ÂL ,eÏ·ÁÂ Ï‚Úa Ï‡¯NÈ È�a e‡ËÁ Ì„È ÏÚ «»»¿»≈∆«ƒ¿»ƒ»ƒ∆»∆«»»»¿¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿»¿

,Ì˙È¯a ˙B‡ e˙ÈÁL‰ÂeÚÓML È�tÓ ˙eÏba Ï‡¯NÈ ÏÚ ÌÈL‡¯ eNÚ� ·¯ ·¯Ú‰ el‡Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈»≈∆««¬»ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿≈∆»¿

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
תשרי כה יום



רּבא ְִַָָאדרא מד

בּתידלּתּתא)ס"א(מצחאמהאי מאה ארּבע נהרין , ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכּלהּו רצֹון, עת האי אתּגלייא ּכד ְְְִִִֵַַַָָֻדינין.

דכּתיב, הּוא הדא קּמיּה, æמׁשּתככין ìàéðã)(.יתיב ּדינא ְְְְִִִִִִֵַַָָָ
ּבאתריּה יתיב ע"ב)(ּכלֹומר קכ"ט אתעביד)(ד� לא ותאנא,ודינא ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

ולא ּדמתּגלייא, מּׁשּום אתר, ּבהאי קאים לא ְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָׂשערא
ויׁשּתּככּון דדינא, מארי ּדיסּתּכלּון אתּגליא, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָאתּכּסייא.

אתעבידּו. ְְֲִִָולא

אלפיןּתאנא, וׁשבעין ּבמאתן אתּפׁשט מצחא האי ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָ
ּדּבּוצינין עּלאה.דנהרין)ס"א(נהירין מעדן ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ

לא עּלאה עדן לעדן. ּדנהיר עדן אית ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדתניא,
לארחין מתּפרׁשא ולא ּבסּתימא סתים והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָאתּגלייא,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Ì˙B‡ ÌÈ¯ÚˆnL ¯Úva Ï‡¯NÈÏ ˙B‚‡c ÌÈ‡È·Ó Ì‰Â ,Ì‰Ï·e˙k‰ ¯Ó‡L ‰ÊÂ ,¯a„na) »∆¿≈¿ƒƒ«¬¿ƒ¿»≈«««∆¿«¬ƒ»¿∆∆»««»«ƒ¿»

(‰ ‡È.[‰‚‡c ÔBLlÓ Y "‰‚c‰ ˙‡ e�¯ÎÊ"»«¿≈«»»ƒ¿¿»»

LB„w‰ „È˙Ú ‰‡¯˙· ‡˙eÏ‚·e ,ÔÈ‡ÈbÒ e‰ÈÈpÓ ÏÈË˜ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ e˜Ù�„ ‡�ÓÊ·e¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿«ƒƒ¿»»«¿»»»ƒ«»
e‰È‡ ‡„Â ,ÔBÏ ‡ÏË˜Ï ‡e‰ Ce¯a(ÁÈ Ê ˙BÓL).‰˙Ó ¯B‡Èa ¯L‡ ‰‚c‰Â »¿»¿»¿»ƒ¿¿«»»¬∆«¿≈»

]:¯Â‡È· ÛÈÒÂ‰ÂÌÈÚL¯‰ Ì‰ Y ÌÈ‚Èq‰ e‚¯‰� ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ e‡ˆiL ÔÓf·e«¿«∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿«ƒƒ≈»¿»ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ „È˙Ú ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa Ì„˜ ÔB¯Á‡‰ ˙eÏba ÔÎÂ ,CLÁ ˙kÓa e˙nM∆≈¿««…∆¿≈«»»«¬…∆ƒ««»ƒ«»ƒ«»»

¯e¯a‰ ÔÓÊ e‰fL ,·¯ ·¯Ú‰ Ì‰L ÌÈÚL¯‰ Ïk ˙‡ ‚B¯‰Ï·e˙kL ‰ÊÂ .ÁÈ ,Ê ˙BÓL),( «¬∆»»¿»ƒ∆≈»≈∆«∆∆¿««≈¿∆∆»¿

.[‰‚c ˙‡¯˜pL ˙È�BÏt ‰tÏw‰ Ïha˙˙Â ˙eÓz Ê‡L Y "‰˙Ó ¯B‡ia ¯L‡ ‰‚c‰Â"¿«»»¬∆«¿≈»∆»»¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈»»

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
תשרי כו יום



רּבא מהְִַָָאדרא

ּבׁשבילֹוי, מתּפרׁש ּדלּתּתא, עדן והאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּכדקאמרן.
ּותרין ׁשבילין.(עיבר)לתּלתין ְְְִִִִִֵָָ

ּדידעואף לית ּבׁשבילֹוי, עדן האי ּדמתּפרׁש ּגב על ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַ
לית ּדלעיּלא, ועדן אּפין. זעיר האי ּבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָליּה,
הדא אנּפין. אריְך ההּוא ּבר ׁשבילֹוי, ולא ליּה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּדידע

דכתיב, çë)הּוא áåéà)את ידע והּוא ּדרּכּה הבין אלהים ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹ
ּדידע ּדלּתּתא, עדן ּדא ּדרּכּה, הבין אלהים ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמקֹומּה.
ּדלעיּלא, עדן ּדא מקֹומּה, את ידע והּוא אּפין. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָזעיר

דכּלא. סתימאה יֹומין, עּתיק ְְְִִִַַָָָָֹּדידע

ליתעינֹוי עיינין, מּׁשאר מׁשּתניין חּוורא, ּדריׁשא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
מאי עינא. על ּגבינין ולית עינא. על ְְְִִֵֵֵַַָָָָּכסּותא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּבמֹוׁשבֹותםח) אֹור יהיה הּקדֹוׁש ּבזֹוהר הּדבּוקים ליׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָרק
da ¯Óz‡„ ,‡˙ÈÈ¯B‡ ‡c ¯B‡È‰ L‡·iÂ‚Î Â ÈÏLÓ),e‰ÈÈa‚Ï ˙Á¯Ò ,¯B‡ ‰¯B˙Â ( «ƒ¿««¿»«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈¿»»¿«¿««¿

Ï‡¯NÈa ¯Óz‡Â(·Î ‡ ˙BÓL)‰¯B‡È‰ ,Ê"¯ e‰È‡ ¯B‡ ,e‰eÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰ Ïk ¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿»«≈«ƒ«¿»«¿ƒƒ»«¿»

da ¯Óz‡c ,¯B‡ ‡e‰‰c dÈ‚eÊ ˙a(‚Î È ÌL).Ì˙B·LBÓa ¯B‡ ‰È‰ Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏe «≈¿«¿ƒ¿«»»¿»¿≈ƒ¿»≈»»¿¿»

‰¯B˙Â" ÔBLlÓ ¯B‡È ˙‡¯˜pL ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ‰Ê "¯B‡È‰ L‡·iÂ" ¯‡·Óe :¯e‡a]≈¿»≈«ƒ¿««¿∆«»«¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿»

,"¯B‡·¯ ·¯Ú‰ È�ÈÚa ‰f·Ó ‰˙È‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ÊÂÏ"ÊÁ ¯Ó‡Ók(‰ËBÒ ÛBÒa)˙B·˜Úa ¿…«»»¿»¿À∆¿≈≈»≈∆«¿«¬«¬«¿»¿ƒ¿

.˙¯cÚ� ‡‰z ˙Ó‡‰Â ,eÒ‡nÈ ‡ËÁ È‡¯ÈÂ ,Á¯Òz ÌÈ¯ÙBÒ ˙ÓÎÁÂ ...ÁÈLn‰«»ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈≈¿ƒ»¬¿»¡∆¿≈∆¿∆∆

ÔÈ¯„‰�Òa ÔÎÂ(.Êˆ)‰È‰È „Úe‰ ˙Èa ,Ba ‡a „Âc ÔaL ,¯Bc ,¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ ,‡È�z ¿≈¿«¿∆¿ƒ«¿»«ƒ≈≈∆∆»ƒ»≈«««ƒ¿∆

(˙e�ÊÏ)(˙B�BÊÏ)ÔÏ·b‰Â ,·¯ÁÈ ÏÈÏb‰Â ,(ÌÓBzLÈ)(ÌL‡È)ÈL�‡Â ,(ÏÈÏb)(Ïe·b)¯ÈÚÓ e··BÒÈ ƒ¿¿¿«»ƒ∆¡«¿««¿»ƒ¿≈∆¡«¿«¿≈»ƒ¿¿¿≈ƒ

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
תשרי כז יום



רּבא ְִַָָאדרא מו

ּדכּתיב ÷àë)טעמא. íéìäú)ינ לא ׁשֹומרהּנה ייׁשן ולא ּום ְְְִִִִֵֵַָָָֹֹ
ּוכתיב ּדלעיּלא. יׂשראל áì)יׂשראל. äéîøé)עיניָך אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ּכסּותא לית ברחמי, דאתי מה ּכל ותאנא, ְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָּפקּוחֹות.
חּוורא, ריׁשא ׁשּכן ּכל עינא. על ּגבינין ולית עינא, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָעל

מידי. ּבעא נטירּו).ס"א(ּדלא ְְִִִָָָ

אמראמר רמיזא. היא למאי אּבא לרּבי ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִִִַַַָָָָָ
ולית עינא, על ּכסּותא ּדלית יּמא, לנּוני ְְְְֵֵֵֵֵַַָָָליּה
עינא. על נטּורא בעיין ולא ניימין, ולא עינא, על ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּגבינין
ׁשּכן וּכל נטּורא. בעי ּדלא דעּתיקא, עּתיקא ׁשּכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
הדא נאים. ולא ּביּה מּתזן וכּלא לכּלא, מׁשּגח ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹֹּדאיהּו

דכתיב, ÷àë)הּוא íéìäú)ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא הּנה ְְִִִִֵֵָָֹֹ
ּדלעיּלא. יׂשראל ְְְִִִֵֵֵָָָיׂשראל,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,·Ïk È�Ùk ¯Bc‰ È�Ùe ,eÒ‡nÈ ‡ËÁ È‡¯ÈÂ ,Á¯Òz ÌÈ¯ÙBq‰ ˙ÓÎÁÂ ,e��ÁÈ ‡ÏÂ ¯ÈÚÏ¿ƒ¿…¿…»¿»¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈≈¿ƒ»¬¿≈«ƒ¿≈∆∆
,¯Ó‡pL ,˙¯cÚ� ˙Ó‡‰Â(Ë� ‰ÈÚLÈ)."ÏÏBzLÓ Ú¯Ó ¯ÒÂ ˙¯cÚ� ˙Ó‡‰ È‰zÂ" ¿»¡∆∆¿∆∆∆∆¡«¿«¿»«¿ƒ»¡∆∆¿∆∆¿»≈»ƒ¿≈

„Bli‰ Ôa‰ Ïk ˙‡L ,¯ÓBÏk ,'B‚Â "‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰ Ïk" ¯Ó‡� Ï‡¯NÈa Ï·‡¬»¿ƒ¿»≈∆¡«»«≈«ƒ«¿»¿¿«∆≈»«≈«ƒ
Èk Y ¯zÒp·e ‰Ï‚pa ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ÌÈ„ÓBlL È˙Ó ÌÈ�a e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ Y¯"B‡ ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»«∆¿ƒ«»«¿»«ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ

‰i¯ËÓÈ‚aÊ"¯3È�·Ï e¯È‡È Ì‰Â ‰¯Bz‰ ˙BÏ‚� ‰Ê ‰¯B‡È‰Â ,‰¯Bz‰ ˙B„BÒ e‰fL , ¿ƒ«¿ƒ»»∆∆«»¿«¿»∆ƒ¿«»¿≈»ƒƒ¿≈
[.Ì˙B·LBÓ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»

Èa¯ ˙�ek ¯wÚ ‰˙È‰ BÓˆÚ e‰ÊÂ :B�BLÏ ‰ÊÂ ,‰nÁ‰ ¯B‡ ¯ÙqÏ ‰i�M‰ ‰Óc˜‰a ‰‡¯ .3¿≈¿«¿»»«¿ƒ»«≈∆««»¿∆¿¿∆«¿»¿»ƒ««»««ƒ
,¯ÊBÚ ÔÈ‡Â CÓBz ÔÈ‡a ÚÙL ÒÙ‡a ˙eÏ‚a ‰�ÈÎM‰ ˙BÈ‰Ï ,¯‰f‰ ¯ÙÒ ¯eaÁa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆«¿ƒ≈∆«…«∆¡«¿ƒ»¿»¿∆∆∆«¿≈≈¿≈≈

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
תשרי כח יום



רּבא מזְִַָָאדרא

âì)ּכתיב íéìäú)ּוכתיב יראיו. אל יי עין ã)הּנה äéøëæ) ְְְְִִִֵֵֵֶָָ
קׁשיא, לא הארץ. ּבכל מׁשֹוטטים הּמה יי ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָעיני
תרי ּדא ּכל ועם אנּפין. באריְך הא אּפין. ּבזעיר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהא

ואתחוורּו איּנּון דאיהיואתחזרּו)ס"א(עיינין עינא לחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
חּוור. ּכל ּדכליל וחּוור חּוור ּבגֹו ְְְִִִִִָָָָָָחּוור

לאסּתּכלאחּוורא ונחית וסליק, נהיר קדמאה, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
ּבטׁשלאתּכללא)ס"א( ּתאנא, ּבצרֹורא. ּדּצריר , ְְְְְִִִַָָָָָָָ

והדר, הֹוד, ּדאקרּון: ּבֹוציני, ּתלת ואדליק חיּורא, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהאי
בׁשלימּותא. ּבחדוותא ולהטין ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָוחדוה.

ÌÈ˜ÒBÚ ÂÈ¯·Á ÌÚ ‡e‰ ‰È‰L ‰Óa ‰Ê ¯eaÁ È„È ÏÚ ËÚeÓ „eÁÈ ˙"¯‡Ùz‰ ÌÚ d„ÁÈÏ ‰ˆ¯Â¿»»¿«¬»ƒ«ƒ¿∆∆ƒ»«¿≈ƒ∆¿»∆»»ƒ¬≈»¿ƒ
,„BqaÌ‚Â ,¯"B‡ e�È‰c Ê"¯ ‡e‰L „Bq‰ È„È ÏÚ 'Èz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ „ÁÈÏ Ì¯Bb ‰fL «∆∆≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿≈«∆»¿«¿¿«

,Ì‚e¯Ë˜ ˙˙aL‰Â ,˙eÏb‰ ˙el˜Â ˙BtÏw‰ Ïeha ‡e‰ ‰Ê ¯eaÁ È„È ÏÚBÓÁBÏ Ì‰L˙Ú ÏÎa ˙ «¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒ¿««»¿«¿»«ƒ¿»∆≈¬¿»≈
ÌÈ‡¯˜p‰ ˙Bn‡‰ ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ�e˙p‰ Ï‡¯NÈ Ì‰L ‰È�a „‚�Â B˙�ÈÎL „‚�Â ÌM‰ „‚� ‰ÚL ÏÎ·e¿»»»∆∆«≈¿∆∆¿ƒ»¿∆∆»∆»∆≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈»À«ƒ¿»ƒ
,ÁÓ¯‰Â ·¯Á‰Â ÚÏw‰ ‡¯˜� ‰¯Bz‰ ˜ÒÚÂ ,Ï‡¯NÈ Ì‰L ‡�Ú ÔÈÏÎ‡c ÔÈa„Â ÔÈLÈa ÔÂÈÁ ,ÔÂÈÁ≈»≈»ƒƒ¿Àƒ¿»¿ƒ»»∆≈ƒ¿»≈¿≈∆«»ƒ¿»«∆«¿«∆∆¿»…«

,'eÎ ‰Ê ¯eaÁa Ì˙Ú¯Ó ÌÏÈv‰Ï ˙B„Bq‰ ˙�ÈÁa Ì‰Â‡kÏÓ ÈÓÈa ÌÒ¯t˙‰Ï „È˙Ú ‰f‰ ¯Ùq‰Â ¿≈¿ƒ««¿«ƒ»≈»»»¿ƒ∆¿«≈∆«∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ≈«¿»
ÏÏÎa ‰È‰pL e�ÁËa ÌM‰·e ,ÌM‰ ˙¯ÊÚa ‰l‡bÏ ekÊÈ ÂÈÏ‡ ekÊiL Ì˙B‡ Ïk ‰p‰Â .‡ÁÈLÓ¿ƒ»¿ƒ≈»»∆ƒ¿≈»ƒ¿«¿À»¿∆¿««≈««≈»«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ÔÓ‡ ,ÌÈÎBf‰«ƒ»≈≈¿ƒ»
Ì‰¯·‡Ï „ÒÁa .2(„"Î ¯‰� ÔBL‡¯ ÔÈÚÓ)È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯‰ ˙�ek ¯wÚ Èk ,Ú„Â :Ï"ÊÂ ¿∆∆¿«¿»»«¿»ƒ»»¿«ƒƒ««»«»«ƒƒ¿∆«

¯ÊBÚ ÔÈ‡·e CÓBz ÔÈ‡a ÚÙL ÒÙ‡a ˙eÏ‚a ‰�ÈÎM‰ ˙BÈ‰Ï dÏ ‰È‰ ¯‰f‰ ¯eaÁa ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ»»«»¿ƒ«…«»»»ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆∆∆«¿≈≈¿≈≈
‡e‰ ‰È‰M ‰Ók ¯‰f‰ ¯eaÁ‰ È„È ÏÚ ¯eÓb „eÁÈ dÏÚ·a d„ÁÈÏ CÓÒ dÏ ˙BNÚÏ ‰ˆ¯Â ,dÏ»¿»»«¬»∆∆¿«¬»¿«¬»ƒ»«¿≈«ƒ«…«¿«∆»»

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
תשרי כט יום



רּבא ְִַָָאדרא מח

ואּפיקחּוורא ּובטׁש ונחית, וסליק נהיר, ּתניינא, ְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָ
נצחואדליק)ס"א( ּדאקרּון אחרנין, ּבֹוצינין ּתלת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָ

בחדוותא. ּבׁשלימּותא ולהטין ותפארת, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוחסד

ונפיקחּוורא וסליק, ונחית ונהיר, להיט ּתליתאה, ְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָָ
ּבבּוצינא ּובטׁש דמֹוחא, ְְְִִִַָָָָמּסתימּותא
תּתאה, למֹוחא ארחא ואּפיק ׁשביעאה. ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָאמצעיתא

תּתאה)נ"א( ללּבא ארחא בֹוציניןואּפיק ּכּלהּו ּומתלהטן ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֻ
יֹומין ועּתיק הּוא, יאּות ׁשמעֹון רּבי אמר ְְְִִִִִִַַַָָָּדלּתּתא.

ליּה. ּדתצטריְך ּבׁשעתא עלְך, דא עינא ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָיפקח

חּווראּתאנא חּוור. ּכל ּדכליל וחּוור חּוור. ּבגֹו חּוור ְְְִִִִִִָָָָָָָָָָ
לתּתא ונחית וסליק. נהיר, לתלת)ס"א(קדמאה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ

„Bq‰ È„È ÏÚ ‡z�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ „ÁÈÏ Ì¯Bb e‰fL ‰¯Bz‰ ˙B„BÒa ÌÈ˜ÒBÚ ÂÈ¯·ÁÂ«¬≈»¿ƒ¿«»∆∆≈¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¿»«¿≈«
˙eÏb‰ ˙el˜Â ˙BtÏw‰ Ïeha ‰È‰È ‡e‰‰ ¯eaÁ‰ È„È ÏÚ Ì‚Â ,¯"B‡ ‡i¯ËÓÈ‚a Ê"¯ „BÒ ‡e‰L∆»¿ƒ«¿ƒ»¿««¿≈«ƒ«ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿««»
˙BÓM‰Â ,‰M„w‰ ˙cÓ „‚� ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa ÌÈË‰BÏ ÌÈ�BˆÈÁ‰ ¯L‡ ÌÈ‚e¯Ëw‰ ˙˙aL‰Â¿«¿»««ƒ¿ƒ¬∆«ƒƒ¬ƒ¿»≈¿»»»∆∆ƒ««¿À»¿«≈
ÔÂÂÈÁ ‡¯˜p‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ�e˙p‰ Ï‡¯NÈ È�a „‚�Â ‰�ÈÎM‰ „BÒa Ì‰ ÌÈLB„w‰«¿ƒ≈¿«¿ƒ»¿∆∆¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈À»»«ƒ¿»≈»
ÌÏÈv‰Ï È„k ˙B„BÒ ˙�ÈÁa Ì‰Â ,ÁÓ¯Â ·¯ÁÂ ÚÏ˜ ‡¯˜� ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰Â ,'eÎÂ ÔÈa„Â ˙BÈ¯‡ ÔÈLÈaƒƒ¬»¿Àƒ¿¿»≈«»ƒ¿»∆«¿∆∆¿…«¿≈¿ƒ«¿≈¿«ƒ»
‡„ÚÒ ÔzÏ È„k ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ÈÓÈa ˙Blb˙‰Ï „È˙Ú ‰Ê ¯ÙÒÂ ,¯kÊpk ‰Ê ¯eaÁ È„È ÏÚ Ì˙Ú¯Ó≈»»»«¿≈ƒ∆«ƒ¿«¿≈∆∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈«¿»¿ƒ»¿≈ƒ≈«¬»

.‡z�ÈÎLÏ¯˙BÈ ‡e‰ ‰f‰ ÔÓfa ˙ËÚen‰ BÊ ‰„B·Ú Èk ,‰l‡‚Ï ekÊÈ ÂÈÏ‡ ekÊiL el‡ Ïk ‰p‰Â ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈»≈∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬»«∆∆«¿««∆≈
.Ìi˜ Lc˜n‰ ˙Èa ‰È‰L ÔÓfa ‰È‰L ˙BÈ·� ÈÏÈ‡ ÏkÓ ·eLÁ»ƒ»≈≈¿»∆»»«¿«∆»»≈«ƒ¿»«»

Blk ÒÙBz el‡k ˙e„Á‡‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÒÙBz‰«≈≈∆ƒ»«¿¿ƒ≈À
‰ÊÂ ÌÈLB„˜ ˙L¯t ÌÈqt ˙�˙k B¯ÙÒa ·e˙k ÔÎÂ .ÌÈLB„˜ ˙L¯t ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏB˙a .3¿¿«¬…≈»»«¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿…∆«ƒ»»«¿ƒ¿∆

LÏ:B�BB�È‡L ¯zÒp‰ ˜ÏÁ ‰ÁBc‰Â ,„Á‡ ˙e„Á‡ Ïk‰ ,¯zÒp‰Â ‰Ï‚p‰ ˜ÏÁ ,dlk ‰¯Bz‰ Ïk ¿»«»À»≈∆«ƒ¿∆¿«ƒ¿»«…«¿∆»¿«∆≈∆«ƒ¿»∆≈

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
תשרי ל יום



רּבא מטְִַָָאדרא

חּוורא, ּבהאי ואסחן ולהטין ׂשמאלא, דלסטר ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבּוציני
מה על ּובריחין, טבין, ּבבּוסמין גּופיּה ּדאסחי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּכמאן

בקדמיתא. עלֹוי ְְֲִַַַָדהוֹו

ּבֹוציני,חּוורא לתלת ונהיר וסליק, נחית, ּתניינא, ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָ
חּוורא, ּבהאי ואסחין ולהטין ימינא. ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָּדלסטר
דהוֹו מה על ּובריחין, טבין בבּוסמין ּדאסחי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָּכמאן

ּבקדמיתא. ְְֲִַָעלֹוי

נהירּוחּוורא ונפיק ונחית, וסליק נהיר ּתליתאה, ְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָ
ּבׂשערא ּובטׁש מֹוחא, מן לגֹו ּדלגו ְְְְְִִִַַַָָָָָּדחּוורא,
ונהיר דריׁשא. ּובמֹוחא ּובריׁשא, אצטריְך. ּכד ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָאּוכמא,

‚ÈÚÏn‰ ÔkL ÏkÓe .Blk ‰ÁBc el‡k ˙e„Á‡‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‰ÁBc‰ Èk ,L�Ú�Â dlk ‰ÁBc ,da ıÙÁ»≈»∆À»¿∆¡»ƒ«∆≈∆ƒ»«¿¿ƒ∆Àƒ»∆≈««¿ƒ
‰�ÈÎM‰Ï ÚÈtL‰Ï BÊ ‰ÓÎÁa ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈÓÎÁ È¯·c ÏÚeÓÎÁ eÏ ‰�w‰ ¯ÙÒa ·˙kL BÓk , «ƒ¿≈¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ«¿«¿ƒ»¿∆»«¿≈∆«»∆»¿

ÚÈtL‰Ï È„k „ÓBl‰ Ì‡ Èk ,Ô„ÓÏ ˜¯ ÌÎÁ ‡¯˜� ‡Ï dlk ‰¯Bz‰ Ïk „ÓBl‰ Èk ,˙‡Ê eÏÈkNÈ«¿ƒ…ƒ«≈»«»À»…ƒ¿»»»««¿»ƒƒ«≈¿≈¿«¿ƒ«
ÈLe·Ïa ˜¯ ˜ÒBÚÂ ¯BÚ� ‡e‰L e�È‰ ,‰ÏÈla ¯BÚp‰ ·e˙kL ‰ÊÂ .'eÎÂ ˙"‡Ê ˙‡¯˜p‰ ‰cÓÏ¿ƒ»«ƒ¿≈…¿¿∆∆»«≈««¿»«¿∆≈¿≈«ƒ¿≈
,Ê"¯ ‰i¯ËÓÈb ¯"B‡ Èk ,‰¯Bz‰ ¯"B‡a ıÙÁ B�È‡Â ,Úe„ik ‰ÏÈÏ ‡¯˜p‰ ‰Ï‚p‰ ˜ÏÁa ‰¯Bz‰«»«≈∆«ƒ¿∆«ƒ¿»«¿»«»«¿≈»≈¿«»ƒƒ«¿ƒ»»

,ÌBÈ ‡¯˜pL ÌM‰ ˙¯Bz ˙�ÈÁa e‰fL ,‰È˙B„BÒÂ ‰¯Bz‰ ÈÊ¯a e�È‰‰ÁBc el‡k ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ «¿¿»≈«»¿∆»∆∆¿ƒ«««≈∆ƒ¿»¬≈∆∆¿ƒ∆
BLÙ�a ·iÁ˙Óe Blk ˙e„Á‡‰ ˙‡È‡L Ìb‰ ,‰¯BzaL ¯zÒp‰ ˜ÏÁa Ìb ıÙÁ Ì‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ∆»«¿Àƒ¿«≈¿«¿«∆≈≈ƒ»≈««≈∆«ƒ¿»∆«»««∆ƒ

,˘Â„˜‰ CÈLÏ‡‰ L¯ÈtL BÓÎe ,BˆÙÁ ÌM‰ ˙¯B˙a Ì‡ Èk ¯Ó‡� ‰Ê ÏÚ ,B‚ÈO‰Ï BÏ ¯LÙ‡∆¿»¿«ƒ«∆∆¡«ƒƒ¿««≈∆¿¿∆≈«»«¿ƒ
.'eÎ Blk ÒÙBz el‡k ˙e„Á‡‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÒÙBz‰ Èk ,‰¯BzaL ‰Ê ˜ÏÁ Ìb ‚ÈO‰ el‡Îe¿ƒƒƒ«≈∆∆∆«»ƒ«≈≈∆ƒ»«¿¿ƒ≈À

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯‰ ‰lbL ¯‰f‰ È�ewz „BÒƒ≈«…«∆ƒ»»«ƒƒ¿∆«

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
חשון א יום



רּבא ְִַָָאדרא נ

אי לגּלאה. דאצטריְך ּכמה ּדאׁשּתארּו, ּכתרין ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָלתלת
דכּל סתימא עּתיק קּמי א.ניחא ְְִִִֵַַָָָֹ

ּומתחוורןותאנא ּתרין ואיּנּון עינא. האי סתים לא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
הויואתחּזרּו)ס"א( לא ימינא. הּוא ּכּלא לחד. ְְְְֲֲִִֵָָָָָֹ

ּביּה)ס"א( בעילית ולא אדמיְך, ולא נאים לא ׂשמאלא. ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּכּלא, על אּגין הּוא עליּה. ּדאּגין מאן לית ְְִִִֵֵַַָָָָָֹנטירּותא.
מּתזנן עינא דהאי ּומאׁשּגחּותא ּכּלא. על אׁשּגח ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹוהּוא

ְֻּכּלהּו.

יכליןּתאנא, לא חדא, רגעא אסּתים דא עינא אי ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
פקיחא. עינא אקרי ּכְך ּבגין כּלהּו, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֻלקּיימא
עינא דאׁשּגחּותא. עינא קּדיׁשא. עינא עּלאה. ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָעינא

,e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ÔÈÏaelÓ Ô‰k‰ ˜B„ˆ e�Èa¯Ï ˜Ècˆ È¯t .4(.‡"� Ûc 'Á ÔÓÈÒ)Èa¯ :Ï"ÊÂ ¿ƒ«ƒ¿«≈»«…≈ƒ¿ƒ¿»≈»≈ƒ»««ƒ
‡e‰L È�tÓ ,¯‰Ê È�ewz Ì˙B‡ ‡¯˜Â ,˙"ÈL‡¯a ˙lÓaL ÌÈ�t 'Ú‰ Á˙Ùe ‰lb È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆«ƒ»»«»»ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ¿»»»ƒ≈…«ƒ¿≈∆

,'eÎÂ ‰¯Bza ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÊ�bL Êe�b‰ ¯B‡‰ ‡e‰Â ,Ê"¯ ‡i¯ËÓÈb ¯"B‡Â ,¯B‡ ÔBLÏÏÚL ¿¿ƒ«¿ƒ»»¿»«»∆¿»«»»«»¿∆«
ÚM ‰Ó Ïk Ôw˙Ï Ì„‡‰ ˙ÏÎÈa ‰È‰È ‰Ê È„ÈB˙B‡ C¯·È ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰·eLz È„È ÏÚ ÂÈÏÚ ¯· ¿≈∆ƒ¿∆ƒ…∆»»»¿«≈»«∆»«»»«¿≈¿»¿«¿≈∆¿»≈

‚ÏMk Ê‡Â ,˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LMÓ ˙B‡·e ˙B¯e„qL ,eÏl‰ ÌÈ�Mk ÌÎÈ‡ËÁ ‰È‰È Ì‡L C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«∆ƒƒ¿∆¬»≈∆«»ƒ«»∆¿»ƒ≈∆¿≈¿≈ƒ¿»«∆∆
.e�ÈaÏÈel‡L ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ÏeÏ‡ L„Áa ÌÈ�ewz‰ ¯ÙÒa „ÓÏÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ‚‰B� ÔÎÏÂ «¿ƒ¿»≈¬ƒƒ¿»≈ƒ¿…¿≈∆«ƒƒ¿…∆¡«¬∆∆¿≈¿»∆≈

È¯·c‰ Ïk ÌÚ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓÏ ˙Bi�L ˙BÁel‰ e�z� Ê‡L ÔBˆ¯ ÈÓÈ Ì‰ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰»«¿»ƒ≈¿≈»∆»ƒ¿«¿ƒ¿…∆«≈»»«»ƒ»«ƒ¿≈
.‰·eLz È„È ÏÚ Ïk‰ Ôw˙Ïe ,‰¯Bz(‰·eLz - ‰‡ÏÈÚ ‡nÈ‡ ˜"‰Bf‰). »¿«≈«…«¿≈¿»««ƒ»ƒ»»¿»

Ê"¯ ‡i¯ËÓÈ‚a ¯"B‡¿ƒ«¿ƒ»»
Y e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ıÈ�Ê‡˜Ó „Èbn‰Ï ¯‰Ê È�ewz ÏÚ Ï‡¯NÈ ¯B‡ ¯Ùqa .5Ûc - Â"Ï Ôewz) «≈∆ƒ¿»≈«ƒ≈…«¿««ƒƒ»¿ƒ¿»≈»≈ƒ«

(:Ê"Ú:B�BLÏ ‰ÊÂ ,Ô"k ‡¯˜� ‰ÊÂ ,Ê"¯ ‰i¯ËÓÈb ¯"B‡ Èk ,‡˙È¯B‡c ÈÊ¯Ó ‡e‰ ‰l‡b‰ ¯wÚ ¿∆¿ƒ««¿À»≈»≈¿«¿»ƒƒ«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
חשון ב יום



רּבא נאְִַָָאדרא

ע"א)ּדלא ק"ל נטּורא(ד� דהּוא עינא נאים. ולא אדמיְך ְְְְְִִֵַָָָָָ
כתיב האי ועל דכּלא. קיּומא דהּוא עינא (éìùîּדכּלא. ְְְְְִִֵַַָָָָֹֹ

(áë.יברְך אּלא יבֹורְך ּתקרי אל יבֹורְך, הּוא עין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָטֹוב
לכּלא. מברְך ּומּניּה עין, טֹוב אתקרי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹּדהאי

לאסּתחאהותאנא, תּתאה, לעינא נהירּו לית ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ
חזי ּכד בר מאּוכמּותא ְֲִִֵֵַַַָָָמאדמימּותא

עּלאהאתסחי)ס"א(אתחזי)ס"א( דעינא חּוורא נהֹורא מהאי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ
דא עּלאה עינא נהיר ּכד ּדידע ולית עין. טֹוב ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָדאקרי

איהּו. ּבר דא תּתאה לעינא ואסחי ְְְִִֵֵַַַַָָָָָקּדיׁשא

ברּוחאּוזמינין דא למחמי עליֹונין, זּכאי צּדיקּייא, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
דכתיב, הּוא הדא áð)ּדחכמתא, äéòùé)עין ּכי ְְְְִִִִַָָָָ

,ÔÎ ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÚL¯‰Â ,ÔÎ È‰È Èz¯Ó‡ È�‡ ,L¯„na ·e˙kL ‰ÊÂ .„"BÒÈÓ „"BÒ ‰i¯ËÓÈbL∆ƒ«¿ƒ»ƒ¿∆∆»«ƒ¿»¬ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»ƒ¿ƒ…≈
‰ÈÊ¯Â ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ ‡È‰ ¯wÚÂ .eÓe˜È ‡Ï Ô"k ÏÚ ,ËLt‰ ‡l‡ ‰¯Bza ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L∆≈¿ƒ∆≈«»∆»«¿»«≈…»¿ƒ»ƒ»¿««»¿»∆»

e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa e�Ï ‰lb˙iL˙eÎÊa ,Ìe˜‡ ‰zÚ ,e‰ÈÈÙeb ÌÈi�Ú „MÓ ¯Ó‡� e�lL ¯Bc ÏÚÂ ,'eÎ ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈»¿»≈¿«∆»∆¡«ƒ…¬ƒƒ«¿«»»ƒ¿
,ÌÈ˙Ú·L ˙B˜wÊÓ‰ ÌM‰ ˙B¯Ó‡ÌÈˆB¯ Ì�È‡Â ÔeÎl‰˙È ·È·Ò ¯L‡ ÌÈÚL¯‰Ó e�¯ÓLÈ ÌM‰ C‡ ƒ¿«≈«¿À»ƒ¿»«ƒ««≈ƒ¿¿≈≈»¿»ƒ¬∆»ƒƒ¿«»¿≈»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙B„BÒÂ ÈÊ¯a‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ÌÏBÚ ÏL BÓe¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ¯·c ,˙elÊ Ì¯k Ì‰L ¿»≈¿«»∆≈¿ÀÀ¿»ƒ»¿ƒ¿∆»¿«»»
.ÌÓB¯È¿≈

Ê"¯ ;Ì"ÏBÚ Ô"B„‡ ;Û"BÒ Ô"È‡ ‡i¯ËÓÈ‚a ¯"B‡¿ƒ«¿ƒ»≈¬»»
·B�ÈcÓ CÏÓÈÏ‡ È·ˆ ·¯‰ e�È¯BÓÏ ‰lÎc ‡¯‚‡a .6(‡B·z ˙L¯t ˙¯ËÙ‰)ÈÓe˜' :B�BLÏ ‰ÊÂ , ¿«¿»¿«»¿≈»«¿ƒ¡ƒ∆∆ƒƒ«¿»«»»«»¿∆¿ƒ

'C¯B‡ ‡· Èk È¯B‡(‡ Ò ‰ÈÚLÈ),Ê"¯ ‰i¯ËÓÈ‚·e ,Ì"ÏBÚ Ô"B„‡ ,Û"BÒ Ô"È‡ ‰i¯ËÓÈ‚a ¯"B‡ , ƒƒ»≈¿«¿»¿ƒ«¿ƒ»≈¬»¿ƒ«¿ƒ»»
ÊÂ .e�Ï ¯"B‡ ‡e‰ ¯L‡ ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ‡e‰L,Ì"ÏBÚ Ô"B„‡ ˙eÎÏÓ „B·k ‰lb˙iL ,È"¯B‡ ÈÓe˜ e‰ ∆«»¬∆»¿∆ƒƒ∆ƒ¿«∆¿«¿¬»

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
חשון ג יום



רּבא ְִַָָאדרא נב

א יראּו. ּוכתיבּבעין צּיֹון. יי ּבׁשּוב ãé)ימתי. øáãîá)אׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ
עּלאה, טבא עינא ואלמלא יי. אּתה נראה ּבעין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָעין
למיקם עלמא יכיל לא תּתאה, לעינא ואסחי ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָּדאׁשּגח

חדא. ְִָָָרגעא

תּתאה,ּתאנא דעינא אׁשּגחּותא דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ
נהירּו ההּוא ועייל ביּה, עּלאה נהירּו אׁשּגח ְְְְִִִִֵַַַַָָָּכד
דכתיב הּוא הדא ּכּלא נהיר ּדמניּה בתּתאה. ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָֹּדעּלאה

יי. אּתה נראה ּבעין עין ְְְֲִִִֶַַַָָָאׁשר

âì)ּכתיב íéìäú)ּוכתיב יראיו. אל יי עין ã)הּנה äéøëæ) ְְְְִִִֵֵֵֶָָ
עיני זכּו, הארץ. ּבכל מׁשֹוטטים הּמה יי ְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָָעיני

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

הּקדֹוט) הזֹוהר ּבזכּות האחרֹונה נפלאֹותּבגלּות לאראנּו נזּכה ׁש ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ
‰‡¯˙a ‡˙eÏ‚a ‡c ‡�ÂÂ‚k(‰¯B‡È‰)‡�˜¯eÙc ¯B‡ e‰È‡c ,Ê"¯ ‰Â‰ dÈa ¯‰f‰ ¿«¿»»¿»»«¿»»«¿»«…«≈»»»¿ƒ¿¿»»

ÌÈi˜Ï ,‡˙ÈÈ¯˙·(ÂË Ê ‰ÎÈÓ)Ïk e‰È‡ ‡„Â ,˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk «¿«¿»¿«≈ƒ»ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿»¿»ƒ»
.‰t ÏÚ·„ ‡˙ÈÈ¯B‡a ÔÈÏ„zLÓc ÔÈl‡ ,ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ ,e‰eÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒ¿»««¿«ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆

‡e‰L LB„w‰ ¯‰f‰ e‰ÊÂ ,‰¯Bz‰ ÈÊ¯ ¯B‡ ‰lb˙i ‰�B¯Á‡‰ ˙eÏba ÔÎ BÓk :¯e‡a]≈¿≈«»»«¬»ƒ¿«∆»≈«»¿∆«…««»∆
" :˜eÒt‰ Ìi˜˙È CÎÂ ,‰Ïe‡b‰ ‡·˙ ‰Ê „enÏ È„È ÏÚÂ .Ï‡¯NÈ ÏL ˙e„t‰ ¯B‡ÈÓÈk «¿∆ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ∆»…«¿»¿»ƒ¿«≈«»ƒ≈

˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ,"Ïˆp� ,·¯ ·¯Ú ˙eÏb ‰fL ˙BiÏb‰ ÛBqa Ô‡k ÌbL ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ∆¿∆ƒ¿»∆«»««»À∆∆»≈∆«ƒ»≈

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰¯Bz‰ ¯B‡ ,Ê"¯ ‡e‰L ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ˙ÓÎÁ Ì‰Ï ‰lb˙� ¯·k Èk ,C"¯B‡ ‡· Èkƒ»≈ƒ¿»ƒ¿«»»∆»¿««»∆»«»¿«¿≈∆
.Ú„Bpk B˙eÎÏÓ „BÒa ˙Blb˙‰Ï ‰l‡b ‰È‰zƒ¿∆¿À»¿ƒ¿«¿«¿«»

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
חשון ד יום



רּבא נגְִַָָאדרא

הּמה יי עיני זכּו, לא דלעיּלא. עינא יראיו, אל ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָיי
דלּתּתא. עינא ְְְִֵַָָמׁשֹוטטֹות,

עינאּדתניא, ביּה ׁשלטא ּדלא יֹוסף זכה מה מּפני ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָ
טבא בעינא לאׁשּתּגחא ׁשּזכה מּפני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּביׁשא,

דכתיב, הּוא הדא èî)עיּלאה, úéùàøá)יֹוסף ּפרת ּבן ְִִִֵֵָָָָָֹ
ּכלֹומר עין. עלי ּפרת. ּבן הּוא אמאי עין. עלי ּפרת ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּבן

ּביּה. ּדאׁשּתגח עין סּבת ְְְִִִֵַַַַעל

נתןּוכתיב ּכי טעמא. מאי יבֹורְך, הּוא עין טֹוב ְְְִִִַַַָָָָ
חזי, ּתא חד. אקרי טעמא מאי לּדל. ְְְִִֵֵַַַַָָָָָמּלחמֹו
עינא ואית ימינא, עינא אית ּדתּתאה ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָּבעיניּה
לית הכא, אבל גווני. ּבתרי ּתרי, ואיּנּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָדׂשמאלא.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

"Ôa‰ Ïk" ‰ÊÂ ,LB„w‰ ¯‰f‰ „enla ˜ÒÚ È„È ÏÚ-„ÓBlL - Ôa ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ÈÓ «¿≈≈∆«ƒ«…««»¿∆»«≈ƒ∆ƒ¿ƒ«≈∆≈
"ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ" ,„Bq‰ ˙ÓÎÁ ÌÈa ÏBÏˆÏ Y "e‰ÎÈÏLz ‰"¯‡È‰" Y ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ˙‡∆«»«¿…»«¿ƒÀƒ¿¿»»¿««¿»««¿«

LB„w‰ ¯‰fa eÒ¯‚ÈÂ e„ÓÏÈ Ì‰ Ìb - ‰Ï‚pa e˜ÒÚ ‰zÚ „ÚL el‡ -.[ ≈∆««»»¿«ƒ¿∆«≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿«…««»
רבי) מהערב ׁשּיּנצלּו יׂשראל על התּפּלל הּנביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיֹונה

‰�BÈ ˙‡ ÚBÏ·Ï ÏB„b ‚c ‰"Â‰È ÔÓÈÂ ¯Á‡ ¯·c(‡ · ‰�BÈ),·ˆÚ e‰È‡c ,‡˙ei�Ú ‡c , »»«≈«¿«»»ƒ¿«∆»»»¬ƒ»¿ƒ∆∆
‡e‰ ‡c ,‰‚„ ‡a˜e� ‚„ ‡¯eÎc ,ÔB·vÚ dÈÏÈ„ ‡·˜e�Â(· ÌL)‰"Â‰È Ï‡ ‰�BÈ Ïlt˙iÂ ¿¿»ƒ≈ƒ»¿»»¿»»»»»«ƒ¿«≈»∆

‡¯Ó‡iÂ ‡�ÓÊ ‡e‰‰a ,Ï‡¯NÈc ÈBÚÓÏ ÈËÓ„ ‡˙ei�Ú„ ‡�ÙkÓ ,‰‚c‰ ÈÚnÓ Â"È‰Ï¡…»ƒ¿≈«»»ƒ«¿»«¬ƒ»¿»≈ƒ¿¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿»«…∆
¯ÓB‚Â ‰�BÈ ˙‡ ‡˜iÂ ‚cÏ ‰"Â‰È(‡È ÌL),‡˙ei�Ú ÔÓ ÔÈ‚‡B„c ÔB‰Ï„ ‰‚‡„„ ‡˜ÁB„a , «»«»≈∆»¿≈»¿¬»ƒ¿»»ƒ¿¿¬ƒƒ¬ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙eÏb ÔÓ Ôe˜ÙÈ ‡˜ÁBcÓ(ÁÎ-·Î ,· Ï‡eÓL)‡c .ÚÈLBz È�Ú ÌÚ ˙‡Â ƒ¬»ƒ¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ¿≈¿∆«»ƒƒ«»
‰‚‡„· ‡˙eÏb ÔÓ Ï‡¯NÈ Ôe˜ÙÈ„ ‡a�˙�„ ‰�BÈ„ ‰‡e·�(‡˜ÁB„a ‡"Ò).‡˙ei�Ú„ ¿»¿»¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»»ƒ¿»»¿¬»«¬ƒ»

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
חשון ה יום



רּבא ְִַָָאדרא נד

וכּלא סלקי, חד בדרּגא ותרווייהּו ׂשמאלא. ְְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹעינא
תרין. ולא חד, עינא כְך, ּובגיני ְְְְִִֵֵֵַַָָָימינא.

ּפקיחאותאנא, דאׁשּגחּותא. עינא ּדהּוא דא, עינא ְְְְְִֵֵַָָָָָָָָ
וחּדאן ּתדיר. חייכאן ּתדיר,וחזאן)ס"א(ּתדיר. ְְְִִִַַַָָָָָָ

ּובאּוכמא ּבסּומקא ּדכלילן לתּתאה, הכי הוי ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָּדלא
ּפקיחא תדיר הוה ולא גווני, ּבּתלת דליּהס"א(ּובחּוורא, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ

סּוטראגבינא) גבהנא סּודרא)ס"א(ּדלית ּגביני דליּהס"א(כליּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ

ּדמכּסאן) ּבגביני כתיב,עיניּה ּדא ועל עינא. ãî)על íéìäú) ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
יי. תיׁשן לּמה èé)עּורה á íéëìî).עיניָך יי ּפקח ְְְִֵֶַַָָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Ì‰ Y ‰�BÈ ˙‡ ÚÏ·Ï ‰ˆB¯L ,‰‚‡„Ï ÏLÓ� ‚c‰ :˜eÒtÏ ÛÒB� ¯e‡a :¯e‡a]≈≈««»«»ƒ¿«ƒ¿»»∆»ƒ¿…«∆»≈
Úe„iM ,Ï"Á¯ B‚eÊ ˙a ˙È�BÏÙe Ì"Ó C"Óq‰ È„È ÏÚ ‡aL ,˙ei�Ú BÊ ‰‚‡„e ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»¬ƒ∆»«¿≈«»∆≈¿ƒ«∆»«

,BÊ ‰‚‡„Ï ÌÈÓ¯Bb ˙È¯a‰ Ì‚t ÔÎÂ ÒÚk‰L·¯ ·¯Ú‰ ˙lÚt ‰È‰z BÊÂÏlt˙‰ Ck ÏÚÂ . ∆«««¿≈¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆¿À«»≈∆«¿«»ƒ¿«≈
B˙B‡·e ,ÌÈÚn‰ Ï‡ ÚÈbnL ·Ú¯Â ˙ei�ÚÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ ÏÈviL ÂÈ˜Ï‡ '‰ Ï‡ ‡È·p‰ ‰�BÈ»«»ƒ∆¡…»∆«ƒ∆ƒ¿»≈≈¬ƒ¿»»∆«ƒ«∆«≈«ƒ¿

·e˙kL BÓk ,˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ e‡ˆÈ ˙B¯v‰ ˙‡Ò ‡lÓ˙È ¯L‡k ÔÓf‰(ÁÎ-·Î · Ï‡eÓL), «¿««¬∆ƒ¿«≈¿««»≈¿ƒ¿»≈≈«»¿∆»¿≈

"ÚÈLBz È�Ú ÌÚ ˙‡Â[.ÌÏ‡‚ÈÂ ÌÚÈLBÈ Ê‡ ˙ei�Úa Ï‡¯NÈ eÈ‰È ¯L‡kL ÊÓB¯ "„enÏ·e) ¿∆«»ƒƒ«≈∆«¬∆ƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»≈¿ƒ

(˙B�BÈÒ�‰Â ˙ei�Ú‰ ÏkÓ ÌÈÏv� LB„w‰ ¯‰BÊ‰. «««»ƒ»ƒƒ»»¬ƒ¿«ƒ¿

יׂשראל,יא) ׁשל נח ּתבת ולהיֹות להגן ּכח לֹו ׁשּיׁש ּבצּדיק ׁשּנתּדּבק ידי על ּתהיה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּגאּולה
הּקדֹוׁש הרׁשּב"י ְִַַָָהּוא

,Ôe˜ÙÈ ‡�ÈÓÈ·e(.„� Ûc)e‰È‡„ ,‡�ÈÓÈa ¯M˜˙‡„ È�Ú e‰È‡ ÔÈÓÏÚ È"Á ˜Ècˆc ÔÈ‚a ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿««ƒƒ»¿ƒ
ÔB‰a ¯Óz‡c Ï‡¯NÈ„ ‡�ÂÂ‚k ,ÁÒt(Ê ÊË Ï‡˜ÊÁÈ)È‰È‡ ‰�BÈ È‡‰Â ,‰È¯ÚÂ ÌB¯Ú z‡Â ∆«¿«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿∆¿≈¿«¿≈¿∆¿»¿«»ƒƒ

.Á� ˙·È˙„ ‰�BÈ»¿≈«…«

חודשי לימוד
לחודש ג

שנתי לימוד
חשון ו יום



רּבא נהְִַָָאדרא

ּדלאּכד ּולמאן לטב. ּדאתּפקח למאן אית אתּפקח, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָ
אתערב ועינא ּדאתּפקח למאן ווי לטב. ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָאתּפקח
מאן עינא. ּומכּסיא לקבליּה, אתחזי וסּומקא ְְְְְְֲֳִֵֵֵַָָָָָָָָּבסּומקא,
חּוור דעינא. טבא יֹומין, עּתיק אבל מּניּה. ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָיׁשּתזיב
למאן חּולקיּה, זּכאה חּוורי. ּכל ּדכליל חּוור חּוור. ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָּבגֹו
כתיב וּדאי ּדא ועל מּנייהּו. חּוור חד עּלויּה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָּדיׁשּגח

ּוכתיב יבֹורְך. הּוא עין á)טֹוב äéòùé)לכּו יעקב ּבית ְְְֲִִֵַַָֹ
יי. באֹור ְְְְֵָָונלכה

ּדא)ּתאנא, ּכל ולא(עם מּכּלא, סתים ּדעּתיקא ׁשמיּה ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹ
ּדאֹומי חד, אתר מן ּבר ּבאֹורייתא, ְְְְְֲִִֵַַַַָָמתּפרׁש

ּדכּתיב, לאברהם, אּפין áë)זעיר úéùàøá)נׁשּבעּתי ּבי ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
ּוכתיב, אּפין. ּדזעיר נאם יי. çî)נאם úéùàøá)יברְך ּבָך ְְְְְְְִִִֵֵַָָֻֻ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

BÓˆÚ ÌÈOÓL ˜Ècv‰ ˙eÎÊa ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa e‡ˆiL Y Ôe˜ÙÈ ‡�ÈÓÈ·e :¯e‡a]≈ƒƒ»ƒ¿∆≈¿¿∆∆¿«¬ƒƒ¿««ƒ∆≈ƒ«¿

˙BÎ¯a Ï"ÊÁ e¯Ó‡L BÓk È�Úk(:ÊÈ Ûc)˙a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ·¯ ¯Ó‡ ‰„e‰È ·¯ ¯Ó‡ : ¿»ƒ¿∆»¿¬«¿»«»««¿»»««¿»»«

È�a ‡�È�ÁÂ È�a ‡�È�Á ÏÈ·La ÔÈ�Bf� Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙¯ÓB‡Â ·¯BÁ ¯‰Ó ˙‡ˆBÈ ÏB˜≈≈«≈¿∆∆»»»Àƒƒƒ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ

Ï‡¯NÈ ·vÓ ÏÚ ÌM‰ ‚lcL ÁÒta BÓÎe ,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ·e¯Á ·˜a BÏ Èc«¿«¬ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»¿«∆«∆ƒ≈«≈«««ƒ¿»≈

,˙BiÎÊ e�Ï ÔÈ‡M elÙ‡ ‰�B¯Á‡‰ ‰l‡ba e�Ï‡‚È Ck ,ÌÏ‡‚e˜Ècˆa ˜ac˙pL È„È ÏÚ ¿»»»ƒ¿»≈«¿À»»«¬»¬ƒ∆≈»¿À«¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ

ÁÈË·‰L LB„w‰ È"aL¯‰ ‡e‰ ,Ï‡¯NÈ ÏL Á� ˙·z ˙BÈ‰ÏÂ Ô‚‰Ï Ák BÏ LiL‰kÒ) ∆≈…«¿»≈¿ƒ¿≈«…«∆ƒ¿»≈»«¿ƒ«»∆ƒ¿ƒ«À»

(:‰Ó ÛcÈ‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌeMÓ ‰ÈÓ¯È Èa¯ ¯Ó‡ ‰i˜ÊÁ ¯Ó‡Â :¯ËÙÏ È�‡ ÏBÎÈ «¿»«ƒ¿ƒ»»««ƒƒ¿¿»ƒ«ƒƒ¿∆«»¬ƒƒ¿…

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון ז יום



רּבא ְִַָָאדרא נו

ּוכתיב ּדלעיּלא. יׂשראל èî)יׂשראל, äéòùé)אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
יֹומין עּתיק ותנינן ּדא. קאמר ליׂשראל אתּפאר, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבָך

ׁשּפיר. והאי והאי ְְֲִַַַָאמרֹו

æ)ּכתיבּתניא, ìàéðã)רמיו כרסוון ּדי עד הוית חזה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
הּוא. מאן רמיו, ּכרסוון יתיב. יֹומין ְְְְִִִִַָָָָועּתיק
דא. ּכרסייא ואתקין ּבקּיּומְך קּום יהּודה, לרּבי ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָאמר

ּכתיבאמר יהּודה, æ)רּבי ìàéðã).ּדינּור ׁשביבין ּכֹורסייּה ְְְְְִִִִִִֵַָָ
טעמא. מאי כרסּייא. האי על יתיב יֹומין ְְְְְִִִַַַַָָָֻועּתיק
לא כרסּייא, האי על יתיב לא יֹומין עּתיק אי ְְְְִִִִַַַַָָָָָָּדתניא
ּכד כּורסייא. ההּוא מּקּמי עלמא, לאתקּיימא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָיכיל

לּכפייא עליּה יֹומין עּתיק לההּואאתּכפייא)ס"א(יתיב ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰zÚ „Ú È˙‡¯·pL ÌBiÓ ÔÈc‰ ÔÓ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ÌÈÓÁ¯a ‰l‡‚Ï ‰kÊ� Ôk ,'eÎÂ , ∆»»»Àƒ«ƒƒ∆ƒ¿≈ƒ«»»¿≈ƒ¿∆ƒ¿À»¿«¬ƒ
.[ÔÓ‡ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈»≈

היסוריםיב) מתמתקים הקדוש הזוהר לימוד ידי ˜�"‚.)על Û„ ‡˘�)

"ËÙ˘ÓÂ ˜Á ÂÏ Ì˘ Ì˘" ·Â˙Î˘ ‰Ó ÂÏ ˘¯ÈÙÂ ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯‰Ï ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰�ÙÂ]
[¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÔÙÂ‡·,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯Â[,¯Â„ ÏÎ·˘ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙· ˙ˆˆÂ�˙Ó Í˙Ó˘�˘] ¿«¿»¿≈»»
,Ca ÌÈi˜˙‡ Ônz[·Â˙Î˘ ‰Ó ,Í· ÌÈÈ˜˙� ˙ÂÏ‚· Ì˘]ËtLÓe ˜Á BÏ ÌN ÌLÂ�ÈÈ‰] «»ƒ¿«»»»»…ƒ¿»

,Ë"ËÓ·˘ ‰�˘Ó È¯„Ò ‰˘˘· ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰¯Â˙‰ ˙Â˘·Ï˙‰˙˜ÂÏÁÓÂ ‡È˘Â˜ Ì‰· ˘È˘
[,‰ÎÏ‰‰ Ô·Ï˙Ó˘ „Ú ÌÎÂ˙· ¯Ó¯Ó˙Ó ‡Â‰Â ,˙Â¯È¯ÓÂ.e‰q� ÌLÂ[˘¯ÙÓÂ]È‡‰·e ¿»ƒ»¿«

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון ח יום



רּבא נזְִַָָאדרא

מהאי דנטיל ּבעידנא ׁשּליט. ּדרכיב ּומאן ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָכּורסּייא,
קדמאה ּכּורסייא אחרא, ּכּורסייא על ויתיב ְְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֻכרסייא,
יֹומין. עּתיק ּביּה דרכיב איהּו אּלא ׁשלטא ּדלא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרמיּו,
בְך וייתי ארחְך, יתּתּקן יהּודה, לרּבי ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאמר

יֹומין. ִִֵַמעּתיק

כתיבותא àî)חזי, äéòùé)אחרֹונים ואת ראׁשֹון יי אני ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ
סטרֹוי. מּכל סתים והּוא הּוא, ּכּלא הּוא. ְְֲִִִִָָָֹאני

אׁשּתמֹוד(ּבהאי) ּבחֹוטמא ּתאנא, ּפרצּופא.חֹוטמא. ע ְְְְְִַַַָָָָָָָ

מהותא ע"ב)חזי, ק"ל אּפין.(ד� לזעיר עּתיקא, ּבין ְְִִִֵֵֵַַַָָָ
ּומחד חּיין, נּוקּבא מחד ּדחֹוטמא מאריּה ְְִֵֵֵַַַָָָָָּדא
ּדביּה פרּדׁשקא, הּוא חֹוטמא. האי ּדחּיין. חּיין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָנּוקּבא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

.¯zÈ‰Â ¯eÒÈ‡ e‰È‡c ,Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚÔÈ�Ú ‡Â‰ Ì˘Ó˘ Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚ·Â] ≈«««»»¿ƒƒ¿≈∆
Í‡ÏÓ „ˆÓ˘ ‰�˘Ó È¯„Ò ‰˘˘ ‡È‰˘ ‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙‰ È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰„ ,¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡

[‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ· ÌÓˆÚ ÂÚ‚ÈÈ˘ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙‰ ÂÏÚ˙È ,Ë"ËÓÔepÈ‡·e¿ƒ
,C„È ÏÚ ÔÈÈlb˙‡c ÔÈÊ¯[,Í„È ÏÚ ÂÏ‚˙�˘ ˙Â„ÂÒ‰ ÂÏ‡·Â].ÌÈn‰ e˜zÓiÂ[Â�ÈÈ‰„] »ƒ¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ¿¿««ƒ

ÔÈÈLe˜ ÔepÈ‡ Ïk ,C„È ÏÚ ÔÈÈlb˙‡c ‡ÈÈÊ¯a Ôe˜zÓ˙È ÈÎ‰ ,‡¯Na ˙˜zÓÓc ÁÏnk«∆«¿«¿¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ¿»
,˙B˜BÏÁÓeÂÏ‚˙�˘ ˙Â„ÂÒ‰ ÁÎ· Â·˘ÈÈ˙ÈÂ Â˜˙Ó˙È ÍÎ ,¯˘·‰ ˙‡ ˙˜˙ÓÓ‰ ÁÏÓÎ] «¿

ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ô�È‡˘ Ï"ÊÁ È¯Ó‡Ó ‰ÓÎ ˘È ÈÎ ,˙˜ÂÏÁÓ‰Â ˙ÂÈ˘Â˜‰ ÂÏ‡ ÏÎ Í„È ÏÚ
[,„ÂÒ‰ Í¯„ ÏÚ ‡Ï‡,‰t ÏÚ·c ‡˙ÈÈ¯B‡c Ô¯È¯Ó ÔÈÈÓc‰¯Â˙‰ Ï˘ ÌÈ¯Ó‰ ÌÈÓ ÈÎ] ¿«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«∆

[,˙ÂÈ˘Â˜‰ ˙ÓÁÓ ‰¯Â˙· ¯Ó ÌÚË ÂÓÚË˘ ‰Ó Â�ÈÈ‰„ ,‰Ù ÏÚ·˘ÈÓ Ô˜È˙Ó e¯„‰˙‡ƒ¿¬»¿ƒ»≈
,‡˙ÈÈ¯B‡.[.ÌÈ˜Â˙Ó ‰¯Â˙‰ ÈÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÊÂÁ ˙Â„ÂÒ‰ È„È ÏÚ] «¿»

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון ט יום



רּבא ְִַָָאדרא נח

סליחה. ליּה וקרינן אּפין. לזעיר דחּיי, רּוחא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָנׁשיב
דרּוחא. אתּבּסמּותא רּוח, נחת ְְְְִַַַַָָוהּוא

נפיק(מהכא)ּדנפיקּדרּוחא רּוחא חד נּוקבי, מאיּנּון ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
לאּתערא אּפין. חירּוס"א(לזעיר סטרין, מּכל חּיין ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

ּדחּיין) חּיין סטרי, דחּיי,מּכל רּוחא וחד דעדן. ּבגנּתא ליּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
חכמּתא. למנּדע ּדדוד, לבריּה לזמנא זּמין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּדביּה
סתימאה, מּמֹוחא רּוחא ונפיק אּתער נּוקּבא, ְְְְִִִִֵַַָָָָָָּומההּוא

ּדכּתיב, מׁשיחא, מלּכא על לאׁשראה àé)וזּמין äéòùé) ְְְְְְִִִִַַַַָָָָ
ּוגבּורה עצה רּוח ּובינה חכמה רּוח יי רּוח עליו ְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָונחה
רּוחא והא רּוחין, ארּבע הכא הא יי. ויראת ּדעת ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָרּוח
בקּיּומְך. יֹוסי רּבי קּום תלת. אמאי אמרינן. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָחדא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,CÏÈc ÔÈ¯eÒÈÂ[,‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰Ï ÚÈ‚Ó˘ ¯Úˆ‰ Â�ÈÈ‰„ ,ÍÏ˘ ¯Úˆ‰Â ÌÈ¯ÂÒÈ‰Â] ¿ƒƒƒ»
,Ô˜È˙Ó CÏ ÔB‰È ,C„È ÏÚ ÔÈÈlb˙‡c ÔÈl‡ ÔÈÊ¯aÂÈ‰È Í„È ÏÚ ÌÈÏ‚˙Ó˘ ÂÏ‡‰ ˙Â„ÂÒ·] ¿»ƒƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿»≈»¿ƒƒ

˙ÂÏÚÓ ˙‡ ‚È˘Ó Ì„‡˘ÎÂ ,ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ˙ÂÏÚÓ ˙‡ Â‚È˘È „ÂÒ‰ È„È ÏÚ ÈÎ ,ÌÈ˜Â˙Ó ÍÏ
[,Ì‰· ÁÓ˘È ÌÈ¯ÂÒÈ‰.ÔÈ¯·Úc ÔÈÓÏÁk ,CÏÈc ÔÈ˜Ác Ïk CÏ Ôe¯„‰ÈÂÏÎ ÍÏ Â¯ÊÁÈÂ] ƒ«¿»»«¬ƒƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ

,[Ì�È‡Â ÌÈ¯·ÂÚ˘ ˙ÂÓÂÏÁ ÂÓÎ ÍÈÏÚ Â¯·Ú˘ ˙Â¯ˆ‰.Á''ÏÓ ÔÂÂ˙‡ CeÙÈ‰a ,Ì''ÏÁÂ«¬…¿ƒ«¿»∆«
.‡¯Na ˙È ˙˜zÓÓc[,¯˘·‰ ˙‡ ˙˜˙ÓÓ‰ Á"ÏÓ ‡È‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÍÂÙÈ‰· Ì"ÏÁ ˙ÏÓÂ] ¿«¿¿««ƒ¿»

È¯eqÈ Ûe‡.ÌÈ˜˙ÓÓ Ô[,ÌÂÏÁ ÂÓÎ ÂÈ‰È ÁÏÓÎ ÌÈ˜˙ÓÓ˘ ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ÍÎ].‰eÓ˜e‡c ‰Ók ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿¿»
ÌÈÓÎÁ‰ Â¯‡È·˘ ÂÓÎ](‡"Ú '‰ Û„ ˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓ ÔÈÚ).[

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון י יום



רּבא נטְִַָָאדרא

לאקם מׁשיחא, דמלּכא ּביֹומֹוי ואמר. יֹוסי רּבי ְְְְְִִִֵַַָָָָָ
ּדכּתיב, חכמּתא, לי אליף לחד, חד (äéîøéיימרּון ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

(àìידעּו כּלם ּכי וגֹו', רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֻולא
עּתיק יּתער זמנא, ּובההּוא ּגדֹולם. ועד למּקטּנם ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָאֹותי
וכד דכּלא, סתימאה מּמֹוחא דנפיק רּוחא ְְְְִִִִַָָָָָָֹיֹומין,
ּומאן עּמיּה. יּתערּון ּדלּתּתא רּוחין ּכל ּדא, ְְְֲִִִִִֵַַָָָיׁשלֹוף

איּנּון ואיּנּון(תרין)איּנּון. אּפין. ּדזעיר קּדיׁשין ּכתרין ְְְְִִִִִִִִִִֵַַ
ּדיהבי אחרנין, רּוחין ואיּנּוןס"א(איּנּוןדהכי)ס"א(ׁשיתא ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

אחרּנין) תלת ּדכלילן איּנּון רּוחין תלת רּוחין, רּוחׁשיתא ּדכּתיב ְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָָ
יי. ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח ּובינה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָחכמה

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

מישראליג) הרשעים – הסיגים בירור
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ ÔÈ¯eÒÈ Ô¯„‰˙Ó ÌÈÚL¯ÏÂÁÏÓ ÂÓÎ ÌÈ¯ÂÒÈ‰ Â¯ÊÁÈ ÌÈÚ˘¯ÏÂ] ¿»¿»ƒƒ¿«¿»ƒƒ∆«¿ƒ

[,˙ÈÓÂ„Ò,ÌÈ�ÈÚ‰ ˙‡ ‡nÒÓ È‰È‡c˙ÂÏÚÓ ˙‡ Â‚È˘È ‡Ï ÈÎ ,ÌÈ�ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÂÂÚÓ ‡Â‰˘] ¿ƒƒ¿«≈∆»≈«ƒ

[,Ï‡¯˘È ÏÏÎÓ Â‡ˆÈÂ Ì‰· ÂËÚ·ÈÂ ÁÈ˘Ó ÈÏ·Á· ÌÈ¯ÂÒÈ‰e‰a ‡ÓÈi˜ÏÌ‰· ÌÈÈ˜Ï] ¿«¿»¿

[·Â˙Î˘ ‰Ó('Î ‡È ·ÂÈ‡).‰�ÈÏÎz ÌÈÚL¯ È�ÈÚÂ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,'‰ ·ÂË· ˙Â‡¯Ï ÂÎÊÈ ‡ÏÂ] ¿≈≈¿»ƒƒ¿∆»

Â¯¯·˙È ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Â˙�ÂÓ‡· Â„ÓÚÈ‰ ˙Â‡¯Ï Ï‡¯˘È ˙‡ Ì‰· ˙ÂÒ�Ï ‰"·˜‰ ‰˘ÚÈ
.[Â�·Ï˙ÈÂ

ÔepÈ‡Â(·''Ú ‚''�˜ Û„),‡ÈiÚÈM¯ ·¯ ·¯Ú[,ÌÈÚ˘¯‰ ·¯ ·¯Ú‰ Ì˙Â‡Â]e‰a ÌÈi˜˙Èc ¿ƒ≈∆««ƒ«»¿ƒ¿«»¿

,‡�ÓÊ ‡e‰‰a[·Â˙Î˘ ‰Ó ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È· Ì„Â˜ ÌÈÈ˜˙È˘]('È ·È Ï‡È�„)e�aÏ˙ÈÂ e¯¯a˙È ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿

.ÌÈÚL¯ eÚÈL¯‰Â ÌÈa¯ eÙ¯vÈÂ˘È˘ ˙Â�ÈÁ·‰ ÏÎ Ï˘ ¯ÂÓ‚‰ ¯Â¯È· ‰È‰È Ê‡ ÈÎ] ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

[˘¯ÙÓÂ ,Ï‡¯˘È·.‰�LÓ È¯‡Ó ÔepÈ‡ :e�aÏ˙ÈÏÚ Â¯¯·˙È˘ ‰�˘Ó ÈÏÚ· Ì‰ ÂÏ‡] ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יא יום



רּבא ְִַָָאדרא ס

èë)ּכתיבּדתנינן, à íéîéä éøáã)ּכּסא על ׁשלמה וּיׁשב ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ּוכתיב é)יי. à íéëìî).לּכּסא מעלֹות ׁשׁש ְְֲִִֵֵַַָ

איּנּון ׁשיתא ּבׁשבעה. למיתב זּמין מׁשיחא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּומלּכא
ּכמה ׁשבעה. הא ּדעלייהּו, יֹומין דעּתיק ְְְְְְִִִַַָָָָָורּוחא

אחרּנין)דאּתמר. תלת ּדּכללינן איּנּון רּוחי רּבי(תלת ליּה אמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
דאתי. לעלמא ינּוח רּוחָך ְְְְֲִֵָָָָׁשמעֹון,

ּכתיבּתא æì)חזי, ìà÷æçé)רּוחֹות מארּבע יי אמר ּכה ְְְִֵֵַַַָָָָֹ
עבּדי מאי עלמא, רּוחי ארּבע וכי וגֹו'. הרּוח ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹּבאי
ורּוחא איּנּון. תלת יּתערּון. רּוחי ארּבע אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָהכא.
נפקין ּדא, יּפּוק ּדכד הוֹו. והכי ארּבע, סתימא ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָדעּתיקא

אחרנין. ּתלתא ּבגֹו ּדכלילן ּתלתא, ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָעּמיּה

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

[,‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ È„È.‡nÚ ¯‡Lc ‡LÈ„˜ ‡Ú¯Ê ÔepÈ‡ :eÙ¯vÈÂÏ˘ ˘„Â˜ Ú¯Ê Ì‰ ÂÏ‡] ¿ƒ»¿ƒ«¿»«ƒ»ƒ¿««»

Â ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ ˙ÂˆÓ È„È ÏÚ Â¯¯·˙È˘ ÌÚ‰ ¯‡˘[,‰˜„ˆ,·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰Â‰Ê] ¬»ƒ¿ƒ

[·Â˙Î˘( 'Ë ‚È ‰È¯ÎÊ).ÛÒk‰ ˙‡ ÛB¯vk ÌÈzÙ¯veÌÈ�˙Â�˘ ÛÒÎ‰ È„È ÏÚ Â�ÈÈ‰„] ¿«¿ƒƒ¿∆«∆∆

[,‰˜„ˆÏ.·¯ ·¯Ú ÔepÈ‡ ,ÌÈÚL¯ eÚÈL¯‰Â.[Ï‡¯˘È ÏÏÎÓ Â‡ˆÈ˘ ·¯ ·¯Ú‰ Ì‰ ÂÏ‡] ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈∆«

ּומגֹוגיד) ּגֹוג מּמלחמת ּולהּנצל - נח ּבתבת להיּכנס יזּכּו הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעֹוסקים
[·Â˙Î˘ ‰ÓÂ](·È Ï‡È�„),‰Ïa˜ È¯‡Ó ÔepÈ‡ ,e�È·È ÌÈÏÈkNÓ‰ÂÈÏÚ· Ì‰ ÂÏ‡] ¿««¿ƒƒ»ƒƒ»≈«»»

[,‰¯Â˙‰ ˙Â„ÂÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰Ï·˜‰ÔB‰a ¯Óz‡c[Ì‰· ¯Ó‡�˘]('‚ ·È Ï‡È�„)ÌÈÏÈkNÓ‰Â ¿ƒ¿«¿¿««¿ƒƒ

.ÚÈ˜¯‰ ¯‰Êk e¯È‰ÊÈ[Â�ÈÈ‰Â],¯‰f‰ ¯ÙÒ È¯˜‡c ,‡c ¯‰Êa ÔÈÏczLÓ ‡˜c ÔepÈ‡ ÔÈl‡ «¿ƒ¿…«»»ƒ«ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿…«»¿ƒ¿≈≈∆«…«

˙‡ ÔÈ·‰Ï ÌÓˆÚ ÌÈÚ‚ÈÈÓ˘ ¯ÓÂÏÎ ,¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ‡¯˜�‰ ‰Ê‰ ¯Â‡· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ Ì‰ ÂÏ‡]

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יב יום



רּבא סאְִַָָאדרא

דכלילוזּמין רּוחא חד לאּפקא הּוא בריְך קדׁשא ְְְְְִִִַַַָָָָָֻ
הרּוח. ּבאי רּוחֹות מארּבע ּדכּתיב ְְְִִִִֵַַַָֹֻמּכּלהּו.
רּוחֹות מארּבע אּלא ּכאן, כתיב לא ּבאי רּוחֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָֹארּבע
חד למילף יצטרכּון לא מׁשיחא, דמלּכא ּוביֹומי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבאי.
ּכּלא. ידיע רּוחין. מּכל ּדכליל דלהֹון רּוחא ּדהא ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹלחד,

ּוגבּורה עצה ּובינה מּׁשּום(רּוח)חכמה יי. ויראת ּדעת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ
מארּבע ּכתיב, ּכְך ּבגין רּוחי. מּכל ּדכלילא ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָרּוחא
עּלאין דרּגין ּבׁשבעה ּדכלילן ארּבע ּדאיּנּון ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָרּוחֹות,
דעּתיקא רּוחא ּבהאי כלילן ּדכּלהּו ותאנא, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָֻּדאמרן.
דחֹוטמא. לנּוקּבא סתימאה מּמֹוחא ּדנפיק ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָדעּתיקין,

דעּתיקוּתא חֹוטמא לחֹוטמא. חֹוטמא בין מה חזי, ְְְִֵֵַַָָָָָָָָ
אּפין, דזעיר חֹוטמא סטרֹוי. מּכל חּיין ְְִִִִִִֵַַָָָיֹומין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

[,ÂÈ¯·„ ˜ÓÂÚ,Á� ˙·È˙k e‰È‡cÒ�Î‰Ï ÂÎÊ ‡Ï Á� ˙·È˙˘ ÂÓÎ ,Á� ˙·È˙Î ‡Â‰˘] ¿ƒ¿≈«…«
[¯Ó‡˘ ‰ÊÂ ,ËÚÓ ‡Ï‡ ¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ˙�·‰· Ò�Î‰Ï ÂÎÊÂÈ ‡Ï ÍÎ ,ËÚÓ ‡Ï‡ ‰·

.‡˙eÎÏnÓ Ú·LÂ ,¯ÈÚÓ ÌÈ�L da ÔÈLpk˙ÓcÔÓ ‰Ú·˘Â ¯ÈÚ· ÌÈ�˘ Â· ÌÈÙÒ‡�˘] ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿∆«ƒ«¿»
[,‰�È„Ó‰ ÏÎÓ Â�ÈÈ‰„ ,˙ÂÎÏÓ‰ÔÈ�ÓÊÏe[˜¯ Ê‡ ,¯Â„· ˙ÂÎÊ ÔÈ‡˘Î ÌÈÓÚÙÏÂ]„Á‡ ¿ƒ¿ƒ∆»
ÔB‰·c .‰ÁtLnÓ ÌÈ�Le ,¯ÈÚÓ[¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ÂÎÊÈ˘ ÂÏ‡· ÈÎ]ÌÈi˜˙È‰Ó] ≈ƒ¿«ƒƒƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»≈

[·Â˙Î˘(·Î ‡ ˙ÂÓ˘)„Bli‰ Ôa‰ Ïk[,‡˘È„˜ ‡ÓÈ‡Ó ˙Â„ÏÂ�‰ ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰] »«≈«ƒ
.e‰eÎÈÏLz ‰¯B‡i‰,'‰ ¯Â‡ ÔÂ˜È¯ËÂ� ‰"¯Â‡‰ ˘¯Â„]¯"Â‡ÈÏ ÂÓÎ ‰"¯Â‡È‰ ¯ÓÂÏ ˘È „ÂÚÂ) «¿»«¿ƒ

(‰ÓÈÈ¯ˆÓ ÌÈ‡·‰ Ù"‰Ú È"˘¯) ,‰˙ÏÈÁ˙· 'ÏÎ ‰�Â¯Á‡ ‡‰„‰ÊÂ ¯"Â‡ È‰ÈÏ ÔÂ˜È¯ËÂ� ¯"Â‡È‰ÏÂ ,
[(˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ ¯ÙÒ· ‰Ï‚˙ÓÂ ,‰¯Â˙· ÊÂ�‚‰ ¯"Â‡,‡c ‡¯ÙÒc ‰¯B‡ ‡„Â¯Â‡‰ Â‰ÊÂ] ¿»»¿ƒ¿»»

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יג יום



רּבא ְִַָָאדרא סב

áë)ּכתיב, á ìàåîù)תאכל מּפיו ואׁש ּבאּפֹו עׁשן עלה ְְְִִִֵֵַָָָָֹ
ּכד נּור, ּדליק עׁשן ּומההּוא ּבאּפֹו, עׁשן עלה ְְִֵַַַָָָָָָָוגֹו'.
מּמּנּו מהּו מּמּנּו. ּבערּו ּגחלים לבתר. ּתננא ג'(סליק ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אׁשא.נֹוסחי) מההּוא חֹוטמא, מההּוא עׁשן. מאֹותֹו . ְֵֵֵֵֵַַָָָָָ

לצּלאהּתאנא, בעי סבא המנּונא רב הוה ּכד ְְֵַַַַָָָָָָָָָָ
מתּפלל, אני החֹוטם לבעל אמר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָצלֹותיּה,

דכּתיב, והיינּו מתחּנן. אני החֹוטם çî)לבעל äéòùé) ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַ
אמרֹו. יֹומין לעּתיק קרא האי לְך, אחטם ְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָּותהּלתי

וׁשבעיןּתנא, וחמׁשה מאה ּתלת דחֹוטמא, אֹורכא ְְְְְְְֲִִִַָָָָָָָ
וכּלהּו חֹוטמא. ההּוא מן אתמּליין ְְְְְִִִַַָָָָֻעלמין,
דתּקּונא תּוׁשּבחּתא האי אּפין. ּבזעיר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמתּדּבקין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

[,Â¯Â‡· ˙Â‡¯Ï ÂÎÊÈ˘ ‰Ê‰ ¯ÙÒ Ï˘.CÏÈc ‰aÈÒ ÏÚ ‡lÎÂÍÏ˘ ‰·ÈÒ ÏÚ ‡Â‰ ÏÎ‰Â] ¿…»«ƒ»ƒ»

.[ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÓ˘�· ˘·Ï˙Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ ,ÍÁÎ·Â

הׁשּתּדלטו) ולא ׁשּלהם הּממֹון ּבׁשביל הארץ עּמי ׁשהם הּׁשקצים עם ועסק הׁשּתּדל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹירבעם
הּגלּות אריכת סּבת וזֹוהי – ּבתׁשּובה יׂשראל את ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

[¯Ó‡˘ ‰ÊÂ].‡c ÌÈ¯b Ô‡Óe[,˙ÂÏ‚‰ ˙ÂÎÈ¯‡ ˙‡ Ì¯‚ ÈÓÂ]·¯BÚÌÚ·¯È Â�ÈÈ‰„] «»ƒ»≈

,·¯ÂÚÎ Ì‰È�Ù ¯ÈÁ˘‰Â Ï‡¯˘È ˙‡ ‡ÈËÁ‰Â ‡ËÁ˘(Â˙ÂÁÈÏ˘· ÔÓ‡� ‡Ï˘ ·¯ÂÚÎ ‡Â‰„ „ÂÚÂ)[

.‰�Bik ,‡�ÓÊ ‡e‰‰a ‡‰z z�‡cÏ˘ ‰�ÂÈÎ ‡È‰‰ ˙Ú· ‰È‰˙ ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰˙‡ ÈÎ] ¿«¿¿¿≈¿«ƒ¿»«»

[˙Â�Ó‡�· ‰˙ÂÁÈÏ˘ ‰˙˘Ú˘ Á�,CÓLa È¯˜‡c ‡¯Á‡ ÁÈÏLcÂ�ÈÈ‰„ ¯Á‡ ÁÈÏ˘ ÈÎ] ¿»ƒ««¬»¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÍÓ˘· ‡¯˜�‰ ÌÚ·¯ÈÏ‡¯˘È ÍÏÓ ‰È‰˘ „ÂÚÂ) ÌÂ˘‰ ˙ÙÈÏ˜Î ÂÈ�Ù· ÂÈ‰ Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÏÎ ÈÎ)

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יד יום



רּבא סגְִַָָאדרא

ולא אתחזּון יֹומין, דעּתיק ּתּקּוני וכל הּוא. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָדחֹוטמא
לכּלא. אתחזּון ולא מּדין, למארי אתחזּון ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵָָָֹאתחזּון,

בדיקנאּפתח ידֹוי ּדאֹוׁשיט מאן ווי ואמר, ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָ
סתימא טמירא קּדיׁשא, ּדסבא עּלאה, ְְְִִִִִַַָָָָָָָָיּקירא

מּכּלא)נ"א( וסתים ּדיקנאטמיר תּוׁשּבחּתא. דההיא ּדיקנא ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹ
ּתּקּונֹוי. מּכל ויּקיר עּלאיןדסתים ידעין דלא ּדיקנא ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָ

ּתּוׁשּבחין. דכל תּוׁשּבחּתא דהיא ּדיקנא ְְְְְְְִִִִַַָָָָָותּתאין.
למחמי דיקרב וקּדיׁשא נביאה נׁש ּבר הוי דלא ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּדיקנא
דלּבא. טּבּורא עד בׂשערֹוי ּתלייא דהיא ּדיקנא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָליּה.
דטמירין. טמירא ּדיּקירין. יּקירא כתלּגא ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָחּוורא

ּדכּלא. דמהימנּותא ְְְְְִֵֵָָָֹמהימנּותא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

(ÍÏÓ ÔÂ¯Â˘È· È‰ÈÂ Â· ¯Ó‡�˘ Â�È·¯ ‰˘ÓÎÂ[(¯„‰˙‡ ‡ÏÂ ,‡˙ÈÓ„˜a ÁÏzL‡c ·¯BÚk»≈¿ƒ¿¿«¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»
,‡˙eÁÈÏLa,Â˙ÂÁÈÏ˘· ¯ÊÁ ‡ÏÂ ‰·È˙‰ ÔÓ ‰ÏÈÁ˙· Á� ÂÁÏ˘˘ ·¯ÂÚÏ ‰Ó„� ‡Â‰] ƒ¿ƒ»

,‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ¯ÈÊÁ‰Ï Â˙ÂÁÈÏ˘ ‰˘Ú ‡Ï ÌÚ·¯È ÔÎÂ ,Â˙ÂÁÈÏ˘· ÍÏÈÏ ‰ˆ¯ ‡Ï ÈÎ
[‡Ï‡,ÔB‰a ¯Óz‡c ,ÌÈv˜Ma ÏczL‡c(·"Ú ËÓ Û„ ÌÈÁÒÙ ˙ÎÒÓ·).ı˜L ı¯‡‰ ÈnÚ ¿ƒ¿¿««¿»ƒ¿ƒ¿«¿«≈»»∆∆∆

[,ı˜˘Ï ÌÈÏ˘Ó�˘ ı¯‡‰ ÈÓÚ Ì‰˘ ÌÈˆ˜˘‰ ÌÚ ˜ÒÚÂ Ï„˙˘‰˘],ÔB‰Ïc ‡�BÓÓ ÔÈ‚a¿ƒ»»ƒ¿
[,ÂÏ Â�˙�˘ Ì‰Ï˘ ÔÂÓÓ‰ ÏÈ·˘·]‡Èi˜È„vÏ ‡¯„‰‡Ï dÈ˙eÁÈÏLa ÏczL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ≈¿»«¿»¿«ƒ«»

.‡˙·eÈ˙a[,‰·Â˘˙· ÌÈ˜È„ˆ Ì‰˘ Ï‡¯˘È ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Â˙ÂÁÈÏ˘· Ï„˙˘‰ ‡Ï]elÈ‡k ¿ƒ¿»¿ƒ
.dÈ¯‡Óc ‡˙eÁÈÏL „È·Ú ‡ÏÏÈ·˘· Â�Â˜ ˙ÂÁÈÏ˘ ‰˘Ú ‡Ï ÂÏÈ‡Î ÂÏ ·˘Á� ÔÎÏÂ] »»ƒ¿ƒ»¿»≈

.[Â„È ÏÚ ˙ÂÏ‚‰ Ì¯‚� ÔÎÏ ,‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ ÁÏ˘�˘ ‰Ó‡Ï ÂÏÈ‡Î ¯Ó‡ ÚÂ„Ó ˙Â˘˜‰Ï ˘ÈÂ)

¯Ó‡ ‰ÓÏÂ ,Â˙ÂÁÈÏ˘ ‰˘Ú ‡Ï ˘ÓÓ È¯‰ ,„È·ÚÂÏÈ‡Î?

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
טו חשוןיום



רּבא ְִַָָאדרא סד

ע"א)ּבצניעּותאּתאנא, קל"א ּדהאי(ד� ּדספרא, ְְְְִִִַָָָָ
מאּודנֹוי, נפיק דכּלא, מהימנּותא ְְְְְִִֵֵָָָָֹדיקנא
וחפי, וסליק ונחית קּדיׁשא, ּדפּומא סֹוחרניּה ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָונחית

דיּקירא(סּגי)ּבתקרּובּתא חּוורא טבא, ּדבּוסמא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
ונחיתדּבדיקניּה)ס"א( נחית)ס"א(. דדיקניּה יּקירא ּבׁשּקּולא,חּוורא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָ

ׁשלימא, מהימנא יּקירא, דיקנא הּוא טּבּורא. עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָוחפי
רבּות ּדמׁשח מּבּועין נביעין, עׂשר ּתלת ּביּה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַּדנגּדין

מתּתּקנא. ּתּקּונין עׂשר ּבתלת ְְְֲִִִִַַַָָָטבא,

וׁשאריּתּקּונא מּלעיּלא, ׂשערא מתּתּקן קדמאה. ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדסליק ריׁשיּה, דׂשער תּקּונא ְְִִִֵֵֵַַָָמההּוא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÌÈ˘ÂÚ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ�È�· ÌÈ�Â· Ì‰ ˙Ó‡·˘ ÌÈ�·¯Ï ÊÓÂ¯˘ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ
,ÌÂÒ¯Ù ‰·¯‰ ÌÚ ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÔÂÓÓ‰ ˙„ÓÁÏ ˜¯ ‡Â‰ Ì˙�ÂÂÎ ˙Ó‡· Í‡ÂÏÈ‡Â ,

,‰ÏÂ‡‚Ï ‚Â‡„ÏÂ ‰·Â˘˙· Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰Ê˘ ¯˜ÈÚ‰ÌÈ˘ÂÚ ‡Ï ‰ÊÔÎÏÂ ,
¯Ó‡"ÂÏÈ‡Î"‡Ï˘ ‰‡Â¯ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ˜¯Â ,ÔÂÓ‰ ÌÈ˘ÂÚ˘ ÌÈ·˘ÂÁ ıÂÁ ÈÙÏÎ„

,ÌÂÏÎ ÌÈ˘ÂÚ‰˘Â„˜‰ ‰�ÈÎ˘‰ ¯ÚˆÓÂ Ï‡¯˘È ÏÏÎÓ Ì‰Ï ˙ÙÎÈ‡ ‡ÏÂ4¯Â‡ ÔÈÈÚ)
.(Ï"ÁÓ¯‰Â Â"Á¯Ó‰ Ì˘· ¯‰ÂÊ‰

.4:ÔÈ„·Ú e‰ÈÈÓ¯‚Ï ÔÈ„·Úc „ÒÁ Ïk ,‡˙ÈÈ¯B‡a ÔÈÏczLÓc Ôe�È‡ Ïk eÏÈÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»»∆∆¿»¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ
¯‰Ê È�ewz ÔBLÏ ‰ÊÂ(:‚"Ú Ûc 'Ï Ôewz)‡l‡ ,Áe¯Â È‡Ó ,ÌÈn‰ È�t ÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Â : ¿∆¿ƒ≈…«ƒ«¿«¡…ƒ¿«∆∆«¿≈««ƒ«¿«∆»

ÔÈ‚a ,‡˙ÈÈ¯B‡a È˜qÚ˙Óc Ôe�È‡ ÏÚ ·ÈL� Áe¯ È‡‰ ,‡˙eÏ‚a ˙˙Á� ‡z�ÈÎL„ ‡�ÓÊa È‡cÂa¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¬«¿»»««»ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿«¿»¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון טז יום



רּבא סהְִַָָאדרא

דאּודנין, פתחא מּקּמי ונחית מאּודנֹוי, לעיּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבתּקּונֹוי
דפּומא. ריׁשא עד טבא, בׁשּקּולא חּוטא ְְְִֵַַָָָָָָּבחד

דפּומא,ּתּקּונא מריׁשא ׂשערא מתּתּקן (וסליק)ּתניינא. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ׁשקיל. ּבתּקּונא דפּומא, אחרא ריׁשא ְְֲִִֵַַָָָָָעד

מאמצעּתּקּונא דתחֹותּתליתאה. דהאי)ס"א(יתא ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

חד נפיק נּוקבין, ּתרין מּתחֹות ְְְִִִֵַָָָחֹוטמא,
מהאי ּומליא ארחא, ּבההּוא אתּפסק וׂשערא ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָאֹורחא,
סֹוחרניּה ׁשלים מתּקּונא ׂשערא, גיסא ּומהאי ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָגיסא,

אֹורחא. ְְַָּדההּוא

ׂשעראּתּקּונא מתּתּקן ּפּומא,(ונחית)רביעאה. ּתחֹות ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָ
ׁשלים. ּבתּקּונא חדא, לריׁשא חדא ְְְִִֵֵֵָָָָָָָמריׁשא

,ÔB‰È¯BÁa ‡˙�ÈLc ÔÈÎÈÓc Ôe�È‡ ÈÎ‰ ‡ÓÈÈÂ ,‡Ï˜ „È·Ú˙‡ Áe¯ È‡‰Â ,e‰ÈÈ�Èa ˙ÁkzL‡„ ‡z�ÈÎL¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿«≈«¿¿««ƒ¿¬ƒ»»¿≈»»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈
Úc�ÓÏ e�˙ÏÎÒ ‡Ïa ‡aÏ ÔBÎÏ ˙È‡c ,‡z�ÈÎL Èa‚Ï e¯Ú˙‡Â eÓe˜ ,‡aÏc ÔÈÓÈË‡ ÔÈ�ÈÈÚ ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ«¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»À¿¿»¿ƒ¿«

.eÎÈ�Èa e‰È‡Â ,da»¿ƒ≈«¿
‰„O‰ ıÈˆk BcÒÁ ÏÎÂ 'eÎ ‡¯˜ ¯ÓB‡ ÏB˜ ‰lÓ„ ‡Ê¯Â(Â Ó ‰ÈÚLÈ)ÔÈ„·Úc „ÒÁ Ïk , ¿»»¿ƒ»≈¿»¿»«¿¿ƒ«»∆¿«¿»»∆∆¿»¿ƒ

,'eÎ ÔÈ„·Ú e‰ÈÈÓ¯‚Ï ÔÈ„·Úc „ÒÁ Ïk ,‡˙ÈÈ¯B‡a ÔÈÏczLÓc Ôe�È‡ Ïk eÏÈÙ‡Â ,ÔÈ„·Ú e‰ÈÈÓ¯‚Ï¿«¿«¿»¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»»∆∆¿»¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ
‰Ïa˜„ ‰ÓÎÁ· ‡Ï„zL‡Ï Ô‡Ú· ‡ÏÂ ,‰LaÈ ‡˙ÈÈ¯B‡Ï ÔÈ„·Úc Ôe�È‡ ÔÈl‡cB�BLÏ Ô‡k „Ú ,'eÎ. ¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«»»¿»»»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿«»»«»¿

:‰�ÈÎMÏ CÓÒe „ÚÒ ‡e‰ ˙Ó‡a ¯‰f‰ „enÏ˜"Ó¯‰ ÌLa ‰nÁ‰ ¯B‡ ÔBLÏ ‰ÊÂÛc ¯‰Êa) ƒ«…«∆¡∆««¿««¿ƒ»¿∆¿««»¿≈»««¿…««

('· „enÚ ‰"˜‡Ó ¯‰fa ÌÈ˜ÒBÚ e�‡L el‡ ˙B¯B„a ¯Ó‡z Ì‡Â :‡e‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ ,¯ÓÈÓÏ ‡kÈ‡ È «¿ƒ…«¿≈∆»¿ƒ«…««ƒ»¿≈«¿≈«∆
,ÁÈLn‰ ¯Bc ÔB¯Á‡‰ ¯Bc „Ú ¯zÒ� ‰È‰È BÓˆÚa ¯Ùq‰L ÌÈ�ewza „ÈÚ‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa «̄ƒƒ¿∆«≈ƒ«ƒƒ∆«≈∆¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«»«¬«»ƒ«
,˙eÏba ‰Ê Ï‡ CÓqÏ 'Èz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ „ÁÈÏ ˙‡f‰ ‰ÓÎÁ‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ÏB„b C¯ˆ Èkƒ…∆»≈∆«»¿»«…¿«≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆∆«»

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יז יום



רּבא ְִַָָאדרא סו

אחרא,ּתּקּונא ארחא נפיק ּפּומא ּתחֹות חמיׁשאה. ְְֲֲִִִַָָָָָָָָ
ארחין ּתרין ואּלין דלעיּלא, דארחא ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָּבׁשּקּולא

מּכאן. מּכאן ּפּומא, על ְִִִִַָָָרׁשימין

מּלרעּתּקּונא ונפיק וסליק ׂשערא, מתּתּקן ׁשּתיתאה. ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ
תקרּובּתא וחפי דפּומא. לריׁשא ְְְְְְֵֵֵַָָָָלעיל
ונחית דלעיּלא. דפּומא ריׁשא עד טבא, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָדבּוסמא
דפּומא. תּתאה דאֹורחא ּדפתחא לריׁשא ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָׂשערא

ּתּפּוחין,ּתּקּונא ּתרין ואתחזן ׂשערא, ּפסיק ׁשביעאה. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻ
ויאן ׁשּפירן טבא, דבּוסמא ְְְְְְִַַָָָָָָָּבתקרּובּתא
דכתיב, הּוא הדא עלמא, אתקיים ּבגיניהֹון ְְְְְְֱִִִִֵֵֵָָָָָלמחזי.

(æè éìùî).חּיים מלְך ּפני ְְִֵֶֶַּבאֹור

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,‰�BÈc ‡Ê¯ ÌÈi˜˙È C·e[,‡È·�‰ ‰�ÂÈ Ï˘ „ÂÒ‰ ÌÈÈ˜˙È ‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰˘Ó Í·Â] »ƒ¿«≈»»¿»
,‡nÈ ÈÓB‰˙c ÔÈ˜ÓÚa Ï‡Úc[,ÌÈ‰ ÌÂ‰˙ È˜ÓÚ· Ò�Î�˘]e˜ÈÓÚa z�‡ ÏeÚÈz ÈÎ‰ ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿≈«»»ƒ≈«¿¿«¬ƒ

,‡˙ÈÈ¯B‡ ÈÓB‰˙c[,‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÂ‰˙ È˜ÓÂÚ· ‰˙‡ Ò�ÎÈ˙ ÍÎ],·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰‰Ê] ƒ¿≈«¿»¬»ƒ¿ƒ
[‡È·�‰ ‰�ÂÈ ¯Ó‡˘(· ‰�ÂÈ).ÌÈnÈ ··Ïa ‰ÏevÓ È�ÎÈÏLzÂ.[‰¯Â˙‰ ÌÈ ÏÚ ÊÓÂ¯‰] ««¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ

(L·cÓ ˜B˙Ó). »ƒ¿«

„ÚÒÂ CÓÒ ˙BNÚÏ ˙ezÓ‡a Ba e˜ÒÚÈ Ì‡ ˙B‡¯Ï ,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯Bca ¯‰f‰ ¯Ùq‰ ‰lb˙� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«»«≈∆«…«««∆»«¬ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ«¬∆∆¿««
.‰�ÈÎMÏ«¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יח יום



רּבא סזְִַָָאדרא

סֹוחרניּתּקּונא דׂשערי חּוטא חד נפיק ּתמינאה. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
טּבּורא. עד ּבׁשּקּולא ותליין ְְְְְִִַַַָָָָּדדיקנא,

דיקנא,ּתּקּונא ׂשערי ּומתערבין מתערי ּתׁשיעאה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָ
ּבׁשּקּולא, דתליין ׂשערי איּנּון נפקי(ּדתליין)עם ולא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּדא. מן ִָָּדא

ּדיקנא,(מתערבין)עׁשיראה.אּתּקּונ תחֹות ׂשערי נחּתין ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ
ּדיקנא. תחֹות ּבגרֹונא ְְְְְִִַָָָוחפיין

ּומתׁשערןּתּקּונא נימא, מן נימא נפקין ּדלא סר. חד ְְְְִִִִִִַַָָָָָָָ
ׁשלים. ְְִִָּבׁשיעּורא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

זֹוטז) לצים מֹוׁשב איזה יׁשב. לא לצים nËÓ‡‰(ÈÏÈÏ"˙)ּובמֹוׁשב ‡È‰L .·¯ ·¯Ú ÏL Ìn‡ ְִִֵֵֵֶַַָָֹƒ»∆∆∆«∆ƒ¿«¿»
Ì‰È�Èa ÌÈ·LBiL ÌÈ˜ÈcvÏ Ì·LBÓa ÌÈ‡nËÓ ·¯ ·¯Ú ÔÎÂ .‰·LBÓa ‰c�k¿ƒ»¿»»¿≈∆∆«¿«¿ƒ¿»»««ƒƒ∆¿ƒ≈≈∆

¯‰BÊ È�ewz·e(·"Ú Ê"Î Ûc ‚"È Ôe˜Èz)˜eÒt‰ ÏÚ˙ˆÚa CÏ‰ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ È¯L‡ ¿ƒ≈«ƒ«««»«¿≈»ƒ¬∆…»««¬«
ÌÈÚL¯- LÈ‡‰ ÏL B˙l‰˙e È¯L‡ - 'Â‚ÂÌÈ‡ËÁ C¯ca ,ÌÈÚL¯ ˙ˆÚa CÏ‰ ‡Ï ¯L‡ ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»∆»ƒ¬∆…»««¬«¿»ƒ«∆∆«»ƒ

·LÈ ‡Ï ÌÈˆÏ ·LBÓ·e „ÓÚ ‡Ï.(‡ ˜eÒt ‡ ˜¯t ÌÈÏÈ‰z) …»«¿»≈ƒ…»»¿ƒƒ∆∆»

.LÈ‡‰ È¯L‡¯Ó‡� ‰ÈÏÚÂ ÌÈL‡¯‰ ÏÎÏ L‡¯ .‰"È‰‡ ¯L‡ ‰"È‰‡ ‡e‰(Ê ¯ÈL) «¿≈»ƒ¬∆…¿»»»ƒ¿»∆»∆¡«ƒ

.„È ÏL ÔÈÏÈÙz BÊ .ÔÓb¯‡k CL‡¯ ˙l„Â .L‡¯ ÏL ÔÈÏÈÙz ‰ÊÂ .ÏÓ¯kk CÈÏÚ CL‡…̄≈»«ƒ««¿∆¿∆¿ƒƒ∆…¿««…≈¿«¿»»¿ƒƒ∆«
È¯L‡‰ ‰Êa ˙·Ï ÌÈÁaLÓ B·e(˙a ÌL È¯L‡ ÌL ˙"ÈL‡¯a Ôk ÏÚÂ)·e˙kL ‡e‰ ‰Ê˙ÈL‡¯a) ¿«¿ƒ¿«»∆»«¿≈¿«≈¿≈ƒ≈«¿≈≈«∆∆»¿≈ƒ

(Ï‰ÎBÊ ÈÓ {‰LB„w‰ ‰�ÈÎM‰ ˙‡ ÌÈÏÚnL ÌÈ˜Ècv‰ Ì‰} .˙B�a È�e¯M‡ Èk È¯L‡a¿»¿ƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒƒ∆«¬ƒ∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆
·BË ˙Úc‰ ıÚ ÏL „vÓ ‰Ú¯ ‰ˆÚ ‡È‰L .ÌÈÚL¯ ˙ˆÚa CÏ‰ ‡Ï ¯L‡ ,‰nL Ò�kÈÏƒ»≈»»¬∆…»««¬«¿»ƒ∆ƒ≈»»»ƒ«∆≈«»«

חודשי לימוד
לחודש ד

שנתי לימוד
חשון יט יום



רּבא ְִַָָאדרא סח

ּופּומאּתּקּונא ּפּומא, על ׂשערי תליין ּדלא ּתריסר. ְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
ליּה. סחֹור סחֹור ׂשערי ויאן סטרֹוי, מּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָאתּפני

מּכאןּתּקּונא ּדיקנא, ּבתחֹות ׂשערן ּדתליין ּתליסר. ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
מחּפיין ׁשּפירא. ּביקרא יאה, ּביקרא ְְִִִִַַָָָָָָָָָּומּכאן,

אתחזי לא טּבּורא. אנּפילאתחזאה)ס"א(עד מּכל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ
חּוורין, ׁשּפירין ּתּפּוחין איּנּון ּבר ּדבּוסמא, ְְְִִִִִִַַַַָָָתקרּובא
אּפין. לזעיר חדּו ּומחזיין לעלמא, חּיין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּדמּפקין

מּבּועיןּבתליסר ּתליסר ונפקין נגּדין אּלין, ּתּקּונין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָ
ּדלּתּתא. איּנּון לכל ונגּדין רבּות, ְְְְְְִִִִַַַָָּדמׁשח
מׁשחא, מההּוא ּומׁשיחין מׁשחא. ּבההּוא ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָונהרין
אתרׁשים אּלין ּתּקּונין ּבתליסר אּלין. ּתּקּונין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵָָּדבתליסר

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

.Ú¯Â(LÁ�Â Ï"‡ÓÒ ‰Ê .ÌÈÚL¯‰ ÈÓ)¯Ó‡pL eÊ .ÌÈ‡hÁ C¯c ‰ÊÈ‡ .„ÓÚ ‡Ï ÌÈ‡hÁ C¯„·e ¿«ƒ»¿»ƒ∆¿»»¿∆∆«»ƒ…»«≈∆∆∆«»ƒ∆∆¡«
da(Ï ÈÏLÓ).'Â‚Â ‰Èt ‰˙ÁÓe ‰ÏÎ‡ ˙Ù‡�Ó ‰M‡ C¯c Ôk.·LÈ ‡Ï ÌÈˆÏ ·LBÓ·e »ƒ¿≈≈∆∆ƒ»¿»»∆»¿»»¬»ƒ»¿»≈ƒ…»«

BÊ ÌÈˆÏ ·LBÓ ‰ÊÈ‡(˙"ÈÏÈÏ)ÔÎÂ .‰·LBÓa ‰c�k ‰‡nËÓ ‡È‰L .·¯ ·¯Ú ÏL Ìn‡ ≈∆«≈ƒƒ»∆∆∆«∆ƒ¿«¿»¿ƒ»¿»»¿≈
(¯‰BÊ‰ ÈnÚËÓ) ·¯ ·¯Ú(1))(,Ì‰È�Èa ÌÈ·LBiL ÌÈ˜ÈcvÏ Ì·LBÓa {‡} {1} ÌÈ‡nËÓ ∆∆««¿«≈««¿«¿ƒ¿»»««ƒƒ∆¿ƒ≈≈∆

.‰c�k‰È‰Â Ba ¯Ó‡� .‰¯Bz‰ ÏL L‡¯‰Â ¯˙k‰ ‡e‰L .È¯L‡ B˙B‡a ˜·„˙nL ÈÓe ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈∆«∆∆¿»…∆«»…«¿»»
:{3} ÏBaÈ ‡Ï e‰ÏÚÂ Ba ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ıÚ ‰ÊÂ .ÌÈÓ È‚Ït ÏÚ Ïe˙L ıÚkÈ·È˙�) ¿≈»««¿≈»ƒ¿∆≈««ƒ∆∆¡«¿»≈…ƒ¿ƒ≈

(¯‰BÊ‰{‡} : ««

˙B¯v‰ ÏÎÂ ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa ˙‡ ÌÈ·kÚn‰ Ì‰ ·¯ ·¯Ú‰L e�Ï eÏÈb Ï"ÊÁÂ ˙BÈ‰¡«¬«ƒ»∆»∆∆«≈«¿«¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¿»«»
Ì˙ÓÁÓ·Á¯� ˙BÓB˜Ó ‰‡¯Ó e�ËwÏ ,˙BÓB˜Ó ‰a¯‰a ‰fÓ ‡ÏÓ LB„w‰ ¯‰BÊ‰Â , ≈¬»»¿«««»»≈ƒ∆¿«¿≈¿»«¿«¿∆¿ƒ¿»

:‡ÏÙ� Û˜È‰ae(‡ ˙B‡ ˙BÙÒB‰a ¯‰BÊ‰ È·È˙� ‰‡¯).(¯‰BÊ‰ ÈnÚËÓ)(1)( ¿∆∆ƒ¿»¿≈¿ƒ≈««¿»«¿«≈««

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כ יום



רּבא סטְִַָָאדרא

מּתרי ּדעּתיקין. ּדעּתיק דכּלא, סתימאה יּקירא, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּדיקנא
וכל אנּפין, דזעיר אנּפֹוי נהירין ּדאנּפֹוי, ׁשּפירן ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָתּפּוחין

נהיריןחיזּור)ס"א(חיּוור לתּתא, ּדאשּתכחן וׁשּושן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּתליסר ּתּקּונין דלעיּלא. נהֹורא מההּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָּומתלהטין
בתּקּונֹוי, ּדיקנא ּובׁשלימּות ּבדיקנא, אׁשּתכחּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָאּלין,
ביּה ּתלי דיקניּה, ּדחמי ּדכל נאמן. נׁש בר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָאתקרי

נּותא.מהימ ְְֵָ

ּדתלייןּתאנא אּלין ּתּקּונין ּתליסר דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבׁשביעאה יּקירא, מׁשּתּכחי(מנהֹון)ּבדיקנא ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ

ּומאן דרחמי. ּתרעי בתליסר ּומתּפּתחי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָּבעלמא,
ּתּקּוני בתליסר ּדאֹומי ּכמאן לאּומאה, ידיּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָּדאֹוׁשיט

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

המּובטחֹות:יז) הּטֹובֹות לכל יזּכּו הם לגאּולה, ּומאמינים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָהּמצּפים
,¯Ó‡Â ÈÒBÈ Èa¯ Á˙t(‡Ó ‰ÈÚLÈ)ÔÈÓÊ .'B‚Â Ca ÌÈ¯Áp‰ Ïk eÓÏkÈÂ eLB·È Ô‰ »««ƒƒ¿»«¿«¿»≈≈¿ƒ»¿»«∆¡ƒ»¿»ƒ

¯Ó‡˜c ,Ô‡·Ë Ôe�È‡ Ïk .Ï‡¯NÈÏ „aÚÓÏ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ËBL˜ È‡È·� È„È ÏÚ... ¿»¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»≈»ƒ»»¿»¬««¿≈¿ƒ≈¿
(...˙eÏ‚a Ì‰ÈÏÚ eÏ·ÒÂ ,˙Ó‡‰ È‡È·� e‡a�˙pL ˙B·Bh‰ Ïk ˙‡ Ï‡¯NÈÏ ˙BNÚÏ ‰"a˜‰ „È˙Ú)È·Ï ÔÈÏÊ‡ Ï·‡ »ƒ«»»«¬¿ƒ¿»≈∆»«∆ƒ¿«¿¿ƒ≈»¡∆¿»¿¬≈∆¿»¬»»¿ƒ¿≈

,‡˙ÈÈ¯B‡a ÔÈ·È˙k Ô‡ÓÁÂ ,ÔÎÁn ‡˜c ,Ô‡·Ë Ôe�È‡ Ïk Ô‡ÓÁÂ ,ÔÈ¯ÙÒ ÔÈÁ˙t ,˙BL¯„Óƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ¿«»»»ƒ»»¿»¿«»¿«»»¿ƒƒ¿»¿»
...ÔB‰˙BÏ‚a ÔÈÓÁ�˙Óe ,e‰ÈÈÏÚ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ÔBÏ ÁË·‡„¯L‡k „ÓÚÓ e˜ÈÊÁ‰ Ï‡¯NÈÂ) ¿«¿«¿»¿ƒ¬«¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈∆¡ƒ»√»«¬∆

(...˙"È˘‰ ÁÈË·‰L ˙B·Bh‰Â ˙BÁË·‰‰ Ïk ˙‡ ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯ÙÒa e‡¯ÌÈ¯Áp‰ Ïk eÓÏkÈÂ eLB·È Ô‰ ,‡c ÏÚÂ »ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆»««¿»¿«∆ƒ¿ƒ««∆ƒ¿«»≈≈¿ƒ»¿»«∆¡ƒ
.‡�ÓÊ ‡e‰‰a .‡c ‡˙eÏ‚a EÏÚ‡ Ê‚¯a ÔB‰È¯ÈÁ� BÙ˜˙‡„ .Ea ÌÈ¯Áp‰ Ïk È‡Ó .Ea¿«»«∆¡ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ≈¿…∆««¿¿»»»¿«ƒ¿»

.Ï‡¯NÈÏ ÔB‰Ï ÔeÓÁÈ„ ÔÈ·Ë ÏkÓ eÓÏkÈÂ eLB·ÈÌei˜Ï ‰tÈˆÂ ÔÈÓ‡‰L ÈÓ ˜¯L ‡È·p‰ ‡a�˙‰ ‰Ê ÏÚÂ) ≈¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿∆¿¿¿ƒ¿»≈¿«∆ƒ¿«≈«»ƒ∆«ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ»¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כא יום



רּבא ְִַָָאדרא ע

אמר ּבכּמה. אּפין ּבזעיר אּפין. ּבאריְך האי ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָדיקנא.
דתּקּונא ּבסלסלא וסלסל ּבקּיּומְך, קּום יצחק, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָלרּבי

יתּתּקנּון.בדיקנא)ס"א(דמלּכא היאְך קּדיׁשא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ואמר,קם ּפתח יצחק, æ)רּבי äëéî)נֹוׂשא ּכמֹוָך אל מי ְְִִִִֵֵַַָָָָָ
וגֹו'. ליעקב אמת ּתּתן וגֹו', ירחמנּו יׁשּוב וגֹו', ְְְְְֱֲֲִֵֵֶַַָָֹעֹון
נפקין וכּלהּו הכא, אתחזּון מכילין ּתליסר ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָֻּתאנא,

ּדתיּקּוני רבּות ּדמׁשח מּבּועין ע"ב)מּתליסר קל"א (ד� ְְְְִִִִֵֵַַַ
דטמירין. טמירא דעּתיקין. עּתיקא קּדיׁשא, ְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָּדיקנא
טמיר. ולא טמיר וסתים, טמיר דדיקנא ּתּקּונא ְְְְִִִִִִָָָָָָָָָּתנא,

ידיע. ולא ידיע ּבתּקּונֹוי סתים. ולא ְְְְְִִִִִַַָָָָסתים

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Á¯ÎeÓ ·¯ ·¯Ú‰ ˙tÈÏ˜Ó Ïˆ�È‰Ï ‰ˆB¯‰Â Y Ï·‰‰ È¯Á‡ eÎÏ‰ Èk eÓÏkÈÂ eLB·È ·¯ ·¯Ú‰Â ,‰Ïe‡‚a ÁBÓNÏ ‰kÊi ‡e‰ ‰‡e·p‰«¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»¿»≈∆«≈¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈«∆∆¿»∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»≈∆«¿«

(Ïean‰Ó ‰ÏÈv‰L Á� ˙·È˙k ,LB„w‰ ¯‰BÊa ˜BÒÚÏ.(·"Ú Á"Ù˜ Ûc ‡O˙ Èk ˙L¯t LB„w‰ ¯‰BÊ) ««¿««»¿ƒ«…«∆ƒƒ»≈««««»»»«ƒƒ»«

ׁשהּצילהיח) נח ּכתיבת הּקדֹוׁש, בזֹוהר לעסֹוק מּוכרח רב הערב מקליּפת להינצל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹהרֹוצה
ֵַַמהּמּבּול

,‡ÈÈÚÈ˘¯ ·¯ ·¯Ú Ôe�È‡Â(·¯ ·¯Ú‰Ó˘ ÌÈÚL¯‰ Ì˙B‡Â),‡�ÓÊ ‡e‰‰a e‰a ÌÈÈ˜˙È„ ¿ƒ≈∆«¿ƒ«»¿»»¿»ƒ¿¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿¿«ƒ¿»
(:·e˙k‰ ÁÈLn‰ ˙‡Èa È�ÙÏ Ì‰a ÌÈÈ˜˙È)(·È Ï‡i�c)eÚÈL¯‰Â ÌÈa¯ eÙ¯vÈÂ e�aÏ˙È e¯¯a˙È ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈ƒ««»ƒ««»»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

.ÌÈÚL¯(Ï‡¯NÈa ¯eÓb ¯e¯Èa ‰È‰È Ê‡L).‰�LÓ È¯‡Ó Ôe�È‡ :e�aÏ˙Èe¯¯·˙ÈL ‰�Ln‰ ÈÏÚa el‡) ¿»ƒ∆»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ¿»≈«¬≈«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿

(‰¯Bz‰ „enÈl È„È ÏÚ.‡nÚ ¯‡Lc ‡LÈc˜ ‡Ú¯Ê Ôe�È‡ :eÙ¯vÈÂÌÚ‰ ¯‡L ÏL LB„w‰ Ú¯ÊÂ) «¿≈ƒ«»¿ƒ»¿ƒ«¿»«ƒ»ƒ¿≈«»¿∆««»∆¿»»»

(‰˜„ˆe ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ È„È ÏÚ e¯¯a˙È,·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰(‚È ‰È¯ÎÊ)˙‡ Û¯ˆk ÌÈzÙ¯ˆe ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿«¬ƒƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒƒ¿…∆

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כב יום



רּבא עאְִַָָאדרא

וכלּתּקּונא וׂשערא ׂשערא ּדכל תנינן, הא קדמאה. ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָ
וׁשארּו לחברּתה. מתּדּבקא לא ונימא ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָָנימא
ריׁשא. דׂשער מתּקּונא לאתקנא, ּדדיקנא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָנימין

ריׁשא,הכא ּדׂשער נימין כל אי לאסּתּכלא, אית ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
נימא ּבחד עּלאה, יּקירא ּדדיקנא ְְְְִִִִִִַַָָָָָונימין

אתקלּו)ס"א(אתּכללּו, מתקלא אריכין,ּבחד אּלין אמאי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָ
אמאי אריכין. לא אריכיןנימ)ק"מ(ואּלין לא ּדדיקנא ין ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵַָָָ

אּלא קׁשיין, לא ּדריׁשא ואּלין וקׁשיין. האי, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּכּולי
ְִִׁשעיעין.

ּדריׁשאאּלא, ודיקנא. ּדריׁשא ׁשקּולין נימין ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
לריׁשא למיגד ּכתפין, על מריׁשא)ד"א(אריכין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

.ÛÒk‰(‰˜„ˆÏ ÌÈ�˙BpL ÛÒk È„È ÏÚ e�ÈÈ‰c).·¯ ·¯Ú Ôe�È‡ ,ÌÈÚL¯ eÚÈL¯‰Â)·¯Ú‰ el‡Â «∆∆¿»ƒ«¿≈∆∆∆¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈∆«¿≈»≈∆
Ï‡¯NÈ ÏÏkÓ e‡ˆÈ ·¯( «»¿ƒ¿»ƒ¿»≈

(·È Ï‡�c)‰Ïa˜ È¯‡Ó Ôe�È‡ ,e�È·È ÌÈÏÈkNn‰Â,˙B„BÒa ÌÈ˜ÒBÚL el‡ Ì‰ ÌÈÏÈkNn‰Â) »ƒ≈¿««¿ƒƒ»ƒƒ»≈«»»¿««¿ƒƒ≈≈∆¿ƒ¿

(‰¯Bz‰ÔB‰a ¯Óz‡c(·È Ï‡i�c)‡˜c Ôe�È‡ ÔÈl‡ .ÚÈ˜¯‰ ¯‰Êk e¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â «»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«»»ƒ«ƒ≈ƒ¿»
¯‰f‰ ¯ÙÒ È¯˜‡c ,‡c ¯‰Êa ÔÈÏczLÓ,¯ÙÒ ‡¯˜p‰ ‰f‰ ¯B‡a ÌÈ˜ÒBÚL ÌÈ˜Ècv‰ Ì‰ el‡) ƒ¿«¿ƒ¿…«»¿ƒ¿≈≈∆«…«≈≈««ƒƒ∆¿ƒ¿«∆«ƒ¿»≈∆

(¯‰BÊ‰Á� ˙·È˙k e‰È‡c,(Ïean‰Ó ÏÈvnM Á� ˙·È˙k ‡e‰L),¯ÈÚÓ ÌÈ�L da ÔÈL�k˙n„ ««¿ƒ¿ƒ«…«∆¿ƒ«…«∆«ƒ≈««¿ƒ¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ
.‰ÁtLnÓ ÌÈ�Le ,¯ÈÚÓ „Á‡ ÔÈ�ÓÊÏe .‡˙eÎÏÓn Ú·LÂ‰·ÈzÏ Ò�kÈ‰Ï eÎÊ ÌÏek ‡lL BÓkL) ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆¿∆…»»¿ƒ»≈«≈»

,Ïean‰ È�ÙÏÏÚ Ïˆ�È‰Ï ekÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â ÌÈÊÈ¯f‰ ˜¯ CkÔÓf‰ Èk ,LB„w‰ ¯‰BÊ‰ È„È ƒ¿≈««»««¿ƒƒ¿««¿ƒƒƒ¿¿ƒ»≈«¿≈«««»ƒ«¿«
¯ˆ˜È�ÙÏ C¯c ‰�Ùe ÈÎ‡ÏÓ ÁÏBL È�p‰ ('‡ ˜eÒt '‚ ˜¯t) ÈÎ‡ÏÓa ·e˙kL BÓk , »«¿∆»¿«¿»ƒ∆∆»ƒ¿ƒ≈««¿»ƒ»»∆∆¿»«

ÌÈˆÙÁ Ìz‡ ¯L‡ ˙È¯a‰ C‡ÏÓe ÌÈL˜·Ó Ìz‡ ¯L‡ ÔB„‡‰ BÏÎÈ‰ Ï‡ ‡B·È ÌB‡˙Ùeƒ¿»∆≈»»»¬∆«∆¿«¿ƒ«¿»«¿ƒ¬∆«∆¬≈ƒ

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כג יום



רּבא ְִַָָאדרא עב

דיליּה. למֹוחא דמֹוחא, מׁשיכא מההּוא אּפין, ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּדזעיר

רכיכי. למהוי אתחזּון ּדא ועל קׁשיין. הוֹו לא כְך ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּובּגיני

ּדכּתיב,ּתאנא, à)מאי éìùî).ּתרּנה ּבחּוץ חכמֹות ְְִִַָָָָָָֹ
האי קֹולּה. ּתּתן ּברחֹובֹות ּכתיב, ְְְִִֵַַָָּולבּסֹוף
אּלא ריׁשיּה. סיפיּה ולאו סיפיּה, ריׁשיּה לאו ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָקרא
ּדאריְך סתימאה מּמֹוחא נגיד ּכד ּתרּנה, ּבחּוץ ְְֲִִִִַַַָָָָָָָֹחכמֹות
ּכאּלּו נימין. ּבאיּנּון אּפין, דזעיר למֹוחא ְְְְִִִִִִִֵַַָאּפין,
ּבגין מֹוחא, חד ואתעביד מֹוחין, ּתרין לבר, ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמתחּבראן
דמֹוחא ּבקּיּומא אּלא תּתאה, למֹוחא קיּומא ְְְְִִֵֶַָָָָָָָּדלית
חד. קֹולּה תּתן ּכתיב להאי, מהאי נגיד וכד ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָעּלאה.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÔB‰·„ (˙B˜·ˆ '‰ ¯Ó‡ ‡a ‰p‰(LB„w‰ ¯‰BÊa ˜BÒÚÏ ekÊiL el‡a)ÌÈÈ˜˙È(‡ ˙BÓL)Ïk ƒ≈»»«¿»ƒ¿¿≈∆ƒ¿««¿««»ƒ¿«≈¿»
.e‰eÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰,e�È˜„ˆ ÁÈLÓ È�t Ïa˜Ï ÌÈ�BL‡¯‰Óe ,ÌÈ�a ˙�ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï) «≈«ƒ«¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿≈»ƒ«ƒ¿≈

(e�ÈÓÈa ‰¯‰ÓaCÏÈc ‰aÒ ÏÚ ‡ÏÎÂ ,‡c ‡¯ÙÒc d¯B‡ ‡„Â.LB„w‰ ¯‰BÊ ¯ÙÒ ÏL ¯B‡‰ ‰ÊÂ) ƒ¿≈»¿»≈¿»»¿ƒ¿»»¿…»«ƒ»ƒ»¿∆»∆≈∆««»

(LB„w‰ È"aL¯‰ ˙eÎÊa ‰Ê ÏÎÂ ,Ì‰È˙BÓL�a ¯È‡È. »ƒ¿ƒ¿≈≈¿»∆ƒ¿»«¿ƒ«»

„enÚ ‡"Î Ôe˜Èz ¯‰BÊ È�e˜Èz ÔiÚÂ ,·"Ú ‚"�˜ Ûc ,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ - E˙BÏÚ‰a ˙L¯t LB„w‰ ¯‰BÊ)««»»»«¿«¬¿«¬»¿≈¿»«¿«≈ƒ≈«ƒ«

(„"� ,‚"�.
א': אות הוספות - הזוהר מטעמי

:dÓLÏ ‡lL ‰¯Bz‰ ˜ÒÚÔe�È‡ Ïk elÈÙ‡Â ÂÈ¯·c ˙lÁ˙a ·˙kM ‰Ó ‰p‰Â ≈∆«»∆…ƒ¿»¿ƒ≈«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»«¬ƒ»ƒ
Ë¯Ù·e ,¯‡·Ó BËLtL ˙BÈ‰ ÌÚ .'eÎÂ e‰ÈÓ¯‚Ï È„·Úc „ÒÁ Ïk ‡˙È¯B‡a ÈÏczLÓc¿ƒ¿«¿≈¿«¿»»∆∆¿»¿ƒ¿«¿«¿¿ƒ¡∆¿»¿…»ƒ¿»
ÈÏÚa ˙ˆ˜ Ïˆ‡ da C˙ÁÏ Ìc¯˜ ˙ÈNÚ� ‰¯Bz‰ ¯L‡ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ‰Ê e�pÓÊaƒ¿«≈∆«¬≈»«ƒ¬∆«»«¬≈«¿…«¬…»≈∆¿»«¬≈

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כד יום



רּבא עגְִַָָאדרא

נימיןּובגין באיּנּון למֹוחא מּמֹוחא מתחּבראןּדנגיד (ּכאלּו ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָ

נימין) באינּון מֹוחא חד ואתעביד מֹוחין תרין לאלבר איּנּון ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָ
אׁשּתּכחּו ּדאי מּׁשּום טעמא. מאי קׁשיׁשין. ְְְְְְִִִִִִַַָָָָאׁשּתכחּו
לית כְך, ּבגיני בהֹון. למֹוחא חכמּתא נגיד לא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָקׁשיׁשין,

קׁשיׁשא ּדאיהּו נׁש מּבר נפקא קׁשיא)ס"א(חכמּתא ְְְְְִִִַַָָָָָָָָ

ּדכּתיב, דרּוגזא. è)ּומארי úìä÷)ּבנחת חכמים ּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
דריׁש ּדׂשערֹוי מאן אֹוליפנא, ּומהכא יּהנׁשמעים. ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ

עּמיּה. מתיּׁשבא חכמּתא לאו ְְְְִִִֵַָָָָָָקׁשיׁשן,

מאיועל לכּלא. תֹועלּתא למיתי אריכי, איּנּון ּדא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
מן ּדמתׁשקיין דׁשדרה, חּוטא על למיעל ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹלכּלא.
ׂשערא על דריׁשא ׂשערא תלי לא ּדא ּובגין ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָמֹוחא.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÏÏkÓ Ì˙BÈ‰Ï Ì‚Â ,˙B¯˙È ˙B˜Ùq‰Â Ò¯t Ïa˜Ï ˙�Ó ÏÚ ‰¯Bza Ì˜ÒÚ ¯L‡ ‰¯Bz»¬∆ƒ¿»«»«¿«¿«≈¿»¿«¿≈¿≈¿«ƒ¿»ƒ¿«
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÓB„Â ı¯‡‰ ÏÎa Û„B� ÌÁÈ¯Â ÌÓL ˙BÈ‰Ï ,˙B‡¯„‰�Ò È�È„Â ,˙B·ÈLÈ ÈL‡ »̄≈¿ƒ¿«»≈«¿∆¿»ƒ¿¿»¿≈»≈¿»»»∆¿ƒ¿«¬≈∆

Â Ïc‚Ó ÌÈ�Ba‰ ‰‚ÏÙ‰ ¯Bc ÈL�‡Ï·˙kM ‰Ó ‡È‰ Ì‰ÈNÚÓ ˙aÒ ¯wÚÂ ,ÌÈÓMa BL‡¯ ¿«¿≈«¿»»«ƒƒ¿»¿…«»«ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆ƒ«∆»«
˙ÈL‡¯a ˙L¯Ùa ¯‰f‰ ¯ÙÒa ·e˙kk .ÌL e�Ï ‰NÚ�Â ·e˙k‰ Ck ¯Á‡(:‰"Î Ûc)‰ÊÂ ««»«»¿«¬∆»≈«»¿≈∆«…«¿»»«¿≈ƒ«¿∆

'‚‰ ÔÓe ,·¯ ·¯Úa LÈ ÌÈ�Èn ‰MÓÁL ,ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏBz ‰l‡ ˜eÒt ÏÚ B�BLÏ¿«»≈∆¿«»«ƒ¿»»∆∆¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆«ƒ«
ÈL�‡ ÌÏBÚÓ ¯L‡ ÌÈ¯Bab‰ ‰n‰ ¯Óz‡ e‰ÈÈÏÚc ,ÌÈ¯Bab ˙k ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ì‰Ó ,ÌÈ�ÈÓƒƒ≈∆«ƒ¿»«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ¬∆≈»«¿≈

ÔB‰a ¯Óz‡c ÔÈl‡c ‡¯ËqÓ ÔepÈ‡Â ,ÌM‰(‡È ˙ÈL‡¯a)'B‚Â Ïc‚Óe ¯ÈÚ e�Ï ‰�·� ‰·‰ «≈¿ƒƒƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿»¿¿≈ƒ»»ƒ¿»»ƒƒ¿»¿
ÏÚ ‰¯ËÚÂ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔB‰a ÔÈÈÂLÂ ˙BL¯„Ó Èzae ˙BiÒ�Î Èza ÔÈ�·a ÌL e�Ï ‰NÚ�Â¿«¬∆»≈¿ƒ¿»»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿«¿»¿≈∆»¿¬»»«
Ïk :‡¯Óba e¯Ó‡ ˙‡f‰ ˙k‰ ÏÚ ‰p‰Â .'eÎÂ ÔBÏ „aÚÓÏ ‡l‡ ,dÓLÏ ‡lÂ ,dÈLÈ≈̄≈¿…ƒ¿»∆»¿∆¿«¿¿ƒ≈««««…»¿«¿»»»

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כה יום



רּבא ְִַָָאדרא עד

אּודנין על וסליק תלי דריׁשא ּדׂשערא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּדדיקנא.
אצטריְך ּדלא מּׁשּום ּדיקנא, על תלי ולא ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלאחֹורֹוי,
ּבארחייהּו. מתּפרׁשן ּדכּלהּו ּבאּלין. אּלין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻלאתערבא

ּכּלהּוּתאנא, ּדדיקנא, ּבין ּדריׁשא, בין ׂשערי ּכּלהּו ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָֻֻ
דדיקנא אינהּו ותאנא, כתלּגא. ְְְְְְִִִֵַָָָָָחּוורי
ּתּקיפא ּדאיּנּון מּׁשּום טעמא. מאי ּכּלהּו. ְְְְִִִִֵַַָָָָֻקׁשיׁשאי

לאחסין מכילן,לאחתא)נ"א(דתּקיפין, עׂשר ּתלת איּנּון ְְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַָָ
והני ׁשריין, אּודנֹוי מּקּמי מכילן והני ּדעּתיקין. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָמעּתיק

ּבאחרנין. יתערבּון ּדלא איּנּון. סתימן (ּדאתחסינּומכילן ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ

ולא איּנּון ּדּבלחֹודייהּו מׁשּום ׂשערי ׁשריין אּודנֹוי מּקמי תנינא והכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלתּתא

באחרנין). ְְְֲֲִִַָאתערבּו

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

.ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÂÈ�t ÏÚ B˙ÈÏL ‰ÎÙ‰pL BÏ Á� dÓLÏ ‡lL ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰»≈«»∆…ƒ¿»…«∆∆∆¿»ƒ¿»«»»¿…»»«¬ƒ»»

:dÓLÏ ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ‰È‡¯Ì¯Ó‡a ‰Â�ÚÂ dÓÈz ÌÈ‡¯Ó ‰l‡‰ ÌÈL�‡‰ Ì�Ó‡Â ¿»»∆≈¿ƒƒ¿»¿»¿»»¬»ƒ»≈∆«¿ƒ≈»«¬»»¿»¿»
ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ¯È‡Ó Èa¯ ‡pz‰ ÏB„b‰ ÌÎÁ‰ ‰p‰Â .dÓLÏ ‡e‰ ‰¯Bza Ì˜ÒÚ Ïk Èkƒ»ƒ¿»«»ƒ¿»¿ƒ≈∆»»«»««»«ƒ≈ƒ»»«»
ÌÈ¯·„Ï ‰ÎBÊ dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ˙eÏÏk ÔBLÏ B¯Ó‡a ‡e‰ Ck ‡lL Ì‰ÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ¬≈∆∆…»¿»¿¿¿»»»≈«»ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯ab˙n‰ ÔÈÚÓÎe CÏB‰Â ˜ÒBt B�È‡L ¯‰�k ‰NÚ�Â ‰¯Bz ÈÊ¯ BÏ ÌÈl‚Óe 'eÎÂ ‰a¯‰«¿≈¿¿«ƒ»≈»¿«¬∆¿»»∆≈≈¿≈¿«¿»«ƒ¿«≈
,ÚÏq‰ ÔÓ ‰¯Bz‰ ÈÓÈÓ ÏL ÔÈtË ÔÈtË ‡ÈˆB‰Ïe da ÔiÚÏe Á¯ËÏ BÎ¯Ëˆ‰ ÈzÏa ÂÈÏ‡Ó≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿…«¿«≈»¿ƒƒƒƒƒ∆≈≈«»ƒ«∆«

,d˙ÎÏ‰k dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ B�È‡L ‰¯BÈ ‰Ê ‰p‰ÂÈ�ÈÚ eÏfÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰Ê ÈÓe ƒ≈∆∆∆≈≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ∆»ƒ¬∆…ƒ¿≈»
.B˙e˙ÈÁÙe B�B¯ÒÁ ‰‡B¯Â ˙‡f‰ ‰�Ln‰ B˙B‡¯a ˙BÚÓc¯ÚL ÏÚ Ï‡ËÈÂÂ ÌÈiÁ Èa¯ ˙Óc˜‰) ¿»ƒ¿«ƒ¿»«…¿∆∆¿¿ƒ«¿»««ƒ«ƒƒ««««

(Á"Î ˜¯t ¯‰BÊ‰ ¯B‡ ÔiÚÂ Y ˙BÓc˜‰‰. ««¿»¿«≈««∆∆

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כו יום



רּבא עהְִַָָאדרא

תליסרואי ּדתניא לא. ּכוותייהּו. אחרנין דלית ּתימא ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּכמֹוָך, אל מי קּדיׁשא: מעּתיקא ּדרחמי ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָמכילן

ּתלת.)ק"מ(חד. ּפׁשע, על ועֹובר ּתרי. עֹון, נֹוׂשא ְְְֵֵֵֶַַַַָ
חמׁש. אּפֹו, לעד החזיק לא ארּבע. נחלתֹו, ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלׁשארית
יכּבֹוש ׁשבעה. ירחמנּו, יׁשּוב ׁשית. הּוא, חסד חפץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּכי
חּטאתם, ּכל ים ּבמצּולֹות ותׁשליְך ּתמניא. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹעֹונֹותינּו,
חד לאברהם, חסד עׂשרה. ליעקב, אמת ּתּתן ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּתׁשעה.
קדם, מימי ּתריסר. לאבֹותינּו, נׁשּבעּת אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָסר.
לתּתא. ואיּנּון וגֹו', וחּנּון רחּום אל ּדא, לקביל ְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָּתליסר.

עּלאין.ואי אּלין אמר לא איְך מׁשה )קל"ח(ּתימא, ְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּדדינא לאתר אּלא אצטריְך, לא מׁשה ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹאּלא,
למימר. הכי בעי לא אׁשּתכח, ּדדינא ּובאתר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָאׁשּתכח,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

טעּותיט) וּכּלֹו ולחּוץ, מּׂשפה הּוא ּתֹורתֹו ּכל הּזהר, ּבספר עֹוסק ׁשאינֹו מי רב: ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהערב
הּד ּגדֹול וראׁש רב להיֹות ׁשם, מאנׁשי להיֹות אּלא ּבּתֹורה עֹוסק ואינֹו ֹורורּמאּות, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

חּיים ארחֹות יּׂשיג לא ּובוּדאי - ּבחּיים חלק ולא חּיים לֹו ואין הּברּיֹות, על ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹּולהׂשּתרר
,ıeÁÏÂ ‰ÙOÓ ‡e‰ B˙¯Bz Ïk ,È"¯‡‰ È·˙ÎÂ ÌÈ�ew˙Â ¯‰f‰ ¯ÙÒa ˜ÒBÚ B�È‡L ÈÓƒ∆≈≈¿≈∆«…«¿ƒƒ¿ƒ¿≈»¬ƒ»»ƒ»»¿«

ÏB„b L‡¯Â ·¯ ˙BÈ‰Ï ,ÌL ÈL�‡Ó ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ‰¯Bza ˜ÒBÚ B�È‡Â ,˙e‡n¯Â ˙eÚË BlkÂ¿À»¿«»¿≈≈«»∆»ƒ¿≈«¿≈≈ƒ¿«¿…¿

˙BÁ¯‡ ‚ÈOÈ ‡Ï È‡cÂ·e - ÌÈiÁa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈiÁ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ÏÚ ¯¯zN‰Ïe ¯Bc‰«¿ƒ¿»≈««¿ƒ¿≈«ƒ¿…≈∆««ƒ¿««…«ƒ»¿

:„·Ïa Ï‡ËÈÂ ÌÈiÁ ·¯‰ Ô¯Ó È·˙ÎÂ ¯‰f‰ „enÏ È„È ÏÚ ‡l‡ ÌÈiÁ,ÔB¯Á‡‰ ‰f‰ ¯Bca «ƒ∆»«¿≈ƒ«…«¿ƒ¿≈»»»««ƒƒ«ƒ¿«««∆»«¬
È"¯‡‰ Ô¯Ó È·˙ÎÂ ÌÈ�ew˙Â ¯‰f‰ ¯ÙÒa ˜ÒBÚ B�È‡L ÈÓ‰ÏeÏa ,LÙpÏ LnÓ ÌÈiÁ Ì‰L ƒ∆≈≈¿≈∆«…«¿ƒƒ¿ƒ¿≈»»»¬ƒ∆≈«ƒ«»«∆∆¿»

,ÌÈ˜ÒBÙe „eÓÏ˙·e ‰�LÓ·e ‡¯˜Óa,ıeÁÏÂ ‰ÙOÓ ‡e‰ ˜ÒBÚL B˙¯Bz ÏkL ‰�Ó‡� Ú„È ¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈«∆¡»»∆»»∆≈ƒ»»¿«

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כז יום



רּבא ְִַָָאדרא עו

ודינא חאבּו, דיׂשראל בעידנא אּלא אמר, לא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹּומׁשה
באתר אּלא מׁשה, אמר לא כְך ּובגיני תלייא, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהוה
דׁשבחא סדּורא אתר, ּבהאי אבל אׁשּתכח. ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָּדדינא

נביאה. מסּדר יֹומין ְְְִִִֵַַָדעּתיק

טמיראואיּנּון קדיׁשא, עּלאה ּדדיקנא ּתּקּונין ּתליסר ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָ
ּגזרי כל ּולאכּפייא לּתברא ּתּקיפין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּדטמירין,
דטמירין טמירא קּדיׁשא, עּלאה דיקנא חמי מאן ְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָּדינין.

אכסיף ׂשערֹויאתּכסי)ס"א(ּדלא ּכל ּכְך, ּובגין מּניּה. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ּבתּקּונֹוי ותקיפין ע"א)קׁשיׁשין, קל"ב .(ד� ְְְִִִִִַ

אּוכמי,ואי איּנּון דלתּתא, ׂשערי הא הכי אי ּתימא, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
כתיב, ּדתניא כּדא. ּדא הוֹו לא íéøéùäאמאי øéù) ְְְְֲֲִַַָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,LÙpÏ ‰¯‡‰Â ÌÈiÁa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ‡Â ,‚‡B„k,˙e‡n¯Â ˙eÚË Blk ‡e‰Â‰¯Bza ˜ÒBÚ B�È‡Â ¿≈¿≈≈∆««ƒ¿∆»»«∆∆¿À»¿«»¿≈≈«»
,˙Bi¯a‰ ÏÚ ¯¯zN‰Ïe ¯Bc‰ ÏB„b L‡¯Â ·¯ ˙BÈ‰Ï ,ÌL ÈL�‡Ó ˙BÈ‰Ï ‡l‡BÏ ÔÈ‡Â ∆»ƒ¿≈«¿≈≈ƒ¿«¿…¿«¿ƒ¿»≈««¿ƒ¿≈

.ÌÈiÁa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ÌÈiÁ«ƒ¿…≈∆««ƒ
ÔÈÁÂˆ ,dÏÚa ÌÚ dÏ ˙Bˆ¯Ï da‚Ï ¯ÚzÈc Ô‡Ó e�a ˙ÈÏ :L„Á ¯‰Ê È�ew˙a ÔiÚÂ¿«≈¿ƒ≈…«»»≈»«¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»ƒ«¬»«¿ƒ
·‰ ÔÈ¯Ó‡c ÔÈ·ÏÎÎ da ÔÈÁÂˆÂ .ÔÈLe˜ ‰nÎa ,‰t ÏÚ·c ‡˙È¯B‡a ‡ÈÏÈÏÂ ‡ÓBÈ ÏÎa¿»»¿≈¿»¿«¿»ƒ¿«∆¿«»¿»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒ«

.‡z�ÈÎL ‡˜ÏÒÏ ÏczLÈc Ô‡Ó ˙ÈÏÂ ,‡¯˜È ÔÏ ·‰ ‡¯˙eÚ ÔÏ ·‰ .·‰‚ÈOÈ ‡Ï È‡cÂ·e «»»¿»»»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿««¿»¿»¿ƒ¿»¿««…«ƒ
,„·Ïa Ï‡ËÈÂ ÌÈiÁ ·¯‰ Ô¯Ó È·˙ÎÂ ¯‰f‰ „enÏ È„È ÏÚ ‡l‡ ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡¯Ùqa ÔÎÂ »¿«ƒ∆»«¿≈ƒ«…«¿ƒ¿≈»»»««ƒƒ«ƒ¿«¿≈«≈∆

‰·‰‡Ó „·Ú ‡l‡ ,Ïa˜Ó ‰È‰z ‡lL ‰fÓ ‰a¯‰ e�Î¯‡‰ ¯·Îe .¯B‡ BlkL ‰¯B‡ È¯ÚL«¬≈»∆À¿»∆¡«¿«¿≈ƒ∆∆…ƒ¿∆¿À»∆»¬…≈«¬»
.‰‡¯iÓ „·ÚÂÎ¯a‰ ÏÎÈ‰)('È ˜¯t ¯‰BÊ‰ ¯B‡ Y Ë"È ,'Ê ·˜Ú ˙L¯t ‰�¯ÓB˜ ‰. «¬…ƒƒ¿»≈««¿»»«¿»»»«≈∆««∆∆

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כח יום



רּבא עזְִַָָאדרא

(ä,ּוכתיב ּכעֹורב. ׁשחֹורֹות תלּתּלים æ)קוּוּצֹותיו ìàéðã) ְְְְִִֵַַָָ
בדיקנא הא קׁשיא, לא נקא. ּכעמר ריׁשיּה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָּוׂשער
אתייהיבת ּכד ּדא, ועל תּתאה. ּבדיקנא הא ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָעּלאה,
ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש אתייהיבת ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָאֹורייתא

לבנה. ְֵָָאׁש

ּדמּמֹוחאועּקרא בגין ׂשערי ּדהני מּׁשּום ּדמּלה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ואיּנּון דלּתּתא למֹוחא לאתמּׁשכא ְְְְְְְְִִִִַַָָָָאׁשּתכחּו

ּד מן ּתּקּונֹוילעיּלא וכל הּוא. בלחֹודֹוי דיקנא יקנא ְְְְְִִִִִֵָָָָ
וׁשערי בלחֹודֹוי. ּדיקנא אׁשּתכחּו. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָבלחֹודיהֹון

ְְִַבלחֹודייהּו.

דׂשעריּתּקּונא מריׁשא דׁשארי תּקּונא קדמאה ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
לא דיקנא ּתּקּוני ּכל ותאנא, ְְְִִֵֵָָָָָָדריׁשא.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

העֹולםכ) את מּציל לׁשמּה ּתֹורה הּלֹומד ְִִֵֶַַַָָָָרק
Ï"ÊÁ e¯Ó‡Â(:Ë"ˆ ÔÈ¯„‰�Ò)ÌÈNÓ dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk È¯c�ÒkÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ¿»¿¬««¿∆¿ƒ»««ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»»≈«»ƒ¿»≈ƒ

ÌBÏL ‰NÚÈ ÈfeÚÓa ˜ÊÁÈ B‡" :¯Ó‡pL ‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL»¿»«¿»∆«¿»«»«¿»∆«»∆∆¡««¬≈¿»ƒ«¬∆»
:¯Ó‡pL ‰hÓ ÏLÂ ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈ¯ËÏt ‰�a eÏÈ‡k ¯Ó‡ ·¯ ."ÈÏ ‰NÚÈ ÌBÏL ÈÏƒ»«¬∆ƒ«»«¿ƒ»»«¿≈ƒ∆«¿»¿∆«»∆∆¡«

."ı¯‡ „ÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚË�Ï EÈ˙Èqk È„È Ïˆ·e EÈÙa È¯·c ÌÈN‡Â"Û‡ :¯Ó‡ Ô�ÁBÈ Èa¯ »»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒƒƒƒƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…»∆«ƒ»»»««
‰Ïe‡b‰ ˙‡ ·¯˜Ó Û‡ ¯Ó‡ ÈÂÏÂ ."EÈ˙Èqk È„È Ïˆ·e" :¯Ó‡pL BÏek ÌÏBÚ‰ Ïk ÏÚ Ô‚Ó»≈«»»»∆∆¡«¿≈»ƒƒƒƒ¿≈ƒ»««¿»≈∆«¿»

."‰z‡ ÈnÚ ÔBiˆÏ ¯Ó‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈…¿ƒ«ƒ«»

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
חשון כט יום



רּבא ְִַָָאדרא עח

אּלא דלּבא)אׁשּתכח דריׁשא,(מחּומא מּתיקּוניס"א(מּמֹוחא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

תּקּונאדריׁשא) אּלא הוי. לא ּדהא הכי, פריׁש לא והכא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָָ
אׁשּתכח. הכי דריׁשא, ּדׂשערי ריׁשא מן ּדנחית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָדא,

כאן)( .חסר

בריׁשא,ּומהאי דהוי מה ּכל אׁשּתמֹודע, ּדיקנא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדחּתימין עלמין חּתימין)ס"א(ּדאלף עלמין אלף ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ

עזקין. ּכל ּדכליל עזקא, דדכיא. ְְְְְְְִִִִִַָָָָָּבעזקא

הויאֹורּכא לא אּודנֹוי, מּקּמי ּדנחית ׂשערא, ּדכל ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָ
ולא בדא, ּדא אתּדבק ולא דכּלא)ס"א(אריכא. ְְְְְְֲִִַָָָָָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÌÈiÁ‰ LÙ�" ¯ÙÒa ÔÈÈÚÂ5(‰"Î ˜¯t '„ ¯ÚL)˜¯L ,‰ÎBÊ dÓLÏ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚ ¿≈¿≈∆∆∆««ƒ««∆∆∆««¿≈≈∆«»ƒ¿»∆
,LB„w‰ ¯‰BÊ‰ „eÓÈÏÓ ¯˙BÈ dÓLÏ ‰¯Bz El ÔÈ‡Â .ÌÏBÚ‰ ÌÈÈ˜Ï(¯‰BÊ‰ ¯B‡ ÔÈÈÚ). ¿«≈»»¿≈¿»ƒ¿»≈¿ƒ«««»«≈««

Â˙¯Â˙·Â Í¯·˙È Â· ÌÈ˜·„˘ Ï‡¯˘ÈÓ ÌÈ˘�‡ ˘È ÔÈÈ„Ú˘Î ‰Ê ÏÎÂ :ÌÈÈÁ‰ ˘Ù� ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ .5
ÌÈÏË·˘ ÌÈ˘�‡‰ Ê‡Â .ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ÌˆÙÁ '‰ ˙¯Â˙· ˜¯Â .‰Ó˘Ï ‰ÏÂ„‚ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„È˜˘Â ÔÂÈÚ·
È„·Ú ˙ÏÁ�· ÁÙ˙Ò‰Ó ÌÈ˘¯Â‚ÓÂ ÌÈÈÁ ÏÂ‡˘ Â„¯È ‰Ó‰ .Ì˙¯ÈÁ· ÚÂ¯Ó ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚÓ È¯Ó‚Ï
ÏÎ Ì‚ ÌÏÂÚ‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÎ ÏÚÂ .Â"Á Â˙¯ÎÈ ÌÈÈÁ ı¯‡ÓÂ .Â˙¯Â˙·Â Í¯·˙È Â· ÌÈ˜Â·„‰ '‰
ËÚÓÎÂ ,Ì˙Â˘Ù�· ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ËÁ‰ ˙·Ò· ,Ì¯Â‡Â Ì˙˘Â„˜Ó Â„¯ÈÂ ÂËÚÓ˙� ÈÎ Ì‚‰ ,˙ÂÓÏÂÚ‰

Â‰ÈÏ‡ È·„ ‡�˙· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ Â"Á ·¯ÁÈÏ ÌÏ‚¯ ÂÈË�˘(·"Ù ‡·¯)È�·˘ ÔÓÊ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ :
Ì˘Â .'ÂÎ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ·È¯Á‰Ï ‰"·˜‰ ˘˜·Ó ‰¯Â˙‰ ÔÓ ÔÈÏË·Ó Ì„‡(‰"Ù ‡ËÂÊ Â‰ÈÏ‡ ¯„Ò·)ÈÎ"

ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÂÈ ÏÎ· .'ÂÎ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ‡Ï‡ ÔÈ˜ÂˆÓ ÔÈ‡Â "Ï·˙ Ì‰ÈÏÚ ˙˘ÈÂ ı¯‡ È˜ÂˆÓ '‰Ï

חודשי לימוד
לחודש ה

שנתי לימוד
כסלו א יום



רּבא עטְִַָָאדרא

אתמּׁשכן נגּדין מּכד ׂשערין. אּלין מּכדס"א(נחּתין. אּלא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ואתמּׁשכן) נגּדין ׂשערין. אּלין, ותליין.נחּתין ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשקילן,וׁשירּותא קֹוצי, וחד ּתלתין קדמאה, ּדתּקּונא ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
מאה ּותלת דפּומא. ריׁשא עד ְְְְְִֵַַַָָָָאתמּׁשכן

וקֹוצא. קֹוצא ּבכל אׁשּתּכחן נימין ְְְְְְִִִִִַָָָָותׁשעין

קדמאהּתלתין בתּקּונא ּדהוּו ׁשקילין, קֹוצי וחד ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
מהּו א"ל. ּכחּוׁשּבן לתּתא, לאכּפייא ְְְְְְִִֵַַַַָָָּתּקיפין,

מתּפרׁש וקֹוצא, קֹוצא ּובכל יכֹול. ּתּקיף ּתלתיןא"ל. ין ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
לאתעיינא ׁשלטין, ּתּקיפין עלמין, לאתּפׁשטא)ס"א(וחד ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָ

ואתּפׁשטּו)ס"א( ותלתיןלאכּפיא, סטר, ּבהאי וחד ּתלתין ְְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ

˙Â˘¯„Ó È˙·Â ˙ÂÈÒ�Î È˙· ‡ÏÓÏ‡Â ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ Ï·ÁÏ ‰"·˜‰ È�ÙÏÓ ‰Ï·Á ÈÎ‡ÏÓ
'ÂÎ „ÈÓ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÈÏ·ÁÓ ÂÈ‰ ‰¯Â˙ È¯·„· ÌÈ˜ÒÂÚÂ Ì‰· ÔÈ·˘ÂÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙˘
‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ .‡¯Â˜ '‰ ¯˘‡ ÌÈ„È¯˘‰ È„È ÏÚ ÌÈÈ˜˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ÔÈÈ„Ú ‰Ê ÏÎ ÌÚ .˘"Ú
ÌÏÂÚ‰ Â"Á ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Â"Á Â‰·Â Â‰˙Ï ¯ÂÊÁÏ È¯Ó‚Ï ÂÏË·˙È ‡Ï˘ .‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ ‰˘Â„˜‰
Ú‚¯Î ÛÎÈ˙ .‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙· ‰ÏÂ‚Ò ÌÚ ˙Â��Â·˙‰Â ˜ÒÚÓ ˘ÓÓ ˙Á‡ Ú‚¯ ÂÏÈÙ‡ È¯Ó‚Ï ÈÂ�Ù
.„·Ï Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ˘È‡ Ì‚ Û‡Â .Â"Á È¯Ó‚Ï ˙Â‡ÈˆÓÓ ÌÈÏË·�Â ÌÈ·¯Á� ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÂÈ‰
Â˙Â��Â·˙‰Â Â˜ÒÚ È„È ÏÚ ‰ÏÏÎ· ‰‡È¯·‰Â ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ „ÈÓÚ‰Ï Â„È·˘ .ÂÁÎ ·¯

·Â˙Î˘ ÂÓÎ .‰Ó˘Ï ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙·('· Ë"ˆ Û„ ˜ÏÁ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò).'ÂÎ ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙· ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ
‰¯Â˙‰ ˜¯Ù· Â¯Ó‡ ÔÎÂ .ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ ÔÈ‚Ó Û‡ ¯ÓÂ‡ Ô�ÁÂÈ È·¯(Â"Ù ˙Â·‡)˜ÒÂÚ‰ ÏÎ

˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ .'ÂÎ ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙·.ÂÏ ‡Â‰ È‡„Î ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו ב יום



רּבא ְִַָָאדרא פ

מתּפרׁש מּניּה, ועלמא עלמא וכל סטר. ּבהאי ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוחד
סתים וכּלא רּבא. לעּדּונא ּדכסיפין עלמין ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֹלאלף
א"ל. ּבהאי ּוכלילן ּתּקיפא, ּדכליל דדיקנא, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבריׁשא
ּדרחמי לרחמי, אתּכפייא א"ל האי דא, ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָועם

יֹומין, ּביּה.(אתּבּסם)דעּתיק ואתּפּׁשט ואתּכלל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

ּדכּתיב,אמאי מּׁשּום ּפּומא. æ)עד ìàéðã)יתיב ּדינא ְְֲִִִִִַַָָ
לאתריּה יתיב יתיב. דינא מאי וגֹו'. ְְְְְְְִִִִִֵַָָוספרין

דכתיב, הּוא הדא ׁשלטא. è)ּדלא äéòùé)יֹועץ ּפלא ְְְִִֵֶֶַָָָָ
ּבדּיּוקנא ואתּבסם גּבֹור, ּדהּוא אל ּגּבֹור. בדיקנא)ס"א(אל ְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

מי דכּתיב, ורזא יֹומין. ּדעּתיק ְְְִִִִִִַַָָָקּדיׁשא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙BÈ‰Ï e�˙B‡ e¯È‰Ê‰Â e·˙kL ˙BÓB˜Ó ‰‡¯Ó 310 - .‡ ˙B‡ ˙BÙÒB‰ - ¯‰BÊ‰ È·È˙�¿ƒ≈««»«¿∆¿∆»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
.˙Ó‡‰ È˜ÈcˆÏ ÌÈ�Îen‰ ˙BÓÏBÚ È"˘ „‚�k - ·¯ ·¯Ú‰ ÔÓ ÌÈ¯‰Ê�ƒ¿»ƒƒ»≈∆«¿∆∆»«»ƒ¿«ƒ≈»¡∆

¯‰BÊ :‰‡¯,‰Ó ˙ÂÓ˘ ¯‰ÂÊ - .‡Ú ‚Ò¯ .·Ú ,·Ò¯ .·Ú ,ÁÎ .·Ú ,ÊÎ .‡Ú ,ÂÎ .‡Ú ,‰Î Û„ ˙È˘‡¯· ¿≈«
- .‡Ú ,„Î¯ .·Ú ,‚Î¯ .‡Ú ,‚¯ .‡Ú ,Êˆ˜ .‡Ú ,‰ˆ˜ .·Ú ˆ˜ .‡Ú ,„Î˜ .‡Ú ,Î˜ .‡Ú ,„È˜ .‡Ú ,ÊÒ .·Ú
.‡Ú ,„Î˜ .·Ú ,·Î˜ ¯·„Ó· ¯‰ÂÊ - .‡Ú ,‡È˜ .‡Ú ,Êˆ .·Ú ,ÂÙ .·Ú ,ÁÎ .‡Ú ,ÁÎ .·Ú ,ÊÎ ‡¯˜ÈÂ ¯‰ÂÊ
.‡Ú ,ËÚ¯ .·Ú ,ÊÚ¯ .·Ú ,ÂÚ¯ .‡Ú ,‚Ú¯ ÌÈ¯·„ ¯‰ÂÊ - .·Ú ,ÂÓ¯ .‡Ú ,ÊÏ¯ .·Ú ,‡Ï¯ .‡Ú ,Ï¯ .·Ú ,·�˜

.·Ú ,Ï .·Ú ,ÁÎ .·Ú ,ÊÎ .‡Ú ,ÊÎ .·Ú ,‡Ú ,·Î .‡Ú ,ÂË :Û„ ,¯‰ÂÊ È�Â˜È˙ - .‡Ú ,·Ù¯.‡Ú ,·Ó .·Ú ,‡Ó
,ÁÎ˜ .‡Ú ,ËÈ˜ .‡Ú ,ÊÈ˜ .‡Ú ,·È˜ .‡Ú Êˆ ,·Ú ,Âˆ .·Ú ,‰Ú .‡Ú ,‰� .·Ú ,‚� .‡Ú ,·� .·Ú ,� .‡Ú ,ËÓ
¯Ó‡Ó Â¯˙È 'Ù :˘„Á ¯‰ÂÊ - .·Ú ,ÊÓ˜ .·Ú ,ÂÓ˜ .‡Ú ,„Ó˜ .·Ú ,‡Ó˜ .‡Ú ,‡Ó˜ .‡Ú ,Ó˜ .‡Ú ,ÁÏ˜ .·Ú
:˘„Á ¯‰ÂÊ È�Â˜È˙ - .‡ÁˆÓ„ ÔÈËÂË¯˘ ¯Ó‡Ó Â¯˙È 'Ù .˙È˘‡¯· ÈÓÈ 'Ê ¯Ó‡Ó Â¯˙È 'Ù .‡�ÈÚ È�ÂÂ‚ '„

.‡Ú ÊÎ Û„
:Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ÌÈÈÁ ıÚ'‡ ˜¯Ù ·Ï ¯Ú˘ ÌÈÈÁ ıÚ .˙ÂÓ„˜‰ ¯Ú˘ ÏÚ Ï‡ËÈÂ ÌÈÈÁ ¯"‰ÂÓ ˙Ó„˜‰

¯Ú˘ - .ËÏ ‰Ó„˜‰ .‚Ï ‰Ó„˜‰ .'Î ‰Ó„˜‰ ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ - .‚"Ù ËÓ ¯Ú˘ .˙"Ó Â"Ù ÁÏ ¯Ú˘ .˙"Ó

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו ג יום



רּבא פאְִַָָאדרא

קדמאה ּבתּקּונא אתמר, יֹומין ּבעּתיק ּכמֹוָך ְְְְִִִִֵַַַָָָָאל
עּלאה. קּדיׁשא ְְִִִַָָָָדדיקנא

ׁשּליטעלמא קדמאה, מּתקּונא ּדנפיק קדמאה, ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
רּבבן ורּבֹוא אלפין לאלף וסליק ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָונחית.
רּבא. בעזקא ּבקסטא מתאחדין, ּומּניּה תריסין. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָמארי

ונפיק,עלמא ׁשּליט תּקּונא. מהאי ּדנפיק ּתניינא. ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ּדרּגין, אלף וחמׁשין לׁשבעה וסליק, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָונחית

לאכּפי מּניּה, ּומתאחדן דיבבא. בקּודלאמארי יא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
בחיזרא).ס"א(ּבחיּורא. ְְְִִָָָ

ונחית,עלמא ׁשּליט תּקּונא מהאי ּדנפיק ּתליתאה. ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
דיללה, מארי אלפין ותׁשעין לׁשיתא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָוסליק

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

:ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ - .‰ÈÚ˘È ,'‡ ÌÈÎÏÓ ¯ÙÒ .·˜Ú ,˜Ï· ,‡˘˙ ÈÎ ,ÁÏ˘· ,‡· ,˙ÂÓ˘ ,˘‚ÈÂ 'Ù :ÌÈ˜ÂÒÙ‰
¯ÙÒ ,ÍÏÈÂ ,‡ˆ˙ ÈÎ ,·˜Ú ,Ô�Á˙‡Â ,ÌÈ¯·„ ,˙˜ÂÁ ,Í˙ÂÏÚ‰· ,‡˘˙ ÈÎ ,ÁÏ˘· ,˙ÂÓ˘ ,·˘ÈÂ ,˙Â„ÏÂ˙ 'Ù
ÈÎ ,‰ÓÂ¯˙ ,ÌÈËÙ˘Ó ,Â¯˙È ÁÏ˘· ,‡· 'Ù :Ï"ÊÈ¯‡‰Ï ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚ ¯ÙÒ - .ÌÈÏ‰˙ ,‰ÈÚ˘È ,'‡ ÌÈÎÏÓ
'Ù È"·˘¯‰ È¯Ó‡Ó ¯Ú˘ - .ÒÁ�Ù ,˜Ï· ,˙˜ÂÁ ,Í˙ÂÏÚ‰· ,¯·„Ó· ,ÌÈ˘Â„˜ ,È�ÈÓ˘ ,È„Â˜Ù ,Ï‰˜ÈÂ ,‡˘˙

Y .Ï‰˜ÈÂ ,˙ÂÓ˘ ,ı˜Ó ,˙È˘‡¯· 'Ù ‰¯Â˙ ÈËÂ˜ÈÏ ,ÌÈËÙ˘Ó
:ÌÈ„ÈÒÁ ˙�˘Ó ¯ÙÒ¯Ú˘ :˜"Ó¯‰Ï ÌÈ�ÂÓÈ¯ Ò„¯Ù - .È"Ù ÁÒÙ ÏÈÏ ¯„Ò ˙ÎÒÓ ,·"Ù ·˜ÚÈ ˙ÎÒÓ

È·¯ È˜Ï‡‰ Ï·Â˜Ó‰Ï ‰‡ÈÏÙ‰ ¯ÙÒ - .'‡ 'ÈÒ ·"Á :‡ÈÙÚÏÂ·‡ ‡"¯‰ÓÏ ÊÂ�‚‰ Ô„Ú ¯ˆÂ‡ Y .ÊË 'Ù ‚Î
ÂÎÏÂÓ ˘"¯‰ÂÓÏ ¯‡ÂÙÓ‰ ¯ÙÒ Y .·"ÏÙ ·"Á È‡·‚ Ô·‡ Ó"¯ÓÏ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú Y .‚‡¯ÙÓ ‡¯˜ ¯Â„‚È·‡
‡"¯‰ÓÏ Ì‰¯·‡Ï „ÒÁ - .¯·„Ó· 'Ù ,‰ÓÂ¯˙ 'Ù Â¯‡˜ ÛÒÂÈ Â�È·¯Ï ÌÈ¯˘Ó „È‚Ó -.˙È˘‡¯· 'Ù ÏÚ ˘Â¯„
È˘˘‰ ÔÈÈÚÓ ,·Ï ,‰Î ,ÊÈ ¯‰� '‰ ÔÈÈÚÓ ,„� ¯‰� '„ ÔÈÈÚÓ ,Ê"Ò ¯‰� '· ÔÈÈÚÓ ,ÊÈ ¯‰� '‡ ÔÈÚÓ È‡ÏÂÊ‡
,‡¯˜ÈÂ ,‰ÓÂ¯˙ ,‡· ,‡¯‡Â ,˘‚ÈÂ ,ÁÏ˘ÈÂ ,˙Â„ÏÂ˙ 'Ù :˙"‰Ú ˙Â˜ÂÓÚ ‰Ï‚Ó - .'‰ ,'· .'‡ ¯‰� ,‰Ó„˜‰

חודשי לימוד
לחודש ו
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רּבא ְִַָָאדרא פב

מּניּה לקּוסטירא)ּומתאחדן לקּוסרא,(ּבבּוסיטא כּבּוסינא ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ
ּבמרירא ּומתּבּסמן ּכּלהּו, מתּכפיין תּקּונא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻּומהאי

רּבא. ּביּמא ּדמתּבּסמין ְְְְְְִִִִַַַָָּדדמעין,

יּקירא,מאן עּלאה, קּדיׁשא, ּדדיקנא דא, תּקּונא חמי ְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָ
טמירּותא חמי מאן מּניּה. אכסיף ְְְִִִֵֵַָָָָּדלא

יתיביּקירּותא)ס"א( סבא. מהאי דּתליין ּדׂשערי ּדקֹוצין ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּדלא עטרין עטרין. ּדכל עטרין ּדעטרין, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִָָָּבעיטרא
עטרין, עטרין. כׁשאר ּדלא עטרין ּבעטרין. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַָָָאתּכללּו
תּקּונין, הני ּכְך, ּובגין מּנהֹון. מתאחדן ּדלּתּתא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָּדעטרין

מתאחדין. מּנהֹון ּדלּתּתא ּתּקּונין ְְְֲִִִִִִִַַָאיּנּון

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙Â˜ÂÓÚ ‰Ï‚Ó - .‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ ,Ô�Á˙‡Â ,ÒÁ�Ù ,˜Ï· ,˙˜ÂÁ ,Á¯˜ ,ÁÏ˘ ,È˙Â˜Á· ,¯‰· ÌÈ˘Â„˜ ,ÚÈ¯Ê˙
¯ÙÒ - ,·�¯ ,‡�¯ ,Áˆ˜ ,ÊÙ˜ ,„Ó˜ ,Î˜ ,È˜ ,Êˆ ,Ù ,ÁÚ ,„Ú ,Á� ,„Î ÔÙÂ‡ :Ô�Á˙‡Â 'Ù ÏÚ ÌÈ�ÙÂ‡ ·"�¯

ÈÏÂË ˘"¯‰ÓÏ ‰Ï·˜‰ ˙ÓÎÁÏ ‡Â·Ó.‰ÎÂ�Á '‡ ¯Ó‡Ó ·"Á ,Ê"Ù 'Â ¯Ú˘ ·"Á ,Ê"Ù 'Ê ¯Ú˘ ‡"Á :Â�‡„
- ,·Ï ˙Â‡ „Á‡Â ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ ,ÂË ,‚"È ˙Â‡ ¯˘Ú ‰Ú˘˙ ÌÂÈ :ÈÊ‡‚Ï‡ ˘"�¯‰ÂÓ :ÌÈ¯ÈÙÒ ˙ÙÏÂÚÓ ¯ÙÒ -
,·Î ,'‚ 'ÈÒ ‡"Á ÈÁ ÏÎ Ì‡ ¯Ó‡Ó ,·"Î 'Ù ‚"Á ÔÈ„ ¯Â˜ÈÁ ¯Ó‡Ó :Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯‰Ï ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú ¯ÙÒ
‰‡Ó ¯Ó‡Ó ,„"ÈÙ Ê"È ˜ÏÁ ,·"È ,È"Ù ‰"Á ,„"Ù ·"Á :˘Ù�‰ ¯Ó‡Ó :ÌÈ·˙Î ,„"Ù ÌÏ‡ ˙�ÂÈ ¯ÙÒ -
¯Ú˘ :˘Â„˜‰ ‰"Ï˘ - .·"Á '‰ ˙Â‡·ˆ ¯Ó‡Ó ,‚"Á È"˙Î :'‰ ˙Â˙·˘ ¯Ó‡Ó ,‚"� 'ÈÒ ,Â"Î 'ÈÒ :‰ËÈ˘˜
ÈÚÒÓ ˙ÂËÓ ˘Â¯„ ˙È�Ú˙ ˙ÎÒÓ ,Â"Ó ˙Â‡ ¯Â‡ ‰¯Â˙ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÎÒÓ ,'Â ˙Â‡ ‰Î¯· ˜ÓÚ :˙ÂÈ˙Â‡‰
‰¯Â˙ ‡· 'Ù ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ .˘‚ÈÂ ,ı˜Ó ,·˘ÈÂ :˙È˘‡¯· ¯ÙÒ - ,·Ò ˙Â‡ ‰·Â˘˙ 'Ï‰ ‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ ,„Î ˙Â‡
‡"Â˙ Í˙ÂÏÚ‰· ‡˘� ¯·„Ó· ¯ÙÒ ,'· ˙Â‡ ‡"Â˙ È„Â˜Ù Ï‰˜ÈÂ 'Ù ,'‚ ˙Â‡ ‡"Â˙ ‡˘˙ ÈÎ 'Ù ,'‚ ˙Â‡ ¯Â‡
:˘Â„˜‰ Ï"ÁÓ¯‰ - .Â"Ù ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÈÂÂ - ,‚ ,'‡ ˙Â‡ ‡"Â˙ Ô�Á˙‡Â 'Ù ,'· ˙Â‡ ‡"Â˙ ˙˜ÂÁ 'Ù ,‚È ˙Â‡
¯Ê‚ÓÏ ,ÔÂ�È‡ ÔÈ¯ÈÚÊ ‡Ï˜Á È„ˆÁÓÂ ,ÔÂÚÓ˘ È·¯ ¯Ó‡ ‡È�˙ ‡"Á ÌÂ¯Ó· ¯È„‡ ¯ÙÒ ,ÌÈÈÁ ıÚ Í¯„ ¯ÙÒ
‡�Â˜È˙ ,‰‡�ÈÓ˙ ‡�Â˜È˙ ,‰Ó„˜‰ :ÌÈ˘„Á ÌÈ�Â˜È˙ ¯ÙÒ - .ÌÈÎÏÓ 'Ê ¯Â‡È· ¯Ó‡Ó ·"Á ,ËÂ˘˜„ ÔÈÏÈÓ
- ,Î"Á ˙Â˜·ˆ '‰ ˙‡�˜ ¯ÙÒ -.ÔÈÚ·˘ ‡�Â˜È˙ ,˘ÓÁÂ ÔÈ˘ÓÁ ‡�Â˜È˙ ,ÔÈ¯˘ÚÂ ‡È�Ó˙ ‡�Â˜È˙ ,¯ÒÈ�Ó˙
·"ÂË ÏÈÏ ˙„ÂÚÒ· ˘Â¯„ Y .ÌÈ¯·„ ,¯·„Ó· ,˙ÂÓ˘ ,˙È˘‡¯· ˙"‰Ú Ï"ÁÓ¯‰ ˘Â¯ÈÙ Y .ı˜Ó È‰ÈÂ ¯Ó‡Ó

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו ה יום



רּבא פגְִַָָאדרא

ּדבעיּתּקּוני מאן לאתּברכא, ּדאצטריְך ּדאתּתקן, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
ּבקבליהֹון, ּדאתּתקן ּתּקּונין ּדכל ְְְְְְְִִִֵַָָָָּברכה.

מׁשּתּכחין דאתעביד.(לקבליהֹון)ּברכאן מה ואתעביד ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵַַָָָָ
תּקּונין לקבליה זקפן ּכּלא תּקּונין. ּבהני כליל ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹּכּלא
וכּלהּו דכּלא. סתימא עּתיקא, תּקיפא, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֻּדמלּכא

אּלין. מּתּקּונין עּתיקא).אתּבּסמן (ּדמלּכא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

לאּתאנא. דקּדישין, קּדיׁשא ּדעּתיקין, עּתיק אי ְְִִִִִִִַַַַָָָָ
עּלאין אׁשּתכחּו לא ּתּקּונין, ּבאּלין ְְְְְִִִִִִִֵַָָָאתּתּקן
זהירין ּכמה עד ותניא, הוי. כּלא הוי וכּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹותּתאין.

ל"ג)ס"א(אּלין ּבאּלין ּתליסראתּתּקן עד דדיקנא. ּתּקּוני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָ
זמנא(ּדלּתּתא) וכל ע"ב), קל"ב אּלין(ד� ּדתליסר ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,‚È˜ ‰ÏÈÙ˙ :˙ÂÏÈÙ˙ Â"Ë˜˙ ¯ÙÒ - ,Ï"ÁÓ¯Ï ˙"„ ÌÈ˜¯Ù È˘‡¯ -.ÛÒÎ‰ ˙˙�Â È˘Â¯„ Y .‚"ˆ˙ '‰ Ë·˘·
˘"¯‰Ó Ì˘Ï‰ È¯Ú˘ - .Ô"�Á˙‡Â ‰ÏÙ˙ ,‰ˆ˙ ,Ï"Ó˘Á ‰ÏÈÙ˙ ,‡Ú˘ ,È˘ ,ËÙ¯ ,·¯ ,ÊÚ˜ ,ÂÚ˜ ,„�˜ ,‡�˜
'ÈÒ ,'‰ 'ÈÒ ,'„ ÔÓÈÒ ,‚"Ù ,·"Ù '· 'ÈÒ ·"Á ,‰ÏÈÏÚ ‡¯Â� „ÂÒ· ËÈ 'ÈÒ ‡"Á ,‡"Ù ÂË 'ÈÒ ‡"Á :·Â˘ÈÏ‡
.‡Ú ‡È˜ Û„ ¯‰ÂÊ È�Â˜È˙ ÏÚ ‡"¯‚‰ ¯Â‡È· .‡"ÈÙ ‰ÓÏ˘ Ô·‡ ,‡�ÏÈÂÓ ‡"¯‚‰ - .„"Ù ‚È 'ÈÒ ,'Ê 'ÈÒ ,'Â
.·Ú Êˆ Û„ ¯‰ÂÊ È�Â˜È˙ ÏÚ ¯Â‡È· .ÌÈ¯·„ 'Ù Â‰ÈÏ‡ ˙¯„‡ .·Ú ÁÎ Û„ ˙È˘‡¯· ¯‰ÂÊ‰ ÏÚ ¯Â‡ Ï‰È Y

:·ÂË Ì˘ ÏÚ· È„ÈÓÏ˙È„Â˜Ù ,‡˘˙ ÈÎ ,‡¯‡Â :‰Î¯·‰ ÏÎÈ‰ - .‡ˆ˙ 'Ù ‡�¯Ó‡˜ Y ÌÈÈÁ‰ ¯ˆÂ‡
- .„"Ú ÁÎ Û„ ‡·˙ ÈÎ .‡"Ú Ë¯ Û„ ,·Ú ÁÒ Û„ ·˜Ú ,‡ˆ˙ 'Ù ·Ú ‚È Û„ ,‰‡¯ 'Ù ,˜Ï· 'Ù ,ÁÈ˘ Û„
,‚È˜ Û„ ,‚"Ú ·È˜ Û„ ,‡Ú Â˜ Û„ ,„"Ú ‡˜ Û„ .‡Ú ÊÏ Û„ .·Ú ‚Î Û„ ,‡Ú ‰Î Û„ ˙È˘‡¯· 'Ù ÈÁ ¯‰ÂÊ
‡"Ó Â˙È· Ô˜Ê - .·Ú Ú˜ Û„ .„"Ú ÂÙ Û„ .‚"Ú 'Ê Û„ ˙ÂÓ˘ .ËÏ˙ Û„ ,ÂÎ˙ '„ ÈÁÈÂ 'Ù .„"Ú ËÎ˘ Û„
- .ÂÎ ˙Â‡ '‚ ‰�ÂÓ‡ ÏÈ·˘ ÍÈ˙ÂÂˆÓ ·È˙� - .Ë¯ Û„ ‚"È ÔÙÂ‡ „"Ó ,‰Ú Û„ ÊË ÔÙÂ‡ ,ÊÓ Û„ Ê ÔÙÂ‡

·˜ÚÈ ˙Â„ÏÂ˙.'‚ ¯Ó‡Ó ¯„‡ ˘„ÂÁ ¯Ó‡Ó ¯Î˘˘È È�· - .ÂÒ¯˙ Û„ ÌÈËÙÂ˘ 'Ù ,Ò˙ Û„ ‡˘� 'Ù ÛÒÂÈ
.ËÓ Û„ ˘È‡‰ È¯˘‡ - .‚È ·˙ÎÓ ‰ÁÓ˘ È¯·„ .Ï‰˜ÈÂ 'Ù ÌÈÈÁ È¯·„ - .·Î ,Á 'ÈÒ ‡"Á Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ
‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ .46 Û„ ˙"Á È„Â‰È‰ ˙Â‡ÏÙ� .'Â ˙Â‡ È„Â‰È‰ ˙¯‡Ù˙ .‡È ˙Â‡ ÌÏÂÚ ¯Â‡ .·"Ù '‡ ÌÈÈÁ‰ ı¯‡

חודשי לימוד
לחודש ו
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רּבא ְִַָָאדרא פד

וכּלא. ּדלתּתא. אּלין זהירין ּבחּוׁשּבנאמׁשּתּכחין, ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ
יּקירא עּתיקא דמלּכא ּדיקנא אׁשּתכח ּתליסר, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָדאּלין

ויּקירא. טמירא איהּו ּבחד ּכּלא ְְְִִִִַַָָָָֹֹמּכּלא.

ּביּהּובגין אדּכר לא מּכּלא, ּוטמירא יּקירא ּדאיהּו ְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ
ּדאֹורייתא ּבאֹורייתא)ס"א(ּבאתר אדּכר ולאלא , ְְְְְְְִַַַַָָָָָ

רּבא דכהנא ּדיקנא אתגלייא. דיקנא ּומה ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָאתגלייא.
רּבא דכהנא לדיקנא נחית דיקנא, ּומהאי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָעּלאה.

רּבא)ּדלּתּתא. דכהנא דיקנא רּבא(מאי דכהנא ּדיקנא ְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָ
תּקּונין ּתמניא ּכְך, ּובגין אתּתּקן. ּתּקּונין ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָבתמניא
הּוא הדא ּדקניּה, על נחית מׁשחא ּכד רּבא, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָלכהנא

÷âì)דכתיב, íéìäú)על יֹורד הראׁש על הּטֹוב ּכׁשמן ְִִֵֶֶַַַַָֹ
וגֹו'. ְַָָהּזקן

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

'‡ ˙"Â„‰Ó ˘Ë‡˜�ÂÓ ‰¯Â˙ È¯·„ .Á� 'Ù (ÌÈ�‡ÏÒ) Ï‡ÂÓ˘ È¯·„ .ÁÙ˜ 'Ú ‡˘� 'Ù Ï‡ÂÈ È¯·„ .ÂÏ˜ 'Ú
.ˆ 'ÚÓ ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ ÔÂ¯ÎÊ .·ÂÏÚÏÓ „Â„ È·¯ ˜"‰¯‰ .‚Ú 'Ú ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ·˙ÎÓ .ËÓ Û„ ˘È‡‰ È¯˘‡ .ÂË
˙ÎÒÓ ÏÚ Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ .'Â Û„ ı¯‡‰ ˙ÏÂ‡‚ .‰ÁÓ˘ È¯Ó‡Ó ,Ï‡¯˘È ˙ÁÓ˘ .·Ú 'Â Û„ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡
.‡ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ÊÓ¯‰ Í¯„ ÏÚ ‡"¯‚‰ ˘Â¯ÈÙ .‰ÏÂ‡‚Â ˙ÂÏ‚ ,Ì"È¯‰ È˘Â„ÈÁ .ÁÏ˘ 'ÙÏ ˙ÂËÓ˘‰ ,ÔÈËÈ‚
ÌÂÈ ˙˘Â„˜ .ÊÙ˜ Û„ ‰¯ÂÓ˙‰ ÏÚÂ ‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ .Ë"Ò˜˙ ÊÂÓ˙ 'Á ˘Â¯„ Ò"˙Á .·Ó Û„ ˘ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ
.‡ Ë¯Ù È ÏÏÎ ‚"Á (‡ÈÈÓ‡Ï‡˜) Ï„ Ï‡ ÏÈÎ˘Ó .ÊË˜ Û„ Ù"˘‚‰ ·"Ë È"¯‰Ó .‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ ˙˘¯Ù ·ÂË
ÌÈ¯·„ ‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ .�˜ Û„ ˘"˘ ¯Ó‡Ó .‚�˜ 'ÈÒ '‡ ¯Ó‡Ó ‰˘Ó Ï‡ÂÈÂ .�¯ 'Ú Á¯˜ 'Ù ‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ -
Ê"È˘˙ .‚Ï˜ 'Ú Í˙ÂÏÚ‰· .�¯ 'Ú Á¯˜ ,ËÚ˜ 'Ú ,ÁÏ˘· ÂÎ 'Ú ‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ .,ÊÚ˜ 'Ú ‰ÏÂ‡‚‰ ÏÚ .ÁÏ 'Ú
,Ê�˜ ,·�˜ 'Ú ‰˘Ó Ï‡ÂÈÂ .˘„Â˜ ˙Â¯·„ - .‰�˜ 'Ú È"‡Ó ˙Â˘¯„ ˙"„ÈÁ ,·Ï 'Ú Î"˘˙ , ÂÏ˜˙ 'Ú ,„Ï 'Ú
,„Ú Û„ ‰Ò�¯ÙÂ ‰�ÂÓ‡ ¯Ó‡Ó ¯Â‰Ë‰ ÔÁÏÂ˘ - .Î˜ Û„ ÁÏ˘ÈÂ 'Ù ,‰Ï˜ 'Ú ‡"Á 'ÎÓ Ï‡ÂÈ È¯·„ .‡Ò˜
'„ '‡ „"Á ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ ¯ˆÂ‡ - .‰Î 'Ú Á"Ó¯‰ È¯ÂÙÈÒ .‚È Û„ ¯�‰ ¯Â‡ - .¯ÈÈ‡ ˘„ÂÁ ÌÈ˜È„ˆ ÔÂ¯ÎÊ

258 Û„ (‡ÊÏÚ·Ó ˘"¯‰Ó ÌÈ¯ÂÙÈÒ) „Â·ÎÂ ¯‡Ù .(˙ÂÈÏ‚¯Ó)

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו ז יום



רּבא פהְִַָָאדרא

ּדכּתיב,ומנא ÷âì)לן. íéìäú)ּגם יחד. ּגם אחים ׁשבת ְְִִִֶֶַַַַָָָ
דכהנא זמנא ּדכל ּדלּתּתא. ּגדֹול ּכהן ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלרּבֹות
ּגדֹול ּכהן ּכביכֹול רּבא, ּבכהּונא מׁשּמׁש ּדלּתּתא, ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹרּבא

רּבא. ּבכהּונא מׁשּמׁש ְְְִִֵֵַַָָָּדלעיּלא,

אמרּדא דכּלא. סתימא דעּתיקא ּדדיקנא חד, ּתּקּונא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹ
למחמי יצחק, רּבי אנּת יאּות ׁשמעֹון, רּבי ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַָָליּה

יֹומין,ּב דעּתיק אּפי ּוסבר דדיקנא, דתּקּוני יקירא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
עּמכֹון חּולקי וזּכאה חּולקְך, זּכאה דעּתיקין. ְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָעּתיקא

דאתי. ְְְֵָָָּבעלמא

עדּתּקּונא דפּומא, מריׁשא ׂשערא, מתּתקן ּתניינא. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ׁשקיל. ּבתּקּונא דפּומא, אחרא ְְֲִִֵַָָָָָריׁשא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙el˜a ,Ï·z ˙BÂˆ˜ ÏÎa Ì„‡ ÏÎÏ LÈ‚� ¯‰f‰ ¯ÙqL e�ÈÎÊ ,e�‡ e�ÈÓÈa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿»≈»»ƒ∆≈∆«…«»ƒ¿»»»¿»«¿≈≈¿«
˙�ek BfL ‰‡¯�Â ,ÈÓÏBÚ‰ ¯‰f‰ ÏÚÙÓ ÏL ÌÈa¯‰ ÈkÊÓ ˙eÎÊa Ë¯Ùa ,LnÓ ˙BËe¯t·e«¿«»ƒ¿»ƒ¿¿«≈»«ƒ∆ƒ¿««…«»»ƒ¿ƒ¿∆∆«»«

¯‰f‰ ¯ÙÒ ˙lÚtL ÌÈ¯·c‰(È"aL¯ ˙Ùe˜˙Ï ˙ÈÒÁÈ ˙¯Á‡Ó ‰Ùe˜˙a ‰lb˙� Ì�Ó‡L)‰ÎÈ¯ˆ «¿»ƒ∆¿À«≈∆«…«∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿»¿À∆∆«¬ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒ»
Ó ÏL B¯B„a ,ÌÈÓi‰ ÛBÒa Ï‡¯NÈ ÏÏÎÏ ‡ˆn‰ÏÔÎÏÂ ,e�‡ e�¯B„a ¯ÓBÏk ,ÁÈLn‰ CÏ ¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»≈¿«»ƒ¿∆∆∆«»ƒ«¿«¿≈»¿»≈

.¯wÚÂ ÏÏk ˙È¯˜Ó d�È‡ e�ÈÓÈa ¯‰f‰ ¯ÙÒ ÏL ‰ÏB„b‰ ˙eLÈ‚p‰L ‰‡¯�ƒ¿∆∆«¿ƒ«¿»∆≈∆«…«¿»≈≈»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

ÈzÚÓLÂ .BÊ ‰Ùe˜˙a ¯‰f‰ ¯ÙÒa ‰‡È¯˜Ï ¯eav‰ ˙‡ ¯Bc‰ ÈÏB„b Ïk e‡¯˜ ¯·Îe¿»»¿»¿≈«∆«ƒƒ¿ƒ»¿≈∆«…«ƒ¿»¿»«¿ƒ
¯‰f‰ ¯ÙÒa ËÚeÓ ¯·c ÏL ‰‡È¯˜ elÙ‡ BÓˆÚÏ ·Èˆ˜È Ì„‡L ÔBÎpL ,ÌÈÏB„b ÌLa¿≈¿ƒ∆»∆»»«¿ƒ¿«¿¬ƒ¿ƒ»∆»»»¿≈∆«…«
ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·cÏ ¯·ÚnL ,˙Ó‡‰Â .¯‰f‰ ¯ÙÒa ˜a„Ï ÌM‰ ˙¯ÊÚa ÏÎeÈ CÎ·e ,ÌBÈ ÈcÓƒ≈¿»«¿∆¿««≈ƒ¿…¿≈∆«…«¿»¡∆∆≈≈∆«¿»ƒ»¬ƒ
È¯‰ ,Ba ˜·c‰ Ì„‡‰ ¯e·Ú ÁÈLÓ ÈÏ·Á ˙‡ Ïh·Ï ¯‰f‰ ¯ÙÒ ÏL BÁk ÔÈ�Úa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿«…∆≈∆«…«¿«≈∆∆¿≈»ƒ«¬»»»«»≈¬≈
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רּבא ְִַָָאדרא פו

יקראקּום ואֹוקיר ּבקּיּומְך, וקאים חזקּיה, ְְְְְִִִִִִִָָָָָרּבי
חזקּיה, רּבי קם קּדיׁשא. דדיקנא ּדא ְְְְִִִִִִִַָָָָָָדתּקּונא

ואמר, æ)ׁשארי íéøéùä øéù)מי תׁשּוקתֹו ועלי לדֹודי אני ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
תׁשּוקתֹו. ּדעלי מּׁשּום לדֹודי. ׁשאני ְְְֲִִִֶַַָָָגרם

דבּוצינאמסּתּכל יּקירא נהֹורא חמית, וארּו הוינא, ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
וחמּׁשה מאה לתלת וסליק נהיר ְְְֲִִִִִַַָָָָָָעּלאה,
נהֹורא, בההּוא אתסחי הוה חׁשֹוְך וחד עיבר. ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָועׂשרין
ּדמימֹוי עמיקא, נהרא בההּוא ּדאתסחי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָּכמאן
וסליק דעלֹוי. מּמה עיבר, לכל ונגּדין ּונהירין, ְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָמתּפּלגין,
ּדכל עמיקא, עּלאה דיּמא ּבׂשפתא נהֹורא, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָההּוא

אתּפּתחן. פתחא ּבההּוא ויּקירין, טבין ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּפתחין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÏÎÏ ‰l‚Ò ‡È‰ Ba ‰‡È¯w‰Â ,Ú¯ ¯·c ÏkÓ Ì„‡‰ ˙ÓL� ˙‡ ˜¯ÓÓ ¯‰f‰ ¯ÙqL Úe„È»«∆≈∆«…«¿»≈∆ƒ¿«»»»ƒ»»»«¿«¿ƒ»ƒ¿À»¿»
.˙BÁÏˆ‰‰Â ˙BÚeLÈ‰«¿¿««¿»

ג' פרק

-כא) רּבא" "אדרא - זה ׁשם קריאת וטעם ּבאּדרא – הרׁשּב"י ידי על הּסֹודֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּליּמּוד
הּגדֹול ִַַָהּכּנּוס

‡N� ˙L¯t '‚ ˜ÏÁ ¯‰Êa ‡ˆÓ� "‡a¯ ‡¯„È‡"‰ .‡‰"Ó˜ Ûc „Ú ·"Ú Ê"Î˜ Ûc ÔÓ) »ƒ¿»«»ƒ¿»¿…«»»«»ƒ«««

(‡"Ú·LBÓ ÌB˜Ó ‡e‰ "‡¯„È‡" .ÏB„b‰ Òepk‰ :BLe¯tL ,"‡a¯ ‡¯„È‡" ‡¯˜�Â ,¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆≈«ƒ«»ƒ¿»¿«
Òepk‰ ÔÓ BÏÈc·‰Ï È„k ‡a "‡a¯" ‰ln‰ ˙ÙÒB˙Â ,‰l‚Ú Ô¯‚k ÏÏk C¯„a ,ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¿∆∆¿»¿…∆¬À»¿∆∆«ƒ»«»»¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ
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רּבא פזְִַָָאדרא

מהםאנא ּפתחּומהּו)ס"א(ׁשאיל דחמית. ּפשרא , ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָ
תּקּונא הּוא ּדא אמר, חמיתא. עֹון נֹוׂשא ְְֲִֵֵַָָָָָָואמרּו,
אתקּׁשר האידנא ׁשמעֹון, רּבי אמר יתיב. ְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָתניינא.

לעּתיקאאתּבסם)ס"א( חזקּיה, רּבי אנּת ּבריְך עלמא. ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
ְִִַדעּתיקין.

ּבהאיאמר ּדאתיין חברין, בּוצינין ּכּלהּו ׁשמעֹון, רּבי ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֻ
עלאין ׁשמייא עלי אסהדנא קּדיׁשא. ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָעזקא
חמי ּדאנא דעּלאה. עּלאה קּדיׁשא וארעא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּדעּלאין,

חמא ּדלא מה מׁשההׁשּתא, דסליק מּיֹומא נׁש, בר ְְְִִֶַַַָָָָָָָֹ
אנּפאי חמינא ּדאנא דסיני. לטּורא תניינא ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָזמנא
למיּפק ּדזּמין תּקיפא, ּדׁשמׁשא ּכנהֹורא ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָנהירין,

ּדכּתיב, לעלמא. â)ּבאסוותא éëàìî)יראי לכם וזרחה ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡" - ÔË˜ ¯˙Bi‰‡ËeÊ ‡¯„È,ÌÈÓÎÁ ˙BÁt eÁÎB� BaL ,¯˙BÈ ¯Á‡Ó Ìi˜˙‰L - " «≈»»¿»»∆ƒ¿«≈¿À»≈∆¿»¬»ƒ
.Ôl‰Ï„k¿ƒ¿«»

"a .·‡a¯ ‡¯„È‡Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL ‡i¯·Á‰Ó ‰ÚLz ÏL Ì‰È�eic ¯e‡z ‡a " »ƒ¿»«»»≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈««¿«»∆«ƒƒ¿∆
:Ì‰ ‰ÚLz‰ .‰Ïaw‰ ÏL ÌÈwÓÚ‰Â ÌÈÏB„b‰ ˙B„Bqa Ôe„Ï BnÚ „ÁÈ eÒpk˙‰L ,È‡ÁBÈ«∆ƒ¿«¿««ƒ»««¿ƒ¿»¬Àƒ∆««»»«ƒ¿»≈
¯a ‰i˜ÊÁ Èa¯ ,˜ÁˆÈ Èa¯ ,·˜ÚÈ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ,‰„e‰È Èa¯ ,‡a‡ Èa¯ ,B�a ¯ÊÚÏ‡ Èa «̄ƒ∆¿»»¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒƒ««¬…«ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»«

.‡ÒÈÈ Èa¯Â ÈÒBÈ Èa¯ ,‡iÁ Èa¯ ,· «̄«ƒƒ»«ƒƒ¿«ƒ≈»

ÌÈL¯B„Â ,B¯·Á ¯Á‡ „Á‡‰ ,ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈÓ˜ ,È"aL¯ ÈÙa Le¯c‰ ˙ÁÈ˙t È¯Á‡«¬≈¿ƒ««¿¿ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»ƒ»∆»««¬≈¿¿ƒ
‰È¯·c ÏÚ ÛÈÒBÓe ‰�BÚ È"aL¯ ¯L‡k ,˙e˜Ï‡‰ „BÒa.Ì ¿»¡…«¬∆«¿ƒ∆ƒ«ƒ¿≈∆

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו י יום



רּבא ְִַָָאדרא פח

ידענא ּדאנא ועֹוד בכנפיה. ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשמי
הדא אסּתּכל. ולא ידע לא ּומׁשה נהירין, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹדאנּפאי

דכתיב, ãì)הּוא úåîù).ּפניו עֹור קרן ּכי ידע לא ּומׁשה ְִִִֶַַָָָָָֹ

קּמאי,ועֹוד, ּגליפין מכילין ּתליסר בעיני, חמי ּדאנא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מּנייהּו חד ּכל אתּפריׁש וכד ּכבּוצינין. ְְְְְְִִִִִִִַַַָּונהירין
ואתטּמר ואתעּטר ואתּתקן, אסּתליק ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמּפּומיכֹון,
אׁשּתארן. אחרנין וכל דדיקנא, דתּקּוני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָּבטמירּותא
ויתיב ואתעּטר נהיר ּבפּומייכּו, מתּפרׁש חד ּדכל ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָּובעֹוד
סליק לאתּפרׁשא, אסּתיים וכד חיליּה. בגֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּכמלּכא
ויתיב ואתטּמר, ואתּתּקן קּדיׁשא, ּבעטרא ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָואתעּטר
אזּדרזּו וחד. חד לכל וכן קּדיׁשא, דדיקנא ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָּבתּקּונֹוי

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

"‰ È¯·c ˙‡ ¯‡·Ï ˙B‡a ‰Ê ˜ÏÁa ˙BL¯c‰ ÏL Ô¯wÚ .‚‡˙eÚÈ�ˆc ‡¯ÙÒ," ƒ»»∆«¿»¿≈∆∆»¿»≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

"a ‡ˆÓ� ÌÈzÚÏ ÔÎÏÂ ."‡¯Ób"Ï ÒÁÈa "‰�LÓ" ÔÈÚÓ ‰Ê ˜ÏÁÏ LnLÓ‰‡a¯ ‡¯„È‡" «¿«≈¿≈∆∆≈≈ƒ¿»¿«««¿»»¿»≈¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿»«»

.‡¯„È‡‰ ÈÓÎÁ ÏL Ì¯aÒ‰Ï ÒÈÒ·k "‡˙eÚÈ�ˆc ‡¯Ùq‰" ÔBLÏ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿∆¿≈»∆«¿≈»ƒ¿»

"‰ ÏL BÓeiÒa .„‡¯„È‡Èa¯ ,·˜ÚÈ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ,ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ ‰LÏL ÌÈ¯ËÙ� " ¿ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»ƒ«ƒƒ««¬…«ƒ
.‡ÒÈÈ Èa¯Â ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»¿«ƒ≈»

זּוטאכב) ְִָָאידרא
"‰‡ËeÊ ‡¯„È‡e�ÈÊ‡‰ ˙L¯t ‚"Á ¯‰fa ‡ˆÓ� "(·"Ú Â"ˆ¯ Ûc „Ú ·"Ú Ê"Ù¯ Ûc ÔÓ), »ƒ¿»»ƒ¿»«…«»»««¬ƒƒ«««

" ‡¯˜�Â‡ËeÊ ‡¯„È‡" - ÏB„b‰ Òepk‰ ÔÓ BÏÈc·‰Ï ,ÔËw‰ Òepk‰ :BLe¯tL ,"‡¯„È‡ ¿ƒ¿»ƒ¿»»∆≈«ƒ«»»¿«¿ƒƒ«ƒ«»ƒ¿»

‡a¯"a ."‡ËeÊ ‡¯„È‡‰Ú·L ÌÚt‰Â ,È"aL¯ ÏL B˙¯e·Á È�a ÌÈÓÎÁ‰ ·eL eÒpk˙� " «»»ƒ¿»»ƒ¿«¿«¬»ƒ¿≈¬»∆«¿ƒ¿«««ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו יא יום



רּבא פטְִַָָאדרא

ּדייתי עד יהא לא דא, בקּיּומא ּדהא קּדיׁשין, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָחברין
מׁשיחא. ְְִַָָמלּכא

תליתאה,קּום ּתיקּונא ואֹוקיר תניינּות, חזקּיה ְְְְִִִִִִִִָָָָָרּבי
חזקּיה, רּבי קם לא עד ּתנא, קּדיׁשא. ְְְִִִִִִַַָָָָָָָּדדיקנא
ׁשליחּות. ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלאְך אין ואמר, נפק ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָקלא
ּבאתריּה. וחד חד כל וּדאי ואמר, ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָאתרגיׁש
ׁשלימתא אׁשּתלים אּבא, ורּבי ּברי, אלעזר ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָואנא,

ִָָעּלאה.

ואמר,קּום ּפתח חּייא, רּבי קם חייא. à)רּבי äéîøé) ְִִִִִִַַָָָָָ
ּכי דּבר ידעּתי לא הּנה אלהים יי אהּה ְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹואֹומר
כמה והא למּללא, ידע הוה לא ירמּיה וכי אנכי. ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹנער

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

"a Ì˙¯ÈËt ¯Á‡Ï ,¯tÒÓa‡¯„È‡" - ˙Ó„Bw‰ "‡a¯ ‡¯„È‡ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ ‰LÏL ÏL - " ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»»»ƒ¿»«∆∆ƒ¿»«»∆¿»ƒ«¬»ƒ
.Ï"p‰««

"a‡¯„È‡ÌÈ¯·c‰ ÌekÒ ,d�ÎzL È"aL¯Ó ‰¯Bz ÚÓLÏ ‡LÈc˜ ‡i¯·Á‰ ÌÈÎBÊ BÊ " ¿ƒ¿»ƒ««¿«»«ƒ»ƒ¿…«»≈«¿ƒ∆»¿»ƒ«¿»ƒ
."‡a¯ ‡¯„È‡"a e¯¯a˙‰L∆ƒ¿»¿»ƒ¿»«»

ה"אּדרא"כג) סֹודֹות מגּלה הּקדֹוׁש ְְֲִִֶַַָָָָהאר"י
‚‰ ¯ÚL'a:¯teÒn LB„w‰ È"¯‡‰ È·˙kÓ 'ÌÈÏe‚ÏÈÌÈ¯·Á‰Â È'¯‡‰ BÏ CÏ‰ ÌÈÓÚÙÏ ¿«««ƒ¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ«»¿»»ƒ¿»ƒ»«»«ƒ¿«¬≈ƒ

‡¯c‡" ÌL Ì‰Ï dÏÈ‚Â ÂÈ¯·ÁÂ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ eˆa˜˙pL ÌB˜ÓÏ ,ÔB¯ÈÓ ¯ÙkÏ¿¿»ƒ¿»∆ƒ¿«¿«ƒƒ¿«»«¬≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿»
"‡a¯.ÌÏek ÔÎÂ ,"‡a‡ Èa¯ ·LÈ Ô‡k ,¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ·LÈ Ô‡k" :¯ÓB‡ È'¯‡‰ ‰È‰Â , «»¿»»»«ƒ≈»»««ƒ∆¿»»»»««ƒ«»¿≈»

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו יב יום



רּבא ְִַָָאדרא צ

אמר והּוא ּדא. אמר לא עד מּפּומֹוי, נפקי ְְִִִֵַַַַָָָָמלּולין
אּלא דּבר. ידעּתי לא הּנה ּדכּתיב כדיבא, (ּתאנא)מּלה ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

מה תאנא, הכי אּלא ּדא. על אמר ּדאיהּו וׁשלֹום ְְִִֶַַַַָָָָָָָחס
לארמא בעי דלא הּוא אמירה לאמירה. ּדּבּור ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָבין

ע"א)קלא, קל"ג ּולאכרזא(ד� קלא, לארמא ּבעי ּדּבּור, ְְְְְִֵַַָָָָָָָ
ִִמּלין.

ë)ּדכּתיב, úåîù)האּלה הּדברים ּכל את אלהים וידּבר ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
דּבּור, ההּוא ׁשמעּו עלמא ּכל ותאנא, ְְְִֵַָָָָָָֹלאמר.
כתיב ולא וידּבר, ּכתיב ּכְך ּובגין אזּדעזעּו. עלמא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָוכל
לאכרזא דּבר, ידעּתי לא הּנה כתיב הכא אֹוף ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹוּיאמר.

לעלמא. קדׁשא ברּוח ּולאֹוכחא ְְְְְִַָָָָָָֻמּלה

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,¯ÓB‡ È'¯‡‰ ‰È‰L .B˙ÓL� ÈÙÏ BÏ Èe‡¯‰ BÓB˜Óa ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ·ÈLB‰Â¿ƒ»∆»¿∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»»»«ƒ≈
'.ÔBÚÓL Èa¯ È¯·Á ÏL „Á‡ ¯·ÁÓ ‰ÓL� ıBˆÈ� BÏ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆≈ƒ¿»»≈»≈∆»∆«¿≈«ƒƒ¿

" :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰Ê ÌB˜Óa „‡n ÌÈ˜eÓÚ ˙B„BÒ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï È"¯‡‰ ‰ÏÈb Ôk BÓkelÈ‡ ¿≈ƒ»»¬ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿…¿»∆¿»«»∆ƒ

˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓe ÌÈ˜Ècˆ ÏL ‰ÏB„b ‰iÙ�k ÌÈ‡B¯ Ì˙ÈÈ‰ ,˙B‡¯Ï ÌÎÈ�ÈÚÏ ˙eL¯ ‰�z�ƒ¿»¿¿≈≈∆ƒ¿¡ƒ∆ƒ¿Àƒ»¿»∆«ƒƒ«¿¬≈«»≈

e�·È·Ò ˙ÎÁÏÓ L‡‰Â ,"‡¯c‡"‰ ÚBÓLÏ e‡aL." ∆»ƒ¿«»ƒ¿»¿»≈¿«¿¿¿ƒ≈

"אּדרא"כד) ּבׁשם ׁשּנקרא ְְְְִִִֵֶָָָטעמים
ÌLa"‡¯c‡-"‡·enk ÌÈÓM‰ ÔÓ B˙B‡ e‡¯˜(:‡Ò Ûc ÁlLa ˙L¯t ¯‰BÊa)eÊÈ¯Î‡Â ¿≈ƒ¿»»¿ƒ«»«ƒ«»¿«»»«¿«««¿«¿ƒ

dÈÁe¯ ‡˜ÏÒÏ ‡ÒÈÈ Èa¯ ‡e‰ ÔÈÓÊ CÏÚ˙BÏÚ‰Ï ‡ÒÈÈ Èa¯ ‡e‰ „È˙Ú e¯Ó‡Â EÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â) ¬»»ƒ«ƒ≈»¿«¿»≈¿ƒ¿ƒ»∆¿»¿»ƒ«ƒ≈¿¿«¬

(BÁe¯" „Áa ‡¯L˜˙‡Ïe‡LÈc˜ ‡¯c‡") ‰LB„˜ ˙Á‡ ‡¯c‡a ¯M˜˙‰Ïe)ÌB˜Ó ‡e‰ ‡¯c‡ ¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»««¿»ƒ¿»»

חודשי לימוד
לחודש ו

שנתי לימוד
כסלו יג יום



רּבא צאְִַָָאדרא

כתיבאי הא å)הכי, úåîù).לאמר מׁשה אל יי וידּבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
זכה ּדלא כמׁשה, עּלאה נביאה הּוא מאן ְְְִִֶֶָָָָָָָָֹאּלא,
דחיל, ולא ּבהכרזה, ּדּבּור ׁשמע ּדהּוא ּכוותיּה. נׁש ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָבר
באמירה, אפיּלּו אזּדעזעּו, נביאים ּוׁשאר אזּדעזע. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָולא

ּבדחילּו. ְְֲִִִַודחלין

לאתבאותאנא, ותניינא דדיקנא, קדמאה ּתּקּונא ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָָָָ
ּדכּתיב,לאּכפא)ס"א(לאייתאה)נ"א( לתליתאה. ְְְְְִִִִַַָָָָָָ

(âì áåéà).ּגבר עם ׁשלׁש פעמים אל יפעל אּלה ּכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהן
נּוסחי למיתי)(תרין קדמאין ּתּקּונין דתרין חזי ותא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

דהּוא: הוֹו, ְְְֲִָָלתליתאה

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

(¯„Á BÓk Úe�ˆ,‡Ú¯‡a ‡¯Ú˙‡Ï ‡ÈÈ¯·Á ÔÈ�ÈÓÊ„)ı¯‡a ¯ÈÚ‰Ï ÌÈ¯·Á‰ ÌÈ„È˙ÚL »«¿∆∆ƒ¿ƒƒ«¿«»¿ƒ¿»»¿«¿»∆¬ƒƒ«¬≈ƒ¿»ƒ»»∆
‰¯Bz‰ ˙B„BÒ Èel‚a"Ï eˆa˜˙pL ÌÈ¯·Á‰ ‰¯NÚ‰ ÏÏÎa ‰È‰È ‡ÒÈÈ Èa¯ Ì‚Â ,‡¯c‡ ¿ƒ«»¿««ƒ≈¿ƒ¿∆ƒ¿»»¬»»«¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»

‡a¯,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï „È˙Ú ‡e‰ ÌLÂ ,(·"Ú Ê"Î˜ Ûc ‡N� ˙L¯Ùa ¯‡·n‰) " «»«¿…»¿»»«»…«¿»»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»»
B˙ÓL�Â,(Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÚzÍ¯·ÁÏe CÏ ÔÓÈÈ˜„ ÔÈÈÒ¯k ˙Ïz e�È˜˙‡ ‡‰ÂÈ¯‰Â)e�ÈÎ‰ ¯·k ¿ƒ¿»«¬∆¿«≈∆¿»«¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿«¿»»¿«¿»«¬≈¿»≈ƒ

,·˜ÚÈ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯Â ,‡ÒÈÈ Èa¯ Ì‰Â ,EÈ¯·ÁÓ ÌÈ�L „BÚÂ ,EÏ ÌÈ�Îen‰ ˙B‡Òk '‚ƒ¿«»ƒ¿¿¿«ƒ≈¬≈∆¿≈«ƒ≈¿¿«ƒƒ¿«ƒ«¬…
‰˜a„pM ‰˜ÈL� ˙˙ÈÓ e˙nL ,('‡ „enÚ ÛBÒ „"Ó˜ Û„a ÌL ¯‡B·ÓÎ) ‰i˜ÊÁ Èa¯Â¿«ƒƒ¿ƒ»¿¿»»¿«»««∆≈ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿¿»

(,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ˙·‰‡ ˜LÁa ÌLÙ�.dÈ˙Ó È�a dÈa ÔÈÁÈbLÓ BÂ‰ ‡ÓBÈ ‡e‰‰Ó «¿»¿≈∆«¬««»»≈«»¬«¿ƒƒ≈¿≈»≈
(B¯ÈÚ È�a ÂÈÏÚ ÌÈÁÈbLÓ eÈ‰ ‰‡Ï‰Â ‡e‰‰ ÌBiÓ)(L·cÓ ˜B˙Ó Èt ÏÚ ‡e‰ ¯e‡Èa‰) ƒ«»»¿»»«¿ƒƒ»»¿≈ƒ«ƒ«ƒ»ƒ¿«

"‡¯c‡" Ô¯b Ìeb¯z(Ê"Î Á"È ‰a¯ L¯„na ¯‡B·ÓÎ),"Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck" :˜eqt‰ ÏÚ , «¿…∆ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»«»««»«»»ƒ«…∆
Ìeb¯z‰ ,Ô¯b ·e˙kL ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,"‡¯c‡" ÔÓ ‡¯e·ÚÎ"‡¯c‡"ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ô‡ÎÂ , ¿«»ƒƒ¿»¿≈¿»»∆»…∆««¿ƒ¿»¿»»¿ƒƒ

·LÈÏ‡˙lÓ ‡ÈÈÏz ‡˙e·È·Áa Ô�‡ Ôn˜Ï È"aL¯ ·˙kL BÓk ‰ÓÈÏL ‰·‰‡ ˙¯e·Áa, ≈≈«¬««¬»¿≈»¿∆»««¿ƒ¿«»¬««¬ƒ»«¿»ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו יד יום



רּבא ְִַָָאדרא צב

חֹוטמא,ּתּקּונא דתחֹות מאמצעיתא ּתליתאה. ְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
ארחא, חד נפיק נּוקבין. ּתרין ְְְְִִִֵַָָָמּתחֹות

אפסיק אמאיאתּפסק)ס"א(וׂשערא ארחא. ּבההּוא ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָ
מּׁשּום ּפׁשע)אתּפסק. על ועֹובר אֹורחא(ּדכּתיב ּדהאי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

נּוקבי ּתחֹות יתיב ּכְך, ּובגין ביּה. לאעּברא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָאתּתּקן
אֹורחא, בהאי אתרּבי לא וׂשערא אֹורחא. האי ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָחֹוטמא

עד אעּברא למיהב ּפׁשע, על ועֹובר ּדכּתיב (על)מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ

ערקיסאֹות ּכמה ּתאנא, סלחּתי. ּדייּמא קּדיׁשא, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָּפּומא
ּדהא מּנייהּו, לחד אתּגלי ולא פּומא, לההּוא ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָמחּכאן

ידיע. ולא ידיע ואתעּטר, ְְְְְְְִִִִַַַַָָאסּתּלק

זכּוּתאנא, ּפׁשע. דכּתיב מהּו דספרא, ּבצניעּותא ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ
פׁשע. זכּו לא ּפׁשע,עֹובר, על עֹובר מׁשמע (מאי ְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

·e˙kL BÓk ,‰Ïe‚Ú Ô¯b ÈˆÁk ·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰(.'‰ ÔÈlÁ)Ô¯b ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ¯„‰�Ò »¿ƒƒ≈≈«¬ƒ…∆¬»¿∆»Àƒ«¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ…∆
ÌLÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ eÈ‰iL È„k ‰Ïe‚Ú(È"L¯a)‰aÁa ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ô¯b Èk ,Ô¯‚a ¬»¿≈∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿»¿«ƒ¿…∆ƒ…∆»¿ƒ¿ƒ»

˙‡ LÈ‡ ÌÈÚÓBL ˙BÈ‰ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ„LBÁ ÔÈ‡M ÔÈ¯„‰�Òk ˙Á‡ ‰„e‚‡·e ˙BÚÈ¯·e¿≈¿«»««¿∆¿∆¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒƒ∆
Ôn˜Ï ÔiÚÂ( .B�BLÏ Ô‡k „Ú ‰ÎÏ‰k ‰‡¯B‰‰ ‡ˆzL „Ú ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÁkÂÂ˙Óe B¯·Á¬≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆«∆≈≈«»»«¬»»«»¿¿«≈¿«»

.(:‰"Ó˜ Ûc ‡a¯ ‡¯c‡a¿ƒ¿»«»«»«

"a‡LÈc˜ ‡¯c‡·˙k ,"(˙Ó‡ C¯„a ÌL)‡e‰ Ô¯b‰ ÏL BÓeb¯z ÔÎÂ ,L„Â˜‰ ¯„Áa ¿ƒ¿»«ƒ»»«»¿∆∆¡∆¿∆∆«…∆¿≈«¿∆«…∆
" „È ·˙k Le¯Ùa ˜"Ó¯‰ ·˙ÎÂ .B�BLÏ Ô‡k „Ú ‡¯c‡¯˜È ¯B‡,‰"‰ÏÊ ˜"Ó¯‰Ï " ƒ¿»«»¿¿»«»««¿≈¿«»»»¿»««

ÔÈLpk˙Ó eÈ‰ ¯L‡kL e�ÈÈ‰Â ,¯„Á ÔBLlÓ ¯LÙ‡ :B�BLÏ ‰ÊÂ (‰nÁ‰ ¯B‡a Ô‡k Òt„�)ƒ¿«»¿««»¿∆¿∆¿»ƒ»∆∆¿«¿∆«¬∆»ƒ¿«¿ƒ
‰Ê ÔÈ�ÚÏL‡ ÏL ¯„Á ·È·Ò Ì‰Ï ‰NÚ�,Ôn˜Ï ¯‡B·ÓÎ ,(:„"Ï˜ Ôn˜Ï Î"Î ‰"‡)¯Ó‡ ¿ƒ¿»∆«¬∆»∆»ƒ∆∆∆≈¿¿»¿«»¿«»«»«

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו טו יום



רּבא צגְִַָָאדרא

(האי) עֹובר) ולא עֹומד זכּו לא לפ', ש' ּדאקּדים אּפין.ׁשפע ּבזעיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ההּואמאי נחית ּכד אּפין, ּבזעיר להאי. האי ּבין ְְִִִֵֵַַַַַָָ
ּכתיב, חֹוטמֹוי, נּוקבי מּתחֹות áé)אֹורחא øáãîá) ְְְְִִֵָָ

דרּוגזא רּוחא ּדנפיק וּילְך. מאי וּילְך. ּבם יי אף ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוּיחר
אׁשּתכח. ולא אזיל קּמיּה, ּדאׁשּכח ּומאן נּוקבי, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָמאיּנּון

דכתיב, הּוא î)הדא äéòùé)ואינּנּו בֹו נׁשבה יי רּוח ּכי ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ואס"א( בֹו עברה רּוח ּכתיב,ינּנּו)כי אּפין ּבאריְך .(æ äëéî)ועֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ּוכתיב, ּפׁשע. æì)על áåéà),ותאנא וּתטהרם. עברה ורּוח ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ
התם, ארחא. ּבההּוא ּפׁשע על עֹובר כתיב, (úåîùהכא ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

(áé.מצרים את לנּגֹוף יי ְְְְִִִֶַַָָועבר

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰‡kÊ ,dÈa Ô�‡c ‰‡lÚ ‡LÈc˜ ‡¯c‡ È‡‰a ÁÎzL‡c Ô‡Óc ‰È˜ÏeÁ ‰‡kÊ ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿«»»¿≈¿»¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ»ƒ»»«¬«≈«»»

ÔÏ ¯ÁÒ‡ ‰‡lÚ ‡M‡ ‰‡lÚ ‰Le„˜a ÔÈ·˙È Ô�‡c ,È˙‡c ‡ÓÏÚ·e ÔÈc ‡ÓÏÚa ‰È˜ÏeÁ, ¿≈¿»¿»≈¿»¿»¿»ƒ«¬«»¿ƒƒ¿»ƒ»»∆»ƒ»»«¿«»

·e˙k ÔÎÂ(:Ê"Ù¯ Ûc ‡ËeÊ ‡¯c‡a Ôn˜Ï)È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡LÈ‡nwÓ ‡M‡ ¯ÁÒ‡ ¿≈»¿«»¿ƒ¿»»«∆»««ƒƒ¿∆»«¿«∆»ƒ««

˜Òt˙‡ ‡Ï ÔÈÓÏÚÓe. ¿«¿ƒ…ƒ¿¿«

אּדרכה) ּבהן יּטע נכסיו ׁשּיתקּימּו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָהרֹוצה
‡˙È‡c "L·cÓ ˜B˙Ó"· L¯t „BÚÂ(.Â"Ë ‰ˆÈa)Èa¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÌeMÓ È"¯‡Â ¿≈≈»ƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ«ƒ∆¿»»¿«ƒ

,'‰ ÌB¯na ¯Èc‡ ¯Ó‡pL ,¯c‡ Ô‰a ÚhÈ ÂÈÒÎ� eÓi˜˙iL ‰ˆB¯‰ ÔBÚÓL(È"˘¯ L¯t) ƒ¿»∆∆ƒ¿«¿¿»»ƒ«»∆«»∆∆¡««ƒ«»≈≈

È‡Ó ÈLpÈ‡ È¯Ó‡„k ‰ÈÓLÎ ‡¯c‡ ÈÓ� È‡ ,¯c‡ ‡¯˜� ÔÎÏÂ ¯ÊBÁÂ Ìei˜ ÔBLÏ ¯„‡L∆¬»»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«

.B�BLÏ Ô‡k „Ú ÔÈ¯„ È¯„Ï ‡ÓÈÈ˜c .‡¯c‡ƒ¿»¿»¿»¿»≈»ƒ«»¿

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו טז יום



רּבא ְִַָָאדרא צד

תּקּונאזּכאה הּוא ודא להאי. ּדזכי ּדמאן חּולקיּה ְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
קּדיׁשא(ּדאֹורחא)ּתליתאה, יּקירא ּדדיקנא ְְְְְִִִִַַָָָָָָ

קדׁשא וּדאי ׁשמעֹון, רּבי אמר דעּתיקי. עּתיקא ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻעּלאה
עלְך. לאּגנא ויחּדי לְך, לאֹוטבא יסּגי הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָבריְך

דכּתיב,ותאנא, àñ)מאי äéòùé),ּביי אׂשיׂש ׂשֹוׂש ְְְִִִַָָָָָ
חדוותא הּוא ּדהא אתמר. יֹומין ְְְְִִִֶַַָָָּבעּתיק
דדיקנא אֹורחא האי דאתּגלי ּבׁשעתא ּתאנא, ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹדכּלא.
ּומאריהֹון ויללה, דיבבא מארי ּכּלהּו יֹומין. ְְִִִִֵֵַָָָָָָֻדעּתיק
ּפטרא ּדיפּתח ולית ּוׁשּתיקין, סתימין ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָּדדינא
לתּקנא. אתגלייא אֹורחא ּדהאי מּׁשּום ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָלאבאׁשא.

ּדאחיד מאן אֹורחאואזהרדאחית)נ"א(ּומהאי, ּדהאי (מּׁשּום ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּדמׁשיחאכו) ּדרא לחׁשכת הּקדֹוׁשים מאֹורם הּקדֹוׁש ּדֹורֹו מּזכּות להאיר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהׁשּתּדל
˙‡Èa Ì„˜ ÌÈ�B¯Á‡‰ ˙B¯Bc‰ ÛBÒa ‰È‰iL ‰Ó ‰‡¯ ‡e‰ LB„w‰ È"aL¯ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ«»»»«∆ƒ¿∆¿«»«¬ƒ…∆ƒ«

ÁÈLn‰˙eÎfÓ ¯È‡‰Ï ÏczL‰Â,‡ÁÈLÓc ‡¯c ˙ÎLÁÏ ÌÈLB„w‰ Ì¯B‡Ó LB„w‰ B¯Bc «»ƒ«¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ¿«»≈»«¿ƒ¿∆¿«»»ƒ¿ƒ»
BÓˆÚa È"aL¯ ·˙kL BÓk(.'Ë · L„Á ¯‰BÊ):‡kÏÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ Ìi˜È ‡c ‡¯„„ eÎÊ ¿∆»««¿ƒ¿«¿«»»»¿»»»¿«≈»¿»«¿≈≈«¿»

.‡ÁÈLÓ¿ƒ»

מלּכאכז) ּדייתי עד ּבזכּותנּו עלמא ׁשּיתקּים דרין, לדרי הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו אֹור ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלהמׁשיך
ְִָמׁשיחא

‰¯Bz‰ ˙B„BÒÏ ‰a¯c ‰�Î‰a e�ÈÎ‰ e�ÈÈ‰ ,‡ÈÈ¯·Á eL�k˙‡ È"aL¯ Ô‡k ·˙kL ‰ÊÂ¿∆∆»«»«¿ƒƒ¿«¿«¿«»«¿«ƒ«¬»»¿«»¿«»
,‡¯c‡ È·Ï .el‡‰ÔÈ¯„ È¯„Ï ‰LB„w‰ e�˙¯Bz ¯B‡ CÈLÓ‰Ï,e�˙eÎÊa ‡ÓÏÚ Ìi˜˙iL »≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¿»¿»≈»ƒ∆ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈

.ÌÈÓL ˙eÎÏÓa ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ï ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ È˙ÈÈc „Ú«¿≈≈«¿»¿ƒ»¿«≈»»¿«¿»«ƒ

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו יז יום



רּבא צהְִַָָאדרא

ואזהר) ּדאחזי מאן הּוא ּומהאי לׁשּתיקּותא להאיסימנא לׁשתקאה, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
קדיׁשא. דעּתיקא סימנא ּדהּוא רׁשים, ְְְְִִִִַַָָָָָאֹורחא

ׂשעראּתּקּונא מתּתקן ּפּומא,(ונחית)רביעאה, ּתחֹות ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָ
דכתיב, הּוא הדא חדא. לריׁשא חדא ְְִִֵֵֵָָָָָָָָמריׁשא

æ äëéî)(אמר דאּת ּכמה נחלתֹו. èé)לׁשארית á íéëìî) ְְְְֲִִֵֵַַָָָ
הּנמצאה הּנמצאה. הּׁשארית בעד תפּלה ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָונׂשאת

ּדכּתיב, ׁשארית â)מּמׁש. äéðôö)לא יׂשראל ׁשארית ְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹ
עולה. ְֲַַָיעׂשּו

ּפּומא,ּתּקּונא מּתחֹות אחרא אֹורחא נפיק חמיּׁשאה. ְְֲֲִִִִַָָָָָָָ
דכתיב, הּוא æ)הדא äëéî)לעד החזיק לא ְֱִִִֶַָָָֹ

ואמר, ּפתח יֹוסי, רּבי קם יֹוסי. רּבי קּום (íéìäúאּפֹו. ְִִִִֵֵַַַָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּכלכח) סֹוף עד ּבניהם ולבני לבניהם ׁשּמזּכין אּלא זֹוכין ׁשהן ּדיין לא לצּדיקים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאׁשריהם
ַהּדֹורֹות

·e˙kL BÓÎe(.Ê"Ù ‡ÓBÈ)Ì‰È�·Ï ÔÈkÊnL ‡l‡ ÔÈÎBÊ Ô‰L ÔÈÈc ‡Ï ÌÈ˜ÈcˆÏ Ì‰È¯L‡ ¿∆»»«¿≈∆¿«ƒƒ…¿«ƒ∆≈ƒ∆»¿¿«ƒƒ¿≈∆
˙B¯Bc‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ì‰È�a È�·ÏÂ"‡¯c‡" ‰f‰ LB„w‰ ÌB˜Ó È"aL¯ ‡¯˜ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿≈¿≈∆«»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«»«∆ƒ¿»

ÔÈ¯„ È¯„Ï e‰ÈÈ˙eÎÊ ‡ÓÈÈ˜Ï. ¿«¿»¿«¿¿»≈»ƒ

הּׁשכינהכט) ּבזיו לראֹות ְְְְְִִִַָָהכנסּו
"¯Ètq‰ ˙�·Ï" ¯ÙÒ·e(ÌÈÏLe¯È ÒeÙc .Á"Î Ûc ‡¯iÂ ˙L¯t)È�‡Â ,‡¯c‡ Èa B�BLÏ ‰ÊÂ ¿≈∆ƒ¿«««ƒ»»««≈»«¿¿»«ƒ¿∆¿≈ƒ¿»«¬ƒ

¯ÓBÏ ‰ˆB¯ Èz�·‰‰�ÈÎM‰ ÂÈÊa ˙B‡¯Ï eÒ�Î‰,'ÂÎÓ ,‡¯c‡ ˙‡¯˜� Èk ‰‡¯�ÂÔ¯b ‰ ≈«¿ƒ∆«»¿¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»«…∆

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו יח יום



רּבא ְִַָָאדרא צו

(ãî÷.אלהיו ׁשיי העם אׁשרי ּלֹו ׁשּככה העם ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאׁשרי
אמר דאּת ּכמה ּלֹו. ׁשּככה מהּו ּלֹו. ׁשּככה העם ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאׁשרי

(æ øúñà).מרּוגזיה ׁשכיְך ׁשככה, הּמלְך ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָוחמת

דכתיב,ּדבר הּוא הדא ּברּוגזיּה, ׁשכיְך (øáãîáאחר. ְְְִִִֵֵַָָָָָ
(àéּדא הרֹוג. נא הרגני ּלי עֹוׂשה אּת ּככה ְְְִִִֵֶַָָָָָָואם

רחמי אלהיו, ׁשיי העם אׁשרי דדינא. ּדינא ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּוא
ְֲֵַדרחמי.

וקּודׁשאּדבר ׁשמהן, ּכל דכליל ׁשמא ׁשּככה, אחר, ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָ
אנּפין, לזעיר ּביּה ואנח רּוגזיּה, מעּבר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַּבריְך

ּדלבר. איּנּון ּכל על ְֲִִִַַַָּומעביר

קּדיׁשא,ּדתניא, דדיקנא עּלאה עּתיקאארחא, (עּלאה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָָ

נחיתדעּתיקי) נּוקבי(ּבדיקניּה)ּדאיהּו ּתחֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

dÈa ‡leÎÏ ÔBÊÓ˙ÙwÓ Ô¯b ‰Óe ,‡ÏbÏb È‡‰ Û‡ ,‰Ïe‚Ú Ô¯b ‰Óe ,‡b¯c È‡‰ Ûe‡ , »¿»≈««¿»«…∆¬»«««¿¿»«…∆À∆∆
È�ÈÓ ÏkÓ ÏeÏkL ÏÚ ,Ò"c¯t ˙‡¯˜� Ï"ÊÁ ÔBLÏ·e ,dÏ ‡¯Ë�Ï ‡b¯c È‡‰ Ûe‡ ,ÔÈ„Ë‡ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»»¿»¬«ƒ¿≈«¿≈«∆»ƒ»ƒ≈

.B�BLÏ Ô‡k „Ú .Ïk‰Ó ‰ÏeÏk dlk Ûe‡ ,˙BÚÈË�¿ƒÀ»¿»≈«…«»¿
גּולגלּתאל) ְְִַָּתיקּון

"‰Ó¯a ÏB˜" ¯ÙÒ·e(.„ Û„a ÛBÒa)ÏÎa ÔÎÂ ,dÏebÚ ‡È‰ ‡¯c‡ ‰p‰Â B�BLÏ ‰ÊÂ ¿≈∆»»»¿¿«¿∆¿¿ƒ≈ƒ¿»ƒƒ»¿≈¿»
¯ÈkÊÓL ÌB˜Ó,‡zÏ‚Ïe‚ ‡È‰L L‡¯‰ ÔÓ ÏÈÁ˙n‰ Ôe˜ÈzÔÈÈÚ 'eÎÂ ‡Ïe‚ÈÚÂ ˙eÈ¯eck »∆«¿ƒƒ««¿ƒƒ»…∆ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ»¿«≈

.ÌL»

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו יט יום



רּבא צזְִַָָאדרא

איּנּון ׁשקילן דלתּתא. ארחא והאי ּדעּתיקי. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָדחֹוטמא
ּדא ע"ב)ּבכּלא. קל"ג לעיּלא,(ד� לתּתא. ודא לעיּלא, ְְְְְֵֵַָָָָָָֹ

ותנינן, אּפֹו. לעד החזיק לא לתּתא, ּפׁשע. על ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעֹובר
דלעיּלא ּכמה למיתב. אתר אית ּדלא החזיק: ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָֹלא
לאעּברא. אתר יהיב לתּתא, ּכְך לאעּברא. אתרא ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָיהיב

ארחאּתנא, דכּלא טמירא עּתיקא ּדבהאי אתר ּבכל ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֹ
אתחזי ּדהא דלתּתא, לכּלהּו טב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻאתּגלייא,
אתּגלייא, ולא ּדסתים מאן לכּלא. טב למעּבד ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹעיטא
בלחֹודֹוי. הּוא אּלא ליּה, ּדידע מאן ולית עיטא, ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָלית

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ללמֹודלא) החכמים קּבּוץ ְֲֲִִִִַַָאסיפת
·˙k "Ô¯‰‡ È�a" ¯ÙÒ·e(·"˘¯‰ ÌLa ,Á"Ó˜ Ûc ‚"ÁÊ ÏÚ Ô¯‰‡ È�a)˘e¯Èt ‡¯c‡ ¿≈∆¿≈«¬…»«¿≈«¬…««»«¿≈ƒ¿»≈
„BÓÏÏ ÌÈÓÎÁ‰ ıea˜ ˙ÙÈÒ‡,‡¯c‡ ‡¯˜� ˙B�ÏÈ‡‰ ÔÈa B‡ ˙È·a ‰È‰iL ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a ¬ƒ«ƒ«¬»ƒƒ¿¿≈∆»∆ƒ¿∆¿«ƒ≈»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

" BÓk‡ËeÊ ‡¯c‡Â ‡a¯ ‡¯c‡.B�BLÏ Ô‡k „Ú " ¿ƒ¿»«»¿ƒ¿»»«»¿
הּצּדיקיםלב) נׁשמֹות ּבקּבּוץ אֹו האילנֹות, ּבין ְְְְִִִִִֵַַָָָנקּבצּו

‡"„ÈÁ‰ ·˙ÎÂ(.Ë"Î˜ Ûc ·"ÁÊ ÏÚ ‡"� ÂÈ˙B‰‚‰a)" ˘e¯Èt :B�BLÏ ‰ÊÂ"‡¯c‡Ô¯b ¿»««ƒ»¿«»»««¿∆¿≈ƒ¿»…∆
" BÓeb¯˙k‡¯c‡ÌÈÓÎÁ‰ ıea˜a B‡ ,ÔÈ�È·LBL‰ ıea˜a ‰ÙBÁ B‡ ,‰ÙÈ ÌB˜Ó ,˘e¯Èt ," ¿«¿ƒ¿»≈»»»∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ

"ae ,È"aL¯‰ ¯„Áa ‡ËeÊ ‡¯c‡a‡a¯ ‡¯„‡˙BÓL� ıea˜a B‡ ,˙B�ÏÈ‡‰ ÔÈa eˆa˜� " ¿ƒ¿»»¿∆∆»«¿ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿»
,ÌÈ˜Ècv‰(·"˘¯‰ ÌMÓ)"‰ ÏL ÌB˜n‰ ‰Ê Úe„È ÌBi‰ „Ú :·˙Bk‰ ¯Ó‡ .‡a¯ ‡¯„‡," ««ƒƒƒ≈»««≈««»«∆«»∆»ƒ¿»«»

,ÌL Ïlt˙‰Ïe ‰f‰ LB„w‰ ÌB˜n‰ ‡¯Bp ‰Ó ˙B‡¯Ï ÌÈÓÚt ‰a¯‰ È˙ÈÎÊ ÌM‰ Ce¯·e»«≈»ƒƒ«¿≈¿»ƒƒ¿«»«»«»«∆¿ƒ¿«≈»

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו כ יום



רּבא ְִַָָאדרא צח

עּתיקא הּוא אּלא ליּה ּדידע לית עּלאה, ּדעדן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמה
כתיב, האי ועל áö)דעּתיקי. íéìäú)מעׂשיָך גדלּו מה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָ

יתּתּקנּון ׁשמעֹון רּבי אמר מחׁשבֹותיָך. עמקּו מאד ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹיי
דעּתיקין. עּתיקא מעם ּדאתי לעלמא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָעֹובדְך

מּלרעּתּקּונא וסליק ׂשערא מתּתקן ׁשתיתאה. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
עד טבא דבּוסמא תקרּובּתא וחפי ְְְְְְֵֵַַָָָָָָלעיּלא,

ׂשערא ונחית ּדלעיּלא. דפּומא לריׁשא(ּדריׁשא)ריׁשא ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָ
דפּומא. תּתאה דארחא ְְְְְִַָָָָָָדפתחא

ייסא,קּום רּבי קם דא. ּתּקּונא ואתקין ייסא ְְִִִִִִֵֵַָָָָָרּבי
ואמר, ãð)ּפתח äéòùé),ימּוש לא מאּתְך וחסּדי ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÌB˜Ó ‰˙‡¯ ÔiÚ È¯L‡ ,ÔB¯Ènl ·B¯˜ ‰‡¯�Â CeÓÒ ‡e‰Â ,˙ÙˆÏ Ô¯ÈÓ ÔÈa C¯ca ‡e‰Â¿«∆∆≈ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«¿≈«ƒ»¬»»
.‰f‰ Lc˜Óe LB„w‰«»¿À»«∆

זּוטאלג) ואּדרא רּבא ְְְִִַָָָָאּדרא
˙L¯Ùa ‡¯„‡‰Â "‡a¯ ‡¯c‡" ‡¯˜� ‡N� ˙L¯Ùa ‡¯„‡‰L ÌÚh‰ ˙Ú„Ï È„k¿≈»«««««¿»ƒ¿»¿»»«»…ƒ¿»ƒ¿»«»¿»ƒ¿»¿»»«

‡¯˜� e�ÈÊ‡‰"‡ËeÊ ‡¯c‡""‰Ó¯a ÏB˜" LB„w‰ ¯ÙÒa ‰Êa ·˙kL ‰Ó ˜È˙Ú‡ ,Ûc) «¬ƒƒ¿»ƒ¿»»«¬ƒ«∆»«»∆¿≈∆«»»»»«

(.'„" ‡¯˜�Â :B�BLÏ ‰ÊÂ‡a¯Èk ˙eÎÈ‡·e ˙enÎa "Ïk L¯L L¯ÙÏ ÏÈÁ˙‰ "‡a¯a" ¿∆¿¿ƒ¿»«»¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈…∆»
ÌÈÙeˆ¯t‰ È�e˜ÈzÛeˆ¯t „Ú ˜"‡ ˙ÈL‡¯Ó ‡ˆBiÎÂ ‡Ò¯t ‡e‰L Ì‰Ï Ì„wL ‰Óe ƒ≈««¿ƒ«∆…∆»∆∆«¿»¿«≈≈≈ƒ««¿

"Â ,Ô"ÂÊ‡¯c‡" ,Ú„Bpk ˙ÏB‚Ïe‚ e�ÈÈ‰ L‡¯Â ,L‡¯ ˙‡ ‡N� ˙L¯Ùa ‰·zÎp eÊ "‡¯„‡‰Â ¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»«»…∆…¿…«¿∆«»¿»ƒ¿
‡ËeÊ"a ‰¯kÊ� ‡lL ‡"Â‡ Ôe˜Èz ÔÙB‡ ˙Bl‚Ï ‰¯Ó‡� "‰a¯ ‡¯c‡Ô‡k ÔÈ‡Â ,„BÚÂ ," »∆∆¿»¿«»ƒ∆…ƒ¿¿»¿ƒ¿»«»¿¿≈»

.ÌÈ˜eÓÚ ÌÈ¯·c‰Â ,‰Êa CÈ¯‡‰Ï ÌB˜n‰«»¿«¬ƒ»∆¿«¿»ƒ¬ƒ

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו כא יום



רּבא צטְִַָָאדרא

ãð)ּוכתיב äéòùé)קראי הני רחמּתיְך, עֹולם ּובחסד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
אהדדי. ְְֵַַַָקׁשיין

וולא חסד אית ּדתנינן, חסדאקׁשּו, אית חסד. אית ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
דאמרן הא ּדלגו, חסד ּדלבר. חסד ואית ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּדלגו,
דדיקנא, דא ּבסטרא סתים והּוא דעּתיקין, ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָּדעּתיקא
האי לחּבלא נׁש בר בעי ולא הּזקן. פאת ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָּדאקרי
ּכְך, ּובגין יֹומין. דעּתיק ּדלגו חסד האי מּׁשּום ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָסטרא,

ּביּה, כתיב ּדלּתּתא àë)ּבכהן àø÷éå)קרחה יקרחה לא ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹֹֻ
ּדלא ּבגין טעמא. מאי יגלחּו. לא זקנם ּופאת ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָֹֹבראׁשם
דא מּסטרא ּדכהן ּדעּתיקא, דחסד אֹורחֹוי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלחּבלא

אתי. ֵָָקא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

הּואלד) ּברּוך הּקדֹוׁש נזּדּמן זּוטא ּוּבאדרא ּורתיכּו, הּוא ּברּוך קדֹוׁש נזּדּמן רּבא" ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ"אּדרא
ּדעדן. דּבגנתא צדיקייא ְְְְִִִֵֶַַָָעם

"a ÔB¯˙i LÈ Èk :ÌiÒÓ ‰Ó¯a ÏB˜ ·¯‰‡ËeÊ ‡¯c‡e�Ó„Ê‡„ „·Ï ÔÈÚÓBL‰ „vÓ " »«»»»¿«≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»»ƒ««¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿

"a Èk Ônz‡a¯ ‡¯c‡Íe¯a LB„˜ ÔncÊ� ",eÎÈ˙¯e ‡e‰LB„w‰ ÔncÊ� ‡ËeÊ ‡¯„‡ae «»ƒ¿ƒ¿»«»ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«≈«»

Ô„Úc ‡˙�‚a„ ‡ÈÈ˜È„ˆ ÌÚ ‡e‰ Ce¯a"a eÚ¯Ú‡ ‡Ïc ‰Ó ,‡a¯ ‡¯c‡." »ƒ«ƒ«»¿¿ƒ¿»¿≈∆«¿…ƒ«¿¿ƒ¿»«»

ּדּברלה) זּוטא ּוּבאדרא ּכּולם, ּדּברּו ּוברׁשּותֹו הּׁשלֹום עליו ׁשמעֹון רּבי ּדּבר רּבא" ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָּב"אּדרא
לבד הּׁשלֹום עליו ׁשמעֹון ְְִִַַַָָָרּבי

"a Èk ¯Á‡ ÔB¯˙i LÈ Ìb‡a¯ ‡¯c‡e¯ac B˙eL¯·e ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ÔBÚÓL Èa¯ ¯ac " «≈ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»«»ƒ≈«ƒƒ¿»»«»ƒ¿ƒ¿

"ae ,ÌÏek‡ËeÊ ‡¯„‡e�Ï‡‚ÈÂ e�È„Úa Ô‚È B˙eÎÊe .„·Ï ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ÔBÚÓL Èa¯ ¯ac " »¿ƒ¿»»ƒ≈«ƒƒ¿»»«»¿«¿»≈«¬≈¿ƒ¿»≈

חודשי לימוד
לחודש ז

שנתי לימוד
כסלו כב יום



רּבא ְִַָָאדרא ק

חסדותאנא אצטריְך ּבכּלא דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹ
ולא ליּה, לקטעא ולא ּולמבני, ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָלאתרּבאה
ימּוש, לא מאּתְך וחסּדי דכּתיב והאי מעלמא. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאׁשּתצי
חסד ּדאקרי חסד עֹולם, ּובחסד יֹומין. ּדעּתיק ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָחסד

ּדכּתיב, אנּפין, דזעיר אחרא הּוא והאי (íéìäúעֹולם, ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
(èô.יּבנה חסד עֹולם ְִִֶֶֶַָָָאמרּתי

וחסדוהאי ּדקׁשֹוט. חסד הּוא ּדעּתיקין, ּדעּתיק חסד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַ
בחּיי אּלא אתמר, גּופא בחּיי לאו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדקׁשֹוט

ּכתיב, ּכְך ּובגין æ)ּדנׁשמתא. äëéî).הּוא חסד חפץ ּכי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ּדעּתיק יּקירא, דדיקנא ׁשתיתאה תּקּונא הּוא ְְְְִִִִִַַָָָָָָּדא

ְִֵַּדעּתיקי.
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,Ï"ˆÊ ˙BiÏb¯Ó Ê"‡È¯‰ Ï·e˜Ó‰ ·¯‰Ó "¯‰BÊ‰ ¯„‡" ˙B¯B˜Ó ˙‰b‰ ÌÚ ‡ËeÊ ‡¯c‡ ¯ÙqÓ ˜˙Ú�)∆¡«ƒ≈∆ƒ¿»»ƒ«»«¿∆∆««≈»««¿»«¿»ƒ««

(¯B‡Ï ‡ÈˆBÓ‰Ó ˙BL„Á ˙BÙÒB‰ ‰a¯‰ ÌÚ. ƒ«¿∆»¬»¿«ƒ»

ד' פרק
‰ „enÏa ˜ÒÚÏ e��Ba˙ÈÂ eÚ„È ,ÌÈ�B·�'‰ e�ÈÁ‡'Â ÌÈ¯B‰h'‰ Ï‡¯N'ÈLB„w‰ ¯‰BÊ ƒ¿»≈«¿ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿¿ƒ¿¿«¬…¿ƒ«««»

‰"‰ÏÊ ‡"„ÈÁ‰ ·˙kL BÓk ‰·BËÂ ‰Î¯a ÏÎÏ ÏbÒÓe ‰ÓLp‰ ˙‡ ¯‰ËÓ Úe„ikL∆«»«¿«≈∆«¿»»¿À»¿»¿»»¿»¿∆»««ƒ»
"Úaˆ‡a ‰¯BÓ" B¯ÙÒa(„Ó ,·),„enÈl Ïk ÏÚ ÌÓB¯Ó ¯‰BÊ‰ ¯ÙÒ „enÈl" :B�BLÏ ‰ÊÂ ¿ƒ¿∆¿∆¿«¿∆¿ƒ≈∆««¿»«»ƒ

Ï"kÚ "...‰ÓLpÏ ÏB„b Ôe˜Èz ‡e‰Â ,B˙‡È¯˜a ‰ÚËiL Û‡Â ¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ï ÌbLa¿««…»««»»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¿»»««
.‰"‰ÏÊ
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רּבא קאְִַָָאדרא

ּתּפּוחיןּתּקּונא ּתרין ואתחזן ׂשערא, ּפסיק ׁשביעאה. ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻ
למחזי. ויאן ׁשּפירן דבּוסמא, ְְְְְְְֱִִֵֵַָָָָָּבתקרּובּתא

ואמר,ּפתח ׁשמעֹון á)רּבי íéøéùä øéù)ּבעצי ּכתּפּוח ְְְֲִִִֵַַַַַָָ
ּכְך גווני, ּבתלת כליל זה תּפּוח מה וגֹו'. ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָהּיער
גווני, ׁשיּתא ּכליל ּתּפּוחין ּתרין הּוא, ּבריְך ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻקדׁשא
איּנּון ׁשביעאה, ּתּקּונא ּדאיּנּון אּלין, ּתּפּוחין ְְְִִִִִִֵֵַָָָּותרין
אתקּיים ּובגיניהֹון ּדאמינא. ּתּקּונין ׁשיתא דכל ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָּכללא

(æè éìùî).חּיים מלְך ּפני ְְִֵֶֶַּבאֹור

ּומחזייןותאנא, לעלמא, חּיין נפקין תּפּוחין מהני ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ּכתיב אּפין. לזעיר å)חידּו øáãîá)ּפניו יי יאר ְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ּוכתיב æè)אליָך. éìùî)ּפני ּבאֹור חּיים. מלְך ּפני ּבאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַ
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רּבא ְִַָָאדרא קב

דבּוסמא ּדתקרֹובּתא ּתּפּוחין ּתרין איּנּון אּלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָמלְך
נהרין ּדכד ּדלבר, ּפנים אליָך, ּפניו יי יאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָדאמינא.

עלמא. ְְִֵָָָמתּברְך

עלמאותאנא, ּכל נהירין, דלבר בֹוציני ּדהני זמן ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
ּומה בעלמא. רּוגזא אׁשּתכח ולא ְְְְְְְִִֵַָָָָָָמתּברְך,
ּדחּדאן ּתדירא, ּדנהירין ּתּפּוחין ּתרין ּכְך. דלבר הני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָאי

וכּמה. ּכּמה אחת על ְְִַַַַַָָָּתדירא

זעירּתניא, אתחזי אּלין, ּתּפּוחין ּתרין אתּגּליין ּכד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ּדלּתּתא, ּבּוצינין איּנּון וכל ּבחדוותא. ְְְְִִִִִֶַַָָָָאּפין
חּדאן, עלמין וכל נהירין, ּדלּתּתא, איּנּון וכל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּבחדוותא.
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רּבא קגְִַָָאדרא

טיבּו וכל ּונהירין. חּדאן וכּלא ׁשלימּותא. מּכל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלימין
חּדאן ּכּלהּו חדא, ּבׁשעתא אתמּליין ּכּלהּו פסיק. ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻֻלא

חדא. ְֲַָָָּבׁשעתא

ּדלאּתא זמן ואית ּדנהרין, זמן אית ּדלבר, ּפנים חזי, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
אליָך. ּפניו יי יאר ּכתיב, ּכְך ּובגין (íéìäúנהרין. ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ

(æñתד הוי ּדלא מכלל סלה. אּתנּו ּפניו אּלאיאר ירא. ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָ
ּדלעיּלא. ּתּפּוחין אתּגּליין ְְְִִִֵַַַָָכד

ּתדירא.ּתאנא, וחּוורין נהירין ּדסּתימין, ּתּפּוחין אּלין ְְְְִִִִִִִִִִֵַָָָָ
וכל עיבר. וׁשבעין מאה לתלת נהירין ְְְְְְְִִִִִִִַָָָּומּנהֹון
הּוא הדא ּכלילן. ביּה ּדבּדיקנא קדמאין תּקּונין ְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָׁשיתא

æ)ּדכּתיב, äëéî)ּדזמנין מכלל יׁשּוב, ירחמנּו. יׁשּוב ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
ירחמנּו. יׁשּוב הּוא הכא, אתּגּליין. וזמנין ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָטמירין,
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רּבא ְִַָָאדרא קד

תּקּונא הּוא ּדא ואמת. הּוא ּדלתּתא, קל"דּובהאי (ד� ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּדבעּתיקאע"א) ּתּפּוחין ּבתרין ׁשיתא, ּדכליל ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָׁשביעאה,

ְִִַדעּתיקין.

סֹוחרניּהּתּקּונא דׂשערי חּוטא חד נפיק ּתמינאה. ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
קּום טּבּורא. עד ּבׁשּקּולא ותליין ְְְְְִִַַַָָָָּדדיקנא,

דא. ּתּקּונא אתקין ּברי, ְְְִִִֶַָָָָאלעזר

אלעזרקם במּזל,(ּבריּה)רּבי ּתלּוי הּכל ואמר, ּפתח , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹוקימנא דא מּלה ׁשּבהיכל. ּתֹורה ספר ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָואפיּלּו
הּכל וכי לאסּתּכלא, אית והכא דצניעּותא, ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֹּבספרא
קדׁש, ונרּתקֹו קדׁש, ּתֹורה ספר ותנינן, ּבמּזל, ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתלּוי

ּוכתיב קדׁש. å)וההיכל äéòùé)ואמר זה אל זה וקרא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰l‚q‰ ‰Úe„iL ,‡"ÚÈÊ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ È˜Ï‡‰ ‡pz‰ ÏL B¯·˜ ÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ¿∆««»»¡…ƒ«ƒƒ¿««ƒ«∆¿»«¿À»
ÚÙM‰ e�ÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙN ‰Êa ¯L‡ B¯·˜ ÏÚ ˙B¯„‡‰ ‡¯˜Ï ‰ÏB„b‰«¿»ƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿¬∆»∆ƒ¿»¿¿«¿ƒ»≈«∆«

Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎe ,ÔBÈÏÚ‰(.Êˆ ˙BÓ·È)ÌeMÓ Ô�ÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c :7Ïk È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ »∆¿¿«¬«¬«¿»¿»««ƒ»»ƒ«ƒƒ¿∆«»
¯·wa ˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙN ‰f‰ ÌÏBÚa ÂÈtÓ ‰ÚeÓL ¯·c ÌÈ¯ÓB‡L ÌÎÁ „ÈÓÏz.8ÈÙÏe «¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»ƒƒ»»«∆ƒ¿»¿«∆∆¿ƒ

‡Ï LB„w‰ B�eÈˆÏ ÌÈ‡a‰ C‡È‰Â - !Ú"ÈÊ È"aL¯‰ ‡¯ÓÈn‰ ÏÚa ‡e‰ ÈÓ ÈÊÁ ˜et .7¬≈ƒ»««≈¿»»«¿»¿≈««»ƒ¿ƒ«»…
.È¯‚‡ ÔÈÒÙ¯Ó ‰Ê È¯‰Â ,"LB„w‰ ¯‰BÊ‰" B˙¯Bz ˙‡ „BÓÏÏ ÌÈLB„w‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÌÈÓi˜n¿«¿ƒ∆¿»»«¿ƒƒ¿∆»«««»«¬≈∆¿«¿ƒƒ¿≈

,Ï‡¯NÈÂ ‡˙ÈÈ¯B‡ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ,‡„a ‡c Ô¯L˜˙n Ôe�È‡ ÔÈ‚¯„ ˙Ïz :˜"‰BÊ· ·e˙ÎÂ .8¿»¿«¿»«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»¿ƒ¿»≈
'eÎÂ(.‚Ú ‚"Á)‡ÈˆBÓ ¯L‡ÎÂ ,È˜BÏ‡‰ ‡pz‰ ˙ÓL�a ˙e˜ac˙‰ ¯¯BÚÓ È"aL¯‰ ˙¯B˙a „ÓBl‰Â . ¿¿«≈¿«»«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«««»»∆ƒ¿«¬∆ƒ

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
כסלו כז יום



רּבא קהְִַָָאדרא

ּתֹורה. וספר איּנּון. תלת הא קדׁש, קדׁש ְְִֵֶַָָָָָקדׁש

קדׁש. והּוא קדׁש, וההיכל קדׁש, נרּתקֹו ְְְְְֳֵֵֶֶַַָָָֹֹלקבליהֹון,
ּבּימים מעלֹות, ּבׁשלׁש קדּוׁשֹות. בׁשלׁש נּתנה ְְְְְְֲִִַַָָָָָֹֹוהּתֹורה
ּבספר והיכל וארֹון לּוחֹות בׁשלׁש, ׁשכינה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה,

ו תליא, ּוכתיבּתֹורה ּבמּזל, תליא é)איהּו äéîøé) ְְְְְִִַַַָָָָ
בקדּוׁשֹות ּדאיהּו מאן ּתחּתּו. אל הּׁשמים ְְִִִֵֵַַַָָָּומאֹותֹות

במּזלא. תליא להוי ְְֱֵֶַַַָָָָהּללּו

חּוטאאּלא האי דצניעּותא, בספרא אֹוקימנא הכי ְְְְִִִִִֶַָָָָָָ
ּביּה, תליין דדיקנא ׂשערי ּדכל קּדיׁשא, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָיּקירא
קֹודׁשין קדׁשי ּדכל מּׁשּום טעמא. מאי מּזל. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאתקרי
ּגב על אף ּתֹורה, וספר תליין. מּזלא ּבהאי ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָּדקּודשּיא,
ּדעייל עד קדּוׁשין עׂשר עליּה חל לא קדֹוׁש ְְִִִִֵֶֶַָָָָָּדאיהּו

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡e‰ È¯‰L ,B˙vÁÓa ·LBÈÂ ‰ÎBÊ ‡e‰ Ìb ,B˙BÓ È¯Á‡ ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰iL Ì¯Bb‰ ,‰Ê∆«≈∆ƒ¿∆∆»»««¬≈«∆¿≈ƒ¿ƒ»∆¬≈
È‰BÓÁ¯n ˙ÚÈÒ ÌÚ BÓˆÚa ÌÎÁ‰ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡a ‡e‰Lk ˜ÙÒ ÔÈ‡Â ,B˙BÈÁ‰Ï Ì¯b»«¿«¿¿≈»≈¿∆»¿»«»∆»»¿«¿ƒƒ«¿«¬ƒ

.ÂÈ�t Ïa˜Ï B˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ(:‚Î ÁÏLiÂ ˙L¯t Ì‰¯·‡ Ôa B¯ÙÒa ‰ÒÏB¯ËÒÈ‡ ‡"Á¯‰Ó ÔB‡b‰). ¿ƒƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿¿»¿ƒ¿∆«¿»»»»««ƒ¿«

È"aL¯‰ ˙¯B˙a „ÓBlLk È‡cÂ·e ,ÌLB¯ ‰NBÚÂ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ ÂÈt Ï·‰ ‰p‰ ,ÌÈ¯·c ÂÈtÓ Ì„‡‰»»»ƒƒ¿»ƒƒ≈¬≈ƒ»¿«¿»¿∆≈¿««¿∆≈¿«»«¿ƒ
ÛzzLÓ LnÓ eÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ¯·ÁÂ È"aL¯ ˙ÓL�Ï ‰ÁÓNÂ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰ÏÚÓÏ ÏÚBt ,‰"Ú≈¿«¿»ƒ¿¿¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈»«¬≈¿ƒ«»ƒ¿«≈
B˙ÁÓNa ˙B‡¯ÏÂ ÛzzL‰Ï ‡B·Ï „È˙ÚÏ Ìb ‰kÊÈÂ ‡˙e�ÓÈ‰Óc ‡ÏÎÈ‰ È�aÓ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰nÚƒ»∆«¬≈ƒ¿≈≈¿»ƒ¿≈»»¿ƒ¿∆«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿»
È"aL¯ ÏL B˙ÁÓN È¯‰Â ,‰"Ú e�Èa¯ ‰LÓ ÔÈÈ�Úk Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙ÓL� L¯L ‡e‰L ,È"aL¯‰ ÏL∆»«¿ƒ∆…∆ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»…∆«≈«¬≈ƒ¿»∆«¿ƒ

.Ï‡¯NÈ ÏÏk ˙ÁÓN ‡È‰(‡˜-˜ Ûc ¯‰BÊ‰ ˙B¯B‡Ó ÔiÚÂ). ƒƒ¿«¿»ƒ¿»≈¿«≈¿«««

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
כסלו כח יום



רּבא ְִַָָאדרא קו

ּבעׂשר קדֹוׁש אתקרי להיכל, ּדעייל ּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָלהיכל.
כד אּלא היכל, אתקרי דלא דלעיּלא ּכגוונא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָקדּוׁשֹות.
במּזל, ּתלּוי הּכל ותאנא, קדּוׁשֹות. עׂשר ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹאתחּברן
ּתליין ׂשערין ּדכל קדיׁשא, יּקירא חּוטא האי ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּדאיהּו

ֵּביּה.

ּומּזליאמאי מּזלי, ּתליין ּדמּניּה מּׁשּום מּזל. אקרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
תלייא. איהי ּכְך ּובגין ותּתאין. עּלאין ְְְִִִִִִִֵַַָָָָמּניּה
ואפיּלּו ותּתאין. עּלאין דעלמא מּלי ּכל ּתליין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּוביּה
לא קדּוׁשֹות, ּבעׂשר ּדמתעּטר ׁשּבהיכל, ּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספר
ּבהאי. תליין וכּלהּו קּדּוׁשין ׁשאר עם מּכלליּה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻנפיק
מּקּמיּה חֹוביהֹון אּתּכּבשן ּתּקּונא, להאי ּדחמי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּומאן

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰Ï ÔeÈˆ‰˘ ‡È·Ó ,Ú"ÈÊ ‰¯e‚È„ÒÓ ¯"BÓ„‡‰ ÔÎÂv,LÙp‰Â Ûeb‰ ÏÈ·La ‡e‰ ˜Èc ¿≈»«¿ƒ«ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«¿«∆∆
."˜Ècv‰ ˙ÓL�Ï ‡e‰ ˜Ècv‰ ÏL ¯Ùq‰"Â,Ê"È¯ ˙B‡ 'Ò ˙Î¯ÚÓ ÌÈiÁÂ ‰¯Bz ¯ÙÒa ·˙k ÔÎÂ) «≈∆∆««ƒ¿ƒ¿«««ƒ¿≈»«¿≈∆»¿«ƒ«¬∆∆

Ú"ÈÊ È'‚‡ÏÙ ÌÈiÁ Èa¯Ï(9. ¿«ƒ«ƒ««ƒ

‡ˆÂÈ ,˙Ó˘Î ,¯Á‡ ˜È„ˆ È¯·„ ˘¯ÙÓ˘ ˜È„ˆ ÏÎ :Ï"ÊÂ :Ë"�˜˙ ÔÓÈÒ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ· .9
Â„ÈÓÚÓÂ ,ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ÔÓ ˘˜·Ï ÂÓÈÚ ÍÏÂ‰Â ,˙ÂÙÈ ÌÈ�Ù ¯·Ò· ÂÏ·˜ÓÂ Â„‚�Î ‡�˙‰
ÌÈÏÏÙ˙Ó Ì‰ ,Ì‰ÈÙÓ ‰ÚÂÓ˘ ¯ÓÂ‡‰ ÏÎÂ :„"Î¯ ˙Â‡· Ì˘Â .˙Â·ÂË ÂÈÏÚ ¯·„Ï ‰"·˜‰ È�ÙÏ

ÈÒ ,ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ¯ÙÒ· ·Â˙Î˘ ÂÓÎÂ .ÂÈÏÚ ‰·ÂË ÌÈˆÈÏÓÂ Ì˘ ÂÈÏÚ,Ï"ˆÊ Ï"˘¯‰Ó‰Ó ‡¯Â� ¯ÂÙ
ÏÏÙ˙‰Â ,ÔÈ�Ó ¯·Î ‰È‰ ‡ÏÂ ·È¯ÚÓ ÏÏÙ˙‰Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï ¯ÁÂ‡Ó ‡· ÌÚÙÂ ,ÁÈÎÂÓ ÂÏ ‰È‰˘
Â˙Â‡ Ï‡˘Â ,ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï ÌÚÙ‰Â ,¯ÒÂÓ ÂÏ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ÁÈÎÂÓ‰ ÏÏÎ Í¯„·Â ,˙Â„ÈÁÈ·

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
כסלו כט יום



רּבא קזְִַָָאדרא

דכתיב, הּוא הדא æ)ּומתּכפיין, äëéî).עֹונֹותינּו יכּבֹוש ְְְְֲִִִִֵַָָָ
דקּדישין, לקּודׁשא ּברי ּבריְך ׁשמעֹון, רּבי ליּה ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָאמר

מּכּלא. ִִַָֹעּתיק

ׂשעריּתּקּונא איּנּון עם ׂשערי מתערבין ּתׁשיעאה. ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ
רּבי קּום ּדא. מן ּדא נפקין ולא ְְְְִִִִַָָָָָּדתליין,

אּלין ואמר, אּבא רּבי קם דמתערבין(איּנּון)אּבא, ׂשערי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ּדנפקי מּׁשּום ים. מצּולֹות אקרּון ּדתליין, איּנּון ְְְְְְִִִִֵַַָָעם
דתבעין מארי ּכל רמיּו, אתרא ּומהאי מֹוחא, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמּמֹותרי
ּבריְך ׁשמעֹון, רּבי אמר ּומתּכפיין. נׁשא דבני ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָחֹובי

יֹומין. לעּתיק ְְִִֵַּתהא
הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Ïˆ‡ ‡ˆÓ� eÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ È"aL¯‰ ˙¯Bz „ÓBlL ÌB˜Ó ÏÎ·c ÌÈ¯·c‰Ó ‰ÏBÚ‰»∆≈«¿»ƒ¿¿»»∆≈«»«¿ƒ¬≈¿ƒƒ¿»≈∆
‰LB„˜ ‰·BÁL È‡„ÂÂa ,ÔB¯ÈÓ ‡LÈc˜ ‡¯˙‡a ÁhzL‰Ï ÌÈÎBf‰ ÌÈÏBÚ‰Â ,LB„w‰ B�ei ƒ̂«»¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈«¿«¿»«ƒ»ƒ¿«¿«∆»¿»

,·È¯ÚÓ ÏÏÙ˙‰Ï Í˙È‡ Â‡·˘ ÌÈ�˜Ê È�˘ È˙È‡¯˘ ,ÂÏ ‰�Ú .¯ÒÂÓ ÈÏ ˙¯Ó‡ ‡Ï ‰ÓÏ ,Ï"˘¯‰Ó‰
,Ï"˘¯‰Ó‰ ÂÏ ¯Ó‡ .ÌÂÏÎ È˙¯Ó‡ ‡Ï ÔÎÏÈÏÚ· È"¯‰Â Ì˙ Â�È·¯‰ ÂÈ‰ ÂÏ‡‰ ÌÈ�˜Ê È�˘˘

,¯ÁÂ‡Ó È˙‡· ÔÎÏ ,È"¯‡‰ ÏÚ Ì˙ Â�È·¯ Ï˘ ‡È˘Â˜‰ ı¯˙Ï „Â‡Ó „Â¯Ë È˙ÈÈ‰Â ˙ÂÈ‰Â ,˙ÂÙÒÂ˙‰
È˙Â‡ ˙ÂÂÏÏ Â‡·Â.ÈÏ˘ ÁÈÎÂÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ¯·Î ‰˙‡ Ê‡ ,Ì˙Â‡ ˙Â‡¯Ï ˙ÈÎÊ Ì‡Â ,

ÌÈ¯˘Ó „È‚Ó·Â(Ï‰˜ÈÂ ˙˘¯Ù),Ì‰ ˙Ó‡ È¯·„ Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ÏÂÓ˙‡ ˙ÏÙÏÙ˘ ‰ÓÂ
,Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ¯ËÙ˙˘Î ,Â˙Ú„ ÛÂÒÏ ˙„¯ÈÂ ,Í· ÁÓ˘ Ì"·Ó¯‰ÔÂÈÎ ,ÍÈ˙‡¯˜Ï ‡ˆÈ

.˙ÂÎÊ ÍÈÏÚ „ÓÏÓ ÂÈ˘ÎÚ Ì‚ ,Â˙ÂÓÎ ‰ÎÏ‰‰ ˙ˆ¯˙˘
‰ÓÏ˘ È�È‚Ó ¯ÙÒ·(Ï"ˆÊ ‡˜¯˜Ó Ú˘Â‰È È·¯ ˜"‰‚‰ Ï˘)˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ÏÎ ·˘ÈÈÏ Á¯Ë Ì˘ ,

ÂÈÏ‡ ‡· ¯˘‡Î ,ÂÈ„ÈÓÏ˙ È�ÙÏ ¯Ó‡ ¯·ÁÓ‰ ÔÂ‡‚‰˘ ,‰Ó„˜‰· ·˙ÂÎ ¯·ÁÓ‰ „Î� ,È"˘¯ ÏÚ
ÌÈ¯Â·È‚‰ ˙ÂÈ¯‡‰ ÈÙÓ È˙Â‡ ÏÈˆ‰Ï Á¯ÂË ‰˙‡˘ ÏÈ·˘· ,ÂÏ ¯Ó‡Â ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÓ˘· ÌÂÏÁ·

,˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ· ÌÈÙÈ¯Á‰,Â˙¯ÈËÙ ÌÂÈ·˘ ,‰È‰ ÔÎÂ ,È„ÈÓÏ˙ ÌÚ ‡·‰ ÌÏÂÚ· ÍÏ·˜Ï ‡�È˙‡ ‡�‡

חודשי לימוד
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כסלו ל יום



רּבא ְִַָָאדרא קח

וחּפייןּתּקּונא ּדיקנא, תחֹות ׂשערי נחּתין עׁשיראה. ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
קם יהּודה. רּבי קּום ּדיקנא. תחֹות ְְְְִִִִָָָָּבגרֹונא

ואמר, פתח יהּודה á)רּבי äéòùé)צּורים במערֹות ּובאּו ְְְִִִִַַָָָָָ
הא יי, פחד מּפני וגֹו'. יי פחד מּפני עפר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּובמחּלֹות
ּומהדר אתקרי. יי ּפחד לבר, ּדאיהּו ּדמאן ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָאתידע
ּגאֹונֹו, הדר ואתקרּון ּדיקנא, ּדתחֹות ׂשערי איּנּון ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָּגאֹונֹו,

עׂשיראה, ּתּקּונא æ)ּתרי. äëéî)וחד ליעקב. אמת ּתּתן ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹ
לאברהם. חסד נימא, מן נימא נפקי ּדלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָסר,

ּופּומאּתּקּונא ּפּומא, על ׂשערי תליין ּדלא ּדתריסר. ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
סחֹור סחֹור ׂשערי ויאין סטרין, מּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָאתּפני
דאצטריְך. ּכמה טרחּותא, אׁשּתכח ּדלא ּבגין ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָליּה,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙ÓL�Ï ¯M˜˙Ó ‰Ê·e ,¯Á‡ „enÈl ÏkÓ ¯˙BÈ B�eiˆ Ïˆ‡ È"aL¯‰ ˙¯Bz ˙‡ „BÓÏÏƒ¿∆«»«¿ƒ≈∆ƒ≈ƒ»«≈»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«
EÏ‰‡· ‰¯e‚‡ ‰"ÚÓ‰ „Âc ¯Ó‡L BÓÎe ,ÌLB¯ ‰NBÚ B˙lÙz Ôk È„È ÏÚÂ ,È"aL¯‰»«¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»»≈¿∆»«»ƒ»»¿»»¿

.Ck ÏÚ ‰·BË È"aL¯‰ Bl ¯ÈkÈ È‡„ÂÂae ...ÌÈÓÏBÚ(Â"Ù ¯‰BÊ‰ ˙B¯B‡Ó ÔiÚÂ)Ë¯Ù·e - . »ƒ¿«¿««ƒ»«¿ƒ»«»¿«≈¿««ƒ¿»
"‰ ‰ÏÈb B˙¯ÈËt ÌBÈaL Úe„iÎÂ ,dÈÏÈc ‡Ïel‰ ÌBÈ ‡e‰L ¯ÓBÚa ‚"Ï ÌBÈa‡¯c‡ ¿»∆∆ƒ»ƒ≈¿«»«∆¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»

‡ËeÊ.·BË ‰Ó BzÚa ¯·„Â " »¿»»¿ƒ«
‡"ËÈÏL ÈÏ‡eÓL e‰È�a ¯"¯‰ Ï·e˜Ó‰ ˜Ècv‰ ·¯‰ ¯tÒÂ(ÌBÏL ¯‰� ˙·ÈLÈ L‡¯) ¿ƒ≈»«««ƒ«¿»¿»»¿≈ƒ¿ƒ»…¿ƒ«¿«»

ÚÓML ‰"‰ÏÏÊ È¯eck ˜ÁˆÈ ¯"¯‰Ók È˜Ï‡‰ Ï·e˜Ó‰ ÌÈÏa˜n‰ Ô˜Ê ¯"ËÚÂ ¯"ÂÓ ÈtÓƒƒ¿««¿À»ƒ«¿»»¡…ƒ¿…«ƒ¿»«ƒ∆»«

Â�È·¯Ï ÌÂ˜Ó Â�˙ ,Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ ÏÎ ÂÏˆ‡ ÂÈ‰ ,Ï‡¯˘È ¯� ‰·Î˘ Ì„Â˜ ‰Ú˘ ÈˆÁ
˙Â‡¯‰Ï ‰ÁÓ˘· È˙Â‡ Ï·È˜Â ,ÂÓÚ ÂÈ˘Â„˜ ÏÎ ÌÚ ÈÏ‡ ‡·˘ È˜ÁˆÈ ‰ÓÏ˘ Â�È·¯ ,Ï‡¯˘È ¯Â‡Ó

.˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ· ˙ÈÈ˘Â˜ ÂÈÏÚÓ ı¯˙Ï „ÈÓ˙ Â�ÈÓÈÏ È˙„ÓÚ ¯˘‡· ,ÌÈÈÁ‰ ıÚ Í¯„ ˙‡ ÈÏ

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
טבת א יום



רּבא קטְִַָָאדרא

ּבאתרטרחּותא ּדינא. מיירי. קא ּדינאבתר)נ"א(ּבמאי ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
דדיקנא ׂשערי וכי אׁשּתכח. ְְְְְְְִִִֵַַַָָטרחּותא
אתחזּון. רחמי כּלא והא איּנּון, ּדינא אֹו איּנּון, ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָֹטרחא

ּביּׁשּובא אתטרח ּדלא דזעירבנשֹובא)ס"א(אּלא ּדרּוחא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ִַאּפין.

קדׁשים,ּדתאנא קדׁש עּלאה, קּדיׁשא פּומא מהאי ְֳִִִֵֶַַָָָָָָָֹ
דאיּתרק רּוחא רּוחא. מאי רּוחא. ְְְִַָָָָָָנׁשבא

ּביּהּדאתּדּבק)ס"א( ּדמתלּבש ּביּה)נ"א(ּביּה, ּומתלּבש דאתּתּקן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

מתלּבׁש רּוחא ּומהאי אּפין. ּדלּתּתא.זעיר איּנּון ּכל ין ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אלף וׁשבעה לתּלתין אתּפרׁש נפיק, רּוחא ההּוא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָוכד

ואתּפּׁשט לאתריּה,ואתּפרׁשא)ס"א(עיבר. ּבלחֹודֹוי חד ּכל ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ּדא ועל אתלּבׁש. מּניּה לאתלּבׁשא ּדאתחזי מאן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכל

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

"‰ Ïk ‡¯B˜ ‰È‰L Ï"ˆÊ e‰iÏ‡ Ô‡ÓÏÒ ¯"Á È˜Ï‡‰ Ï·e˜Ó‰ ÈtÓ‡a¯ ‡¯c‡ÏÎa " ƒƒ«¿»»¡…ƒ«¿»≈ƒ»««∆»»≈»»ƒ¿»«»¿»
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"a B¯B˜Ó‡a¯ ‡¯c‡"‰ ‡¯B˜ È�‡M Ú‚¯·e "‡a¯ ‡¯c‡Ïk ÏÚ ¯ÊBÁ È�‡L BÓk ‡e‰ " ¿¿ƒ¿»«»¿∆«∆¬ƒ≈»ƒ¿»«»¿∆¬ƒ≈«»
" ‡¯Bp‰ ¯Ùq‰ÌÈiÁ ıÚ.‡"ÚÈÊ ,Ï"ÊÈ¯‡‰ e�a¯Ï " «≈∆«»≈«ƒ¿«≈»¬ƒ«ƒ«

¯L‡ ,Ûeb‰Â LÙp‰ È�ew˙Ï B‡ ËÈÈˆ¯‡iÏ ‡"ÚÈÊ ·Bh‰ Á"È¯‰ ÔwzL ‰Ó Úe„È ÔÎÂ¿≈»««∆ƒ≈¬≈«ƒ««»¿«¿ƒ≈«∆∆¿«¬∆
¯‰a" B‡ ¯Ó‡Ï Ôwz ˙BÓB˜Ó ‰a‡a¯ ‡¯c‡" B‡ "‡ËeÊ ‡¯c‡,ÚLt Ïk Ì˙‰Ï " ¿«¿≈¿ƒ≈≈…ƒ¿»«»ƒ¿»»¿»≈»∆«

ıˆB�˙Ó Ê‡L ˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ˙BkÊÏ Ë¯Ù·e - .ÔBÈÏÚ‰ ÚÙM‰ CÈLÓ‰Ïe¿«¿ƒ«∆«»∆¿ƒ¿»ƒ¿¿«»««»¿««»∆»ƒ¿≈

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
טבת ב יום



רּבא ְִַָָאדרא קי

ּדרּוחיּה מּׁשּום קּדיׁשא, ּפּומא על אׁשּתכחּו לא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָׂשערין
ּולקרבא ביּה, לאתערבא אחרא מּלה ּבעי ולא ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָנפיק,

ֲֵַבהדיּה.

לעיּלאודא לא אתּדבק ּדלא דכּלא, טמירּותא הּוא ְְְְְְְִִֵַָָָָָָֹ
ּדלא דסּתימין ּבסּתימא סתים והּוא לתּתא. ְְְְְְִִִִִִַָָָָָולא

ע"ב)אתידע. קל"ד הוה(ד� ולא אתּתּקן, דלא הּוא ּדא ְְְְְִִַַָָָָָָ
לבר ּדנפיק רּוח ּכְך, ּובגין ּתּקּונא. מההּואס"א(ביּה דנפיק ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

יי.דלבר) פה אתקרי מהימני, נביאי ּביּה ּומתלּבׁשין , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ
מאן ולית אתּפרׁש. לא ּדעּתיקין עּתיקא ּבהאי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָאבל
סּוחרנא ׁשקּולין ׂשערֹוי ּכְך ּובגין איהּו. ּבר רּוחיּה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָּדידע

סטרֹוי. מּכל אתּפני ּופּומא ְְְְִִִֵָָָדפּומא,

רּוחא,ּובהאי בהאי לאתלּבׁשא אבהתנא, אתרחיצּו ְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָ
ׂשערי ּדכל ּבאתר עיברין, לכּמה ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּדמתּפׁשט

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

" ‡¯˜pL LB„w‰ È"aL¯‰ È„È ÏÚ ,‰¯Bza Êe�b‰ "·BË Èk ¯B‡‰" ˙¯‡‰‡LÈc˜ ‡�ÈˆBa," ∆»«»ƒ«»«»«¿≈»«¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒ»«ƒ»
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('· ˙B‡ ¯ÓBÚa ‚"Ï ˙Î¯ÚÓ. «¬∆∆»∆

.Ì‰ÈÏÚ ‰¯Bz‰ ˙ÓL� ¯È‡z ÌÈLB„w‰ ˙B¯„‡·e ¯‰fa e˜ÒÚiL ˙Ú ÏÎ·e¿»≈∆««¿«…««ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿««»¬≈∆
‰kÊ�Â "¯Î� Ï‡Ó" Ïˆp� LB„w‰ ¯‰BÊa ÌÈ˜qÚ˙n‰Â ÌÈ„ÓBl‰ ˙eÎÊaL e�ÁË·ÓeÀ¿¿«∆ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈≈≈≈»¿ƒ¿∆
.‡"·a "„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia" ,ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa ÔÁa ‰ÓÈÏL‰ ‰Ïe‡‚Ïƒ¿»«¿≈»¿≈¿∆∆¿«¬ƒ««ƒ¿∆∆»¿∆»¿

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
טבת ג יום



רּבא קיאְִַָָאדרא

ּבסֹוחרנֹוי. דכּתיב,ׁשקּולין הּוא æ)(הדא äëéî)נׁשּבעּת אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָ

דתריסר.לאבֹותינּו) עּלאה קּדיׁשא תּקּונא הּוא ודא . ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
תריסר לעיּלא. ּתחּומין תריסר אשּתלׁשלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּדמּכאן
ׁשבטי לתריסר ּתחּומין תריסר לתּתא. ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּתחּומין
לאבֹותינּו. נׁשּבעּת אׁשר דכתיב הּוא הדא ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָאבהתא.

מּכאןּתּקּונא ּדיקנא דתחֹות ׂשערי ּתליין ּדתליסר. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
וחּפיין ׁשּפירא, ּוביקרא יאה, ּביקרא ְְִִִִַַָָָָָָָָָּומּכאן,
ּבר דבּוסמא, תקרּובא מאנּפי אתחזיין ולא טּבּורא ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָעד

ׁשּפיר ּתּפּוחין חּוורין.איּנּון ן ִִִִִַַָָ

ּדאׁשּתכחאמר ּדמאן חּולקיּה זּכאה ׁשמעֹון, רּבי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
זּכאה ּביּה. דאנן עּלאה קּדיׁשא אּדרא ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּבהאי

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ה' פרק
ׁשּלמעלהלו) נפלאה ּבאהבה האדם מתעֹורר הּתֹורה, ּפנימּיּות ּתֹורה, ׁשל יינּה טעימת ידי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעל

וההּׂשגה הּדעת ְִַַַַַָָמן
,˙¯kLÓ‰ ‰˜LÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t‡ˆÈ ÂÈÚÓa Ò�ÎpL ¯Á‡Ï ÔÈÈ BÓk ¿ƒƒ«»¿ƒ««¿∆«¿«∆∆¿«ƒ¿««∆ƒ¿«¿≈»≈≈

‰ÏÚÓlL Ák Ba ‰È‰L È�tÓ ‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÏaÏ·Óe ¯kLÓ Ê‡Â ‰lb˙Óe BÓÏÚ‰Ó≈«¬»ƒ¿«∆¿»¿«≈¿«¿≈«««¿««»»ƒ¿≈∆»»…«∆¿«¿»
‰LaÏ˙� ‡lM ‰Ó ‡e‰L ‡˙È¯B‡c ÔÈÊ¯a ÔÎ BÓk ,‰lb˙�Â ‡ˆÈ ‰zÚÂ ,ÌÏÚ‰a ÏÎO‰ ÔÓƒ«≈∆¿∆¿≈¿«»»»¿ƒ¿«»¿≈¿»ƒ¿«¿»∆«∆…ƒ¿«¿»
„Ú ‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙l„b ¯etÒ Ô‰ ‡l‡ ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿À«≈»¿«¿»«≈≈¿«»«
˙eÓˆÚ ˙ÓB˜ ¯eÚLa ¯tÒÏe ˙eÏLÏzL‰‰ Ïk ¯„Ò ‚ÈO‰Ïe ÏÈkN‰Ï 'eÎÂ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«ƒ≈∆»«ƒ¿«¿¿¿«≈¿ƒ««¿

" È¯Ó‡Ó Ïk BÓk ,ÌÈÏˆ‡p‰Â ÏÈˆ‡n‰"‡ËeÊ ‡¯„‡Â ‰a¯ ‡¯„‡‰‰·‰‡ ˙�ÈÁa ‡e‰L ««¬ƒ¿«∆¡»ƒ¿»««¿≈»ƒ¿»«»¿ƒ¿»»∆¿ƒ««¬»
‰ÏÚÓlL ‡˙È¯B‡c ÔÈÊ¯Â 'eÎÂ ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ‰a¯,ÏB„b ÌÏÚ‰a ‰‚O‰‰ ÔÓ «»∆¿«¿»ƒ«««¿¿»ƒ¿«¿»∆¿«¿»ƒ««»»¿∆¿≈»

חודשי לימוד
לחודש ח

שנתי לימוד
טבת ד יום



רּבא ְִַָָאדרא קיב

יתבין ּדאנן דאתי. ּובעלמא דין, ּבעלמא ְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָחּולקיּה
לן אסחר עּלאה אׁשא עּלאה, אׁשאס"א(ּבקדּוׁשא בין ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לן) דאסחר עּלאיןעּלאה ּתּקּונין ּכל ּדדיקנא(לדּיּוקנא)והא ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָ
לדּוכתייהּו. ואסחרּו ואתעּטרּו אתּתקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָקּדיׁשא

אחידןוהאי ּדביּה יאה, תּקּונא הּוא דתליסר, ּתּקּונא ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
לקבליּה. ריׁשא למזקף מתּכּספין ּכּלהּו ְְְְְְֳִִִֵֵַַָָָֹֻּכּלא.
ּתליין מּניּה אחידן. אּפין ּדבזעיר איּנּון ּכל ּתליין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָמּניּה
ּביּה, ּגניזין ותּתאין עּלאין ּגנזין וכל ותּתאין, ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָעּלאין
הּוא ּדא ּכּלא, מּניּה דמתזלא מּזלא ואיהּו ּכלילן. ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּוביּה

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰·‰‡ Ì‰a ˙e��Ba˙‰‰ ˙ÓÁÓ BÏ „ÏBpL ¯ÓBÏk ,BzÚc ÏaÏa˙È ÌÈ‚ÈOÓe ÌÈÓÚBhLÎe¿∆¬ƒ«ƒƒƒ¿«¿≈«¿¿«∆«≈¬««ƒ¿¿»∆«¬»
.'eÎÂ ‰‚O‰‰Â ˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ‰‡ÏÙ�˜ÏÁ ‚"Ò˜˙ (‡È�z‰ ÏÚa) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ È¯Ó‡Ó ¯ÙÒ) ƒ¿»»∆¿«¿»ƒ«««¿««»»¿≈∆««¿≈«¿«»≈««««¿»≈∆

(˙ck ‰i˙M‰Â ÏÈÁ˙n‰ ¯eac ,'·ƒ««¿ƒ¿«¿ƒ»«»

יֹוחאילז) ּבן ׁשמעֹון הרּבי ּפטירת אחרי הּזהר להעלמת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהסּבר

אּבאא. לרּבי אּלא הּזהר סתרי לכּתב נּתן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

Èk ,‰‡¯z ‡Ï‰,B˙¯ÈËt ˙ÚaLÈ¯a"e�ÈÊ‡‰ ˙¯„‡",„Á‡ ÌeLÏ ˙eL¯ Ôz� ‡Ï ¬…ƒ¿∆ƒ¿≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¬ƒ…ƒ«¿¿∆»
,BÏˆ‡ Ê‡ ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌM‰ È�ÈÚ ‰Ú·L Ì˙B‡Ó,‡a‡ Èa¯Ï ‡l‡ ,¯‰f‰ È¯˙Ò ·zÎÏ ≈»ƒ¿»≈≈«≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿…ƒ¿≈«…«∆»¿«ƒ«»

,eÎÏ ‡�¯cÒ‡ CÎÂ :ÌL ¯kÊpk‡Èi¯·Á ¯‡Le ,ÈÚÏÈ È¯a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,·BzÎÈ ‡a‡ Èa¯ «ƒ¿«»¿««¿«¿»¿ƒƒ«»ƒ¿¿ƒƒ∆¿»»¿ƒƒ¿≈¿««¿«»
.e‰ÈÈaÏa ÔeLÁ¯È,:‚"Î˜ Ûc ÌÈËtLÓ ˙L¯Ùa e�È‡¯ e�‡ˆÓ ,·zÎÏ ˙eL¯ BÏ ÔzpL ÌÚÂ ¿«¬¿ƒ«¿¿ƒ∆ƒ«¿ƒ¿…»»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ«

‡Ïc ÔÈ‚a ,ÔBÏ Èlb ‡a‡ ,ÔÈ�ewz È�‰ Ïk ,‡a‡ Èa¯Ï ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ï‡L :B�BLÏ ‰ÊÂ¿∆¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ«»»»ƒƒƒ«»«≈¿ƒ¿»
,‡a‡ Èa¯ dÈÏ ¯Ó‡ .‰‡lb˙‡Ï eÎÈ¯Ëˆ‡ È‡Ó‡ ‡zL‰ .È˙‡c ‡ÓÏÚÏ ‡ÙeÒÎa ÏeÚÈÈ≈¿ƒ»¿»¿»¿»≈«¿»¬«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«»»»«≈ƒƒ«»

‡�ÈÓ‡ ,‡LÈc˜ ‡�ÈˆeaÓ ‡�·˙k ‡�‡c ‡e‰‰(‰Â·˙Î)ÔÈÚ„È ÔepÈ‡ ‡‰c ,‡i¯·Á Èa‚Ï ««¬»»«¿»ƒƒ»«ƒ»¬≈»¿«≈«¿«»¿»ƒ«¿ƒ
,·ÈzÎc ,Úc�ÓÏ CÈ¯Ëˆ‡ ‡‰Â ,ÔÈlÓ(È ˙BÓL)·È˙Îe .'ÈÈ È�‡ Èk ÌzÚ„ÈÂ(ËÎ ˙BÓL) ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ¿
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רּבא קיגְִַָָאדרא

אׁשלים ּדא ּתּקּונין, לכל ּדאׁשלים ׁשלימתא, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָתּקּונא
ְָֹלכּלא.

קדמאיןּתאנא, יֹומין קדם, ימי אקרּון ּתּקּונין אּלין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
אּפין, בזעיר ּדאׁשּתכחּו ואיּנּון ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָּדקדמאי.

âñ)אקרּון äéòùé),קדם ימי אּלין ותאנא, עֹולם. ימי ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
דעּתיקין, דעּתיקא דדיקנא ּבתּקּונא מתּתקנן ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָֻּכּלהּו

דטמירין ּבהּו)טמירא להֹון,(ּכליל ּכליל דתליסר והאי . ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָ
אּלא ּבהדייהּו, אתּכליל לא יֹומא ודא דאּתמר. ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּכמה

ּכּלא. כליל ִָָֹהּוא

ּדלעיּלא,ּובההּוא ּבתקּונין יֹומין עּתיק דאּתער זמנא ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָ
אתקרי לאֹוקירההּוא זּמין ּדביּה אחד, יֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

�aÏa .ÔÈlÓ Ô·MÈÈ˙‡c ÔÈ‚a .'ÈÈ È�‡ Èk eÚ„ÈÂ„Ú ,ÔÈlÓ ÔÈÓÈ˙Ò ,‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓe .‡ ¿»¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿»¿»¿ƒƒƒƒ«
.Ô‡k»
לּבםב. ּבמחׁשבת לחבריא רק נתּגּלּו לא הּזהר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹאֹורֹות

˜¯ „ÓÏ ‡Ï Èk Ì‚Â ,·zÎÏ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙eL¯ e�Ï Ô˙� ¯·kL ÌÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ∆¿»»«»¿«ƒƒ¿∆«ƒ¿…¿«ƒ…»««
e˜Ù�Â eÏÚc ,ÌÈ¯·Á 'Ê‰ Ì˙B‡Ï‡LÈc˜ ‡¯„‡a,B�a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ „Èt˜‰ ‰Ê Ïk ÌÚÂ , ¿»«¬≈ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»«ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«ƒ∆¿»»¿

,‡�Âe‚a ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈlÓ BÂ‰Ï ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓc ,BÏ ·ÈL‰ BÓˆÚ ‡e‰ Ì‚Â ,‰Ê ÏÚ ÒÚk˙�Â¿ƒ¿«≈«∆¿««¿≈ƒ¿ƒ»¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿«»»
Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,ÌÏe‡ ÏL BÁ˙Ùk ·Á¯ ÌaÏ ,ÌÈ‡pz Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,Ì¯Bc ÈÓÎÁ ¯‡LÏ Ï·‡¬»ƒ¿»«¿≈»ƒ¡»«»ƒƒ»»»¿ƒ¿∆»ƒ¡»
Ìb Û‡Â ,„eÁÏa ÔÈlÈ‡‰ ‡È¯·ÁÏ ‡l‡ ÔÈÈÏb˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÈ˙Ò ÔÈlÓ ÌÏˆ‡ Ì‰ ,ÌÈ·e˙k¿ƒ≈∆¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿«∆»¿«¿«»»ƒ≈ƒ¿¿««
,‡�Âe‚a ÔÈlÓ ÔÈÓÈ˙Ò ·e˙kL BÓÎe ,ıeÁÏÂ ‰t‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,ÌaÏ ˙B·LÁÓ CB˙a Ì‰≈¿«¿¿ƒ»¿…ƒ«∆¿«¿∆»¿ƒƒƒƒ¿«»»

.‡��Èa ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…»«≈»»
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רּבא ְִַָָאדרא קיד

דכּתיב, הּוא הדא ãé)ּדיקניּה, äéøëæ)יּודע הּוא אחד יֹום ְְִִִִֵֶַָָָָ
הּוא ּכּלא, דכליל הּוא מּכּלא. יּתיר בלחֹודֹוי הּוא ְְִִִִַַָָָָֹֹליי.

ידיעא. בׁשמא ְְְְְִִִֵָָּדאתקרי

ּבלאּדתנינן, יֹום דלית לילה אית יֹום ּדאית ּבאתר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
דיקרא יהא זמן זמנא, ּדההּוא ּומּׁשּום ְְְְְְִִִֵַַַָָָָלילה.
יֹום לא אתקרי לא יׁשּתּכח. בלחֹודֹוי והּוא ְְְְְְְְִִִִֵַָָָּדדיקנא,
ולית דילן. מּסטרא אּלא אקרי, יֹום ּדלית לילה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָולא
תּקּונא ּדהאי ּומּׁשּום דילן. מּסטרא אּלא אקרי, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָלילה
נגיד ּומּניּה מּניּה, אתחזי ולא אתידע לא ּכּלא, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹכליל

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּבׂשרך"ג. את להחטיא ּפיך את ּתּתן "אל החבריא: אמרה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון הרּבי ּפטירת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאחרי

ÔÈ�ÁËc ‡ÈÈÁÈ¯ ÔBÚÓL Èa¯ ,‡a‡ Èa¯ ‰Îa :ÌL ¯Ó‡ .Ê"È¯ Ûc ÈÁÈÂ ˙L¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿»»««¿ƒ«»«»»»«ƒ«»ƒƒƒ¿≈«»¿«¬ƒ
,·È˙Î„ ‰Ók ¯a ,dÈ�ÈÓ ‡ÓÏÚa ¯‡zL‡ ‡ÏÂ ,'eÎÂ ‡·Ë ‡pÓ dÈpÓ(ÊË ˙BÓL)Á˜ ƒ≈«»»»¿¿»ƒ¿»«¿«¿»ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«

,‡˙eÚ�ˆ‡Ï ,˙¯ÓLÓÏ '‰ È�ÙÏ B˙B‡ Áp‰Â ÔÓ ¯ÓBÚ‰ ‡ÏÓ ‰nL Ô˙Â ˙Á‡ ˙�ˆ� ƒ̂¿∆∆««¿∆»»¿…»∆»¿««ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆¿«¿»»
,·È˙k ‡Ï ‡ÈÈÏb˙‰a el‡Â.ÔBÏ Ú„�È Ô‡Óe ,ÔÈÊ¯ ‰‡l‚Ï ÏÈÎÈ Ô‡Ó ‡zL‰ ¿ƒ¿ƒ¿«¿»…¿ƒ«¿»«»ƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿«

È¯Ó‡ BÂ‰ ,ÔBÚÓL Èa¯ ·ÈÎLc ¯˙a :B�BLÏ ‰ÊÂ ,.Ë"Ú Ûc ˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa Ìb«¿»»««¬≈«¿∆¿»«¿»ƒ«ƒƒ¿¬«¿≈
(‰ ˙Ï‰˜)."E¯Na ˙‡ ‡ÈËÁÏ EÈt ˙‡ Ôzz Ï‡" …∆∆«ƒ≈∆ƒ«¬ƒ∆¿»∆

יּוכלד. לׁשּוב ׁשּירצה מי ׁשּכל הּסֹוף, עד ודֹור ּדֹור ׁשּבכל ּכאּלה, ּתּקּונים המׁשיך רׁשּב"י ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלח)

מּכל יתּברך להּׁשם ׁשהּואלהתקרב מקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

˙‡Êk ‰‡¯B� ‰¯Bz ‰lbL ‰Êk LB„˜Â ˜Ècˆ ‰È‰L e�ÈÎfM ‰Ó ‡È‰ ‰ÁÓO‰ Ïk ...»«ƒ¿»ƒ«∆»ƒ∆»»«ƒ¿»»∆∆ƒ»»»»»…
ÁÎMz ‡lL ÌÈÁeËa e�‡ ‰Ê È„È ÏÚL „Ú ,‰LB„w‰ B˙¯B˙a ‰l‡k ÌÈ�ewz Ôw˙Â¿ƒ≈ƒƒ»≈∆¿»«¿»«∆«¿≈∆»¿ƒ∆…ƒ»«
ÏL Ì‚t‰ Ôwz ‡˜Èc Ê‡L ,B˙e˜lzÒ‰ È„È ÏÚ ‡˜Èc ¯Ób ‰ÊÂ ,e�Ú¯Ê ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒƒ«¿≈¿∆»««¿»«¿≈ƒ¿«¿∆»«¿»ƒ≈«¿»∆

חודשי לימוד
לחודש ח
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טבת ז יום



רּבא קטוְִַָָאדרא

איּנּון לכל מּבּועין. עיבר לתליסר ּדרבּותא ְְְְִִִִִִֵַַָָָָמׁשחא
מׁשחא. ּבההּוא ּדנהרין (אתּתקנּו).ּדלּתּתא, ְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

קּדיׁשאּבתליסר דיקנא אתּתקנא אּלין ּתּקּונין ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ
דיקנא, ּדבהאי ּתּקּונין ואּלין ְְְִִִִִִֵַָָָעּלאה,
היְך אתחזּון ולא עיבר. לכּמה ונחּתן ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָמתּתּקנן
ּומּכּלא אסּתימּו, מּכּלא נפקין, והיְך ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹמתּפּׁשטין
ּבפׁשיטּותא עּתיקא, להאי אתר ּדידע לית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאתטמרּו.
אתידע. ולא אתידע דאּתמר, ּכמה ּכלילן, ּכּלהֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֻדלהֹון

אתקרי, עליּה טמיר. ולא áî)טמיר äéòùé)הּוא יי אני ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָ
ּוכתיב אּתן. לא לאחר ּוכבֹודי ÷)ׁשמי íéìäú)עׂשנּו הּוא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,ÌpÓÊ Ì„˜ e˙nL ‡·È˜Ú Èa¯ È„ÈÓÏzÏk ‰lbM ‰Ó „·lÓ ,‡ËeÊ ‡¯„‡‰ Ê‡ ‰l‚Â «¿ƒ≈«ƒ¬ƒ»∆≈…∆¿«»¿ƒ»»»ƒ¿»»ƒ¿««∆ƒ»»
CÈLÓ‰ ‰Ê Ïk È„È ÏÚL ,LB„w‰ ¯‰Ê ¯ÙÒ ÏÎÂ ‡˙eÚÈ�ˆc ‡¯ÙÒÂ ‡a¯ ‡¯„‡‰ ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»»ƒ¿»«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»≈∆…««»∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ
ÌM‰Ï ·¯˜˙‰Ï ÏÎeÈ ·eLÏ ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏkL ,ÛBq‰ „Ú ¯B„Â ¯Bc ÏÎaL ‰l‡k ÌÈ�ewzƒƒ»≈∆∆¿»¿««∆»ƒ∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿»≈¿«≈

C¯a˙ÈB˙e˜lzÒ‰ ÌBÈa Ë¯Ù·e ÂÈiÁa ÔwzL ÌÈÓeˆÓv‰ Ôewz È„È ÏÚ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏkÓ ƒ¿»«ƒ»»∆«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿
.Ì‰ÈiÁaÓ ¯˙BÈ Ô˙˙ÈÓa ÌÈ˜Ècˆ ÌÈÏB„b Èk ,LB„w‰‰Á�n‰ ˙lÙz ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏ ¯ÙÒ) «»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»»≈ƒ¿«≈∆≈∆ƒ≈¬»ƒ¿¿ƒ««ƒ¿»

(Â"� ˙B‡ 'Ê ‰ÎÏ‰¬»»

ו' פרק
ּבעֹולםלט) וׂשמחה חדוה הילּולא ּבעמר ל"ג ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹּביֹום

ÌBÈ·e ,ÌBˆÂ Ï·‡ ÌBÈ ‡e‰ ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓ ˙¯ÈËt ÌBÈ ,¯„‡ 'ÊaL ÌÚh‰«««∆¿¬»¿ƒ«∆«≈»»«»≈∆¿¿
ÈÙÏ ,ÌÏBÚa ‰ÁÓNÂ ‰Â„Á ,‡ÏeÏÈ‰ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯ÈËt ÌBÈ ,¯ÓÚa ‚"Ï«»…∆¿ƒ««ƒƒ¿∆«ƒ»∆¿»¿ƒ¿»»»¿ƒ
˙BÂˆÓ Ìi˜Ï ‰ˆ¯L ÌÚhÓ ,Ba ıÙÁ ‡ÏÂ B˙BÓ ÌBÈ ÏÚ ‰Îa ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LnL∆…∆«≈»»«»»»«¿…»«ƒ««∆»»¿«≈ƒ¿
ÌBÈa ÁÓN È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â .ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óe B˙BÓ ÏÚ ÔÈÎBa Ïk‰ ÔÎÏ ,ı¯‡‰»»∆»≈«…ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿∆«»«¿

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת ח יום



רּבא ְִַָָאדרא קטז

ּוכתיב אנחנּו. æ)ולא ìàéðã)ּבאתריּה יתיב. יֹומין ועּתיק ְְְְְְְֲִִִִֵַַַֹ
ּוכתיב ׁשכיח, ולא יתיב ליּה. ידיע ולית (íéìäúיתיב ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָ

(èì÷.'וגֹו נפליתי נֹוראֹות ּכי על ְְְִִִֵַָאֹודָך

דא,אמר ּפריסא אתּפריס ּכד לחברּייא, ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ
כל דנחּתּו חמינא אנא עלנא, חמאן ְְְֲֲֲֵַַָָָָָָֹּדאּתּון
בּוצינא ּפרֹוכּתא וחד ּדא. באתר ּונהירּו ּבגּווה, ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָּתּקּונין

הּוא ּבריְך דקדּוׁשא)ס"א(דקּודׁשא בארּבעבּוסיטא ּפריסא , ְְְְְְְִִִִַַָָָָ
עיבר. לארּבע ע"א)סמכין, קל"ה .(ד� ְְְִִַַַָ

מגרֹופיאסמכא וחד לעיּלא, מּתּתא יתיב הּוא חד ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
ּׁשנינן מפּתחי ארּבע ּובמגרֹופיא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָּבידיּה.

לּהׁשניין)ס"א( ונחּתין ּפרסא, ּומתאחדן סטרֹוי. מּכל ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ
ּותליתאה תניינא, לסמכא וכן לתּתא. ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמעיּלא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡�·È‡z ,‡�ÓÈ‡˜c ÔÈÓBÈ ÏÎc .ÈÏÚ ‡�„‰Ò‡ ‡�cÈ‡‰ ¯Ó‡L :ÂÈÏÚ ‰tˆÓe „ÓÚÂ ,B˙BÓ¿»«¿«∆»»∆»«»ƒ»»«¿«¿»»«¿»ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»
,‡ÓÏÚ ÏÎÏ ‡Ïel‰ ‡È‰Â ,dÈ˙eÚ¯ Ô�È„·Ú ,ÂÈÏÚ ‰ÙˆÂ ÁÓN ‰p‰ ,‡c ‡ÓBÈ ÈÓÁÓÏ¿≈¡≈»»ƒ≈»«¿»»»»»¿ƒ«¿≈¿ƒƒ»¿»»¿»

¯„‡a ·˙kL ‰Ók‡ËeÊ ‡(:‡"Ï¯ Ûc e�ÈÊ‡‰).(BÓBÈa ÌBÈ ¯·c) ¿»∆»«¿ƒ¿»»«¬ƒ«¿«¿

וׂשמחהמ) מׁשּתה עֹוׂשים אנּו לעמר ְְְְִִִֶֶַָָָֹּבל"ג
ÌÈNBÚ e�‡ ¯ÓÚÏ ‚"Ï·e ,ı¯‡Ï Ò�Î� ‡lL ÏÚ ‰LÓ ˙¯ÈËÙa ÌÈÏa‡˙Ó Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆…ƒ¿«»»∆¿«»…∆»ƒ

.È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯a eÒ�ÎpL ‰LÓ ˙ÓL� ÈˆBˆÈpL ÌÈÁÓOL ,‰ÁÓNÂ ‰zLÓ‡ÏeÏÈ‰) ƒ¿∆¿ƒ¿»∆¿≈ƒ∆ƒ≈ƒ¿«∆∆ƒ¿¿¿«ƒƒ¿∆«ƒ»

(È¯B‰�‡ ·˜ÚÈ ·¯‰Ï ·"Î Ûc ‡a «̄»«¿»««¬…¬»ƒ

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת ט יום



רּבא קיזְִַָָאדרא

רגלי ּתמניסר אחידן לסמכא, סמכא ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּורביעאה.
ּדגליפא ּבבּוצינא ּומתנהרין דגליפין)דסמכי (ּבּבּוסיטא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָָ

עיבר. לארּבע וכן פריסא. ְְְְְִִֵַַַָָּבההּוא

מּליוחמינא מחּכאן והוּו עלּה, ּדנהירין ּתּקּונין אּלין ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
חד כל ּולאסּתּלקא לאתעּטרא ְְְְְְְִִַַַָָָָָּדפּומנא,
סליק וחד חד ּכל מּפּומנא, מתּתּקנן הוֹו וכד ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבאתריּה.
מּכל הכא, דאתּתקן תּקּונא ּבההּוא ואתּתּקן ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָואתעּטר

דכל)ס"א( מינןּבהבל דחד ּובׁשעתא מינן. דחד ּפּומא ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָ
הוה תּקּונא ההּוא תּקּונא, בההּוא לתּקנא ּפּומא, ְְְִִַַַַָָָָָָָּפתח
סּלקא ּוכדין מּפּומיכֹון, דנפיק למּלה ּומחּכה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיתיב

ואתעּטר. ְְְְִֵַָבדּוכּתיּה

דוכל מה ּדׁשמעין על חּדאן ּומּכאן, מּכאן לאסמכין ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָ
הכא קיימין רתיכין ּכמה לקּליכֹון. וצייתין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָידעּו,
דנפקי מּלי ּדכּלהּו דאתי, לעלמא אּתּון זּכאין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻּבגיניכֹון.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,e�Èa¯ ‰LÓ ¯Á‡ ÌÏ·‡ È„È ÏÚ ˙BÎÏ‰ ˙B‡Ó '‚ eÁkzL� e�Èa¯ ‰LÓ ˙¯ÈËt ÌBÈa¿¿ƒ«∆«≈ƒ¿«¿≈¬»«¿≈∆¿»««∆«≈
ÏÎÂ ˙B„Bq‰ ‰lbL ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯ÈËÙa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .˙È�Úz ‡e‰ Ôk ÏÚ«≈«¬ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆«∆ƒ»«¿»

,B˙¯ÈËt ÌBÈa ‡ËeÊ ‡¯„‡‰ÔÈÊ¯ È�‰ elb˙pL ‡e‰‰ ÌBia ‰Â„Á‰Â ‰ÁÓO‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ »ƒ¿»»¿¿ƒ»¿«¿≈∆«ƒ¿»¿«∆¿»««∆ƒ¿«»≈»ƒ
.‰ÁÓN ÌBÈ ‡e‰ ¯ÓÚÏ ‚"Ï ÔÎÏ ,ÔÈ‡lÚ˙B‡ ,È�ÈÚ Ï"b ¯Ó‡Ó ,¯i‡ L„Á È¯Ó‡Ó ¯ÎNNÈ ¯ÚL) ƒ»ƒ»≈«»…∆ƒ¿»««ƒ»¿»««¿≈…∆ƒ»«¬»«≈«

(‚"Î

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת י יום



רּבא ְִַָָאדרא קיח

אסטאן ּדלא ּכׁשרן מּלין קּדיׁשין. מּלין ּכּלהּו ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֻמּפּומיכֹון,
ולׂשמאלא. ְְִִִָָָלימינא

עדקדׁשא מּלי, להני וציית למׁשמע, חּדי הּוא ּבריְך ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻ
אגמר דאתיאגזר)ס"א(ּדהּוא לעלמא ּדי ּדינא, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ

כתיב, עלייכּו קּדיׁשין. מּלי הני כל אחרא זמנא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָּתימרּון
(æ íéøéùä øéù).יׁשנים ׂשפתי ּדֹובב וגֹו', הּטֹוב ּכיין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַוחּכְך

דאתי לעלמא ּדאפיּלּו יׁשנים. ׂשפתי ּדֹובב ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָמאי
קּמיּה. אֹורייתא ׂשפוותיכּו ְְְְְִֵַַַַָָָמרחׁשן

ּתּקּונֹויהׁשּתא למתקן דעּתא, ואתּכוונּו אתּתקנּו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
יתלּבׁש והיְך יתּתּקן, היְך אּפין, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָדזעיר
טמירא דקּדישין, קּדיׁשא יֹומין, עּתיק מתּקּוני ְְְִִִִִִִִִֵַַַָָּבתּקּונֹוי

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

מיּסדמא) האריז"ל ּדברי ּכל ז"ל, מרׁשּב"י יׂשראל אמּוני ׁשלֹומי קּבלּו והּסֹוד הּקּבלה ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֻּתֹורת
והאריז"ל, הּזהר ּדברי על מיּסד ז"ל טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל רּבי ּדברי וכל הּזהר, ספר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻעל
הּזהר ּבתֹורת הֹולכים ּדרך ּתמימי וכל הּקדֹוׁש, הּזהר על ּפרּוׁשים ּכתב ז"ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹוהּגר"א

ּבֹו ÌL:ּומאמינים CÈLÓÓe ֲִִַ«¿ƒ»
,B˙¯B˙·e ÌM‰a ÌÈ�ÈÓ‡n‰ ,Ï‡¯NÈ È�eÓ‡ ÈÓBÏL„Èa ·e˙k‰ ‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜Â ¿≈¡≈ƒ¿»≈««¬ƒƒ««≈¿»¿ƒ¿∆«»«»¿«

,‰LÓ „Èa ‰t ÏÚ ‰¯eÒn‰ ‰¯Bz‰ ˙‡Â ‰LÓ˙‡Ó „Bq‰Â ‰Ïaw‰ ˙¯Bz ˙‡ eÏa˜ ∆¿∆«»«¿»«∆¿«∆ƒ¿∆«««»»¿«≈≈
.È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ‡pz‰««»«ƒƒ¿««

Ô¯Óe¯‰f‰ ¯ÙÒ ÏÚ BlL ‰Ïaw‰ È„BÒÈ Ïk „ÒÈ ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ LB„w‰ È"¯‡‰ »»»¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»»«»¿≈««»»∆«≈∆«…«
e .ÂÈÏÚ ÌÈLe¯t ·˙ÎÂe�Èa¯Â e�¯BÓ ,e¯‡Ùe Ï‡¯NÈ LB„˜ ,e�fÚ ÔB‡‚ÏÚa Ï‡¯NÈ Èa¯ ¿»«≈ƒ»»¿À≈¿ƒ¿»≈¿≈≈¿«≈«ƒƒ¿»≈««

·BË ÌLÈ¯ÚL ˙¯B˙a ÌÏBÚÏ ¯È‡‰L ,ÌÈ„ÈÒÁ ÏL Ì‰È·‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ B�B¯ÎÊ ≈ƒ¿¿«≈»»«»¬ƒ∆∆¬ƒƒ∆≈ƒ»»¿««¬≈

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יא יום



רּבא קיטְִַָָאדרא

חֹובתא ּדהׁשּתא מּכּלא. טמירא (חכמּתא)דטמירין, ְְְְְִִִִִַָָָָָָָָֹ

ּולאתקנא וׁשּפירא יאה קּושטאה ּדינא למגזר ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָעלייכּו,
ּברייּה. על ּתּקּונין ְִִֵַָֻכל

אתּתּקנּו.ּתּקּוני אּפין דאריְך מּתקּוני אּפין, ּדזעיר ְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָ
נׁש, בר ּכחיזּו ּומּכאן, מּכאן תּקּונֹוי ְְְִִִִֵַָָָָָואתּפׁשטּו

טמירין.ּומּׁשלפא)ס"א(למשלטא דכל דטמירא רּוחא ּביּה ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ּדכּתיב, ּכּורסּייא, על למיתב à)ּבגין ìà÷æçé)ּדמּות ועל ְְְְְְְִִִֵַַַָ

ּכמראה מלמעלה. עליו אדם ּכמראה דמּות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהּכּסא
ּכל ּדכליל אדם: ּכמראה ּדיּוקנין. ּכל ּדכליל ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָאדם:
עּלאין עלמין ּכל סתימין ּדביּה אדם: ּכמראה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָׁשמהן.
ּדאתאּמרּו רזין ּכל ּדכליל אדם: ּכמראה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָותּתאין.

ּדלאו ּגב על ואף עלמא, אברי ּדלא עד אּתתקנּו ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ
ְִַָאתקּיימּו.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,˙Úc‰Â ‰�e·z‰Â ‰ÓÎÁ‰È"¯‡‰ È¯ÙÒÂ LB„w‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒ ÏÚ ˙e„ÈÒÁ‰ È„BÒÈ ‰�a «»¿»¿«¿»¿«««»»¿≈«¬ƒ«≈∆«…««»¿ƒ¿≈»¬ƒ
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊÈ¯·c ¯e‡·a ‰ÓÎÁ ÌÈÚe�ˆ ˙‡ e„nÏ ÂÈ¯Á‡ ÌÈLB„w‰ ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡e‰Â . ƒ¿ƒ¿»»¿¿«¿ƒ»«¿ƒ«¬»ƒ¿∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ¿≈
.LB„w‰ ¯‰f‰«…««»

‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ ‡"¯b‰ e�Èa¯ÂÒÈ�‡ ‡Ï Ê¯ ÏÎÂ ... ÌÈ�BL‡¯‰ ÔÓ „Á‡k ‰È‰ ¯L‡ , ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¿»»¬∆»»¿∆»ƒ»ƒƒ¿»»…»ƒ
... dÈÏÈ�ewz‰Â ‡˙eÚÈ�ˆc ‡¯Ùq‰Â ‡LÈc˜ ‰a¯ ‡¯„‡‰Â LB„w‰ ¯‰f‰ ÏÚ ÌÈLe¯t ·˙k ≈»«≈ƒ««…««»¿»ƒ¿»«»«ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«ƒ≈

¯‰f‰ È¯·cÓ ˙B¯B˜Ó ‡È·Ó Ce¯Ú ÔÁÏM‰ ÏÚ ÌÈ¯e‡··e ,¯‰Ê...ÌÈÎÏB‰ C¯c ÈÓÈÓz ÏÎÂ …«¿≈ƒ««À¿»»≈ƒ¿ƒƒ¿≈«…«¿»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
.Ba ÌÈ�ÈÓ‡Óe ¯‰f‰ ˙¯B˙a(‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÔÈÊ„‡¯Ó ¯"BÓ„‡‰Ï ÚÈ˜¯‰ ¯‰Ê ¯ÙÒ ˙Óc˜‰) ¿««…««¬ƒƒ«¿»«≈∆…«»»ƒ«¿»«¿≈«¿ƒ≈∆«ƒƒ¿»»

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יב יום



רּבא ְִַָָאדרא קכ

לאּתאנא עד דעּתיקין עּתיקא דספרא, ּבצניעּותא ְְְְִִִִִִַַַָָָָָָ
מלכין, ּכנס מלכין, ּבאני ּתּקּונֹוי, ּגליףנ"א(זּמין ְְִִִִִֵֵַַַָָָ

ּדדחימלכין) עד מתקּייּמי, הוֹו ולא מלכין, ּומׁשער ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
דכתיב,דאנח)ס"א( הּוא הדא זמנא, לבתר לֹון ואצנע לֹון, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָ

(åì úéùàøá).אדֹום בארץ מלכּו אׁשר הּמלכים ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָואּלה
וכּלהּו ּתּמן, מתקּיימין ּדינין ּדכל ּבאתר אדֹום, ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֻּבארץ

אתקּיימּו. ְִַָָלא

ּכדעד אתּתּקן. דעּתיקין עּתיקא חּוורא ּדריׁשא ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ּכל ּתּקין ּדלתּתא, ּתּקּונין ּכל ּתּקין ְְִִִִִִַַַַָָָָאתּתּקן,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ׁשּגּלהמב) ידי על עקיבא, רּבי ּתלמידי ׁשל הּתּקּון עּקר היּו וחבריו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָרּבי
והּתּקּונים הּקדֹוׁש הּזהר ְִִֵֶַַַַָֹספר

...ÂÈ¯·ÁÂ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ È„È ÏÚ ‰È‰ ‡·È˜Ú Èa¯ È„ÈÓÏz ÏL Ôewz‰ ¯wÚƒ««ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ¬ƒ»»»«¿≈«ƒƒ¿∆««¬≈»
CÈLÓ‰Ï ÌÈÏk ˙�ÈÁa Ôw˙Ï ,ÌÈÓeˆÓv‰ Ôw˙Ï ¯˙BÈa ‰Êa ˜ÒÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èkƒ«ƒƒ¿∆«»«¿∆¿≈¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ

Ë¯Ùa LB„w‰ ¯‰Ê ¯ÙÒ Ïk ˙�ÈÁa e‰fL ,ÌÏBÚa B˙e˜Ï‡ ˙Bl‚Ï ÛBÒ ÔÈ‡‰ ¯B‡‡¯„‡‰ »≈¿«¡…»»∆∆¿ƒ«»≈∆…««»ƒ¿»»ƒ¿»
‡ËeÊ ‡¯„‡Â ‡a¯˙�ÈÁa Ì‰L ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈÓeˆÓˆ ‰l‚Â Ôw˙Â CÈLÓ‰ ‰Ê È„È ÏÚL . «»¿ƒ¿»»∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ«

,'eÎÂ ‡LÈc˜ ‡�˜È„ È�ew˙Â ÔÈ�ÈÚÂ ‡ÁvÓÏÚ ‚ÈO‰Ï ÌÈ‡¯B� ÌÈÓeˆÓˆ ˙�ÈÁa ÌlkL ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ»¿∆À»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ«
Ôe˜ÙÈ ‡c ¯‰fa ¯Ó‡ Ôk ÏÚÂ .‡Ï˜Á È„ˆÁÓ ÏÎÏ Ô·eÓe Úe„ik ÛBÒ ÔÈ‡‰ ¯B‡ ‰Ê È„È¿≈∆»≈«»«»¿»¿«¿≈«¿»¿«≈»««…«»ƒ¿

.‡˙eÏb ÔÓ(Â� ˙B‡ Ê ‰ÎÏ‰ ‰Á�n‰ ˙lÙz ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏ ¯ÙÒ) ƒ»»≈∆ƒ≈¬»ƒ¿¿ƒ««ƒ¿»¬»»

ו' פרק

ּבת-קֹולמג) ידי על נֹודעה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי רּבינּו מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָּפטירת
.‰LÓ ˙nL ‰‡ˆÈ ÏB˜-˙a :‡˙È‡ e�Èa¯ ‰LÓ ˙¯ÈËt ˙B„B‡(‰Î¯a ˙L¯t ÛBÒ È¯ÙÒ) ¿ƒ«∆«≈ƒ»«»¿»∆≈∆ƒ¿ƒ»»«¿»»

.‡iÓL ÔÓ ˙ÏÙ� ‡Ï˜ ˙¯a B˙¯ÈËÙa e�Èa¯ ‰LÓ‰Î¯a ˜eÒt‰ ÏÚ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙�BÈ Ìeb¯˙a) ∆«≈ƒ¿ƒ»¿«»»»¿«ƒ¿«»¿«¿»»∆Àƒ≈««»¿»»

(‰ ,„Ï

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יג יום



רּבא קכאְִַָָאדרא

ריׁשא ּכל אֹוליפנא, מּכאן ותּתאין. ּדעּלאין ְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּתּקּונין
עּמא לית בקדמיתא, הּוא אתּתּקן ּדלא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָדעּמא,
איהּו ואי מתּתּקנן. ּכּלהּו מתּתּקן, איהּו ואי ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמתּתקנא.
לאתּתּקנא. עּמא יכלין לא ּבקדמיתא, מתּתּקן ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָלא

בתּקּונֹוי,מנלן. הּוא אתּתּקן לא ּדעד יֹומין. מעּתיק ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
וכּלהּו לאתּתּקנא, ּדבעּו איּנּון כל אתּתּקנּו ְְְְְְְְִִִַָָָָָֻלא

דכתיב, הּוא הדא אתחרבּו. åì)עלמין úéùàøá)וּימלֹוְך ְְְְֲִִִִִַָָָָ
חדא רזא ּבאדֹום, וּימלֹוְך ּבעֹור. ּבן ּבלע ְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָּבאדֹום

וּתליין,יּקירא)ס"א( ּתּמן, מתקּטרין ּדינין ּדכל אתר הּוא. ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָ
ִַָמּתּמן.

ּתּקיפאּבלע ּדינא, גזרת הּוא ּתאנא ּבעֹור, ּבן ְְִִִֶֶַַַָָָָ
מארי אלפין אלף מתקּטרן ּדבגיניּה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָדתּקיפין,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

.‡¯ÈÂ‡a ˜ÈÏÒÂ B˙hÓ ‰‡ˆiL È„È ÏÚ ‰Ú„B� È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯ÈËt ÔÎÂ¿≈¿ƒ««ƒƒ¿∆«¿»«¿≈∆»¿»ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
(:Â"ˆ¯ Ûc '‚ ˜ÏÁ ¯‰Ê)…«≈∆«

בקבר דובבות שפתותיו - הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד כל
˙ÂÓ·È· Ï"ÊÁ Â¯Ó‡:(‡"Ú Êˆ - ·"Ú Âˆ),‡˘¯„Ó È· ‡˙ÚÓ˘Ï ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯ ÏÊ‡...

„ÈÙ˜ ‡ÓÚË È‡Ó Ô�ÁÂÈ È·¯Â ... .„Ù˜È‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ ÚÓ˘ .Ô�ÁÂÈ '¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‰¯Ó‡ ‡ÏÂ
ÈÎÂ ?"ÌÈÓÏÂÚ ÍÏ‰‡· ‰¯Â‚‡" ·È˙Î„ È‡Ó :·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ ?È‡‰ ÈÏÂÎ
Â�Â·¯ :‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ È�ÙÏ „Â„ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ?ÌÈÓÏÂÚ È�˘· ¯Â‚Ï Ì„‡Ï ÂÏ ¯˘Ù‡
È·¯ ÌÂ˘Ó Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡„ .Ê"‰ÂÚ· ÈÙÓ ‰ÚÂÓ˘ ¯·„ Â¯Ó‡È˘ ÔÂˆ¯ È‰È ,ÌÏÂÚ Ï˘

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יד יום



רּבא ְִַָָאדרא קכב

ויללה. åì)דיבבא úéùàøá)מאי ּדנהבה. עירֹו וׁשם ְְִִִִֵָָָָָָָ
אמר, דאּת ּכמה הבה. ּדין ּכלֹומר ë)דנהבה. éìùî) ְְְְְִִֵַַָָָָָָ

הב. הב בנֹות ׁשּתי ְֲֵַַַָָלעלּוקה

יכילּכיון הוה ולא קאים, לא ּביּה לאתיּׁשבא, ּדסליק ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָ
טעמא. מאי אתחרבּו. עלמין וכּלהּו ְְְְְֲֲִִֵַָָָָָֻלמיקם,
ּבדיּוקניּה, דאדם ּדתּקּונא אתּתּקן. לא ּדאדם ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמּׁשּום

ויכיל ּכּלא, ע"ב)ּכליל קל"ה ביּה.(ד� לאתיּׁשבא ּכּלא ְְְְִִִֵַָָָָָֹֹ

יכילּוּובגין לא אׁשּתכח. לא דאדם, דא ּדתּקּונא ְְְְְִִִִַָָָָָָָ
ואתּבטלּו ואתּבטלּו. ּולאתיּׁשבא, ְְְְְְְְְְִִִֵַָָָָלמיקם
אּלא אתּכלילן. באדם כּלהּו והא ּדעּתְך ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֻסּלקא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÂÈ˙Â˙Ù˘ - ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ÂÈÙÓ ‰ÚÂÓ˘ ¯·„ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎ :ÈÁÂÈ Ô· ÔÂÚÓ˘

ÍÎÁÂ" ?‰‡¯˜ È‡Ó :‡¯ÈÊ� ÔÂÚÓ˘ ‡ÓÈ˙È‡Â ‡¯ÈÚÊ Ô· ˜ÁˆÈ '¯ ¯Ó‡ .¯·˜· ˙Â··Â„

¯ÓÂÎ ‰Ó .ÌÈ·�Ú Ï˘ ¯ÓÂÎÎ ."ÌÈ�˘È È˙Ù˘ ··Â„ ÌÈ¯˘ÈÓÏ È„Â„Ï ÍÏÂ‰ ·ÂË‰ ÔÈÈÎ

ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂÈÎ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Û‡ ,··Â„ „ÈÓ ÂÈÏÚ ÂÚ·ˆ‡ Ì„‡ ÁÈ�Ó˘ ÔÂÈÎ ÌÈ·�Ú Ï˘

¯ÙÒ· ‰Ê ÏÚ ˘Â¯ÈÙÂ .¯·˜· ˙Â··Â„ Ì‰È˙Â˙Ù˘ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ì‰ÈÙÓ ‰ÚÂÓ˘ ¯·„

,˘·„ ˙Â¯ÚÈ(Ê ˘Â¯„ - È�˘ ˜ÏÁ)Ï·‡ ,˙ÂÓÏÂÚ '·· ¯„ ÍÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÔÈ·‰Ï Â�ÈÈ‰... :

,Ì˘ ˙„ÓÂÚ ,ÌÈ„ÓÂÏ· Ì˘ ˙˘·Ï˙Ó ˜È„ˆ ˙Ó˘� Ê‡ ,ÂÈÙÓ ‰ÚÂÓ˘ ¯·„ ÌÈ¯ÓÂ‡˘Î

ÛÂ‚· ˙˘·Ï˙� Ì‚ ,ÌÏÂÚ‰ ‰Ê·Â ÈÁˆ�‰ ÌÏÂÚ· ,˙ÂÓÏÂÚ '·· ¯„ Ô�È¯Ó‡ ¯ÈÙ˘ ÍÎÂ

,Ï"ÎÚ ¯·˜· ÛÂ‚· ˘·Ï˙�˘ ,¯·˜· ˙Â··Â„ ÂÈ˙Â˙Ù˘ Â¯Ó‡ ÍÎ ,ÈÓ¯‚„ ‡Ï·‰· ¯·˜·

(ÊË ˘Â¯„ - ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ ,˘·„ ˙Â¯ÚÈ· „ÂÚ ÔÈÈÚÂ).ÌÈÈÁ ‰˘Ó È·¯] Ï"ˆÊ Ï"ÁÓ¯‰ È·˙ÎÓ ÌÈËÂ˜ÈÏ· ‰‡¯]

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת טו יום



רּבא קכגְִַָָאדרא

תּקּונא ּדייתי עד תּקּונא, מההּוא ואסּתּלקּו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָאתּבטלּו
אתּגלפּודּיּוקנא)נ"א( דּיּוקנא, האי אתא וכד ּדאדם. ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
מּנהֹוןאתּכללּו)ס"א( אחרא. לקּיּומא ואתחּזרּו ּכּלהּו, ְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָֻ

אתּבסמּו)ס"א(אתּבסמּו, ולא אתּבסמּו לאמּנהֹון ּומּנהֹון ְְְְְְְְְִִִִִָָָָָ
כלל. ְְְִָָאתּבסמּו

לגמרי.ואי ּדאתּבטלּו וּימת. וּימת, כתיב והא ּתימא ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ
קדמאה מּדרּגא ּדנחית מאן כל אּלא הכי, ְְְִִִֶַַָָָָָָָָָלאו

אמר, דאּת ּכמה מיתה. ביּה קארי ביּה, (úåîùּדהוה ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָ
(áדהוה קדמאה מּדרּגא ּדנחת מצרים, מלְך ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָוּימת

אחרנין, ּבׁשמהן אתקרּון אדם, ּדאתּתקן וכיון ּביּה. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָקם
ּב ּבדּוכּתייהּו.ואתּבסמּו וקיימין ביּה, קּיּומא ְְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙ÈÁ˙Ï ÛÂ‚‰ ‰�·È ÂÈÏÚÂ ,ÊÂÏ ‡¯˜�‰ ¯·˜· „Á‡ ÌˆÚ ¯‡˘� Ì„‡· :ÊÂÏ „ÂÒ ,È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ ÔÈ�Ú· [ÂË‡ˆÂÏ

Ò"‰Â ,È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰ ¯‡˘� ,˘„˜Ó‰ ˙È·· ‡Â‰ ÔÎ .ÈÓ¯‚„ ‡Ï·‰ '˜� ‡È‰Â ˘Ù�‰ ÔÓ ˜ÏÁ Ì‚ Ì˘ ˘ÈÂ .ÌÈ˙Ó‰

.[ÈÓ¯‚„ ‡Ï·‰ '˜� ÂÈÏÚ ‰¯Â˘‰ ‰˘Â„˜‰ ‰˙Â‡Â ,Ï"ÚÏ ÔÈ�·‰ ‰�·È ÂÈÏÚ˘ ÊÂÏ ‰Ê

ברחמי גלותא מן יפקון דא בספרא
¯˘˜˙‰Ï ÂÏÎÂ˙ Ú‚¯ ÏÎ·Â ÌÎ˙È· Ï‡ ‰Î¯· Â‡È·‰ - Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ Â�ÈÁ‡

,˙ÂÎ¯·‰ ¯Â˜ÓÓ ÂÚÙ˘Â˙Â ‰·ÂË ÌÎÏ ¯ÈÎÈ Ú"ÈÊ È"·˘¯‰ È‡„ÂÂ·Â -È"·˘¯‰ ˙Ó˘�Ï

Ë¯Ù·Â - ˙Â�ÂÒ‡Â ÌÈÚÂ‚Ù Ú�ÂÓÂ ˙Â¯ˆ‰ ÏÎÓ ÏÈˆÓÂ Ô‚Ó ˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ‰˘ ÚÂ„ÈÎ˘

ÁÈË·‰ ¯·ÎÂ - ‰ÓÈÏ˘‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÌÈ�ÈÚ ÔÂÈÏÎ· ¯·Î ÌÈÙˆÓ˘ ‰Ê‰ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â„·

ÌÈ¯Â‰Ë‰ Â�ÈÁ‡ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ "ÈÓÁ¯· ‡˙ÂÏ‚ ÔÓ ÔÂ˜ÙÈ ‡„ ‡¯ÙÒ·" :‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯‰

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת טז יום



רּבא ְִַָָאדרא קכד

ההּואוכּלהּו ּבר קדמאין, מן אחרנין ּבׁשמהן אתקרּון ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֻ
ּביּה, åì)ּדכּתיב úéùàøá)מהיטבאל אׁשּתֹו וׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵַ

לא ּדהני מּׁשּום טעמא. מאי זהב. מי ּבת מטרד ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָּבת
ונּוקּבא. דכר ּדהוה מּׁשּום אחרנין. ּכׁשאר ְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָאתּבטלּו
ּכְך ּובגין ונּוקּבא. דכר אּלא סּלקא ּדלא תמרא, ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָּכהאי
מיתה ּבהּו כתיב לא ונּוקּבא, דכר ּדאׁשּתכחּו ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָהׁשּתא
ּדאתּתקן עד אתיׁשבּו, לא אבל ואתקיימּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָכאחרנין,
אתחזרּו דאדם, ּדּיּוקנא ּדאתּתקן וכיון ּדאדם, ְְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָּדּיּוקנא

ואתיישבּו. אחרא, ּבקּיּומא ְְְְְְְֲִִִַָָָָואתקיימּו

למעּבדּתאנא, חּוורא, דריׁשא ּברעּותא סליק ּכד ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
מּבּוצינא ואּפיק וזּמין ּתּקין ליקריּה, ְְְִִִִִִֵַַַָָָָיקרא

ניצֹוצא, חד אתּתֹוּקר)ּדקרּדינּותא, ּביּה וסליקס"א((נׁשב אתּתּקן ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,È"·˘¯‰Â ÁÈ˘Ó‰ È‡„Â·Â ,˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ‰ „ÂÓÈÏ· ˜·„È‰Ï Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ÂÏÈˆ‰Â Â˘ÂÁ
.ÌÈÙˆÓ ‰-ÈÏ Â�ÏÂÎ ÌÈÓÏÂÚ ˙ÚÂ˘˙ Ú˘Â�Â ,ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÏÎ ÏÚ ,ÌÈÓÂ¯Ó· ·ÂË ÂˆÈÏÓÈ

לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד ְִַַָָּתֹורת
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯‰ ˙¯ÈËt ÌBÈ ÔÈ·Ï ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓ ˙¯ÈËt ÌBÈ ÔÈa≈¿ƒ«∆«≈»»«»¿≈¿ƒ«»«ƒƒ¿∆«
,‰¯Bz È¯˙Ò „BÒ ˙‡ ˙Bl‚Ï ‡a È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯‰L Ên¯Ï ,ÌBÈ 70 Ì�LÈ ¯i‡ Á"Èƒ»∆¿»¿«≈∆»«ƒƒ¿∆«»¿«∆ƒ¿≈»
e‰ÊÂ ,dÓLÏ ‰¯Bz ‡e‰ „Bq‰ ˙¯Bz Èk ,‰ÏB„b‰ ÈÎ‰ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ˙ÁÓN ‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»»¬ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿»¿∆

.¯„‡a ‰Ú·La Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,¯ÓÚa ‚"Ï ÏL ‰ÏB„b‰ ‰ÁÓO‰('‡ ˜¯t ˜ÁˆÈ ¯B‡) «ƒ¿»«¿»∆«»…∆«∆≈≈¿ƒ¿»«¬»ƒ¿»∆∆

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יז יום



רּבא קכהְִַָָאדרא

וניצֹוצארעּותיּה) עיבר. וׁשבעין מאה לתלת ואתּפּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ּביּה נׁשב ּומתּגלּגלא, דכיא אוירא נפיק וׁשארי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָקאים,
לארּבע ואתּפּׁשט תּקיפא, ּגּולגלּתא חד ונפיק ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָאתּתּקן.

ְִִסטרין.

ואתאחד,ּובהאי ניצֹוצא אׁשּתאיב דכיא, אוירא ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָ
דעּתְך.ואתּכליל)ס"א(וכליל סּלקא ּביּה ּביּה. ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

אתּפׁשט גּולּגלּתא האי ּכְך, ּובגין ּביּה. אתטמר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָאּלא
יֹומין, ּדעּתיק ּדטמירין טמיר הּוא אוירא והאי ְְְְְֲִִִִִִִִַַָָּבסטרֹוי,

דגניז. ְְִָָּברּוחא

אתּבהאי ואויראּגּולּגלּתא חד, מּסטר אׁשא ּפׁשטּו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ
מהאי עליּה קאים דכיא ואוירא חד. ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָמּסטר

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

זי"ע ויטאל חּיים רּבי - ז' ִִִַַָפרק
למעלהמד) זכה ׁשּבּתּנאים אחרֹון יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי היֹות עם ּכי מּזה, האדם יּפלא ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָואל

ּב רׁשּות אין עֹולם, ׁשל ּכבׁשֹונֹו אּלּו ּדברים ּכי והחתּוםּכזֹו, הּכמּוס ענינם לפרׁש ּפה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ְֵֶאצלנּו

BÓˆÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡Ó ‡� ¯ÎÊe‡a¯ ‡¯„‡·e‡N� ˙L¯Ùa(:·"Ï˜ Ûc) ¿…»«¬««ƒƒ¿∆««¿¿ƒ¿»«»¿»»«»«

‡˜ÊÚ È‡‰a ÔÈÈ˙‡c ,ÔÈ¯·Á ÔÈ�Èˆea e‰lk ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ :B�BLÏ ‰ÊÂ¿∆¿»««ƒƒ¿∆«À¿ƒƒ«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»
‡�‡c .ÔÈ‡lÚc ‰‡lÚ ‡LÈc˜ ‡Ú¯‡Â ,ÔÈ‡lÚc ‰‡lÈÚ ‡ÈÈÓL ÈÏÚ ‡�„‰Ò‡ .‡LÈc «̃ƒ»«¿«¿»»«¿«»ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«¿»«ƒ»ƒ»»¿ƒ»ƒ«¬»
.È�ÈÒc ‡¯eËÏ ‡�ÈÈ�z ‡�ÓÊ ‰LÓ ˜ÈÏÒc ‡ÓBiÓ ,L� ¯a ‡ÓÁ ‡Ïc ‰Ó ,‡zL‰ ÈÓÁ»≈«¿»«¿»»»«»ƒ»¿»ƒ…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ«
.‡ÓÏÚÏ ‡˙ÂÂÒ‡a ˜tÈÓÏ ÔÈnÊc ,‡ÙÈwz ‡LÓLc ‡¯B‰�k ,ÔÈ¯È‰� È‡t�‡ ‡�ÈÓÁ ‡�‡c«¬»¬≈»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿«ƒ¿≈«¿«¿»»¿»¿»

,·ÈzÎc(‚ ÈÎ‡ÏÓ)‡�Ú„È ‡�‡c „BÚÂ .‰ÈÙ�Îa ‡t¯Óe ‰˜„ˆ LÓL ÈÓL È‡¯È ÌÎÏ ‰Á¯ÊÂ ƒ¿ƒ¿»¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿»»«¿≈ƒ¿»∆»¿«¬»¿«¿»

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יח יום



רּבא ְִַָָאדרא קכו

הכא. אׁשא מאי סטר. מהאי קאים דכיא ואּׁשא ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָסטר.
דא ּבּוצינא אבל אׁשא, הּוא לאו ניצֹוצא)נ"א(אּלא ֲִִֵֶָָָָָָָ

עלמין, וׁשבעין למאתן נהיר דכיא, ּבאוירא ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָָּדאתּכליל
גּולגלּתא, האי ּדא, ּובגין אׁשּתכח, מּסטרֹוי ְְְְְְְִִִִִַַַָָָודינא

תּקיפא. ּגּולּגלּתא ְְְְִִֵַַָָאתקרי

עלמין,ּבגּולּגלּתא רּבֹוא אלפי ּתׁשעה יתבין ּדא, ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ
ּבהאי עלֹוי. וסמכין עלֹוי ְְְְְֲֲִִַַַּדנטלין
מניּה ּדאתמּלי חיּוורא, מריׁשא טּלא נטיף ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּגּולּגלּתא,
מיתּייא זמינין מריׁשיּה דאנער טּלא ּומהאי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָּתדיר.

ְֲַָָלאחּיאה.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .ÏkzÒ‡ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ,ÔÈ¯È‰� È‡t�‡c(„Ï ˙BÓL)‡Ï ‰LÓe ¿«¿»¿ƒƒ…∆»»«¿»ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿…∆»
.'eÎÂ ÂÈ�t ¯BÚ Ô¯˜ Èk Ú„È»«ƒ»«»»¿

‰ÎÊ ÌÈ‡pzaL ÔB¯Á‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯L ˙BÈ‰ ÌÚ Èk ,‰fÓ Ì„‡‰ ‡ÏtÈ Ï‡Â¿«ƒ»≈»»»ƒ∆ƒƒ¡∆«ƒƒ¿∆««¬∆««»ƒ»»
ÒeÓk‰ Ì�È�Ú L¯ÙÏ ‰ta ˙eL¯ ÔÈ‡ ÌÏBÚ ÏL B�BL·k el‡ ÌÈ¯·c Èk ,BÊk ‰ÏÚÓÏ¿«¬»»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆»≈¿«∆¿»≈ƒ¿»»«»
ÌÎÁ‰ ÔÈ�ÚÓ ˙‡Ê ‰Óc˜‰ ÛBÒa ¯tÒpL ‰nÓ ‡lt˙z Ï‡ ‰Ê C¯„ ÏÚÂ e�Ïˆ‡ Ìe˙Á‰Â¿∆»∆¿≈¿«∆∆∆«ƒ¿«≈ƒ«∆¿«≈¿«¿»»…≈ƒ¿«∆»»
‰Ó ÔÈ·z ‰ˆ¯z Ì‡Â .L¯ÙÏ ÏÎe‡ ‡ÏÂ ,‰Ê e�¯B„·e e�pÓÊa e�ÈÏ‡ ‰Ï‚p‰ LB„w‰«»«ƒ¿»≈≈ƒ¿«≈¿≈∆¿…«¿»≈¿ƒƒ¿∆»ƒ«
Ôew˙a ¯kÊpÎÂ ,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‰LÓ ‡c ‡a ¯B„Â CÏB‰ ¯Bc ÏÚ ÔÈ�ewz‰ ¯ÙÒa ·e˙kM∆»¿≈∆«ƒƒ«≈¿»»∆«¿»¿≈¿»¿«ƒ¿«¿ƒ

Ë"Ò(.È˜ Ûc)ÔÈ‡lÚ ,‡�nÚ ÌkzÒ‡ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ È‡cÂa ,‡i¯·Á ,ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ «»««ƒƒ¿«¿«»¿««¿»¿ƒƒ¿««ƒ»»ƒ»ƒ
È‡‰ ÈÏek „È˙Úc ,dÈ· ‡ÈÈÏb˙‡ È‡‰„ ‡¯„ ‰‡kÊ ,‡¯eaÁ È‡‰a ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ‡z˙Â¿«»ƒ¿∆¡ƒ¿«ƒ»«»»»»¿«ƒ¿«¿»≈¿»ƒ≈«

‡¯˜ ‡ÓÈÈ˜Ï ,‰‡¯˙· ‡¯„· ‡iÓBÈ ÛBÒa ‰LÓ„ ‡„È ÏÚ ‡LcÁ˙‡Ï(Ë ‡ ˙Ï‰˜)‰"Ó ¿ƒ¿«¿»«¿»¿…∆¿«»¿»»«¿»»¿«¿»¿»…∆∆«

חודשי לימוד
לחודש ט

שנתי לימוד
טבת יט יום



רּבא קכזְִַָָאדרא

דריׁשאוהּוא מּסטרא גווני, ּבתרי דאתּכליל טּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבגוויּה חיּוור ּכּלהּובגיניּה)ס"א(חיּורא, ּדכליל . ְְְְִִִִֵֵַָָָָֻ

חיּוורי)חיּוורי ריׁשא(וכּלהּו ּבהאי אתייּׁשבן ּכד אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
דאיהּו בדֹולחא ּכהאי סּומקא. ביּה אתחזי אּפין, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָדזעיר

חיּוורא. בגוונא סּומקא ּגוונא ואתחזייא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָחיּוור,

ּכתיב,ּובגין áé)ּכְך ìàéðã)עפר אדמת מּיׁשני ורּבים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
לדראֹון לחרפֹות ואּלה עֹולם לחּיי אּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָיקיצּו
חיּוורא, לההּוא ּדאתחזיאּו ּבגין עֹולם, לחּיי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָעֹולם.
לחרפֹות דאנּפין. אריכא יֹומין, ּדעּתיק מּסטר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָּדאתי
דזעיר סּומקא לההּוא ּדאתחזיאּו ּבגין עֹולם, ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָלדראֹון
דכתיב, הּוא הדא טּלא, ּבההּוא כליל וכּלא ְְְִִִִַַַָָָָָֹאּפין.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

M˜qÚ˙Óc ÌÎÁÂ ˜Ècˆ ÏÎ· ,‡¯„Â ‡¯c ÏÎ· ‡e‰ dÈ˙eËLt˙‡Â ,‰È‰iL ‡e"‰ ‰È‰" ∆»»∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿≈¿»»»¿»»¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«≈

:ÔÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·c‰Â ,'eÎÂ ‡Ba¯ ÔÈzL „Ú ,‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»«ƒƒƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ

ּדחכמתאמה) טמירין לאׁשּכחא זמינין דעלמא רביי אפיּלּו מׁשיחא ליֹומי קריב יהא ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָוכד
˙�LÓ ÏÚ ‰¯Bn‰ ¯ÙÒ ˙Óc˜‰a ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ Ì"aÓ¯‰ ·˙kM ‰Ó Ú„B� ‰p‰Â¿ƒ≈««∆»«»«¿»ƒ¿ƒ¿»»¿«¿»«≈∆«∆«ƒ¿«

el‡k ‰È‰È ¯Ùqa el‡ ÌÈ�È�Ú‰ Ì„‡‰ ¯‡a el‡Â :B�BLÏ ‰ÊÂ ,"„ÈÁÈa ‰·k¯Óa ‡ÏÂ"¿…¿∆¿»»¿»ƒ¿∆¿¿ƒ≈≈»»»»ƒ¿»ƒ≈«≈∆ƒ¿∆¿ƒ

ÌÈ�e‚‰Ï ÌÈ¯Bc È¯B„Ï ˙Ói˜ ‰·È˙k‰L ÈÙÏ ÌÚh‰Â 'eÎÂ Ì„‡ È�aÓ ÌÈÙÏ‡Ï ÌL¯Bc¿»«¬»ƒƒ¿≈»»¿¿«««¿ƒ∆«¿ƒ»«∆∆¿≈ƒ«¬ƒ

,ÌÈ�e‚‰ ÈzÏ·eÌi˜Ó ‰‡�Â L¯Bc ‰‡� È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â‡a‡ Èa¯Ï ‰evL Ìb‰Â , ƒ¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿∆«»∆≈¿»∆¿«≈¿««∆ƒ»¿«ƒ«»

.ÈÓc ÏÏk e·zÎ� ‡Ï el‡k ÏB„b ÌÏÚ‰a Ì·zÎiL ˙BÈ‰·e ,·zÎiL∆ƒ¿…ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿∆¿≈»¿ƒ…ƒ¿¿¿»»≈

חודשי לימוד
לחודש י

שנתי לימוד
טבת כ יום



רּבא ְִַָָאדרא קכח

(åë äéòùé)טּלא וההּוא ּתרין. אֹורֹות: טּלָך. אֹורֹות טל ְְִֵֶַַַַָּכי
דתּפּוחים. לחקלא יֹומא ּכל נטיף חיּווראדנטיף, ּכגווני ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ

ְָָוסּומקא.

ּולהאיהאי סטר להאי גווני, ּבתרי אנהיר ּגּולּגלּתא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
מגּולּגלּתא אתּפׁשט דכיא, אוירא ּומהאי ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָסטר.
אתקרי ּכְך ּובגין עלמין. רּבֹוא וחמׁשין מאה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָלאנּפֹוי
אנּפֹוי אתּפׁשטּו דאצטריְך, ּובׁשעתא אּפין. ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָזעיר
דעּתיקי ּבאנּפֹוי ּדאׁשּגח ּבגין זמנא, ּבההּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָואריכין

לעלמא. וחייס ְְְְִִִַָָָדעּתיקין,

ּדלּתּתא.ּומהאי איּנּון לכל עיבר, חד נפיק ּגּולּגלּתא, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
עאלין ּכד יֹומין. לעּתיק אֹוראּותא אגר ְְֲֲִִִֵַַָָָָָויהבי

ע"א)ּבחּוׁשּבנא, קל"ו ּדא.(ד� ולקביל ׁשרביטא. ּתחֹות ְְְְְֳִֵַָָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÏÚ Á¯Ë ‡a‡ Èa¯ Ôk Ì‡ ,¯ÓBÏÂ ‰l‡ e�È¯·c ÏÚ ˙BL˜‰Ï Ì„‡‰ ÏÎeÈ ‰zÚÓe≈«»«»»»¿«¿«¿»≈≈∆¿«ƒ≈«ƒ«»»««
,¯Á‡ ÌB˜nÓ Ecˆa E˙·eLz Ì�Ó‡ ,ÌÈÓe˙ÁÂ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·c ·zÎÏ C¯ˆ ‡ÏÏ ÌpÁƒ»¿……∆ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿¿ƒ¿ƒ»«≈

,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÌÈ�ewza ·e˙kL BÓk„È˙ÚÂ ‡¯eaÁ È‡‰Ó ÔeÒ�¯t˙È ‰‡¯˙a ‡¯„·c ¿∆»«ƒƒ«ƒ¿«¿≈ƒ¿»»«¿»»ƒ¿«¿¿≈«ƒ»¿»ƒ
‡ÈÏb˙‡ÏË"Ò Ôew˙a B¯Ó‡nÓ ÔÎÂ 'eÎÂ(.È˜ Ûc):È„È ÏÚ ‡LcÁ˙‡Ï È‡‰ ÈÏek „È˙Úc ¿ƒ¿«¿»¿¿≈ƒ«¬»¿ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ¿«¿»«¿≈

‰‡¯˙· ‡¯„· ‰‡È·� ‰LÓ‡¯iÂ ˙L¯t ¯Ó‡nÓe .'eÎÂ(.ÊÈ˜ Ûc):ÈÓBÈÏ ·È¯˜ ‡‰È „ÎÂ …∆¿ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ«¬«»»««≈»«¿«¿≈»ƒ¿≈
È¯ÈÓË ‡ÁkL‡Ï ÔÈ�ÈÓÊ ‡ÓÏÚ„ ÈÈ·¯ elÈÙ‡ ‡ÁÈLÓ‡˙ÓÎÁc Ô.'eÎÂ ¿ƒ»¬ƒ«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿¿»¿

חודשי לימוד
לחודש י

שנתי לימוד
טבת כא יום



רּבא קכטְִַָָאדרא

(çì úåîù).ּבחּוׁשּבנא עאלין ּכד לתּתא, לגּולּגלת ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹּבקע
יֹומין. לעּתיק מּניּה אׁשּתכח אֹוראּותא, אגר בקע ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָוהאי

דא)ס"א(ּדגּולּגלּתא,ּבחּלליּה חלּליןבגּולּגלּתא ּתלת ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ
וקרּומא בהּו, מֹוחא ּדׁשרייא ְְְְְְִַָָָָָאׁשּתכחּו,
סתימא קׁשיׁשא קרּומא לא אבל עלייהּו. חפּייא ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָדקיק
ונהיר אתּפׁשט מֹוחא האי ּדא, ּובגין יֹומין. ְְְְְִִִִִַַָָָָכעּתיק

דכתיב,ונפיק)ס"א( הּוא הדא ׁשבילין. ּותרין לתּלתין ְְְְְִִִִִִִֵָָָָ
(á úéùàøá).מעדן יֹוצא ְֵֵֵֶָָונהר

ׁשרייא.ותאנא, מֹוחא ּדגּולּגלּתא חללין ּבתלת ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָ
מתּבקע חד חדּומתּפׁשט)ס"א(מחללא ְְְִִֵֵַַַַַָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Èa¯Ï ‰eˆ ,‰Ê ÔÈ�Ú BL„˜ Áe¯a ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙B‡¯a ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿»»¿«»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ
˙¯ÓLÓÏ Ú�ˆÓ B˙BÈ‰Ï ÌÏÚ‰ C¯„a ¯‰f‰ ¯ÙÒ ·zÎÏ ‡a‡·È¯˜ ‰‡¯˙a ‡¯c „Ú «»ƒ¿…≈∆«…«¿∆∆∆¿≈ƒ¿À¿»¿ƒ¿∆∆«»»«¿»»»ƒ

,ÌM‰ ˙¯ÊÚa e�ÈÓÈa ‰l‡b‰ ÁÓˆz Ba ÌÈ˜qÚ˙n‰ ˙eÎÊaL È„k ,‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ dÈÓBÈÏ¿≈«¿»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿À»¿»≈¿∆¿««≈
ÈÁÈÂ ˙L¯Ùa ÏÈÚÏ ¯kÊpk(.ÊÈ¯ Ûc)‡ÏÓ ‰nL Ô˙Â ˙Á‡ ˙�ˆ�ˆ Á˜ ·È˙k ‡c ÏÚ' : «ƒ¿«¿≈¿»»««¿ƒ««»¿ƒ«ƒ¿∆∆««¿≈»»¿…

:„‡Ó ‰Ê Ô·‰Â ,'‡˙eÚ�ˆ‡Ï ˙¯ÓLÓÏ 'eÎÂ ÔÓ ¯ÓÚ‰»…∆»¿¿ƒ¿∆∆¿«¿»»¿»≈∆¿…
הּנביאמו) אלּיהּו מּפי זֹו חכמה סתרי ׁשּלמדּו לברכה זכרֹונם ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהראׁשֹונים

Áe¯ Ì‰ÈÏÚ ‰˙¯ML ‰l‚Ò È„ÈÁÈ ÌÈL�‡ Ba e‡ˆÓ� ‡lL ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ÔÈ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈≈¿»¿∆…ƒ¿¿¬»ƒ¿ƒ≈¿À»∆»¿»¬≈∆«
‰ÓÎÁ‰ È¯˙Ò Ì˙B‡ „nÏÓe Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚� ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ ‡È·p‰ e‰iÏ‡ ‰È‰Â ,L„Bw‰«∆¿»»≈ƒ»«»ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿∆¬≈∆¿«≈»ƒ¿≈«»¿»

.ÌÈÏa˜Ó‰ È¯ÙÒa ·e˙k ‡ˆÓpL BÓÎe ˙‡f‰«…¿∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈«¿À»ƒ

חודשי לימוד
לחודש י

שנתי לימוד
טבת כב יום



רּבא ְִַָָאדרא קל

דׁשרייאמּבּועא מֹוחא מההּוא ונפיק סטרין, לארּבע ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ּדחכמתא. רּוחין ׁשבילין ּותרין ּתלתין חּללא, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָבהאי

מּבּועאמחללא חד ּומתּפׁשט מתּבקע ּתניינא, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָ
מאּלין ּתרעין. חמׁשין ּומתּפתחין ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאחרא.
ּדאֹורייתא. יֹומין חמׁשין אתאחדן ּתרעין, ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָחמׁשין
קדׁשא ּדזּמין ּדרין, אלף חמׁשין ּדיֹובלא. ׁשנין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֻחמׁשין

ביּה. ּולׁשרייא ליּה, רּוחיּה לאתבא הּוא ְְְְִֵֵֵַָָָָבריְך

אּדריןמחללא אלפין אלף נפקין ּתליתאה, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ודרי עלייהּו, ׁשרייא ּדדעּתא ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָואכסדראין,

חלליה ׁשרי חּללא והאי האימדֹוריּה)ס"א(ּבהּו. ּבין ְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָ
ּכל סטרין מּתרין ואתמּליין חּללא, האי ּובין ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּללא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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‡e‰Â ‰Ï‚� BÏ Ì‚Â ÌÏBÚÓ ‰‡¯ ‡lL ¯B‰� ÈbÒ ˜ÁˆÈ Èa¯‰ B�·Ï d¯ÒÓ ‡e‰Â BÏ ‰Ï‚�ƒ¿»¿¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿∆…»»≈»¿«ƒ¿»¿
Ï‡È¯ÊÚ Èa¯ È�M‰Â ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL Le¯tL ‡¯ÊÚ Èa¯ „Á‡‰ ÂÈ„ÈÓÏz È�LÏ d¯ÒÓ¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»»∆»«ƒ∆¿»∆≈ƒ«ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ«¿ƒ≈
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חודשי לימוד
לחודש י

שנתי לימוד
טבת כג יום



רּבא קלאְִַָָאדרא

דכתיב, הּוא הדא אּדרין. ãë)איּנּון éìùî)חדרים ּובדעת ְְֲִִִִִִַַָָָָ
סטרא להאי ּגּופא, ּבכל מתּפּׁשטין ּתלת ואּלין ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָיּמלאּו.
גּופא ּבהּו ואחיד ּגּופא ּכל אחיד ּובאיּנּון סטרא. ְְְְְִִִִַָָָָָָּולהאי

ואׁשּתּכחן. אתּפּׁשטן ּגּופא ּובכל סטרֹוי, ְְְְְְְִִִִַַָָָָָמּכל

רּבֹואּתאנא, אלפי אלף ּתליין דריׁשא, ּבגּולּגלּתא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומסּתּבכין אּוכמן, דׂשערי קֹוצי רּבבן ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָורּבֹוא
לנימין חׁשּבנא ולית בדא. ּדא ּומתערבין בדא, ְְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֻּדא
ּומּכאן ּומסאבן. ּדכיין ּביּה ּדאחידן וקֹוצא, קֹוצא ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָּדכל
איּנּון ּבכל במסאבא. ּבדכיא אֹורייתא, טעמי ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאתאחדן
מסאבן. ּדאיּנּון סטרין איּנּון בכל ּדכיין, ּדאיּנּון ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָסטרין

ּומנהֹוןיתבין ׁשעיעין, מּנהֹון ותקיפין. מסּתּבכין קֹוצי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַ
ּתלין נימין יתבין וקֹוצא, קֹוצא ּובכל ְְְִִִִִִִַַָָָּתּקיפין.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÂÈÏÚ ‚ÈO‰ ¯Lk BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰‰ ÔÈc Èab 'Á ˜¯t ·ÏeÏ ˙BÎÏ‰ ÏÚ ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊƒ¿ƒ¿»»«ƒ¿»∆∆«≈ƒ«¬«∆ƒ¿«…»≈ƒƒ»»
˙È·a L„Bw‰ Áe¯ ÚÈÙB‰ ¯·k Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ :B�BLÏ ‰ÊÂ ,‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ „"·‡¯‰»«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿»««¿»»¿»ƒ«««∆¿≈
ÈML ˜¯ta ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰a Ìb .'eÎÂ ÏeÒt ‡e‰L e�ÈÏÚ‰Â ÌÈ�L ‰nkÓ e�L¯„Óƒ¿»≈ƒ«»»ƒ¿∆¡ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ»«∆∆ƒƒ

O‰ ˙¯k ·iÁ ‰f‰ ÔÓfa Lc˜nÏ Ò�Îp‰L Ì"aÓ¯‰ ·˙kL ‰na¯Ó‡" :·˙ÎÂ ÂÈÏÚ ‚È «∆∆»«»«¿»∆«ƒ¿»«ƒ¿»«¿««∆«»»≈ƒƒ»»¿»«»«
.B�BLÏ Ô‡k „Ú ."ÂÈ‡¯ÈÏ ÌM‰ „BqÓ ÈÏ ‰Ï‚� CÎÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿»ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ≈»«»¿
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נצח מארי ּתּקיף, ּכגיּבר וּתליין מתלהטן ּתלין. ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
תּקיפאקרבין ׁשּפירא בתּקּונא יאה ּבתּקּונא (ּבחּור. ְְְִִִִִַַָָָָָָָָ

דכתיב,ּכארזים) הּוא הדא ותקיפין. רברבין .íéøéùä øéù) ְְְְֲִִִִִִַַָָָָ
(ä.ּכארזים ֲִָָָּבחּור

מהאימתּתּקנין ּתלין, על ּתלין וּתליין ּדׂשערי, קֹוצין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָ
הדא ּגּולּגלּתא. על סטרא, להאי ְְְְְִִַַָָָָָֹסטרא

דכתיב, ä)הּוא íéøéùä øéù)ותאנא תלּתּלים. קוּוּצֹותיו ְְְְִִִַַָָָ
סּגיאין, מּמּבּועין ּדמׁשיכין מּׁשּום ּתּלין, ּתלי ְְִִִִִִִִִִִִֵַַַיתבין
ּדגּולּגלּתא, חד חּללא מּמּבּועא מֹוחא. רהטי ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּדתלת
ּדּתליין ּתלין, ּומתעבדין ּבמׁשיכּותא, ׂשערי ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאתמּׁשכן
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זי"ע ּפתיה יהּודה ורּבי הרׁשּב"י - ח' ְְְְִִַַַָָָפרק
מחּברמז) - הּבא העֹולם לחּיי לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר ּפתּיה יהּודה רּבי האלקי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻהמקּבל

ועֹוד הרקח", "יין ְֵֵֶֶַָספר
- '859 Y Ë"È¯˙ ˙�La „„‚aa „ÏB� - .Ï·a ÈÏa˜Ó ÈÏB„bÓ - ‰i˙t ‰„e‰È Èa «̄ƒ¿»¿«»ƒ¿≈¿À¿≈»∆«¿«¿«ƒ¿«

.'942 Y ·"˘˙ ˙�La ÌÈÏLe¯Èa ¯ËÙ�ƒ¿«ƒ»«ƒƒ¿«

ÂÈ¯eÚpÓ ¯·k - .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÏÚ ÌÈ¯NÚ‰ ‰‡n‰ ˙lÁ˙a ,'905 Y ‰"Ò¯˙ ˙�Laƒ¿«ƒ¿ƒ««≈»»∆¿ƒ»»¿∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
.ÌÈiÁ ÛÒBÈ ·¯‰ ,B¯B„a ÌÈÏa˜Ó‰ ÏB„b Ïˆ‡ ‰Ïa˜ „ÓÏ»««»»≈∆¿«¿À»ƒ¿»«≈«ƒ

- ¯‰f‰ ¯ÙÒ ÏÚ Le¯t ,"‰„e‰È ÌÁÏ ˙Èa" :ÂÈ¯ÙÒ‡¯„È‡"‰ ÏÚ Le¯t ,"Á˜¯‰ ÔÈÈ" ¿»»≈∆∆¿»≈«≈∆«…««ƒ»∆«≈«»ƒ¿»
"‡ËeÊ ‡¯„È‡"‰Â "‡a¯.ÌÈËtLÓc ‡aÒ ÏÚ ¯e‡a ,"LÙpÏ ˜B˙Ó" - «»¿»ƒ¿»»»«∆∆≈««»¿ƒ¿»ƒ
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מחללא חּללא. מהאי ּדאתמּׁשכן מּבּועין, ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמּכּמה
מאיּנּון ׂשערי ואתמּׁשכן מּבּועין, חמׁשין נפקי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָתניינא,
ּומתערבין ּדתליין ּתלין, ואתעבדין ּבמׁשיכּותא, ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָמּבּועין
אלפין אלף נפקי תליתאה, מחללא אחרנין. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבקֹוצין
במׁשיכּותא ׂשערי ואתמּׁשכן ואכסדראין, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָאּדרין

אחרנין)מּכּלהּו. ּבקֹוצין ּומתערבין ּתלין על ּתלין ּובגין(ּומתעבדין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִַַָָָֻ
ּתּלין. על ּתּלין קֹוצין, איּנּון ִִִִִִַָּכְך

ּדמֹוחאוכּלהּו חללין מתלת ּדאתמּׁשכן מׁשיכן ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָֻ
קֹוצי איּנּון וכל נימין איּנּון וכל ְְְְְִִִִֵַָָָּדגּולּגלּתא.

ּכתיב, ּכְך ּובגין דאּודנין. לסטרא וחּפיין (ìàéðãּתליין ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָ
(èּתליין תלין, ּובהאי ּוׁשמע. אזנָך אלהי נ"א(הּטה ְְְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
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-מח) ּבחלֹום נגלה אמן עלינּו יגן זכּותֹו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי האלקי הּתּנא ׁשהיה: ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמעׂשה
הרקח" "יין הּספר ּבהדּפסת חפץ יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָרּבי

B¯w·Ï ‡a ,ÌÈÏLe¯Èa È�M‰ BÓBÈa ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰i˙t ‰„e‰È Èa¯ ‰ÏÚ ¯L‡k«¬∆»»«ƒ¿»¿«»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈ƒƒ»«ƒ»¿«¿

.Ò„Ú Ì‰¯·‡ Èa¯ ÔB‡b‰ ·¯‰»««»«ƒ«¿»»»∆

" :˙eLb¯˙‰a B˙B‡ Ï‡LÂ Èe‡¯‰ „B·ka BÏa˜ ‰„e‰È Èa¯˙‡ B„B·k ÁÈ¯Ë‰ ÚecÓ «ƒ¿»ƒ¿«»»»¿»«¿ƒ¿«¿««ƒ¿ƒ«¿∆

?È�¯w·Ï ‡B·Ï BÓˆÚ:Ò„Ú ·¯‰ BÏ ·ÈL‰ - "EÈÏ‡ È˙‡a „‡Ó ·eLÁ ¯·„ae‰Ó" - " «¿»¿«¿≈ƒ≈ƒ»«»∆¿»»»¿…»ƒ≈∆«

"?¯·c‰‰i˙t ·¯‰ Ï‡L. «»»»«»«¿«»

"?B˙B‡ zÒt„‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ "‡ËeÊ ‡¯„È‡‰Â ‡a¯ ‡¯„È‡"‰ ÏÚ Le¯t ·˙k B„B·k" ¿»«≈«»ƒ¿»«»¿»ƒ¿»»«¬«ƒ…ƒ¿«¿»

Úe„È ÔÈpÓ C‡ .‰�L ‰¯NÚ LÓÁk È�ÙÏ Le¯t‰ ˙‡ Èz·˙k" - ‰i˙t ·¯‰ ‰�Ú "Ôk" -≈»»»«¿«»»«¿ƒ∆«≈ƒ¿≈«¬≈∆¿≈»»«ƒ«ƒ»«
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תליין) רחמיּובהאי וחׁשֹוכא, נהֹורא ּוׂשמאלא, ימינא ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָ
ת ּוׂשמאלא ימינא וכל בעּתיקא.ודינא. ולא בהאי, לי ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ

דקיק,ּבפלגּותא אֹורחא חד אתחזי ּדׂשערי, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָ
יֹומין. דעּתיק ארחא מההּוא ְְְְֲִִִֵַַַָָָּדמתאחדא
ארחין, ּותליסר מאה ׁשית אתּפרׁשן ארחא, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּומההּוא

ּדכּתיב, דאֹורייתא. ּדפקּודי ּבארחין (íéìäúּדאתּפלגּון ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָ
(äë.ועדֹותיו בריתֹו לנֹוצרי ואמת חסד יי ארחֹות ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָּכל

מאריּתנא, אלפין אלף מתאחדן וקֹוצא, קֹוצא ּבכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
מאיּנּון וקֹוצא קֹוצא בכל ּדּתליין ויללה, ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּדיבבא

ּדמתקלא, מאריהֹון ׁשעיעין ּומאיּנּון מאריהֹוןס"א(ּתּקיפין. ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
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˜¯Â 'ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÌeLÏ ÂÈ˙Èlb ‡Ï ‰Ê ¯·c Èk ?‰Ê ÈLe¯t ÏÚ B˙¯Bz „B·k ˙ÏÚÓÏ¿«¬«¿»«≈ƒ∆ƒ»»∆…ƒƒƒ¿»»≈»¿«
."Ck ÏÚ Ú„BÈ Èa¯Â È¯BÓ È·‡ È�B„‡¬ƒ»ƒƒ¿«ƒ≈««»

È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ È˜Ï‡‰ ‡pz‰ ÂÈÏ‡ ‰Ï‚� Èk BÏ ¯tÒ Ò„Ú Ì‰¯·‡ ·¯‰»««¿»»»∆ƒ≈ƒƒ¿»≈»««»»¡…ƒ«ƒƒ¿««
" :BÏ ¯Ó‡ CÎÂ ,ÌBÏÁa ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ CÈ¯ˆ ÌÈ·B¯w‰ ÌÈÓia ¿»≈»≈»≈«¬¿»»««»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬ƒ»«ƒ

‡¯„È‡"‰ ÏÚ Le¯t ·˙k ¯L‡ ,‰i˙t ‰„e‰È ÌLa ÌeˆÚ Ïa˜Óe ÏB„b ·¯ ,Ï·aÓ È¯‡¬ƒƒ»∆«»¿À»»¿≈¿»¿«»¬∆»«≈«»ƒ¿»
ELw·‡ .BÒÈt„‰ ‡ÏÂ BzÁzÓ‡a ‡ˆÓ� ÌÈ�L ‰nk ‰ÊÂ .Èz¯aÁL "‡ËeÊ ‡¯„È‡"‰Â "‡a«̄»¿»ƒ¿»»∆ƒ«¿ƒ¿∆«»»ƒƒ¿»¿«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¬«¿∆
˙ezÓ‡ ˙‡ ‡cÂÏ B„B·k Ï‡ È˙‡a Ôk ÏÚ ,"‰Êa BÏ ¯ÊÚÏÂ ¯B‡Ï B‡ÈˆBiL ÂÈÏÚ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«»»∆ƒ»¿«¬…¿∆«≈»ƒ∆¿¿«≈∆¬ƒ

.ÌÈLe¯t‰ ˙‡ ÒÈt„‰Ï B„B·k ÏÚ ÚÈtL‰Ïe ÌBÏÁ‰«¬¿«¿ƒ««¿¿«¿ƒ∆«≈ƒ

‰�Ú‰i˙t ‰„e‰È Èa¯,¯B‡Ï B‡ÈˆB‰Ï È˙Èˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÈÏ È˙ÈÈ‰ ¯ÈÚˆ" :¯Ó‡ÂC‡ »»«ƒ¿»¿«»¿»«»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«
ÈLe¯ÙÏ ÌÈÓÈkÒÓ ÌÈÓM‰Ó Èk ,ÈÏ ¯e¯a ˙Úk."·B¯˜a ¯B‡Ï B‡ÈˆB‡ ÌM‰ ˙¯ÊÚa È��‰Â , »≈»ƒƒ≈«»«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿««≈ƒ»¿»
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בינייהּו) מתקלא ואיהּו ואיתּדרחימּוּתא ימינא אית ּכְך ּבגין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
ְָָׂשמאלא.

ולאמצחא דאׁשּגחּותא. אׁשּגחּותא ּדגּולּגלּתא. ְְְְְְְְִַַַָָָָָָָ
חּייבּיא ּדצריכין זמנא, ההּוא ּבר ְְְְִִִִִַַַַַָָָָמתּגלייא,
אתּגלייא ּכד ותאנא, בעֹובדיהֹון. ּולעּיינא ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָלאתּפּקדא,
עלמא וכל ּדדינא, מאריהֹון כל אּתערּו מצחא, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָהאי

אתמסר. ע"ב)ּבדינא קל"ו ּכד(ד� ׁשעתא, ההיא ּבר ְְְֲִִִַַַַַָָ
ּובעי יֹומין, עּתיק לקּמי ּדיׂשראל צלֹותהֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָסליקּו
ונהיר דרעוין, דרעוא מצחא ּגּלי ּבנֹוי, על ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָלרחמא

ּדינא. ואׁשּתכיְך אּפין, דזעיר ְְְְְִִִִִֵַַָּבהאי
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¯ÈÚÏ ¯ÊÁÏ ‰i˙t ·¯‰ ıÏ‡� ˙BÏÁÓ ÏLa ,¯Ùq‰ Òt„‰ ÌÈ�L LÏL ¯Á‡Ï ˜¯ C‡««¿««»…»ƒÀ¿««≈∆¿∆«¬∆¡«»«¿«»«¬…»ƒ
.˙B¯„È‡‰ ÏÚ Le¯t‰ ˙Òt„‰ ‰ÓÏL� ÌLÂ Ï··aL „„‚a«¿«∆¿»∆¿»ƒ¿¿»«¿»««≈«»ƒ¿

לעֹולםמט) וחי ואכל החּיים עץ מּפרֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַָָויּקח
ÔÎÏÂÔ·en‰ ¯ˆ˜Â ËeLt Le¯t ‰NÚ‡ ÌÈiÁ‰ ıÚ „enÏa È¯·Ú ÈcÓ Èk ÈzÚ„a ‰ÏÚ ¿»≈»»¿«¿ƒƒƒ≈»¿ƒ¿ƒ≈««ƒ∆¡∆≈»¿»»«»

˙BÏÚÏ Ì„‡‰ ˜˜BzLÈ ‰Ê ÌlÒ È„È ÏÚL ÈÏe‡ Èk ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ È"L¯ Le¯t ÔBÈÓ„a¿ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ«∆«¿≈À»∆ƒ¿≈»»»«¬
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רּבא ְִַָָאדרא קלו

ּביּהּבהאי ּדמתּפׁשט ׂשערא, חד נפיק מצחא, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
אתּפׁשט, וכד ּתרעין. חמׁשין דאּפיק ְְְְְְִִִִִַַַַָָמּמֹוחא
לאיּנּון עלמא, לחּייבי דאׁשּגחּותא, מצחא ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָאתעביד

דכתיב, הּוא הדא בעֹובדיהֹון. מתּכּספי â)ּדלא äéîøé) ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
ה מאנּת לְך היה זֹונה אּׁשה ּכלם.ּומצח ְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

ּבגיןותניא, ּדמצחא, אתר ּבהאי קאים לא ׂשערא ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָ
וׁשעתא ּבחֹובייהּו. ּדחּציפין לאיּנּון ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָּדאתּגלייא
צּדיקּייא, עם לאׁשּתעׁשעא הּוא בריְך קדׁשא ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֻדמּתער
אּפין, דזעיר ּבאנּפֹוי יֹומין, דעּתיק אנּפֹוהי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַנהירין
אתקרי ּוכדין מצחא, להאי ונהיר מצחיּה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּומתּגליא
מצחא והאי תלי, דדינא וׁשעתא ׁשעתא וכל רצֹון. ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָעת
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רּבא קלזְִַָָאדרא

דעּתיקא מצחא אתּגלייא אתּגלייא, אּפין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָדזעיר
אתעביד. ולא ּדינא, ואׁשּתכיְך ְְְְְְִִִִִִִַָָָדעּתיקין,

סּומקיּתאנא, אלף ּבמאתן אתּפׁשט מצחא, האי ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
וכד ּביּה. ּוכלילן ּביּה, ּדאתאחדן ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָּדסּומקי,
לכּלהּו רׁשּותא אית אּפין, דזעיר מצחא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֻאתּגלייא
ּדנהיר דרעוין, דרעוא מצחא אתּגלייא וכד ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָלחרּבא.

מׁשּתככין. ּכּלהּו ּכדין מצחא, ְְְְְְִִִֵַַָֻלהאי

ּבהאיותניא, מׁשּתּכחין דינין ּבּתי וארּבע עׂשרין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
נצח אקרּון וכּלהּו חדס"א(מצחא, וכל מצחא ְְְְְְִִִֶַַָָָֻ

נצח) ּובאתווןאקרי מצח.(ּדאּפין)רצּופין(ּדאּפין). הּוא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
דתנן והיינּו נצחים. ּדאיּנּון נצח ואית מצח ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָואית
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רּבא ְִַָָאדרא קלח

ּבגּופא, מּנהֹון ּומתּפּׁשטן ּבמצחא, ואיּנּון נצחים. ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָנצח
ידיען. ְְְִִַָּבאתרין

דכּתיב,ּתניא, åè)מאי à ìàåîù)לא יׂשראל נצח וגם ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
להּנחם. הּוא אדם לא ּכי יּנחם ולא ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹיׁשּקר
ּבגּופא, ּדאתּפׁשט נצח ההּוא ּכל אֹוקימנא, רזא ְְְְְִִֶַַַַָָָָָהאי
עביד ולא ּומתחרט ותב למידן, עלמא על ּדתלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָזמנין
בדּוכּתא ּדקאי מּׁשּום טעמא. מאי ּתייבין. אי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָּדינא,
באתר אי אבל לאתחרטא. ויכיל אדם, ְְְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָדאקרי

ראׁש, מצחא)ּדאתקרי נצח,(ּבהאי האי ואתּגלייא אתחזי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
מּׁשּום טעמא. מאי לאתחרטא. ואתר עיּדן הּוא ְְְְֲִִִַַָָָָָָָלאו
אתּגלי לא ּדהא אדם, ּדאקרי מאתר הוה ְְְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָָּדלא
ּדלא ּובאתר ּבלחֹודֹוי. מצחא אּלא וחֹוטמא, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָפרצּופא
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רּבא קלטְִַָָאדרא

אדם לא ּכְך ּובגין אדם. אקרי לא ּפרצּופא, ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹאׁשּתכח
ּגּופא. ּתּקּוני ּדבׁשאר ּכנצח להּנחם ְְְְִִִֵֵֶַַָָהּוא

ׂשרקּותאעינֹוי עיינין, מּׁשאר מׁשּתניין ּדריׁשא, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
מּכחלן עיינין, ריסי ּדעל עייניןּדבּגבּתא, (ּדכל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ואיּנּוןמּכחלן) ּדׂשערי, ּתּלין על ּתּלין ּתליין ּבאּוּכמתא, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻ
ּומתאחדן דמצחא, ּבריׁשא עיינין, ּדעל ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּתּקּונא

דאׁשּגחּותא. מארי אלפי מאה ׁשבע (ּדעלמּתרווייהּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

דעיינין). ְְְִִֵַּתריסי

רּבֹוא,ּבכסּותא מאה וארּבע אלף להטין ּדעיינין, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
כסּותא. ּדאינהּו ּבגבינין ְְְְְְֲִִִִִַָָּדמתאחדן
ּובׁשעתא עלייהּו. יֹומין דעּתיק דעינא ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָואׁשגחּותא
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חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ג יום



רּבא ְִַָָאדרא קמ

מּׁשנתיּה, ּדאּתער כמאן אתחזי ּכסּותא, איּנּון ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּדסּלקין
ּבחד ואתסחן פקיחא, לעינא וחמאן עינֹוי, ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָואתּפּקחן

דכתיב, הּוא הדא טבא, דעינא ä)חּוורא íéøéùä øéù) ְְִִִֵָָָָָָָ
קדמאה דלעיּלא ּבחּוורא בחלב. מאי ּבחלב. ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָרֹוחצֹות

טבא)נ"א( דעינא קדמאה אׁשּתכחּבחּוורא ׁשעתא ּובההיא . ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ
ּדרחמי. בגיןס"א(אׁשּגחּותא סלקא דיׂשראל צלֹותא ּכְך ּובגין ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

חּוורא). ּבההּוא ויתסחּון עינֹוי, ְְְְְִִִֵַַָָָּדיפקח

דוד,ועל צּלי ãî)ּדא íéìäú)יי תיׁשן לּמה עּורה ְְִִֵַַָָָָָָָ
חּוורא. ּבההּוא ויתסחּון עינֹוי, ּדיפקח ְְְְְִִִִֵַַָָָָָהקיצה.
ּדדינין, מאריהֹון ּכל מתּפקחן, לאו ּדעינֹוי זימנא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָוכל
ּובזמנא עלייהּו. ׁשלטין עּמין ּוׁשאר ליׂשראל, להּו ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּכפיין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÌÈ�L ÛÏ‡ Èk ¯Ó‡pL ,ÌÈ�L ÛÏ‡ ‰"aw‰ ÏL BÓBÈ„ ,Ï"ÊÁ ¯Ó‡Ó Èt ÏÚ :B¯e‡·e≈«ƒ«¬«¬«¿∆«»»∆∆»ƒ∆∆¡«ƒ∆∆»ƒ
BÓBÈk ,˙¯ÓB‡ ˙‡Ê Y ‡a‰ ÌÏBÚ ÔÈÚÓ ‡È‰ L„B˜ ˙aLÂ Y 'B‚Â ÏBÓ˙‡ ÌBÈk EÈ�ÈÚa¿≈∆¿∆¿¿¿«»∆ƒ≈≈»«»…∆∆¿

.‰"aw‰ ÏL(¯a„na ÔÁ ‡ˆÓ). ∆«»»»»≈«ƒ¿»

.ÏBÁ‰ ÈÓÈ C¯ÚÏ ,˙B„È ÛÏ‡ ‰ÏBÚ ,L„B˜ ˙aLa ‰LB„˜ ‰lÚt Ïk ,Ôk ÏÚ ¯L‡¬∆«≈»¿À»¿»¿«»∆∆∆∆»¿≈∆¿≈«

,‰"�˜ ÔÓÈÒa ÌÈiÁ‰ ÛÎa B˜Òt ‡·e‰Â ,CÏÓ ‡qk‰ È¯·c Ú„B� ,‰ÊÏ ÛÒB�·e¿»»∆«ƒ¿≈«ƒ≈∆∆¿»¿»¿«««ƒ¿ƒ»
.ËLt‰ „enÏa ‰ÓÈÓz ‰�L „enÏ C¯ÚÏ ‰ÏBÚ ,LB„w‰ ¯‰f ˙Á‡ ‰ÚL „enÏa„¿«ƒ»»««…««»∆¿≈∆ƒ»»¿ƒ»¿ƒ«¿»

ÛÏ‡ „ÓBÏk ,L„B˜ ˙aLa LB„w‰ ¯‰f ‰ÚL „ÓBÏ‰„ ,‰l‡ e�È˙Ba¯ È¯·cÓ ‡ˆBi‰«≈ƒƒ¿≈«≈≈∆¿«≈»»…««»¿«»∆¿≈∆∆
.ÏBÁ ÌBÈa ËLt ‰�L»»¿»¿

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ד יום



רּבא קמאְִַָָאדרא

יׂשראל. על ורחמי טבא, ּבעינא יתסחן עינֹוי, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָדיפקח
עּמין.ואתּזהר)ס"א(ואסּתחר ּבׁשאר נּוקמין ועביד עינא, ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ

דכתיב, הּוא äì)הדא íéìäú):העירה והקיצה. העירה ְְִִִִִָָָָָָָָ
נּוקמין למעּבד הקיצה: חּוורא. ּבההיא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָלאתסחאה

לֹון. ּדכפיין ְְְִַָלאיּנּון

יֹונים,עינֹוי ּכהני ׁשּפירין אתחזּון אתּפקחן, ּכד ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ
אּלא אתּגלי, לא חּוור וירֹוק, ואּוכם ְְְְְִִֵֶָָָָָָּבסּומק
איּנּון ּכל ּומסּתחאן טבא, ּבעינא ּדאסּתּכל ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָבזמנא

חּוור. ּבההּוא ְְִִַַָּגוונין,

עייניןמאיּנּון ׁשבעה נפקין ּדמתּגּליין, ּגוונין ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
מאּוכמא ּדנפקי ע"א)ּדאׁשּגחּותא. קל"ז (ד� ְְְְֵֵַַָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Ôw˙Ï ‰ÎfL È¯‰ ,L„B˜ ˙aLa LB„w‰ ¯‰f ˙BÚL LL „ÓÏÏ ‰kÊi Ì‡ ,‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ¿…≈»…««»¿«»∆¬≈∆»»¿«≈

.‰‡È¯a‰ ÈÓÈ ÔÈÙÏ‡ ˙ÈL‰ Ïk»«ƒ«¿ƒ¿≈«¿ƒ»

ÏÚa e�È�ÈÚ ¯È‡‰M ‰Ó ÈÙÏ „BÚÂ ˙‡Ê"CÏÓ ‡qk‰"‰ÏBÚ LB„w‰ ¯‰f‰ „enÏc …¿¿ƒ«∆≈ƒ≈≈»««ƒ≈∆∆¿ƒ«…««»∆

ËLt‰ „enÏ ÏL ‰�L C¯ÚÏ ˙Á‡ ‰ÚL‡�¯Óe ,·Bh‰ Á"È¯‰B¯ÙÒa Ú"ÈÊLÈ‡ Ôa" »»∆»¿≈∆»»∆ƒ«¿»»»»¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ

"ÈÁÏL BLecÁ Ck ÏÚ ÛÒB�·e ,ÏBÁ‰ ˙BÓiÓ ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ‰ÏBÚ L„B˜ ˙aLa „enÏc «¿ƒ¿«»∆∆∆∆¿»ƒƒ¿«¿»«»ƒ∆

„enÏc :¯‡·n‰ ÌÈ˜Ècˆ ˙BÁ¯B‡ ÏÚa(‰ÂˆÓ ÏÎÂ)Y ÛÏ‡ ÏeÙk Bk¯Ú ‰ÁÓNa ‰NÚ�‰ ««¿«ƒƒ«¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿»¬«¬∆¿ƒ¿»∆¿»∆∆

:Ú"ÈÊ e�È˙Ba¯ È¯·cÓ ‰ÏBÚ∆ƒƒ¿≈«≈ƒ

‰ÏBÚ "LB„w‰ ¯‰f‰" Y È"aL¯‰ ˙¯Bz ‰ÁÓN·e L„B˜ ˙aLa „ÓBÏ È„e‰È ¯L‡k«¬∆¿ƒ≈¿«»∆¿ƒ¿»«»«¿ƒ«…««»∆

,‰�L ÔBÈÏÓ ÏL C¯ÚÏ ˙Á‡ ‰ÚLa(ÏBÁ‰ ÈÓÈa ËLt „enÏ). ¿»»««¿≈∆∆ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈«

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ה יום



רּבא ְִַָָאדרא קמב

דכתיב, הּוא הדא â)ּדעינא. äéøëæ)ׁשבעה אחת אבן על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
דעינא. אּוכמתא אחת. אבן מאן ְִֵֵֶֶַַָָָָָֻעינים.

ּדסמכיןמּסּומקא, רהיטין, ׁשבעה דסחרן)נ"א(נפקין ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָ

ּבאּׁשא ּומתלהטין ׂשמאלא, ְְְְֲִִִֶַַָָָלסטר
לגּלאה בעלמא, לאתּפּׁשטא ּומתאחדן צפֹון, ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָדלסטר

דכתיב, הּוא הדא ּדחייבּיא ã)ארחין äéøëæ)אּלה ׁשבעה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הארץ. ּבכל מׁשֹוטטים הּמה יי ְְְְִֵֵֵֶָָָָָעיני

טהיריןמירֹוקא, ׁשבעה ּדקטראנהירין)ס"א(נפקין ְְְְְְִִִִִִִִָָָָ
לסטר)נ"א(דלסטר ּדסחראן ּדרֹומא,רהיטין ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

ועֹובדין ארחין לגּלאה בעלמא, לאתּפּׁשטא ְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָּומתאחדן

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ha˙‰ ÈaÚ¯L ÈÎc¯Ó e�a¯:¯Ó‡Â ÂÈ·¯˜Ó È�Ê‡a ÌÚt ‡ÏÚ ‰¯Bz „enÏ ÏL ‰ÚL" «≈»¿¿««¿«ƒƒ¿«≈««¿»¿≈¿…»»¿»«»»∆ƒ»«
„enÏ ÏL ˙Á‡ ‰ÚLÂ .ÏÁ ÌBÈa ‰ÓÏL ‰�L „enÏÏ ‰ÂL ,˙aM‰ ÌBÈa ËLt‰ C¯c∆∆«¿»¿««»»»¿ƒ»»¿≈»¿…¿»»««∆ƒ
¯‰ÊÂ ‰Ïa˜ „enÏ .ÏÁ ÌBÈa ËLt „enÏ ÏL ‰�L BÓk ‡È‰ ,ÏÁ ÌBÈa ‰Ïa˜Â ¯‰Ê…«¿«»»¿…ƒ¿»»∆ƒ¿»¿…ƒ«»»¿…«

."ÏÁ‰ ˙BÓÈa ‰�L LÓÁÂ ÌÈÚ·L „enÏÏ ‰ÂL ‰ÚL CLÓa ˙aL ÌBÈa10 ¿«»¿∆∆»»»»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»»ƒ«…

„enÏ ˙‡ ‰n„Ó‰ ¯‰f‰ ÔBLlÓ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓÈ e�a¯ È¯·„Ï ‰�·‰Â :¯"˘¯ ˙‡Ó ‰¯Ú‰ .10«¬»»¿ƒ¿≈«≈ƒ¿»«≈ƒ¿«…««¿«∆∆ƒ
‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a "‡ˆiÂ" ˙L¯Ùa ¯kÊpÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙B„BÒ Ïˆ‡ Ô·˙Îe ¯ÈˆÁk ‰�Ln‰(:‰Ú Ûc) «ƒ¿»¿»ƒ¿∆∆≈∆«»¿«ƒ¿«¿»»««≈≈¿«¿»¿≈¿»«

ÌÈiÁ ·¯‰ e�¯BÓ ‡È·‰ „BÚÂ ."‡˙È¯B‡c È¯˙Òa ÔÈÚ„È ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡a Ô·z ÔÈÏÎ‡c Ôe�È‡Ï ÈÂÂ"«¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¿«¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿≈¿«¿»¿≈ƒ≈»««ƒ
˙BÓc˜‰‰ ¯ÚL"Ï B˙Óc˜‰a Ï‡ËÈÂ‰ÁÙL ‰Ï‚p‰ „enÏÏ ÌÈ‡¯BwL ÌÈ�BL ˙B¯B˜Óe ˙B�BLÏ ," ƒ»¿«¿»»¿««««¿»¿¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿»

.‰Ïaw‰ ˙¯Bz ˙nÚÏ ÔÈtÈÏ˜e¿ƒƒ¿À««««»»

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ו יום



רּבא קמגְִַָָאדרא

ּדכּתיב, ּביׁש, ּבין טב ּבין נׁשא, ãì)ּדבני áåéà)עיניו ּכי ְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
וגֹו'. איׁש ּדרכי ְְִֵַַעל

לכלוכד לאׁשּגחא ּכּלהּו מׁשּתּכחין ּבחּוורא, אסּתחאן ְְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻ
וכל בגינהֹון. עלמא לאֹוטבא קׁשֹוט, ְְְְְִֵֵָָָָָָמארי
ואׁשּגח יׂשראל. על לטב הוי חּוורא, דההּוא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָאׁשּגחּותא

דכתיב, הּוא הדא להּו. ּדעאקין למאן (úåîùּבסּומקא ְְְְְִִִַָָָָָ
(âלנקמא ראיתי: לֹון. לאֹוטבא ראה: ראיתי. ְְְִִִִַָָָָָָָֹֹראה

ּכתיב, ּכְך ּובגין לֹון, מּדעקין ãî)לֹון, íéìäú)לּמה עּורה ְְְִִִִַָָָָ
ּתרי והקיצה, עּורה, לנצח. ּתזנח אל הקיצה יי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָתיׁשן
ונּוקמין. רחמי טבן. ּתרי פקיחין. ּתרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאׁשּגחּותא.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ׁשעהנא) ּזהר ללמד עצמֹו על ׁשּקּבל אחד ליהּודי הּקדֹוׁש, הּזהר זכּות ׁשל אמּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹחׁשּבֹון
ּבּיֹום ַַַאחת

CÏÓ ‡qk‰ ÔBLÏ - !!!zÚ„È‰(‚"Ó ¯‰f È�ewz)˙ÏÚÓ ‰ÏB„b ‰nk zÚ„iL ÔÂÈÎÂ : ¬»«¿»¿«ƒ≈∆∆ƒ≈…«¿≈»∆»«¿»«»¿»«¬«
‰Ïaw‰ „ÓBlL ÈÓÏ ¯ÎO‰ Ï„‚Â ·eiÁ‰ Ï„b Ú„eÈ ...'eÎ ˙Ó‡‰ ˙ÓÎÁ „enÏ,11Èk ƒ»¿«»¡∆ƒ»«…∆«ƒ¿…∆«»»¿ƒ∆≈««»»ƒ

Le¯t ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ ‰kÊÈ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ ,ÔÈÓÏÚ ‰�Ba ‡ÓÏÚa ‡Ò¯È‚a ¯‰f‰ „enÏƒ«…«¿ƒ¿»¿»¿»∆»¿ƒ¿»∆≈ƒƒ¿∆ƒ¿…¿»ƒ≈
,„Á‡ ¯Ó‡Ó«¬»∆»

.‰ÓÈÓz ‰�L ËLt‰ „enÏa ‰NÚÈ ‡lM ‰Ó ˙Á‡ ‰ÚLa ‰ÏÚÓÏ Ôewz Ba ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»¿»»«««∆…«¬∆¿ƒ«¿»»»¿ƒ»

„enÏk BÏ ·LÁ� ,‡ÓÏÚa ‡Ò¯È‚a eÏÈÙ‡ Y LB„w‰ ¯‰f „ÓBÏÂ ,‰Ïa˜ Ú„BÈ B�È‡L ÈÓe .11ƒ∆≈≈««»»¿≈…««»¬ƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿ƒ
‰Ïa˜(‰"�˜ ÔÓÈÒ ¯ÙBÒ ÌÈiÁ‰ Ûk) «»»«««ƒ≈ƒ»

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ז יום



רּבא ְִַָָאדרא קמד

ּכלּגוונא וסתים כליל סּומקא בגֹו סּומקא קדמאה, ְְְְִִַַָָָָָָָָָָ
ּד סֹוחרניּה אתחזּון. לא מּקמיּה ההּואסּומקין, ְְֲֲִִִֵֵַָָָָ

ליּה. ואקיף אּוכמא, חּוטא חד אסחר ְְִֵַַַָָָָָָסּומקא,

מּתהֹומא,ּגוונא ּדנפיק חד ּכאבנא אּוכמא. ּתניינא, ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
נפיק וכד רּבא. ּביּמא ׁשנים, לאלף זמן ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָחד
ּדיּמא, וקליּה יּמא. על וּתקפא רּגׁשא אתי אבנא, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהאי
לויתן. ּדאקרי רּבא, לנּונא ואׁשּתמעּו אזלין, ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָוגלּגּלֹוהי
דיּמא, בתּוקפא מתּגלּגלא אבנא והאי מּתהֹומא. ְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָונפיק
קמיּה. סתימין אּוכמין ּדכל אּוכמא, והיא לבר. ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָונפיק

קמה)ס"א( סתימין אּורחין ּדכל אּוקמּוה אּוכמּותאוהא היא וכְך ְְְְְְִִִִַַַָָָָָ
אּוכמין. ׁשאר ּכל וסתים ּדכליל אּוכמא, ְְְְִִִֵַָָָָָָָדעינא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

:Ï ‰ÂL ‡e‰ ,ÌBÈa ¯‰f „enÏ ˙Á‡ ‰ÚL ÏL ÔBaLÁ‰Â¿«∆¿∆»»««ƒ…«¿»»

‰�Ma ˙BÚL 0453(‰�La ÌÈÓÈ 354 ,ÌBÈa Ò"Ma C¯·‡ ÏL „enÏ ˙BÚL 10) »«»»»ƒ∆«¿≈««¿»ƒ¿»»

.‰¯Bz ˙BÚL 172,500 :ÔÊ‡n‰ ‰ÏÚÈ „„Ba È„e‰ÈÏ ‰�L 50 CLÓa¿∆∆»»ƒƒ≈«¬∆««¬»»»

ÌÈ„ÏÈ 5 ˙a ‰ÁtLÓa ·MÁ˙‰a ˙B¯Bc 11 · ¯aËˆiL12:ÌÈL�‡ ÏL ÌeˆÚ ¯tÒÓÏ ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿ƒ¿«»∆¬»ƒ
ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ÏL 48,828,125∆«»«¬

:ÔB¯Á‡‰ ¯Bca ÌÈ‡ˆ‡v‰ ¯tÒÓ ·eMÁ :‰¯Ú‰ .12∆»»ƒƒ¿»«∆¡»ƒ«»«¬
.1.2 5.3 25.4 125.5 625.6 3,125.7 15,625.8 78,125.9 390,6251,953,125
.10.11 9,765,62548,828,125

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ח יום



רּבא קמהְִַָָאדרא

סּומקא, חּוטא חד אסחר אּוכמא, ּדההּוא ְְְֲֵַַַַָָָָָָוסּוחרניּה
חד)ס"א( אּוכמא.לסטר לההּוא ואקיף ְְְִִַַַָָָ

ּכלּגוונא וסתים ּדכליל דירֹוקי, ירֹוקא ּתליתאה. ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
תרין אסחרּו ירֹוקא, ּדההּוא ּובסֹוחרניּה ְְְְְְֲִֵֵַַָָָירֹוקין.
אּוכמא חּוטא וחד חד. לסטר סּומקא חּוטא ְְִִַַַָָָָָָחּוטין.

ירֹוקא. לההּוא ואּקיפין חד. ְְְְִִִַַַַָלסטר

ּכלאתּגלי)נ"א(אסּתחרוכד עינא, ואסתחרי חּוורא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
לתּתא ּומׁשּתּקעין מׁשּתּכחין, לא ּגוונין ְְְְְְִִִִִִַַַַָָאיּנּון

אּוכמא) ירֹוקא ּדנהיר(סּומקא חּוורא, ההּוא בר אתחזי לא . ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָ
ּדלתּתא. איּנּון ּכל מּניּה ּונהירין יֹומין. .הּוא)נ"א(מעּתיק ְְִִִִִִִֵֵַַָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,˙BÚL 84,228,515,625,000 :‰¯Bz‰ ˙BÚL Ïk‰ CÒ««…»«»»

.‰¯Bz ˙BÚL [ÔBÈÏa] È„¯‡ÈÏÓ 84,000-Î ¯ÓBÏk(172,500 -· ÏtÎÓ 48,828,125). ¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»»À¿»

ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ ¯‰f‰ ˙‡ „ÓÏÏ BÓˆÚ ÏÚ ÏawL „Á‡ È„e‰È ÏL BÁkÓ ÌeˆÚ‰ ˙eÎf‰ ÏÎÂ¿»«¿∆»ƒ…∆¿ƒ∆»∆ƒ≈««¿ƒ¿…∆«…«¿∆¡»»
.ÂÈ˙B·wÚa eÎÏ‰»¿¿ƒ¿»

ׁשלנב) אמּתי קֹודׁשחׁשּבֹון ּבׁשּבת הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד הּזכּות ּגדל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
‰�L 75 ÏL ‰¯Bz „enÏÏ Ïe˜L L„B˜ ˙aL ÌBÈa ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰f „ÓBl‰ È„e‰È¿ƒ«≈…«»»««¿«»∆»¿ƒ»∆»»

.ÏBÁ ˙BÓÈaƒ

‰¯Bz „enlÓ ‰NÚ�‰ ÏÚtÏ Ïe˜L L„B˜ ˙aLa ¯‰f ˙Á‡ ‰ÚL e�„ÓÏ Ì‡ ¯ÓBÏk¿«ƒ»«¿»»««…«¿«»∆»«…«¬«¬∆ƒƒ»
‰�L 75 CLÓa¿∆∆»»

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט ט יום



רּבא ְִַָָאדרא קמו

ּובגיןּגוולית בלחֹודֹוי. חּוורא ההּוא ּבר אתחזייא, ונא ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ואּוכמא, ּדסּומקא מאריהֹון כל אסּתלקּו ְְְְִֵַָָָָָָָּכְך

דכתיב הּוא הדא ּכחדא. ּתאֹומין ã)ּדאיּנּון íéøéùä øéù) ְְְֲִִִִַָָָ
ׁשּכּלם הרחצה מן ׁשעלּו הּקצּובֹות ּכעדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּניְך
דעינא אסחּותא מההּוא הרחצה. מן מאי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָמתאימֹות.
בדא, ּדא מתערבן מתאימֹות. ׁשּכּלם עּלאה. ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֻקּדיׁשא
הּקצּובֹות, ּכעדר ׁשּניְך דאמר ּומה בדא. ּדא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָואתּדּבקן
דלהֹון, חּוורא ּכלֹומר, מתאימֹות. ׁשּכּלם אמרת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואּת
דעינא ּבחוורּתא אסחן ּכד דעיינין, חּוורא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּכההּוא

ִָָעּלאה.

דחכמתא,ודא ברּוחא למחזי צּדיקּייא, למנּדע זמינין ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָָ
אמר דאּת ãð)ּכמה äéòùé).יראּו ּבעין עין ּכי ְְְְְִִִִֵַַַָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,‰Î¯·Ï ˜Ècv ¯ÎÊ ÈaÚ¯L ÈÎc¯Ó Èa¯ LB„w‰ ˜Ècv‰Ó ÌÈ˜Ècv C¯c ¯ÙÒ ÔBLÏ¿≈∆∆∆«ƒƒ≈««ƒ«»«ƒ»¿¿««¿«ƒ≈∆«ƒƒ¿»»
:Ú"ÈÊ

.ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ‰�L 75 „enlÏ ‰ÂL ‰ÚL CLÓa ˙aL ÌBÈa ¯‰fÂ ‰Ïa˜ „enÏƒ«»»¿…«¿«»¿∆∆»»»»«ƒ»»ƒ«

:‰È‰È ˙BÚMa ÔBaLÁ‰«∆¿«»ƒ¿∆

.‰Ï‚pa ‰¯Bz ˙BÚL 637,200 :‰ÂL 002,736=57*453*42»»»»«ƒ¿∆

.ÌBÈa ‰¯Bz „enÏ ˙BÚL 24 ÏÚ Òq·Ó ‰Ê∆¿À»«»ƒ»¿

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט י יום



רּבא קמזְִַָָאדרא

ּוכתיב צּיֹון. יי ּבׁשּוב ãé)אימתי øáãîá)ּבעין עין אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
לטב. דעיינין ּפקיחּותא ּוכדין יי, אּתה ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָנראה

דעייניןואית ּפקיחּותא ואית לטב. דעיינין ּפקיחּותא ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָ
דכּתיב, ּכמה לטב, è)לביׁש. ìàéðã)עיניָך ּפקח ְְְְְִִִֵֶַַָ

ּוכתיב ּולביׁש. לטב, הכא ודא וגֹו'. ׁשֹוממֹותינּו ְְְְְְְִִֵֵַָָָּוראה
(âì äéòùé)ּבל אהל ׁשאנן נוה ירּוׁשלם תראנה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעיניָך

ּולביׁש. לטב הכא הא לנצח יתדֹותיו יּסע ּבל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָיצען
דא. ּבלא ּדא אתעביד ְְְִִָָָָָּדלא

ירּוׁשלםּתנא תראנה עיניָך מהּו דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
והא הּוא, ׁשאנן נוה ירּוׁשלם וכי ׁשאנן. ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָנוה

à)כתיב äéòùé),צדק ּדאׁשּתכח ּובאתר ּבה. ילין צדק ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ
תראנה עיניָך אּלא הּוא. ׁשאנן ולאו ׁשקיט, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָלאו

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰ÏÚÈ Ì„‡ ÏL ÌÈiÁ ˙B�L ÌÈÚ·La L„B˜ ˙aLa ¯‰f „enÏa ˙Á‡ ‰ÚML ‡ˆBÈ≈∆»»««¿ƒ…«¿«»∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»»«¬∆
:ÔBaLÁ‰«∆¿

70*52*637,200=2,319,408,000

ÛÏ‡ 408 ÔBÈÏÓ 319 „¯‡ÈÏÓ 2ƒ¿»¿ƒ¿∆∆

,‰�L 70 CLÓa L„B˜ ˙aL ÌBÈa ‰Ïa˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÌÈ„ÓBÏ Ì‡ ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê…∆∆ƒ¿ƒ»»«««»»¿«»∆¿∆∆»»
ÂLÎÚÂ ,È„e‰È Ïk ÏL B„È ‚O‰a ‰Ê È¯‰Â ,˙BÚL „¯‡ÈÏÓ È�MÓ ¯˙BÈ ÔBaLÁ‰ ‰ÏBÚ∆«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿»«¬≈∆¿∆≈»∆»¿ƒ¿«¿»
Ï‡b� LB„w‰ ¯‰f‰ ˙eÎÊaL e¯Ó‡Â e„„BÚ ÌÈc¯Ùq‰ ÈÏB„b Ïk ‰nÏ ÔÈ·‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»ƒ»»»¿≈«¿»«ƒ¿¿»¿∆ƒ¿«…««»ƒ»≈

Ì„‡ ÏL ÂÈiÁ ˙B�L 70 ÏÚ Òq·Ó .‰¯‰Óa('ˆ ÌÈl‰z ÈÙÏ).‰�Ma ˙B˙aL 52 ƒ¿≈»¿À»«¿«»∆»»¿ƒ¿ƒƒ«»«»»

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט יא יום



רּבא ְִַָָאדרא קמח

אתמר, יֹומין לעּתיק ׁשאנן, נוה ׁשאנן, נוה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָירּוׁשלם
עיינין) ּבאּלין עינא(ּדיׁשּגח וׁשאנן. ׁשקיט עינא ּדההּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאׁשּגחּותא דא, מאׁשּגחּותא נטיל דלא עינא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָדרחמי,
ולא יֹו"ד, חסר ּתראיּנה עינָך ּכתיב, ּכְך ּובגין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאחרא.
אצטריְך, הכי צּיֹון, ולא ירּוׁשלם דאמר ּומה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָעיניָך.

ע"ב)לאכּפייא קל"ז ּולרחמא(ד� ּבה ּדאׁשּתכח לדינא, ְְְְְְְְֲִִַַַָָָָ
ָָעלּה.

àé)ּכתיבותאנא, íéøáã)מרׁשית ּבּה אלהיָך ה' עיני ְְֱִִֵֵֵֵֶָָָֹ
ׁשנה, אחרית ועד צדקהּׁשנה דכתיב הּוא (הדא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

אתרי) ׁשאר מּכל יּתיר דדינין ּגזרי אׁשּתּכחּו ּדּבּה ּבּה דכתיבנ"א(ילין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ותאנא, אתרי ׁשאר מּכל יּתיר דינין גזרי אׁשּתּכחּו ּדּבּה ּבּה ילין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצדק

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙ÈÎÊ ˙aMa ¯‰fa ‰ÚL „ÓÏiL „Á‡ È„e‰ÈÏ ˜¯ ‰kÊÓ ‰z‡ Ì‡ e�È·z ÂLÎÚ«¿»»ƒƒ«»¿«∆«ƒƒ∆»∆ƒ¿…»»«…«««»»ƒ»

˙B¯Bc 11 · ¯aËˆiL ‰¯Bz ˙BÚL „¯‡ÈÏÓ Ïa˜Ï13ÌÈ„ÏÈ 10 ˙a ‰ÁtLÓa ·MÁ˙‰a14 ¿«≈ƒ¿»¿»»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»»«¿»ƒ

Ìei˜Ï ‡¯Ó‚a ¯kÊnL ÔÓf‰ ‰fL ‰�L 6000 „Ú ‰�L 230 Î ¯˙Bi‰ ÏÎÏ e¯˙BpL ÔÂÈk .13≈»∆¿¿»«≈»»«»»∆∆«¿«∆À¿»ƒ¿»»¿ƒ
,‰f‰ ÌÏBÚ‰ÌM‰ ·bN�Â ¯Ó‡pL ·e¯Á „ÁÂ ‡ÓÏÚ eÂ‰ È�M ÈÙÏ‡ ˙ÈL ‡�ÈË˜ ·¯ ¯Ó‡ :‡/Êˆ Ûc ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎqÓ) »»«∆«∆∆«¿∆¿ƒ«»««¿ƒ»ƒ«¿≈¿≈¡»¿»¿«»∆∆¡«¿ƒ¿»«≈

(‡e‰‰ ÌBia Bc·Ï.˙B¯Bc 11Ï ÌB˜Ó LÈ ¯˙BpL ÔÓÊa È¯‰ ,‰�L 20 Î e�È‰ e�ÈÓÈa ¯Bc CLÓe . ¿«««∆∆¿»≈«¿»»¬≈ƒ¿«∆»≈»
:ÔB¯Á‡‰ ¯Bca ÌÈ‡ˆ‡v‰ ¯tÒÓ ·eMÁ ‰¯Ú‰ .14∆»»ƒƒ¿»«∆¡»ƒ«»«¬

.1.2 10.3 100.4 1000.5 10000.6 1000001000000

.7.8 10000000.9 100000000.10 100000000010000000000
.11100000000000.ÌÈ‡ˆ‡ˆ „¯‡ÈÏÓ 100 ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê…∆∆ƒ¿»¿∆¡»ƒ

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט יב יום



רּבא קמטְִַָָאדרא

àé)ּכתיב íéøáã).ׁשנה אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלהיָך ה' עיני ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבגין ּולביׁש לטב ּבּה דעיינין ּפקיחּותא ּוכדין ּבּה אלהיָך ה' עיני ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהׁשּתא

ורחמי) דינא ּוׂשמאלא, ימינא ּבהֹו יׁשּתּכחּדאית דאתי, ּולזמנא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ
הדא דעּתיקין דעּתיקא עינא ּדרחמי. חד עינא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּה

דכתיב, ãð)הּוא äéòùé)ּכיון אקּבצְך. ּגדֹולים ּוברחמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ
ואית רחמי, אית אּלא ּגדֹולים. מהּו רחמים, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּדאמר
רחמים אקרּון איּנּון ּדעּתיקין, דעּתיק רחמי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַרחמי.
סתם. רחמים אקרּון אנּפין, דזעיר רחמי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָּגדֹולים.

הוא:( ּדאיתמהנ"א דינאמּׁשּום ּוׂשמאלא, ימינא ּביּה ְְְִִִִֵָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

¯tÒÓ ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ÔB¯Á‡‰ ¯Bc‰ ÏL 100,000,000,000 :ÌÈL�‡ ÏL ÌeˆÚ ¯tÒÓÏ¿ƒ¿«»∆¬»ƒ∆«»«¬…∆∆ƒ¿«
:‰ÂL ¯‰f ˙Á‡ ‰ÚMÓ ‰¯Bz ÏL ˙BÚL C¯ÚÂ ,„Á‡ Ì„‡ Ôa ÏL ÌÈ‡ˆ‡v‰«∆¡»ƒ∆∆»»∆»¿≈∆»∆»ƒ»»««…«»∆

2,319,408,000 :‰¯Bz‰ ˙BÚL Ïk‰ CÒ-„¯‡ÈÏÓ 100,000,000,000-· ÏtÎÓ ««…»«»À¿»ƒ¿»¿
,˙BÚL 223,020,000,000,000,000,000»

.‰¯Bz ˙BÚL ÔBÈÏÈ¯„Â˜ 20 ÔBÈÏÈË�Â˜ 223-Î ¯ÓBÏk¿«¿∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿»»

ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ ¯‰f‰ ˙‡ „ÓÏÏ BÓˆÚ ÏÚ ÏawL „Á‡ È„e‰È ÏL BÁkÓ ÌeˆÚ‰ ˙eÎf‰ ÏÎÂ¿»«¿∆»ƒ…∆¿ƒ∆»∆ƒ≈««¿ƒ¿…∆«…«¿∆¡»»
.ÂÈ˙B·wÚa eÎÏ‰»¿¿ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט יג יום



רּבא ְִַָָאדרא קנ

ּדעּתיקורחמי) אקּבצְך, ּגדֹולים ּוברחמים ּכְך ּובגין ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָ
ִיֹומין.

ּבסּומקאּתאנא מּנייהּו, ּגוונין ּבתרין עיינין, ּבהני ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
קדׁשא ּבעי וכד ּדמעין. ּתרין ׁשראן ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻואּוכמא,
ּדמעין, ּתרין אחית יׂשראל, על לרחמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּדקּודׁשין
דחכמתא יּמא רּבא. יּמא מאן רּבא. ביּמא ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָָלאתּבּסמא

ּבנהרא ּדיתסחּון ּכלֹומר ּבמּבּועאבחּוורא)ס"א(עּלאה. ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ
ליׂשראל. להּו ּומרחם רּבא, מחכמתא ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָדנפיק

דזעירחֹוטמא. חֹוטמא דספרא, בצניעּותא ּתאנא ְְְְִִִִֵָָָָָָָָ
ּבהאי ּפרצּופא. אׁשּתמֹודע ּבחֹוטמא ְְְְְְִִַַַַָָָאנּפין.

)חֹוטמאאתּפרׁשאמּלהדכּתיב, áë á ìàåîù עלהעׁשן( ְְְִִִִָָָָָָָָָ
הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

י' פרק
אתנג) לפּתח ׁשּיעזר הזהר ּבספר ּדּפים מסּפר יֹום ּבכל לקרא צריכים צעירים ּבחּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹּגם

הּנפׁש ּולזּכך לּתֹורה ְְֵֵֶֶַַַַָהּלב
¯Ó‡Ó ˙‡ ¯‡·Ó ,ÈÁ LÈ‡ Ôa‰ ÏÚa ,ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ÌÈiÁ ÛÒBÈ e�Èa¯ Ô¯Ó»»«≈≈«ƒ¿»≈»≈»≈«««∆ƒ«¿»≈∆«¬«

‡¯Ób‰"ıeÁaÓ ÂÈÏÚ ˙Ê¯ÎÓ B˙¯Bz ÌÈ�ÙaÓ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk"˜ÏÁa ˜ÒBÚ‰ ÏkL , «¿»»»»≈«»ƒƒ¿ƒ»«¿∆∆»»ƒ«∆»»≈«≈∆
ÔB‡b‰ Ô¯Ó Û‡Â .‰¯Bz‰ ÏL ‰Ï‚p‰ ˜ÏÁa ÂÈ�ÈÚ ˙B¯È‡Óe ‰ÎBÊ ‰¯Bz‰ ÏL ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆«»∆¿ƒ≈»«≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«»»«»

ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‰Î¯·Ï LB„˜Â ˜Ècˆ ¯ÎÊ Ïe‡L ‡a‡ ÔBiˆ Ôa Èa¯ ÏB„b‰‰È‰ «»«ƒ∆ƒ«»»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»»¿»≈»≈»≈»»
¯ÊÚiL ,¯‰f‰ ¯ÙÒa ÌÈtc ¯tÒÓ ÌBÈ ÏÎa ‡¯˜Ï ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯eÁa Ì„BÚa ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰¯BÓ∆¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿ƒƒƒ¿…¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆«…«∆«¬…

LÙp‰ CkÊÏe ‰¯BzÏ ·l‰ ˙‡ ÁzÙÏ‡ÏÓ LB„w‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒ Èk ,¯Ó‡Â „BÚ ÛÈÒB‰Â . ƒ¿…«∆«≈«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿»«ƒ≈∆«…««»»≈
,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ ¯˙BÈa ·È‰ÏÓe ¯ÒeÓa Le„‚Â¯˙BÈa ·Bh‰ ¯Òen‰ ¯ÙÒ e‰ÊÂ. ¿»¿»«¿ƒ¿≈«¬««≈ƒ¿»«¿∆≈∆«»«¿≈

חודשי לימוד
לחודש יא

שנתי לימוד
שבט יד יום



רּבא קנאְִַָָאדרא

אתּכללּו תננא, ּבהאי ּבאּפֹו, עׁשן עלה וגֹו'. ְְְְְְְִַַַָָָָָָָּבאּפֹו
ּדלית דנּורא. וגחלי ּפרצּופאס"א(אׁשא, אׁשּתמֹודע בחֹוטמא ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָ

תננא ּגווני ּתלת אתּפּׁשטן חֹוטמא מהאי ּבנּוקבֹוי מּתֹוקדין ׁשלהֹובין ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָתלת

דכּתיב, דנּורא וגחלי áë)ואּׁשא á ìàåîù)(ולית ּבאּפֹו. עׁשן ּתננאעלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
אסּתליקּו וכּלהּו תננא. בלא אׁשא ולא אׁשא, ְְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֻבלא

מחֹוטמֹוי.אתּדליקּו)ס"א( ונפקי ְְְְִִֵֵָָ

תננא,ותאנא, ּבהאי ּדכלילן אּלין, תלת אתחּברּו ּכד ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ונׁשיב חֹוטמא, אתקמט מחֹוטמא. ְְְִִִֵַָָָָָָָּדנפיק

ּתרי ּובין וסּומקא. אּוכמא ּתננא גווני.בתרי)נ"א(ונפיק ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָָ
וחימה אף תימא ואי ּומׁשחית. וחימה אף ליּה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָוקרינן

èּכּתיב, íéøáã)(ּדאיּנּון והחימה, האף מּפני יגֹורּתי ּכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

Èk ,"B„·Ú ‡Ï ¯L‡Ï 'eÎ Ì˙È‡¯e Ìz·LÂ" ˜eÒt‰ ÏÚ LB„w‰ ‰�w‰ ¯ÙÒa ·˙ÎÂ¿»«¿≈∆«»∆«»««»¿«¿∆¿ƒ∆«¬∆…¬»ƒ
„ÈÓÏz ‡¯˜� B�È‡ Ìb ,"B„·Ú ‡Ï" ‡¯˜� LB„w‰ ¯‰fa ‡ÏÂ ‰Ï‚pa ‡˜Âc ˜ÒBÚL ÈÓƒ∆≈«¿»«ƒ¿∆¿…«…««»ƒ¿»…¬»«≈ƒ¿»«¿ƒ

˙ÈÓÈ�t‰ ‰ÓÎÁ ÏÚ ˜¯ B�È‡ ÌÎÁ ÌL Èk ,„ÈÓÏz ÌLa ˜¯ ,ÌÎÁ...ÌL ÔÈeÚÈ , »»«¿≈«¿ƒƒ≈»»≈««»¿»«¿ƒƒ¿»»

Ï„‚Â ·eiÁ‰ Ï„b Ú„eÈ ...'eÎ ˙Ó‡‰ ˙ÓÎÁ „enÏ ˙ÏÚÓ ‰ÏB„b ‰nk zÚ„iL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«¿»«»¿»«¬«ƒ»¿«»¡∆ƒ»«…∆«ƒ¿…∆
BlL ÈÓÏ ¯ÎO‰ÔkL ÏÎÂ ,ÔÈÓÏÚ ‰�Ba ‡ÓÏÚa ‡Ò¯È‚a ¯‰f‰ „enÏ Èk ,‰Ïaw‰ „Ó «»»¿ƒ∆≈««»»ƒƒ«…«¿ƒ¿»¿»¿»∆»¿ƒ¿»∆≈

‰Ó ˙Á‡ ‰ÚLa ‰ÏÚÓÏ Ôewz Ba ‰NÚÈ ,„Á‡ ¯Ó‡Ó Le¯t ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ ‰kÊÈ Ì‡ƒƒ¿∆ƒ¿…¿»ƒ≈«¬»∆»«¬∆ƒ¿«¿»¿»»«««
‰ÓÈÓz ‰�L ËLt‰ „enÏa ‰NÚÈ ‡lM(‚"Ó ¯‰Ê È�ewz ,CÏÓ ‡qk‰ ÔBLÏ). ∆…«¬∆¿ƒ«¿»»»¿ƒ»¿«ƒ≈∆∆ƒ≈…«

חודשי לימוד
לחודש יב

שנתי לימוד
שבט טו יום



רּבא ְִַָָאדרא קנב

ּדכּתיב, לן. מּנא מׁשחית וסּומקא, אּוכמא ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּתננא
(âé úéùàøá)ׁשחת עמֹורה. ואת סדֹום את יי ׁשחת ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָלפני

מֹוקדא. דליק ּבנּורא ְְְִִַַָָָהּמׁשחית,

אנּפין.ותאנא, זעיר ּבהאי איּנּון, ּגבּוראן חמׁש ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
גבּוראן. מאה וארּבע לאלף ְְְְְְְְִֶֶַַָָָואסּתּלקּו
ּבידין. ּבדרֹועֹוי. ּבפּומא. ּבחֹוטמֹוי. ְְְְְִִִִַָָָּומתּפׁשטאן

ּכתיב, ּכְך ּובגין ÷å)ּבאצּבעין. íéìäú)ּגבּורֹות ימּלל מי ְְְְְְְִִִִֵֶַָ
התם, ּוכתיב גבּורֹות, הכא ּכתיב ּכתיב, גבּורת (éøáãיי. ְְְְְְִִִָָָָָֹ

(èë à íéîéä,תאנא הכי אּלא והּגבּורה. הּגדּולה יי ְְְְְִֶַַָָָָָָָלָך
גבּורה אתקרי ּכחדא, גבּוראן ּכּלהּו אתחּבראן ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻּכד

ָָחדא.
הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

אינםנד) אבל ּדאֹורייתא, ּבּפלפּולא ּומתחּדדים לֹומדים הּיׁשיבה: ּבני את מֹוכיח חּיים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחפץ
ּדאֹורייתא. מעּקר ְְְִִֵַָָיֹודעים

˙‡ LB„w‰ ÈtÓ È�Ê‡a ÈzÚÓL ,ı"¯˙ ‡¯iÂ ˙L¯t L„B˜ ˙aLa BÏˆ‡ È˙ÈÈ‰Lk¿∆»ƒƒ∆¿¿«»∆»»««≈»»«¿ƒ¿»¿ƒƒƒ«»∆
ÈÎ�‡ ‰pt˙Ó ÂLÎÚ Ï·‡ ,È‡�t ÈÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯eaÁ È˙ÈNÚ ÈÓÈ Ïk .‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆»»«»ƒƒƒƒ¿…»»ƒ¿«¬»«¿»ƒ¿«∆»…ƒ
Ì˙B‡ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰L ‰·ÈLi‰ È�a Ì‰] .ÌÈLe¯t‰ Ï‡ ¯a„Ï ÈÏ LÈ Èk ,˙BÚÈ·˙a ‡B·‡Â¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿«≈∆«¿ƒ≈¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ»
,Ì‰ ÌÈÙÈ¯Á ,Ì‰ ÌÈ„ÓBÏ .eÚÓLÈÂ e‡B·È BÓˆÚa ÊÈ¯Î‰ ‰lÙz‰ È¯Á‡Â .[ÌÈLe¯t¿ƒ¿«¬≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿¿ƒ≈¬ƒƒ≈

,‡˙ÈÈ¯B‡c ‡ÏeÙÏta ÌÈ„cÁ˙Óe‡˙ÈÈ¯B‡c ¯wÚÓ ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡ Ï·‡‰ÏÈla eÒ�Î˙�LÎe . ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿»«»≈»¿ƒ≈ƒ«¿»¿»¿¿ƒ¿«¿««¿»
:‰È‰ ¯Ó‡n‰ ÔÎ˙Â ,CB¯‡ ¯Ó‡Ó Ì‰È�ÙÏ ÚÈv‰ ,ÂÈ¯·c ˙‡ ÚBÓLÏ„BÓÏÏ ‡e‰ ¯wÚ‰L ƒ¿«∆¿»»ƒƒ«ƒ¿≈∆«¬»»¿…∆««¬»»»∆»ƒ»ƒ¿

,‡Np‰Ïe ‰M‡ È¯Á‡ ¯ÊÁÏ ,˙Èa‰ ˙B‚‰�‰Â ˙BÎÈÏ‰ ÏÎa Úe�ˆÂ ˙e˜tzÒ‰ ÈiÁ ˙BÈÁÏƒ¿«≈ƒ¿«¿¿»«¿»¬ƒ¿«¿»«»ƒ«¬…«¬≈ƒ»¿ƒ»≈
Ïk Èk ,ÌÏBÚ‰ ¯„ÒÂ ÈÒen� ÈÙk ¯czÒ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ˙B‡Ï˙Ó‡Â ˙BiÁc Ïk ‡ÏÏ¿…»¿ƒ«¬«¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ≈¿≈∆»»ƒ»

חודשי לימוד
לחודש יב

שנתי לימוד
שבט טז יום



רּבא קנגְִַָָאדרא

ּומהאיוכּלהּו מחֹוטמֹוי. לנחּתא ׁשריאן ּגבּוראן, ְְְְְְִֵֵַַָָָָֻ
אלף לכל(אלפין)תליין, רּבֹוא, מאה וארּבע ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָ

אלף ּתליין מחֹוטמֹוי, דאּפיק תננא ּובהאי מּנייהּו. ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָחד
רּבֹוא) מאה(אלפין וכּלהּו(וחמׁש)וארּבע דא. ּגבּורה ּדסטר ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ

ּדכּתיב, חֹוטמא, מהאי ּתליין ÷äî)גבּוראן íéìäú)ּדר ְְְִִֵַַָָָָֹ
ּכּלהּו דא, גבּורה ׁשארי וכד וגֹו'. מעׂשיָך יׁשּבח ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָֻלדֹור

וׁשטאן, מתלהטן ללהטונחּתין)נ"א(גבּוראן ּדנחּתן עד ְְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָ
הּמתהּפכת. ְִֶֶֶֶַַַהחרב

èé)ּכתיב, úéùàøá)הּמקֹום את אנחנּו מׁשחיתים ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָ
ּוכתיב âé)הּזה. úéùàøá)סדֹום את יי ׁשחת לפני ְְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּוכתיב, עמֹורה. èé)ואת úéùàøá)סדֹום על המטיר ויי ְְְְְֲִִִֶַַָָ
הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÌÈ‡¯È Ì‚Â ‰¯Bz È�a ÌbL ,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÏL BÈËÚa Ì‰ ‰l‡‰ ÌÈ˜eÓ�‰Â ˙B‡Ï˙Ó‡‰»«¿¿»¿«¿ƒ»≈∆≈¿∆∆≈∆»»∆«¿≈»¿«¿≈ƒ

.B˙„ÎÏÓa ÌÈNt˙�ƒ¿»ƒ¿«¿¿»

,„·Ïa eÊ ‡ÏÂÌÈiÓLb‰ Ì‰ÈÂÂ‡Ó ˙‡ ÌÈÙËÚÓe ,ÌÈÓL ÌL ˙‡ ‰Êa ÌÈÙ˙LÓL ‡l‡ ¿…ƒ¿»∆»¿¿«¿ƒ»∆∆≈»«ƒ¿«¿ƒ∆««»≈∆««¿ƒƒ

‰¯È„Ï ,˙aL „B·ÎÏ ÌÈ‡� ÌÈÏÎÏ ÌÈÎÈ¯vL Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡ ,‰ÂˆÓ ¯ec‰ ÏL ‰ÎÈ¯Îaƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿»¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»«»¿ƒ»

˙Èaa ˙e„„Ba˙‰ ÌLÏ ,‰‡�Ï‰‡ ·LBÈ ˙BÈ‰Ï È„k ˙e¯ÈLÚ .‰¯Bz „BÓÏÏÌ¯a ,'eÎÂ »∆¿≈ƒ¿¿««ƒƒ¿»¬ƒ¿≈ƒ¿≈…∆¿¿«

Ï"p‰ ÌÈ·eMÁ‰ ‰l‡ ÏÏ‚a Èk ,ÏÏBL ÌÎÈÏB‰Ï ¯ˆi‰ ˙BÏeaÁzÓ ‡e‰ Ï"p‰ ÏkÌÈÚ�BÓ »««ƒ«¿«≈∆¿ƒ»»ƒƒ¿«≈∆«ƒƒ««¿ƒ

‰M‡ ‡OlÓ ÌÓˆÚ,'‰ ÔBˆ¯k ÌÈ¯czÒÓ Ì�È‡Â¯eq‡ ÏL ‰ÏLÎÓÏ ÌÈÓ¯Bb ‡ÏÈnÓe , «¿»ƒƒ»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ

‰ÈÁÈ ‡Ï BÈÁ ¯È‰ÊÓ ·e˙k‰Â ,˙Èa¯(Á"È Ï‡˜ÊÁÈ).‡˙ÈÈ¯B‡c ¯eq‡a Ì‰ ÌÈÏLÎ� È¯‰. ƒƒ¿«»«¿ƒ»…ƒ¿∆¿∆¿≈¬≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿»

.‰¯Bz ÈÙeb Ì‰Ó ÌÈÓÏÚ� ‡˙ÈÈ¯B‡c ÈÏetÏÙa ÌÏetÏt ˙ÚLaL ÌÈLÈb¯Óe ÌÈÏÁ ‡ÏÂ¿…»ƒ«¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿≈¿»¿»«¬»ƒ≈∆≈»

חודשי לימוד
לחודש יב

שנתי לימוד
שבט יח יום



רּבא ְִַָָאדרא קנד

וכּו', לרׁשעים דּיין לא תאנא, הכי אּלא עמֹורה. ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹועל
הּדין. למּדת רחמים מּדת ּדמהּפכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָאּלא

כתיבוהיאְך והא â)מהּפכי, éëàìî).ׁשניתי לא יי אני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹ
חּוורא, ריׁשא ּדעּתיקי, דעּתיק זמנא ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

רברבין(אתּגלייא) רחמין אתּגליין, דרעוין, רעוא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָ
זּיינין ּכל אתּגלייא, דלא ּובׁשעתא בכּלא. ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹאׁשּתכחּו

ּדינא,דינין)ס"א( עביד רחמי, וכביכֹול זמינין, אּפין ּדזעיר ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָ
דכּלא. עּתיקא ְִַַָָֹההּוא

דרעוין,ּדתניא, רעוא דעּתיקין, עּתיקא אתּגלייא ּכד ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
נהירין. דא, ּבׁשמא דאתקרּון בֹוציני ְְְְְְִִִִִֵָָֻּכּלהּו
טמירא אתּגלי דלא ּובׁשעתא בכּלא. אׁשּתכחּו ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹורחמי

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˙Ba¯ ˙BÚÓ„a ‰ÎBa ‰È‰ B¯a„·eÌÈ¯BÓÊn‰ ¯ÓB‡ ‰È‰ ˙aL ˙Ïa˜ ˙ÚLa Ìb ÔÎÂ ! ¿«¿»»∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿««»««»»»≈«ƒ¿ƒ
.˙Ba¯ ˙BÚÓ„a 'eÎÂ ‰�p¯� eÎÏ(˜ÈLËÈÈÊ ÌÈ¯Ù‡ ÌÈiÁ Èa¯ ˆ"‰‚‰Ï ÌÈÏB„b‰ ˙B¯B‡n‰ ¯ÙÒ) ¿¿«¿»¿ƒ¿»«≈∆«¿«¿ƒ«ƒ«ƒ∆¿»ƒ≈¿¿ƒ

ּפרׁשהנה) אֹותּה ׁשל הּזהר את ׁשּבת ּכל ׁשּילמדּו לכּלם: מעֹורר חּיים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻהחפץ
Ba¯ ÌMÓ ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ CBÏa ‰ÓÏL Èa¯ ˜Ècv‰ ÔB‡b‰ ¯Ó‡ ÔÎÂÌÈiÁ ıÙÁ‰ ¿≈»««»««ƒ«ƒ¿……¿≈∆«ƒƒ¿»»ƒ≈«∆»≈«ƒ

,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊıÙÁ‰ ‰È‰Â ,L¯„Ó Ba¯ Èk ‰Ïa‚‰ ÌeL ÔÈ‡ ¯‰f‰ ¯ÙÒ „enÏ ÏÚL ≈∆«ƒƒ¿»»∆«ƒ≈∆«…«≈«¿»»ƒÀƒ¿»¿»»∆»≈
ÌÈ¯eÁ·Ï elÙ‡Â ‰L¯t d˙B‡ ÏL ¯‰f‰ ˙‡ ˙aL Ïk e„ÓÏiL ÌlÎÏ ¯¯BÚÓ ÌÈiÁ.'¯) «ƒ¿≈¿À»∆ƒ¿¿»«»∆«…«∆»»»»«¬ƒ¿«ƒ

(ÛÒBÈ ÔÈ�a ˙BÙÒB‰ ,ÔÈ'ÊBtÓ ‰ÓÏL Ôa ÛÒBÈ. ≈∆¿……ƒƒ»ƒ¿«≈
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רּבא קנהְִַָָאדרא

ּדינין, מתערין ּבֹוציני, אּלין אתנהרן ולא ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָּדטמירין,
דרעוין רעוא דינא. להאי ּגרים מאן ּדינא. ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָָואתעביד
לדינא. רחמי חּייבּיא מהּפכין ּכְך ּובגין אתּגלי, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּדלא
אּפין ּבזעיר הּׁשמים. מן יי מאת הכא, ּדאמר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָּומה
רחמי ּומים. אׁש הּׁשמים, מן ּדכּתיב ּומׁשמע ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָאתמר.

כלל. ּדינא ּביּה ּדלית מאן לאּפקא ְְְְִִֵֵַַָָָָָודינא.

תננאּתאנא, ׁשארי וכד זעיר. חֹוטמא קל"חהאי (ד� ְְְֵֵַַָָָָָָָ
ּדינא.ע"א) ואתעבד ּבבהילּו, נפיק ְְְְִִִִִֵַָָָָָלאּפקא,

חֹוטמא ּתננא, יפיק דלא חֹוטמא להאי מעּכב ְְְְִֵַַַָָָָָָָָּומאן
מּכּלא. אּפים ארְך אקרי ּדהּוא קּדיׁשא, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹדעּתיקא

דתנינן,והיינּו ãì)רזא úåîù)טעמא ּפסיק יי יי ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָ
זמני, ּתרי אדּכר ּדׁשמא אתר ּבכּלהּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֻבגווייהּו.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

הּקדֹוׁשנו) זהר ללמד לׁשֹואליו: הֹורה איׁש ְְֲֲִִַַַָָָֹֹהחזֹון
Ô¯Ó e�a¯LÈ‡ ÔBÊÁ‰‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ¯ÒeÓ ¯ÙÒk ¯‰Ê „ÓÏÏ ÂÈÏ‡BLÏ ‰¯B‰, «≈»»«¬ƒ≈∆«ƒƒ¿»»»¿¬»ƒ¿……«¿≈∆»

¯Ùq·e .‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÔÓ�ÈÈ¯b e‰È¯ÓL Èa¯ ÔB‡b‰ ,B˙BÁ‡ Ôa ÌÚ BÓˆÚa „ÓÏ Û‡Â¿«»«¿«¿ƒ∆¬«»«ƒ¿«¿»¿≈¿«≈∆«ƒƒ¿»»«≈∆
,LÈ‡ ‰NÚÓ(Ï"ˆÊ LÈ‡ ÔBÊÁ‰ LB„w‰ ÔB‡b‰ Ô¯Ó ÏÚ ˙Bc·Ú):¯Ó‡L :LB„w‰ ¯‰f‰ ÔBLÏ «¬≈ƒÀ¿«»»«»«»«¬ƒ««∆»«¿«…««»

Ï"ÊÁ È¯Ó‡Ó ÏkÓ ¯˙BÈ ¯¯BÚÓ. ¿≈≈ƒ»««¿≈¬«
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רּבא ְִַָָאדרא קנו

ּכגֹון בגווייהּו, טעמא áë)ּפסיק úéùàøá).אברהם אברהם ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָ
(åî úéùàøá).יעקב â)יעקב à ìàåîù).ׁשמּואל ׁשמּואל ְְֲֲֵֵַַֹֹ

ּדלא מׁשה, מּמׁשה חּוץ ּבגווייהּו. טעמא פסיק ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻּכּלהּו
אברהם, אברהם טעמא. מאי בגווייהּו. טעמא ְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָפסיק
ׁשלים ּדהׁשּתא ׁשלים, לא קדמאה ׁשלים, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָּבתראה
ּדהׁשּתא בגווייהּו, טעמא ּפסיק ּכְך ּובגין נסיֹוני, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָּבעׂשר

כדקדמיתא. איהּו הוה ְְִִֵַָָָָלא

ׁשלים,יעקב לא קדמאה ׁשלים, ּבתראה יעקב, ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹ
עליּה וׁשראת ּביֹוסף, אתּבּׂשר ְְְְְִֵֵַַָָָָָּדהׁשּתא
אילנא ּבארעא, אׁשּתלים ּדהׁשּתא ועֹוד, ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָׁשכינּתא.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

יא פרק

הּלׁשםנז) ËÈÏL"‡]ּבעל ·ÈLÈÏ‡ ÌBÏL ÛÒBÈ Èa¯ ÔB‡b‰ Ô¯Ó ÏL B·Ò]‰ÓkÒ‰ Lwa ֶֶַַַ»∆»»«»«ƒ≈»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈«¿»»
˙B¯zÒp·e ‰Ï‚pa ‡¯„a „Á‰ ,ÈÁ LÈ‡ Ôa ÏÚaÓƒ««∆ƒ«««¿»»«ƒ¿∆«ƒ¿»

,¯Bc‰ B˙B‡aL Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„bÓ „Á‡ e�Èa¯ ÏÚ ¯Ó‡ ‰Ó ‰‡¯e ‡� ‡a Ï·‡¬»…»¿≈∆»«««≈∆»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈∆¿«
‰Î¯·Ï LB„˜Â ˜Ècˆ ¯ÎÊ ·ÈLÈÏ‡ ‰ÓÏL Èa¯ È˜Ï‡‰ Ïa˜Ó‰ LB„w‰ e�Èa¯ ‡e‰‡e‰L) «≈«»«¿À»»¡…ƒ«ƒ¿……∆¿»ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿»»∆

(‡"ËÈÏL ·ÈLÈÏ‡ ÌBÏL ÛÒBÈ Èa¯ ÔB‡b‰ Ô¯Ó ÏL B·Ò"‰ÓÏÁ‡Â B·L ÌLÏ" ‡¯Bp‰ ¯Ùq‰ ÏÚa »∆»»«»«ƒ≈»∆¿»ƒ¿ƒ»«««≈∆«»∆∆¿¿«¿»»
ÌÈiÁ ıÚ‰ ÏÚ Le¯tıÙÁ‰ ÏÚa Ô¯nL ÌÒ¯ÙÓe Úe„iL BÓÎe ,‡e‰‰ ¯Bc‰ ÈÏB„bÓ „Á‡k ·LÁ� ‰È‰Â) ≈«»≈«ƒ¿»»∆¿»¿∆»ƒ¿≈««¿∆»«¿À¿»∆»»««∆»≈

,ÌLl‰ ÏÚa ˙‡ LbÙÏ CÏ‰L „Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‚Â ,ÂÈ�t ÌÚ�a ˙BÊÁÏÂ B˙B‡¯Ï ÚÒ� ‰¯e¯a ‰�Ln‰Â ÌÈiÁ«ƒ¿«ƒ¿»¿»»«ƒ¿¿«¬¿…«»»¿«»«¿∆»∆»«ƒ¿…∆«««∆∆

(B˙B‡ ˙B‡¯Ï ‰kÊ� ‡a‰ ÌÏBÚa Ì‡ Ú„BÈ ÈÓ Èk ,B˙B‡¯Ï È‡„kL. ∆¿«ƒ¿ƒƒ≈«ƒ»»«»ƒ¿∆ƒ¿

ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÌLl‰ ÏÚa ‡ÈˆB‰ ¯L‡k Úe„ik ‰p‰c ,ÌÈ¯·c‰ ¯etÒ ˙‡ ·zÎ� Ì„˜Â¿…∆ƒ¿…∆ƒ«¿»ƒ¿ƒ≈«»««¬∆ƒ«««∆∆«ƒ¿«¿≈
‰ÓkÒ‰ BÏ ˙˙Ï ÈÁ LÈ‡ Ôa‰ e�Èa¯Ï B˙B‡ ÁÏL ,¯B‡Ï "‰ÓÏÁ‡Â B·L ÌLÏ" B¯ÙÒ ˙‡∆ƒ¿∆∆¿¿«¿»»»»«¿«≈«∆ƒ«»≈«¿»»
È¯‡" ‡e‰L ÌLl‰ ÏÚa ÏÚ ¯Ó‡Â ¯Ùq‰ ÏÚ „‡Ó ÁÓN Úe„ik e�Èa¯Â ,B¯ÙÒ ÏÚ«ƒ¿¿«≈«»«»«¿…««≈∆¿»«««««∆∆∆¬ƒ
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ּבׁשבעין ּתחּומין, ּבתריסר ּדלעיּלא, כגוונא ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָקּדיׁשא
ּבתראה כְך, ּובגיני ּבקדמיתא. הוה דלא מה ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָענפין,
בגווייהּו. טעמא ּופסיק ׁשלים, לא קדמאה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָׁשלים,
טעמא. מאי ּבגויּה. ּפסיק טעמא ׁשמּואל, ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָׁשמּואל
הּוא ּדהׁשּתא ׁשלים, לא קדמאה ׁשלים, ְְְְְְִִַַַָָָָָָּבתראה
מׁשה, מׁשה אבל נביאה. הוה לא לכן וקֹודם ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹנביאה,
ׁשלים ּדאתיליד, ּדמּיֹומא בגווייהּו, טעמא אפסיק ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלא

ּדכּתיב, á)הוה. úåîù)טֹו ּכי אֹותֹו הּוא.וּתרא ב ְִִִֵֶַָָ

ׁשלים,אֹוף קדמאה בגּווייהּו, טעמא ּפסיק יי, יי ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָהכא
אמר, ּדינא ּבאתר ּומׁשה, ּבכּלהּו. ׁשלים ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֻּבתראה
אנּפין. לזעיר רחמין קּדיׁשא, מעּתיקא לֹון ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָלנחּתא
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ˆ ¯ÎÊ ÌLl‰ ÏÚa ÚÓMLÎe ."ÌÈ¯zÒna‰È‰ ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ e�Èa¯L ‰Î¯·Ï ˜Èc «ƒ¿»ƒ¿∆»««««∆∆≈∆«ƒƒ¿»»∆«≈≈∆«ƒƒ¿»»»»
B¯ÙÒÏ ÌÈkÒÈ e�Èa¯L Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡L ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡ ,B¯ÙqÓ „‡Ó ÁÓNÂ „‡Ó BÏ ‡ÁÈ�ƒ»¿…¿»«¿…ƒƒ¿»««∆∆ƒ»»≈«∆«≈«¿ƒ¿ƒ¿
B˙ÓÎÁ ˙‡ ˜ÈÊÁÓ ‰È‰ ‡Ï B˙e�˙Â�Ú ˙ÓÁÓ Èk ,È�M‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯·k ‰È‰»»¿»ƒ∆«≈∆«≈ƒƒ≈¬««¿¿»…»»«¬ƒ∆»¿»
È�M‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Ìb ¯B‡Ï ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ‰„„BÚ B¯ÙqÓ e�Èa¯ ÏL B˙ÁÓNÂ ,‰Óe‡ÓÏƒ¿»¿ƒ¿»∆«≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»«∆«≈∆«≈ƒ
¯ÓB‡Â ÛÈÒBÓe ,˙‡Ê ‰c·Ú ¯tÒÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ Ca¯ÈB‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏL Èa¯ ÔB‡b‰ Ô¯Óe)»»«»«ƒ¿……«¿»∆¿»≈∆«ƒƒ¿»»»»»ƒ¿«≈À¿»…ƒ¿≈

(„e„ÈÚÏ ˜e˜Ê ÏB„b Ì„‡ ÌbL ÌÈ‡B¯ Ô‡knL. ∆ƒ»ƒ∆«»»»»¿ƒ

È�¯Bz‰ Ûq‡Óa ‡ÏÙ� ¯·c C¯a˙È ÌM‰ È„ÒÁa È˙‡ˆÓ ,‰Ê ¯etÒÏ ¯L˜‰a ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆¿≈¿ƒ∆»»ƒ¿«¿≈«≈ƒ¿»«»»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ
"Ôe¯eLÈ" ‡¯˜p‰(„"Ò¯˙ „enÚ '‰ ˜ÏÁ)·zÎÓ ‡È·Ó ÌL15¯ÎÊ ¯a¯Ù L¯È‰ È·ˆ Èa¯Ó «ƒ¿»¿≈∆«»≈ƒƒ¿»≈«ƒ¿ƒƒ¿«¿≈≈∆

.‡"ËÈÏL È˜ˆÈÏac ‰È¯L Èa¯ ÔB‡b‰ Ïˆ‡ ‡ˆÓ� ·zÎn‰ .15«ƒ¿»ƒ¿»≈∆«»«ƒ¿»»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש יב

שנתי לימוד
שבט כב יום



רּבא ְִַָָאדרא קנח

ּדרחמי מכילן ּדאחית דמׁשה, חילא ּכמה ּתנינן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּדהכי
ברחמי ּכּלא אּפין, בזעיר עּתיקא אתּגלי וכד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹלתּתא.
נפיק, לא ּותננא ואּׁשא אׁשּתכיְך, וחֹוטמא ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָאתחזּון.

אמר דאּת çî)ּכמה äéòùé).לְך אחטם ּותהּלתי ְְְְֱִִֵֶַָָָָָ

נפיקותאנא, נּוקּבא ּבחד ּדחֹוטמא, נּוקבין ּבתרין ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
דתהֹומא בנּוקּבא ּומׁשּתּקעא להיט, ְְְְְְִִִַָָָָָָּתננא,
ּבׁשלהֹובֹוי, דאֹוקיד אׁשא נפיק נּוקּבא, ּומחד ְְְְִִֵֵַַָָָָָרּבא.

אלף)ּומתלהטא עלמין(ּבארּבע מאה וארּבע ּבאלף ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
אקרי בהאי, לקרבא ּדגרים ּומאן ׂשמאלא. ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּדבסטר
והאי אּׁשין. ׁשאר ּכל ואֹוקיד ּדאכלא אׁשא יי. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאׁש
תננא והאי דמדּבחא. באּׁשא אּלא אתּבסם, לא ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאׁשא
בתננא אּלא אתּבסם לא אחרא, מּנּוקבא ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָדנפיק

.(ּדמדּבחא)דקרּבנא. ְְְְְְַָָָ
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ÏÚa ˙‡ ˙ÓiÒÓ ‰Ùe˜z LnLÏ ‰ÎÊÂ ,ÔB„�BÏ ¯ÈÚ‰ ÏL da¯ ‰È‰L ‰Î¯·Ï ˜Èc «̂ƒƒ¿»»∆»»«»∆»ƒ¿¿»»¿«≈¿»¿À∆∆∆««
Ï‡ML ,B·zÎÓa ¯˙i‰ ÔÈa ÌL ·˙BÎÂ .‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·c ‰a¯‰ epnÓ ÚÓLÂ ,ÌLl‰«∆∆¿»«ƒ∆«¿≈ƒ¿≈»¿»¿»¿≈»≈«∆∆¿ƒ¿»∆»«
ÏL B˙·eLzÓe ,‰ÓÏÁ‡Â B·L ÌLÏ B¯ÙÒ ÏÚ ‰ÓkÒ‰ Á˜Ï ‡Ï ‰nÏ ÌLl‰ ÏÚa ˙‡∆«««∆∆»»…»««¿»»«ƒ¿∆∆¿¿«¿»»ƒ¿»∆
Èa¯ ÏL B�BLÏ ‰ÊÂ .B¯Bc ÈÓÎÁ È�ÈÚa e�Èa¯ ÏL B˙l„b ˙‡ ¯Èk�Â „ÓÏ� ÌLl‰ ÏÚa«««∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆¿À»∆«≈¿≈≈«¿≈¿∆¿∆«ƒ

ÂÈzÏ‡L Èk Èa ‰˙È‰ ˙e„ÏÈ :¯a¯Ù L¯È‰ È·ˆ(ÌLl‰ ÏÚa ˙‡)˙BÓkÒ‰ Ïa˜È ‡Ï ‰nÏ ¿ƒƒ¿«¿≈«¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆«««∆∆»»…¿«≈«¿»
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חודשי לימוד
לחודש יב

שנתי לימוד
שבט כג יום



רּבא קנטְִַָָאדרא

ּכתיב,וכּלא ּכְך ּבגין בחֹוטמא, ç)ּתלייא úéùàøá)וּירח ְְְְְִִַַַַָָָָָֹ
תליין, בחֹוטמא ּדכּלא הּניחח. ריח את ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹיי
ּכְך ּובגין סּומקא. ואּׁשא ּבתננא, חֹוטמא, האי ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָָלארחא

והאי ּברעוא. áé)ּדכּתיב,(הּוא)אתקּבל øáãîá)אף וּיחר ְְְְֲִִִִַַַַַַָָ
àé)יי. íéøáã)יי אף áë).וחרה úåîù).אּפי (íéøáãוחרה ְְְְִַַָָָָָָ
(åולא אתמר, אּפין בזעיר ּכּלא יי. אף יחרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּפן

ְִַָבעּתיקא.

è)ּכתיבּתאנא, ìàéðã)האי ּוׁשמע אזנָך אלהי הּטה ְְְֱֲִֵַַַַָָָֹ
דרּגאס"א( דספרא בצניעּותא עמיקאעקימא)ס"א(ּתאנא ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָ

איהּו) ודא ּוביׁש טב ׂשערי.למׁשמע ּתחֹות דאתעביד אּודנא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
עליּה. תליין למׁשמע)וׁשערי הּוא אתעביד(ואּודנא ואּודנא ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
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‰Ï‚pa ÂÈ¯ÙÒ ‰‡¯ Èk ,e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ „„‚aÓ ÌÈiÁ ÛÒBÈ e�Èa¯ ‡¯Bp‰ ÔB‡b‰ ‡e‰Â¿«»«»«≈≈«ƒƒ«¿«¿»≈»≈ƒ»»¿»»«ƒ¿∆
˙BÚe·L ‰a¯‰ ·kÚ˙�Â ÂÈ·˙k BÏ ÁÏLÂ .¯Bca „ÈÁÈ ,B˙eÏ„b ·¯ ¯Èk‰Â ˙B¯zÒp·e«ƒ¿»¿ƒƒ…«¿»ƒ«¿»«¿»»¿ƒ¿«≈«¿≈»

,'eÎÂ ÌÈkÒ‰Â ,‰a¯‰ Ì‰a ÔiÚ Èk ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,B˙·eLz.ÌL ÔiÚ B�BLÏ Ô‡k „Ú ¿»…∆∆ƒƒ≈»∆«¿≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»

איׁשנח) הּבן היה האמּתי הּדֹור ּגדֹול ּכי אמר: אחיעזר ּבעל ּגרֹודזינסקי עֹוזר חּיים רּבי ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמרן
ַחי

ÏÚ ÌLl‰ ÏÚa ÏL BzÚc ˜¯ ‰˙È‰ ‡Ï ,‡¯„a „ÁÂ ¯Bca „ÈÁÈ ÏL ‰Ê ¯‡˙Â¿…«∆∆»ƒ«¿«¿»»…»¿»««¿∆«««∆∆«
Ôa¯ ‡e‰ ,¯Bc B˙B‡aL e�È˙Ba¯ ÈÏB„bÓ „Á‡ „BÚ ÏL BzÚc ‰˙È‰ Ìb Ck ‡l‡ ,e�Èa «̄≈∆»»«»¿»«¿∆∆»ƒ¿≈«≈∆¿«»

‰ÏBb‰ È�a Ïk ÏLÈ˜Ò�ÈÊ„B¯b ¯ÊBÚ ÌÈiÁ Èa¯ Ô¯Ó˙BÏ‡L ÏÚa ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ∆»¿≈«»»»«ƒ«ƒ≈¿¿ƒ¿¿ƒ≈∆«ƒƒ¿»»««¿≈
„ÈÓÏz ÈtÓ ÈzÚÓL CÎÂ ,¯ÊÚÈÁ‡ ˙B·eL˙eÈÎc¯Ó Èa¯ ˜Ècv‰ ÔB‡b‰ ‡e‰ ÌÈiÁ ıÙÁ‰ ¿¬ƒ∆∆¿»»«¿ƒƒƒ«¿ƒ∆»≈«ƒ«»««ƒ«ƒ»¿¿«

ÔÓ¯˜eˆ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊB˙e¯ÈÚˆ·e ,Ïe‡L ˙Ú·b ˙�eÎLa ÌÈÏLe¯Èa ·"Ò˘˙ ıÈ˜a ¯ËÙ� ¯L‡) ∆¿«≈∆«ƒƒ¿»»¬∆ƒ¿«¿«ƒƒ»«ƒƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש יב

שנתי לימוד
שבט כד יום



רּבא ְִַָָאדרא קס

דעביד ּכמה לגאו. רׁשימין ּדרּגאדּכארי)ס"א(ּברׁשּומי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
ּולהאי)בעקימא, בעקימא.(להאי טעמא בגיןס"א(מאי ְְְְְְִִִַַַַַָָָָ

ּבבהילּו) ולא ּבמֹוחא ויבחין למֹוחא לאעלא קלא למׁשמעּדיתעּכב (ּבגין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָ

ּוביׁש) ּכלטב ּתליין אּודנין, דבגֹו עקימא מהאי ותאנא, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּבהּו, ּדכּתיב דגדפין, מארי é)איּנּון úìä÷)הּׁשמים עֹוף ּכי ְְְְִִִִִִֵַַַָָ

ּדבר. יּגיד ּכנפים ּובעל הּקֹול את ְִִִֶַַַַַָָָיֹוליְך

נּוקּבאּבגֹו להאי דמֹוחא, חללי מּתלת נטיף אּודנא, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָ
בההּוא קלא עייל נטיפא, ּומההּוא ְְְְִִֵֵַַָָָָּדאּודנין.
ּביׁש. ּובין טב ּבין נטיפא, ּבההּוא ואתצריף ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָעקימא,

ּדכּתיב, èñ)(טב, íéìäú,ּביׁש יי. אביֹונים אל ׁשֹומע ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַָָ
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ÈÙk ,˜efÁ È¯·„Â ˙BÁÈN ÂÈÓÈ ÛBÒa ÌÈiÁ ıÙÁ‰ ÈtÓ BÚÓLÏ ‰ÎÊÂ ,ÌÈiÁ ıÙÁ‰ ˙·ÈLÈa ÔÈ„‡¯a „ÓÏ»«¿»ƒƒƒ«∆»≈«ƒ¿»»¿»¿ƒƒ∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

(ÈÏ ¯tqL¯ÊBÚ ÌÈiÁ Èa¯ ÔB‡b‰ ÈtÓ ˙Ó‡ ˙ÚeÓL ‰˙È‰ B˙e¯ÈÚˆa Èk ,ÂÈtÓ ÈzÚÓLÂ , ∆ƒ≈ƒ¿»«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»¿»¿«¡∆ƒƒ«»«ƒ«ƒ≈
È˜Ò�ÈÊ„B¯b(¯ÊÚÈÁ‡ ˙B·eL˙e ˙BÏ‡L ÏÚa)¯Ó‡L ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰‰È‰ ÈzÓ‡‰ ¯Bc‰ ÏB„b Èk ¿¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿¬ƒ∆∆«ƒ¿«¿≈∆»«ƒ¿«»¬ƒƒ»»

.ÈÁ LÈ‡ Ôa‰‰Ê ¯·c ÈÏ Ú„BpLk È�‡Â,‡"ËÈÏL ¯˜BË ÌÁ�Ó ÔB‡b‰ ·¯‰ È„È„ÈÂ È¯·Á ÈtÓ) «∆ƒ««¬ƒ¿∆«ƒ»»∆ƒƒ¬≈ƒƒƒƒ»««»¿«≈≈¿ƒ»

Ôk ÚÓL ¯L‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÓ ‡"ËÈÏL ¯˜BË ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa¯ ÔB‡b‰ ÂÈ·‡Ó ˙‡Ê ÚÓL ¯L‡ ,˜¯a È�a ‰tÓƒ…¿≈¿»¬∆»«…≈»ƒ«»«ƒ«¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»«ƒ¬∆»«≈

(‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÔÓ¯˜eˆ ÈÎc¯Ó Èa¯ ÈtÓ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÔÓ¯˜eˆ ÈÎc¯Ó Èa¯ ˙‡ ÈzÏ‡L , ƒƒ«ƒ»¿¿«∆¿«≈∆«ƒƒ¿»»»«¿ƒ∆«ƒ»¿¿«∆¿«≈∆«ƒƒ¿»»
L ÈÏ ¯Ó‡Â ,el‡ ÌÈ¯·c ˙n‡Ï È„Îa BÓˆÚBÓLa ˙‡Ê ÌÒ¯ÙÏ È�‡ ÏBÎÈÂ ˙Ó‡ ‰f. «¿ƒ¿≈¿«≈¿»ƒ≈¿»«ƒ∆∆¡∆¿»¬ƒ¿«¿≈…ƒ¿

ÏB„b Ô˜Èc ‰È‰L ‡e‰ Úe„È ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÔÓ¯˜eˆ ÈÎc¯Ó Èa¯ ÌÈiÁ ıÙÁ‰ „ÈÓÏz ‰Ê „ÈÒÁÂ ˜ÈcˆÂ)¿«ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»≈«ƒ«ƒ»¿¿«∆¿«≈∆«ƒƒ¿»»»«∆»»«¿»»

(ÌÒ¯ÙÓk ,ÌÈ˙n‡Óe ÌÈ˜wÊÓ ÂÈ¯·c ÏÎÂ ,B··Ïa ˙Ó‡ ¯·B„Â. ¿≈¡∆ƒ¿»¿»¿»»¿À»ƒ¿À»ƒ«¿À¿»
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רּבא קסאְִַָָאדרא

àé)ּדכּתיב, øáãîá)אׁש ּבם וּתבער אּפֹו וּיחר יי וּיׁשמע ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ
ְָיי.

לההּואוהאי לגֹו, עייל ועקימא לבר. סתים אּודנא ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ
קלא למכנׁש ּבגין מֹוחא, מן דנטיפא ְְְְְִִִִִַָָָָָנּוקּבא
סטרֹוי. מּכל וסתים נטיר ויהא לבר, יּפּוק ּדלא ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָלגאו,
ּדמגלי ּדמאן רזין, דמגלי לההּוא ווי רזא. הּוא ּכְך ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּבגין
למכנׁש ּדאתּתקן דלעיּלא. ּתּקּונא אכחיׁש ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָרזין

לבר. יּפקּון ולא ְְְִִַָָרזין,

וׂשעריּתניא, ּבעאקא, יׂשראל דצווחין ּבׁשעתא ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבאּודנין, קלא עייל ּכדין אּודנין, מעל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמתּגליין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

הּבאנט) העֹולם לחּיי לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכרֹונֹו רקח יהֹוׁשע רּבי מּבעלז הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגאֹון
רּבינּו ׁשל ּופריׁשּותֹו קדּׁשתֹו ויראתֹו ּתֹורתֹו - ּבדֹורֹו הּגדֹול הּוא חי איׁש ׁשהּבן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמעיד
עליו מכריזים היּו ּדרקיעא ּבמתיבּתא וגם - סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף עליו מכריזים ְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָהיּו

ּובתֹורתֹו ּבפלֹוני ְְֲִִִָָהּזהרּו
„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÏBÙa Ìb B¯B„a „ÈÁÈk Ú„B� ‰È‰ e�Èa¯ ÏL BÚÓL ‡l‡ ,˙‡Ê ˜¯ ‡ÏÂ¿…«…∆»ƒ¿∆«≈»»»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆∆»
,L„w‰ Áe¯ ÏÚ·e ÌÈ˜Ï‡‰ LÈ‡ ,‡¯Bp‰Â LB„w‰ ÔB‡b‰ ‡e‰ ,Ê‡c Ì"È¯BÓ„‡‰ ÈÏB„bÓƒ¿≈»«¿ƒ¿»«»«»¿«»ƒ»¡…ƒ««««…∆

‰Î¯·Ï LB„˜Â ˜Ècˆ ¯ÎÊ Á˜¯ ÚLB‰È Èa¯ ,ÊÏÚa È„ÈÒÁ ÏL È�M‰ ¯"BÓ„‡‰‰È‰ ¯L‡) »«¿«≈ƒ∆¬ƒ≈∆¿«ƒ¿À«…«≈∆«ƒ¿»ƒ¿»»¬∆»»

(‡e‰‰ ¯Bca Ì"È¯BÓ„‡‰ ÏB„‚k ËÚÓk ·LÁ�‰a¯‰ Ïˆ‡ ‡ÏÙ� ¯·c ÈzÚÓML ÈÙk ‡e‰Â , ∆¿»ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆«¿≈
,Ì‰aL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz‰Óe ,ÊÏÚa È„ÈÒÁÓ(‡"ËÈÏL „ÏÂ�È¯b ·˜ÚÈ Èa¯ ˜Ècv‰ ÔB‡b‰ ‡e‰ Ì‰Óe) ≈¬ƒ≈∆¿≈««¿ƒ≈¬»ƒ∆»∆≈∆«»««ƒ«ƒ«¬…¿ƒ¿«¿¿ƒ»

¯ËÙ� „"�¯˙ ˙�La ¯L‡kL ,Ì‰È�Èa Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓe Ïa˜Ó ¯·c ‡e‰L ÈÏ e¯Ó‡Â¿»¿ƒ∆»»¿À»¿À¿»¿»«≈≈∆∆«¬∆ƒ¿«ƒ¿«
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רּבא ְִַָָאדרא קסב

וכנׁש מּמֹוחא, דנטיף נּוקּבא ּבמֹוחא.(ובטׁש)ּבההּוא ְְְְְְִִַַַָָָָָָ
ואתחּמם, חֹוטמא, ואתזער דחֹוטמא. ּבנּוקבי ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָונפיק

ּומתעריןואתקמט)ס"א( נּוקבין, מאיּנּון ּותננא אׁשא ונפיק ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ
ע"ב) קל"ח נּוקמין.(ד� ועביד ּגבּוראן, ְְְִִָָָּכל

ההּואועד סליק ּותננא, אׁשא נּוקבין מאיּנּון נפקין לא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
דמֹוחא ּבריחא ּובטׁש לעיּלא, בריׁשאס"א(קלא ְְְְֵֵֵַָָָָָָָ

תננאבמֹוחא) מּנחירֹוי ונפק מעּיינין, ּדמעין ּתרין ונגּדין , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
לבר. לֹון דנגיד קלא ּבההּוא ְְְְִֶַַָָָָואׁשא,

ּומּתערןּבההּוא אתמּׁשכאן ּבאּודנין, דעייל קלא ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
וּיׁשמעמתערבין)ס"א( ּכתיב, ּכְך ּבגין האי, ּכּולי ְְְְְִִִִִֵַַַַָ

ּבה יי. אׁש ּבם וּתבער אּפֹו וּיחר ׁשמיעהיי היא ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

˜Ècˆ ¯ÎÊ Á˜¯ ÚLB‰È Èa¯ LB„w‰ ÔB‡b‰ ‡e‰ ,ÊÏÚa È„ÈÒÁ ÏL È�M‰ ¯"BÓ„‡‰»«¿«≈ƒ∆¬ƒ≈∆¿«»«»«ƒ¿À«…«≈∆«ƒ
Á˜¯ ·c ¯ÎNNÈ Èa¯ LB„w‰ ÔB‡b‰ ‡e‰ ,B�a ÂÈÏÚ ¯Ó‡ ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ‰Î¯·Ï‰È‰L ÈÓ) ƒ¿»»«ƒ¿«¿≈»«»»¿«»«»«ƒƒ»¿»……«ƒ∆»»

(ÊÏÚa È„ÈÒÁ ÏL ÈLÈÏM‰ ¯"BÓ„‡‰ Ck ¯Á‡‡lL ,ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÚLB‰È Èa¯ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ««»»«¿«¿ƒƒ∆¬ƒ≈∆¿∆»«»ƒ«ƒ¿À««ƒ¿«¿≈∆…
B¯B„a „ÈÁÈ B˙¯e·˜ ˙·vÓ ÏÚ ÂÈÏÚ e·zÎÈÈa¯ ÔBL‡¯‰ ¯"BÓ„‡‰ ‡e‰ ,ÂÈ·‡ ÏÚ e·˙kL ÈÙk) ƒ¿¿»»««∆∆¿»»ƒ¿¿ƒ∆»¿«»ƒ»«¿»ƒ«ƒ

(B¯B„a „ÈÁÈ B˙¯e·˜ ˙·vÓ ÏÚ e·˙kL ,‰Î¯·Ï LB„˜Â ˜Ècˆ ¯ÎÊ Á˜¯ ÌBÏL ¯N‡Ï ÂÈÏÚ Ï·‡ , «»…«≈∆«ƒ¿»ƒ¿»»∆»¿««∆∆¿»»ƒ¿¬»»»…
,Ôk e·zÎÈ„ÈÁi‰ ‡e‰Â ,„„‚·a ‡ˆÓp‰ ÌÈiÁ ÛÒBÈ Èa¯ ‡e‰ ‰f‰ ¯Bca „ÈÁi‰L È�tÓ ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆«»ƒ««∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»¿«¿«¿«»ƒ

.B¯B„a‡Ï ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ Á˜¯ ÚLB‰È Èa¯ ÏL B˙¯e·˜ ˙·vÓ ÏÚL ‰È‰ ˙Ó‡a CÎÂ ¿¿»∆¡∆»»∆««∆∆¿»∆«ƒ¿À«…««ƒ¿«¿≈…
B¯B„a „ÈÁÈ e·˙k(ÌÒ¯ÙÓk ,‰Ê ÈepÎÏ Èe‡¯ ‰È‰ ¯ÚLÏ ÔÈ‡L B˙l„b „vnL ˙B¯ÓÏ)‰Ê ˙ÓÁÓe , »¿»ƒ¿«¿∆ƒ«¿À»∆≈¿«≈»»»¿ƒ∆«¿À¿»≈¬«∆

˜Ècˆ ¯ÎÊ Á˜¯ ·c ¯ÎNNÈ Èa¯ ÈLÈÏM‰ ¯"BÓ„‡‰ ÂÈ¯Á‡ B�a ÏÚ Ìb Ôk e·˙k ‡Ï…»¿≈««¿«¬»»«¿«¿ƒƒ«ƒƒ»¿»……«≈∆«ƒ
˙�L ‰˙È‰L ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ Á˜¯ ÚLB‰È Èa¯ ÏL B˙¯ÈËt ˙�La ,‰p‰Â .‰Î¯·Ïƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿À«…«≈∆«ƒƒ¿»»∆»¿»¿«
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רּבא קסגְִַָָאדרא

מֹוחא אּתער קלא, הּטה(ּכּלא)דההּוא ּכתיב ּתנא, . ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ
ארּכין ּכלֹומר אזנָך, אלףאּודנין)ס"א(אלהי מאה ׁשית . ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ

אּודנין. ּבאּלין ּדּתליין ּדגדפין, מאריהֹון איּנּון ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָרּבֹוא
אזנָך, יי הּטה דאּתמר ּומה יי. אזני אתקרּון ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹוכּלא

אתמר. אּפין ּבזעיר ְְְְִִִֵַַָאזנָך

ּומחמׁשיןמּסטרא אּודנין. תליין דמֹוחא חּללא ּדחד ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ
הּוא דא חּללא, מההּוא ּדנפקין ְְְִִֵַַַָָָָּתרעין

ּבההּואאית)ס"א( ואתּפתח ונפיק ּדנגיד חד, ּתרעא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָ
ּדכּתיב, ּדאּודנא, ãì)נּוקּבא áåéà).ּתבחן מּלין אזן ּכי ְְְְְִִִִִִֶָָָֹ

æ)ּוכתיב íéìäú)ּומּסטרא ּוכליֹות. לּבֹות ּובֹוחן ְְְִִִִֵָָ
ּתרעין ּדחמׁשין חּללא, דההּוא ְְְְְְְִִִַַַַַָָָדאתּפּׁשטּותא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÌÈML Ô·k ,ÈÁ LÈ‡ Ôa‰ ÏÚa ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ÌÈiÁ ÛÒBÈ e�Èa¯ Ê‡ ‰È‰ ,„"�¯˙»»»«≈≈«ƒ≈∆«ƒƒ¿»»«««∆ƒ«¿∆ƒƒ
LÈ‡ Ôa‰ B¯ÙÒ ˙‡ e�Èa¯ ‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ÔÓÊ B˙B‡aL ‡Ït ¯·c ‡e‰Â .ÂÈiÁÏ ‰�L»»¿«»¿¿«∆∆∆¿¿«¬«ƒ…ƒ«≈∆ƒ¿«∆ƒ

.‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ Á˜¯ ÚLB‰È Èa¯ ÂÈÏÚ ÚÓL ÔÎÈ‰Ó Ôk Ì‡Â ,¯B‡Ï ÈÁ‡l‡ ˙‡Ê ÔÈ‡ «»¿ƒ≈≈≈»»«»»«ƒ¿À«…«≈∆«ƒƒ¿»»≈…∆»
.BÙBÒ „ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ ÂÈÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰ e�Èa¯ ÏL B˙eLÈ¯Ùe B˙M„˜ B˙‡¯ÈÂ B˙¯BzL∆»¿ƒ¿»¿À»¿ƒ∆«≈»«¿ƒƒ»»ƒ»»¿«

B˙¯B˙·e È�BÏÙa e¯‰f‰ ÂÈÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓ eÈ‰ ‡ÚÈ˜¯c ‡z·È˙Óa Ì‚Â16. ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»

ÈÏ‡Ò ‡aa ‡�„ÈÒ ¯Ùqa ·˙k :„ÈÚÓ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‡¯ÈÂ˜qÓ ˜ÁˆÈ LB„w‰ e�Èa¯ .16«≈«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»≈»≈≈ƒ»««≈∆ƒ¿»«»»ƒ
(Ê"¯ „enÚ)„Á‡ Èk ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ LËÈÈc e‰iÏ‡ ÛÒBÈ „ÈÒÁ‰ ·¯‰ ¯tÒ :B�BLÏ ‰ÊÂ «¿∆¿ƒ≈»«∆»ƒ≈≈ƒ»«¿≈∆«ƒƒ¿»»ƒ««

,ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‡¯ÈÂ˜qÓ ˜ÁˆÈ Èa¯ ,ÌÈÓÒ¯ÙÓ‰ Ì"È¯BÓ„‡‰Ì"È¯BÓ„‡‰ ÈÏB„bÓ „Á‡ ‰È‰L) »«¿ƒ«¿À¿»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈»¿»≈»≈»≈∆»»∆»ƒ¿≈»«¿ƒ

(ÌÒ¯ÙÓk ÔBÈÏÚ È„ÈÒÁÓ .‡e‰‰ ¯Bca,ÌÈÓÎÁ‰ Ïk ˙BlÙz ˙‡ ˙B‚ÈOÓe ÚÈ˜¯Ï ˙BÏBÚ ÂÈ˙BlÙz Èk ,¯Ó‡ , ««≈¬ƒ≈∆¿«¿À¿»»«ƒ¿ƒ»»»ƒ««ƒ∆¿ƒ»«¬»ƒ
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רּבא ְִַָָאדרא קסד

מתּפּׁשט ׁשארי, ּדלּבא ּבאתר בגּופא, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּדאתּפּׁשטּותא
ּבחינה, ביּה קרי ואּודנא ּתרעין, דחמׁשין חּללא ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָההּוא
מתּפּׁשטין. חד ּדמאתר מּׁשּום ּבחינה, ביּה קרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּובלּבא

דחמׁשיןס"א( חללא ּדההּוא דאתּפׁשטּותא ּומּסטרא דאּודנא נּוקבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָבההּוא

ביה קרי באּודנא ּדא ועל ׁשארי ּדלּבא באתר ּבגּופא אתּפׁשט ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָתרעין

לּבֹות ּבֹוחן ּוכתיב ּתבחן מּלין אזן ּכי דכתיב בחינה ביה קרי ּובלּבא ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבחינה

מתּפׁשטין). חד ּדמאתר מׁשּום ְְְְֲִִִֵַַָָּוכליֹות

אבחיןּתאנא דא דאּודנא ּכמה דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָ
אית אּפין ּדבזעיר ּכּלא. ּכְך ּביׁש, ּובין טב ְְִִִִֵֵֵַַַָֹּבין

ּוׂשמאלא. ימינא ּוביׁש. ּדטב והאיסטרא ודינא. רחמי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
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וּבחללא ּבמֹוחא ּדאתּכליל ּומּׁשּום ּבמֹוחא ּכליל ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָאּודנא
ביּה קרי ּובאּודנא ּביּה. דעייל ּבקלא אתּכליל ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָחד
הבן ּכלֹומר, ׁשמע: ּבינה. אתּכליל ּובׁשמיעה ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָׁשמיעה.

ּומּליןואסּתּכל)ס"א(אׁשּתכח אתקל. מתקלא ּבחד ּדכּלא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָֹ
ּולאסּתּכלא למׁשמע אתיהבן, ּדמארין למאריהֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאּלין

ְְִַּולמנּדע.

ּכתיב,ּתא â)חזי, ÷å÷áç),'וגֹו יראתי ׁשמעָך ׁשמעּתי יי ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ
קּדיׁשא, נביאה ּדכד אׁשּתמֹודע, קרא ְְְְְִִִַַַַָָָהאי

ּתּקּוניןמהימנא)ס"א( על וקאים וידע, ואסּתּכל, ׁשמע, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּולאתּבר לדחלא הּוא יאּות ּתּמן יראתי, ּכתיב ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאּלין,

אתמר. אּפין ּבזעיר האי ְְִִִֵֵַַַַקּמיּה,
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ׁשניםּכד ּבקרב ּפעלָך יי כתיב. מה וידע אסּתּכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אתר ּובּכל אתמר. יֹומין לעּתיק האי ְְֲִִִֵַַַַַָֹחּייהּו.
ּדל"ת, ּבאלף אֹו זמני, תרי ה"א ּביֹו"ד יי, יי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּדיׁשּתכח,
דעּתיקין. לעּתיקא וחד אּפין, לזעיר חד ה"א, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָויּו"ד

אקרּו. ׁשמא וחד חד, ּדכּלהּו ּגב על ְְְְְְִַַַַַָֻואף

ייותנינן דכּתיב ּבזמנא מּלא. ׁשם אקרי אימתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ
ּדכּלא, דעּתיק מּלא ׁשם הּוא ּדהאי ְְְֱִִֵֵַַָָֹֹאלהים.
לא ּוׁשאר אקרי. מּלא ׁשם הּוא וכּלא אנּפין. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹודזעיר

דאֹוקימנא, ּכמה מּלא, ׁשם á)אקרי úéùàøá)יי וּיּטע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ
יי אתר, ּובכל ּגנּתא. בנטיעֹות מּלא ׁשם ְְְְֱֲִִִִֵֵָָָָָֹאלהים,
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ÔÁ·ÏÂ ˙B‡¯Ï e‡aL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‰a¯‰ eÈ‰ ‰p‰Â [B˙B‡ Èz�Áa Ôk Ìb ÔËw‰ È�‡Â]«¬ƒ«»»«≈»«¿ƒ¿ƒ≈»«¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆»ƒ¿¿ƒ¿…
‰„e‰È Èa¯ ÔB‡b‰ ÛÒBÈ ˙¯t ˙·ÈLÈ L‡¯ Ô¯Ó ‰È‰ Ì‰È�È·e ,‰f‰ ‡Ït‰ „Ïi‰ ˙‡∆«∆∆«∆∆«∆≈≈∆»»»»…¿ƒ«…»≈«»«ƒ¿»
e‰iÁÈÂ e‰¯ÓLÈ ÌM‰ ÌÏ‡Ò ÚLB‰È Èa¯ ÈtÓ ÈzÚÓML ÈÙÎe ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ‰˜„ «̂¿»≈∆«ƒƒ¿»»¿ƒ∆»«¿ƒƒƒ«ƒ¿À«»≈«≈ƒ¿¿≈ƒ«≈

(ÌÈL„Á‰ ÌÈiÁ ÛÒBÈ e�Èa¯ È·˙k ˙‡ ¯B‡Ï ‡ÈˆBn‰). «ƒ»∆ƒ¿≈«≈≈«ƒ«¬»ƒ

ּומקסא) הראׁשֹונים ּכתֹורת היא רּבינּו ׁשל ּבּׁשמיםּתֹורתֹו ּורצּויה ּבלת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
e‰iÁÈÂ e‰¯ÓLÈ ÌM‰ Ô‰k ·˜ÚÈ Èa¯ ÈtÓe("Ï‡¯NÈ ÁÈN" ÌÈ¯ÙÒ ˙‡ˆB‰ ÏÚa)¯L‡ , ƒƒ«ƒ«¬……≈«≈ƒ¿¿≈ƒ«≈««»«¿»ƒƒ«ƒ¿»≈¬∆

‡ÏÙn‰ „Ïi‰ ˙‡ ÔÁa ‡e‰L „ÈÚ‰L ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ‰˜„ˆ ‰„e‰È Èa¯ ÔB‡b‰ ÈtÓ BÚÓL¿»ƒƒ«»«ƒ¿»«¿»«ƒ¿«¿≈∆≈ƒ∆»«∆«∆∆«À¿»
Ú„È B˙B‡ Ì‚Â ÈÁ LÈ‡ Ôa‰ ¯ÙÒ ÏÚ Ìb ‡e‰‰‰„e‰È ‰È¯‡ Èa¯ ÔB‡b‰ Ô¯Ó ÈtÓ ÈzÚÓL ÔÎÂ) «««≈∆«∆ƒ«¿«»«¿≈»«¿ƒƒƒ»»«»«ƒ«¿≈¿»
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בכללא. הּוא ּכּלא יי, יי מּלא. ׁשם אתקריא ְְְְְֱִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאלהים,
ּבכּלא. רחמין אּתערּון זמנא ְְְְֲִִִַַָָָֹוההּוא

מאןיי אתמר. יֹומין לעּתיק חּייהּו, ׁשנים ּבקרב ּפעלָך ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשנים איּנּון ׁשנים, ּבקרב אּפין. זעיר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּפעלָך.
עֹולם. ׁשנֹות אקרּון ולא קדם, ימי ּדאקרּון ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָקדמֹונּיֹות,
ימי אּלין עֹולם ׁשנֹות קדם. ימי איּנּון קדמֹונּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשנים
קדמֹונּיֹות. ׁשנים ׁשנים. מאן ׁשנים, בקרב והכא ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָעֹולם.
דיליּה נהירּו ּדכל אּפין. לזעיר חּייהּו למאן. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָחּייהּו
חּייהּו. אמר ּכְך ּובגין אתקּיימּו, קדמֹונּיֹות ׁשנים ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמאיּנּון
דעּתיקא עּלאה חסד לההּוא ּתזּכֹור, רחם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּברֹוגז
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חודשי לימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ב יום



רּבא ְִַָָאדרא קסח

ּדבעי למאן לכּלא, רחמין אּתער ּדביּה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹּדעּתיקין,
לרחמא. ּדיאֹות ּולמאן ְְְְֲֲֵַַַָָלרחמא,

ּולכלּתאנא, ׁשמיא, עלי אסהדנא ׁשמעֹון, רּבי אמר ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
אּלין, מּלין ּדחּדאן קיימין. ּדעלנא ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאּלין
עּלאה ּפרֹוכּתא ּובגֹו מּלי, ּבלּבאי וחּדאן עלמין. ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻּבכּלהּו
עּתיקא להּו וגניז וסּלקין, מתטּמרין, עלנא, ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָדפריסא
לא למּללא, ׁשרינא וכד מּכּלא. וסתים ּגניז ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹדכּלא,
הכא. מתערין קּדיׁשין מּלין הני ּדכל חברּיא, ידעין ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָהוֹו
עּמכֹון, חּולקי וזּכאה דהכא. חברּייא חּולקיכֹון ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָזּכאה

דאתי. ּובעלמא ּדין ְְְְְֵֵָָָָָּבעלמא

ואמר,ּפתח ׁשמעֹון ã)רּבי íéøáã)ּביי הּדבקים ואּתם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
כיׂשראל, קּדיׁשא עּמא מאן וגֹו'. ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹאלהיכם

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּבספרסב) ׁשעֹוסק מי וכל אמת, ּתֹורת ותֹורתֹו ּבּׁשמים, נתקּבלה רּבינּו ׁשל הּבןּתֹורתֹו ׁשל יו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אמת ּבתֹורת הּוא עֹוסק חי ְֱִֵֶַַאיׁש

‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ‰˜„ˆ ‰„e‰È Èa¯ BÏ ¯Ó‡L ¯Á‡lL ,ÈÏ ¯Ó‡ ÌÏ‡Ò ÚLB‰È Èa¯Â¿«ƒ¿À«»≈»«ƒ∆¿««∆»««ƒ¿»«¿»≈∆«ƒƒ¿»»
‰„e‰È Èa¯ BÏ ¯Ó‡Â ÛÈÒB‰ ,BÚ„ÈÂ ÈÁ LÈ‡ Ôa ¯Ùq‰ ÏÚ „Ïi‰ ˙‡ ÔÁa BÓˆÚ ‡e‰L∆«¿»«∆«∆∆««≈∆∆ƒ«ƒ»ƒ¿»««ƒ¿»

„ÓÏ� BÊ ‰‡ÏÙ� ‰c·ÚnL ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ‰˜„ˆ,ÌÈÓMa ‰Ïa˜˙� e�Èa¯ ÏL B˙¯BzL «¿»≈∆«ƒƒ¿»»∆≈À¿»ƒ¿»»ƒ¿«∆»∆«≈ƒ¿«¿»«»«ƒ
.˙Ó‡ ˙¯B˙a ‡e‰ ˜ÒBÚ ÈÁ LÈ‡ Ôa‰ ÏL ÂÈ¯ÙÒa ˜ÒBÚL ÈÓ ÏÎÂ ,˙Ó‡ ˙¯Bz B˙¯B˙Â¿»«¡∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»»∆«∆ƒ«≈¿«¡∆
e‰¯ÓLÈ ÌM‰ ÌÏ‡Ò ÚLB‰È Èa¯ ÏÚ ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ ‰˜„ˆ ‰„e‰È Èa¯ „˜t ÔÎÏÂ¿»≈»««ƒ¿»«¿»≈∆«ƒƒ¿»»««ƒ¿À«»≈«≈ƒ¿¿≈
ÌÈiÁ ÛÒBÈ e�Èa¯ È·˙ÎÂ È¯ÙÒ ˙Òt„‰a ˜qÚ˙‰Ï BÁk ÏÎa ÏczLÈÂ ˜ÒÚiL ,e‰iÁÈÂƒ«≈∆«¬…¿ƒ¿«≈¿»…¿ƒ¿«≈¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈«≈≈«ƒ

חודשי לימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ג יום



רּבא קסטְִַָָאדרא

ּבהּו âì)ּדכּתיב íéøáã)ּדכּתיב כמֹוָך, מי יׂשראל אׁשריָך ְְְְְִִִִִִֵֶַָָ
(åè úåîù)ּדאתּדּבקּותא מּׁשּום יי. באלם כמכה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹמי

הּוא דאתידלהֹון ּובעלמא דין. בעלמא קּדיׁשא בׁשמא ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
מהכא. ע"א)יּתיר קל"ט מּניּה,(ד� מתּפרׁשן לא ּדהתם ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

דכתיב הּוא הדא צּדיקּיא, ּביּה דצרירין צרֹורא ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמההּוא
ביי אּלא ליי, הּדבקים ּכתיב ולא ּביי, הּדבקים ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואּתם

ַָמּמׁש.

ּדעּתיקאּתאנא, עּלאה, יּקירא ּדיקנא מן נחית ּכד ְְִִִִִִַַַָָָָָָָָ
דרבּות מׁשחא מּכּלא, וטמיר סתים ְְְִִִִִִַָָָָָֹקּדיׁשא,
ּדיקנא אתּתּקן אּפין. דזעיר לדיקנא ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָקּדיׁשא,
יּקירא ּדיקנא דנהיר ּובׁשעתא תּקּונין. ּבתׁשעה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָדיליּה,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÏL B˙¯Bz Èk ,Bˆ¯Óe B�B‰ Ïk ˙‡ ‰Êa ÚÈ˜LÈÂ ,¯B‡Ï Ì‡ÈˆB‰Ïe ÈÁ LÈ‡ Ôa‰ ÏÚa«««∆ƒ«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿∆∆»ƒ¿ƒ»∆
.ÌÈÓMa ‰Èeˆ¯e ˙Ïa˜Óe ‡È‰ ˙Ó‡ ˙¯Bz e�Èa¯LÈ‡ Ôa‰ È˜Òt ˙B¯ˆB‡" ˙Óc˜‰ CBzÓ ˜˙Ú�) «≈«¡∆ƒ¿À∆∆¿»«»«ƒ∆¡«ƒ«¿»«¿ƒ¿≈«∆ƒ

(˙BÙÒB‰Â ˙B¯Ú‰ ÌÚ "ÈÁ«ƒ∆»¿»

יב פרק

ּבׁשּבתסג) ּבּתֹורה לחּדׁש צריך אחד Ú''‡]ׁשּכל ‚''Ú˜ Û„ - '‚ ˜ÏÁ ¯‰ÂÊ] ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
.‡LÈc˜ ‡nÚ ÏÚ ‡ÈÈ¯LÏ ÔÈzÁ� ÔÈ˙ÓL� ‡˙aL ÏÈÈÚ „k ,ÈÊÁ ‡z,‰‡¯Â ‡·] »¬≈«»≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿»««»«ƒ»

[˘Â„˜‰ ÌÚ ÏÚ ˙Â¯˘Ï ˙Â„¯ÂÈ ˙Â¯˙È ˙ÂÓ˘� ˙·˘‰ Ò�Î�˘ÎÔÈ˜lÒ ‡Èi˜Ècˆc ÔÈ˙ÓL�Â¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»«¿ƒ
.‡lÈÚÏ[ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚Ó ‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÂÚ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÓ˘�Â]˜ÈÙ� „k ¿≈»«»ƒ

,ÔÈ˜lÒ ÔÈ˙ÓL� ,‡˙aL[Ì‰ ÂÏ‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ÂÏÂÚ ˙ÂÓ˘� ˙·˘‰ ‡ˆÂÈ˘Î]e¯‡Lc ÔepÈ‡ «¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»
.Ï‡¯NÈc e‰ÈÈÏÚ[‰¯È˙È ‰Ó˘� ˙�ÈÁ·· Ï‡¯˘È È�· ÏÚ Â¯˘˘ Ì˙Â‡],ÔÈzÁ� ÔÈ˙ÓL�Â »«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ד יום



רּבא ְִַָָאדרא קע

נגּדין אּפין, דזעיר דיקנא ּבהאי ּדעּתיקין, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָדעּתיקא
דיקנא. ּבהאי עּלאה, ּדמׁשחא מּבּועין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּתליסר
נגּדין, ּומּניּה ּתּקּונין. ּותרין עׂשרין ּביּה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָּומׁשּתכחין

אתוון ּותרין קּדיׁשא.דאֹורייתא)ס"א(עׂשרין ּדׁשמא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
קּדיׁשאנ"א( בׁשמא הּוא דילהֹון ּדאתדּבקּותא מׁשּום דאתי, ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּובעלמא

מההּוא מתּפרׁשין לא דהתם מהכא יּתיר דאתי ּובעלמא דין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָָבעלמא

ּביי הּדבקים ואּתם דכתיב הּוא הדא צּדיקּייא ּביה דצרֹורין דחיי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָצרֹורא

מי ּוכתיב ּביי נֹוׁשע עם כמֹוָך מי יׂשראל אׁשריָך כתיב עלייכּו מּמׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּביי

יקרא ּולאֹוקיר למלּכא לאּוקֹורי דעּתא אתּכוונּו הׁשּתא יי ּבאלים ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָכמֹוָך

בט' קּדיׁשא דיקנא עּלאה דיקנא מתּתּקן ּתנא דמלּכא, קּדיׁשא ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָדדיקנא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

[Ì‰ ÂÏ‡Â ,‰ËÓÏ ˙Â„¯ÂÈ ˙ÂÓ˘�Â].‡Èi˜Ècˆc ÔÈ˙ÓL� ÔepÈ‡Ï˘ ˙ÂÓ˘�‰ Ì˙Â‡] ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ«»
„ˆ‰.[ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ËÓÏ ˙Â„¯ÂÈ ‰˙Ú ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ÂÏÚ˘ ÌÈ˜È

.Ï‡¯NÈc e‰ÈÈÏÚ e¯‡Lc ÔÈ˙ÓL� e‰lk ÔÈ˜lÒc ÔÂÈkÂ¯˘˘ ˙ÂÓ˘�‰ ÏÎ ÂÏÚ˘ ÔÂÈÎ] ≈»¿«¿ƒÀ¿ƒ¿»ƒ¿»»«¿¿ƒ¿»≈
[,Ï‡¯˘È È�· ÏÚ,‡LÈc˜ ‡kÏÓ Èn˜ ‡�˜ei„a ÔÈÓÈÈ˜Â È˜ÏÒÈ�ÙÏ ˙Â„ÓÂÚÂ ˙ÂÏÂÚ Ì‰] «¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»
[˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰‡ÓÏÚ ‡e‰‰a eÎÏ ‰Â‰ ‡LecÁ È‡Ó ,e‰lÎÏ ÏÈ‡L ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»ƒ¿À¿«ƒ»¬»¿¿«»¿»

.‡˙ÈÈ¯B‡a,‰¯Â˙· ÔÂ˙Á˙‰ ÌÏÂÚ· ÌÎÏ ‰È‰ ˘Â„ÈÁ ‰Ó ÌÏÂÎ ˙‡ Ï‡Â˘ ‰"·˜‰Â] ¿«¿»
È˘Â„ÈÁ· ‰˜ÏÁ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ,˙·˘ ·¯Ú· ‰ËÓÏ ‰Ó˘�‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙„¯ÂÈ ‰Ê ÌÚËÓ ÈÎ
˘Â„ÈÁ· ‰ÈÙÂÈÂ ‰�Â˜È˙ Â‰ÊÂ ,‰È˙Â„ÂÒÂ ‰¯Â˙· ˜ÏÁ ÂÏ ‰È‰È ‡Ï˘ ‰Ó˘� ÔÈ‡˘ ,‰¯Â˙‰

[ ÔÎÏ ,‰¯Â˙‰ ˙Â„ÂÒ ÈÂÏ‚Â.dÈn˜ ˙¯Ó‡ ‡˙ÈÈ¯B‡c ‡Le„Ác Ô‡Ó e‰È‡ ‰‡kÊÈ¯˘‡] «»»ƒ«¿ƒ»¿«¿»«¿««≈
[ÂÈ�ÙÏ ‰¯Â˙ È˘Â„ÈÁ ˙¯ÓÂ‡˘ ‰Ó˘�Ï„È·Ú ‰Â„Á ‰nkÌ¯Â‚Â ‰˘ÂÚ ‰ÁÓ˘ ‰ÓÎ] «»∆¿»»ƒ

ח ודשילימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ה יום



רּבא קעאְִַָָאדרא

עּלאה יּקירא דיקנא מן נחית וכד אנּפין דזעיר דיקנא איהּו ודא ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָתּקּונין

ּדמׁשחא מּבּועין י"ג נגּדין אנּפין דזעיר דיקנא בהאי קּדיׁשא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָדעּתיקא

אתוון כ"ב נגּדין ּומּניּה תּקּונין כ"ב ּביה ּומׁשּתּכחין דיקנא בהאי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָעּלאה

קּדיׁשא). ְִִַָָּדׁשמא

ׁשלמהואם אמר ולא אׁשּתכח, לא ּדיקנא ּתאמר ְְְְְְִִִַַַָָָֹֹֹֹ
äאּלא íéøéùä øéù)(.דיקנא)לחייו קארי אּלא(ולא ְְְִֵֶֶָָָָָָָ

וגניז, דאטמר מה ּכל דספרא, ּבצניעּותא תאנא ְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָהכי
עּלאה הוי מּלה ההּוא אתּגלייא. ולא אדּכר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָולא

מּכּלא, וגניז.(מּׁשּום)ויּקירא סתים הּוא ּדא ּובגין ְְְִִִִִִַָָָָָֹ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

[ÈÎ ,‰ÏÚÓÏ,dÈÏÈc ‡ÈÏÓÙÏ LÈ�k ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜‡ÈÏÓÙ‰ ˙‡ ÛÒ‡Ó ‰"·˜‰] ¿»¿ƒ»ƒ¿»«¿»ƒ≈
[,ÌÈÎ‡ÏÓ‰Â ˙Â�ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÓ˘�‰ Ì‰˘ ,ÂÏ˘˙¯Ó‡c ,‡˙ÈÈ¯B‡c ‡LecÁ eÚÓL ,¯Ó‡Â¿»«ƒ¿ƒ»¿«¿»¿«¿«

,È�BÏÙc ‡c ‡˙ÓL�Ï˘ ÂÊ ‰Ó˘� ˙¯ÓÂ‡˘ ‰¯Â˙‰ È˘Â„ÈÁ ˙‡ ÂÚÓ˘ ,Ì‰Ï ¯ÓÂ‡Â] ƒ¿¿»»ƒ¿ƒ
[,È�ÂÏÙ ˘È‡.Èz·È˙Ó È¯˙a ‰lÓ ‡È‰‰ ÈÓ˜eÓ e‰lÎÂÌÈÓÈÈ˜Ó ‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙ‰ ÏÎÂ] ¿À¿¿≈«ƒƒ»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

Í‡ÏÓ Ï˘ ‰·È˘È·Â ‰"·˜‰ Ï˘ ‰·È˘È· ,˙Â·È˘È È˙˘· ,‰¯Â˙‰ È˘Â„ÈÁ È¯·„ ˙‡
[,Ë"ËÓ.‰lÓ ‡È‰‰Ï ÌÈ˙Á ,‡lÈÚÏ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ,‡z˙Ï ÔepÈ‡,‰ËÓÏ Ì‰] ƒ¿«»¿¿»¿ƒ¿≈»»ƒ¿«ƒƒ»

.[˘Â„ÈÁ‰ Â˙Â‡Ï ÌÈÎÒÓ ‡Â‰ ¯ÓÂÏÎ ,‰¯Â˙ È¯·„‰ Ì˙Â‡ ÏÚ Ì˙ÂÁ ‰ÏÚÓÏ ‰"·˜‰Â
˙ÈÈ¯B‡a LcÁ˙‡ ‰lÓ „k ,ÈÊÁ ‡z,‡[,‰¯Â˙· ˘Â„ÈÁ ‰ÊÈ‡ ˘„Á˙�˘Î ,‰‡¯Â ‡·] »¬≈«ƒ»ƒ¿¬»¿«¿»

.‡lÈÚÏ È˜ÏÒÂ ,ÔÈz„Á ÔÈlÓ ÔepÈ‡a ˙˜qÚ˙‡ ‡˙aLa ‡zÁ�c ‡˙ÓL�Â‰„¯È˘ ‰Ó˘�Â] ¿ƒ¿¿»¿«¿»¿«¿»ƒ¿«¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿«¿≈¿≈»
[Ê‡ ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÂÚ ˙·˘ È‡ˆÂÓ·Â ,ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯·„ Ì˙Â‡· ‡˜ÒÚ˙� ˙·˘·‡ÈÏÓt Ïk»»«¿»

חודשי לימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ו יום



רּבא ְִַָָאדרא קעב

מּכל ויקירּותא ּוׁשלימּותא, ׁשבחא ּדהּוא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָודיקנא
אתּגלייא. ולא קרא, ּגנזיּה ְְְְְְִֵַַַָָָָּפרצּופא,

דפרצּופאותאנא, ׁשלימּותא דאיהּו דיקנא האי ְְְְְְִִֵַַָָָָָ
מאּודנֹוי, נפיק אּפין, דזעיר ְְְִִִִֵֵַַָָוׁשּפירּותא
תקרּובא מאי דבּוסמא. ּבתקרֹובא וחפי, וסליק ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָונחית

אמר דאּת ּכמה ä)ּדבּוסמא. íéøéùä øéù)כערּוגת לחיו ְְְְְְֲֵַַַָָָָָ
ערּוגֹות)הּבוׂשם האי(ולא אתּתּקן תּקּונין, ּבתׁשעה . ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹ

ּבׂשערי אנּפין. ּדזעיר מּתתקנא(ּדדיקנא)דיקנא אּוכמי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּדכּתיב, למחזי. ׁשּפיר ּתּקיף ּכגּבר ׁשּפיר. (øéùבתּקּונא ְְְְֱִִִִִִִֵֵַַַָָ

(ä íéøéùä.ּכארזים ֲִָָָּבחּור

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,‰lÓ ‡e‰‰Ï ÔÈ˙ÈÈˆ ,‡lÈÚÏc[,‡Â‰‰ ‰¯Â˙‰ ¯·„Ï ÌÈ·È˘˜Ó ‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙ‰ ÏÎ] ƒ¿≈»«¿ƒ¿«ƒ»
L„w‰ ˙BiÁÂ[,‡"Ê„ Ì"˙‚Á „‚�Î ÌÈÙ�Î Ú·¯‡ Ì‰Ï ˘È˘ ‡"Ê „ˆÓ˘ ˘„Â˜‰ ˙ÂÈÁÂ] ¿««…∆

,ÔÈt„‚a ÔÈ·¯˙Ó[,ÌÈÙ�Î ˘˘· ˙ÂÓÏ˘�˘ ,Ô‰ÈÙ�Î· ˙Â·¯˙Ó Ì‰].ÔÈt„‚a ÔLaÏ˙Óe ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ
ÌÈÈ˙˘·Â ÂÈÏ‚¯ ‰ÒÎÈ ÌÈÈ˙˘·Â ÂÈ�Ù ‰ÒÎÈ ÌÈ˙˘· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,Ô‰ÈÙ�Î· ˙Â˘·Ï˙ÓÂ]

.[ÛÙÂÚÈ
,ÔÈ˜˙LÂ ÔÈ·z ‡ÏÂ ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ÔBÏ ÏÈ‡L „ÎÂ˙‡ ‰"·˜‰ Ï‡Â˘˘ÎÂ] ¿«»ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

[,˙Â˜˙Â˘Â ˙Â·È˘Ó Ô�È‡Â ‰¯Â˙· Â˘„ÈÁ Ì‡ ˙ÂÓ˘�‰,·È˙k ‰Ó L„w‰ ˙BÈÁ ÔÈ„k¿≈««…∆«¿ƒ
[˘„Â˜‰ ˙ÂÈÁ· ·Â˙Î ‰Ó Ê‡](‰Î ‡ Ï‡˜ÊÁÈ)Ì„ÓÚa˙Â„ÓÂÚ ˙ÂÓ˘�‰˘Î ˘Â¯ÈÙ] ¿»¿»
[Ê‡ ,‰¯Â˙ È¯·„Ó ‰˜È˙˘·,Ô‰ÈÙ�Î ‰�Èt¯z](Ï"ˆÎ)[,Ì‰ÈÙ�Î ˙Â˘ÏÁ�Â ˙ÂÙÙÂ¯˙Ó ¿«∆»«¿≈∆

¯Ó‡ z‡c ‰Ók[¯Ó‡�˘ ÂÓÎ](ÊË ·Ï ·ÂÈ‡).„BÚ e�Ú ‡Ï e„ÓÚ ÈkÂ„ÓÚ˘Î 'ÈÙ] ¿»¿«¿»≈ƒ»¿…»

חודשי לימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ז יום



רּבא קעגְִַָָאדרא

ונפיקּתּקּונא מּלעיּלא, ׂשערא מּתתּקן קדמאה. ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ
ונפיק דקרּדינּותא, ּבּוצינא ניצֹוצא ְְְִִִִַַָָָָההּוא
דריׁשא, ׂשערא ּבתחֹות ּובטׁש דכיא, דאוירא ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָמּכללא
דאּודנין פתחא מּקּמי ונחית אּודנין. ּדעל קֹוצין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָמּתחֹות

דפּומא. ריׁשא עד נימי, על ְִִֵֵֵַַָָנימי

דפּומא,ּתּקּונא מריׁשא וסליק ׂשערא, נפיק ּתניינא. ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָ
ונחי דפּומא. דפתחא אחרא ריׁשא תעד ְְְְֲִִֵַַָָָָָ
נימין, על נימין אחרא, ריׁשא עד ּפּומא, ְֲִִִִִֵַַַָָָמּתחֹות

ׁשּפירא. ְִִַָָּבתּקּונא

חֹוטמא,ּתּקּונא דתחֹות מאמצעיתא ּתליתאה. ְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
ארחא, חד נפיק נּוקבין, ּתרין ְְְְִִִֵַָָָמּתחֹות
ּוׁשאר ארחא, לההּוא מליין ּתּקיפין, זעירין ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָוׂשערין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

[·Â˙Î „ÂÚÂ ,‰˜È˙˘·('‰ Á ‰ÈÓÁ�)BÁ˙ÙÎe[,‰¯Â˙ ¯ÙÒ‰ ˙‡].ÌÚ‰ Ïk e„ÓÚÂ�ÈÈ‰„] ¿ƒ¿»¿»»»
.[Â˜˙˘

ּבׁשּבתסד) ּבּתֹורה לחּדׁש צריך אחד ְְְִֵֶַַַָָָָָּכל
,˙aLa ‰¯Bza LcÁÏ CÈ¯ˆ „Á‡ ÏkL ,ÈÁ ¯‰BÊ ¯ÙÒa ·˙kÂÒ"„¯Ùa BzÏBÎÈ ÈÙÏ ¿»«¿≈∆««∆»∆»»ƒ¿«≈«»¿«»¿ƒ¿¿¿«¿∆

dÓLÏ ‰¯Bz ˙"Â˘· ‡·eÓe .Ï"ÊÁ ˙BL¯c·e(·Bh‰ Á"È¯‰ Ô¯ÓÏ ,Á"ˆ ÔÓÈÒ Á"B‡)LcÁM ÈÓ Èk , «¿»¬«»»ƒ¿»ƒ»¿»»»≈«ƒƒ∆ƒ≈
,˙aL „Ú ‰Ùa Ì‡ÈˆBÈ ‡Ï ,‰·˙ÎÂ ,Úe·M‰ CLÓa ‰¯B˙a LecÁ ‰ÊÈ‡BÏ ·LÁ� Ê‡Â ≈∆ƒ¿»¿∆∆«»«¿»¿»…ƒ≈¿∆««»¿»∆¿»

.˙aLa ÌL„ÈÁL¿ƒ¿»¿«»

חודשי לימוד
לחודש יג

שנתי לימוד
אדר ח יום



רּבא ְִַָָאדרא קעד

סֹוחרניּה גיסא, ּומהאי ּגיסא, מהאי מליין ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָׂשערין
אּלא כלל, לתּתא אתחזי לא וארחא ארחא. ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּדההּוא
דׂשפוותן, ריׁשא עד ּדנחית דלעיּלא, ארחא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָההּוא

ארחא. ההּוא ׁשקיעא ְְְִַַָָָָותּמן

וחּפיּתּקּונא וסליק ואתּתּקן, ׂשערא, נפיק רביעאה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
דבּוסמא. דתקרֹובא ְְְְְְִִָָּבעלעֹוי

ּתריןּתּקּונא ואתחזיין ׂשערא, ּפסיק חמׁשאה. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
ורדא ּכהאי סּומקן ּומּכאן, מּכאן ְְִִִַַַָָָָָּתּפּוחין,
ּדמתלהטין עלמין, וׁשבעין ּבמאתן ּומתלהטן ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָסּומקא.

.מנהֹון)ס"א(מּתּמן ְִִַָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

קֹודׁשסה) ּבׁשּבת הּזהר ללמד יעבר ולא ְְְֲִֶַַַַָֹֹֹֹֹחק
‰ÊÂ ,Úe·M‰ ¯„qÓ LB„w‰ ¯‰fa „ÓÏÏ Úe·˜ ¯eÚL ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ˙aL ÌBÈa¿«»…∆ƒ¿∆»∆ƒ»«ƒ¿…«…««»ƒ≈∆«»«¿∆

.¯·ÚÈ ‡ÏÂ ˜Á ÌÎÏ ‰È‰È(ÌÈÏ‰Úˆ ÌLa‰ ˙‚e¯Ú ÏÚaÓ ‰a¯c ‰�Î‰) ƒ¿∆»∆…¿…«¬…¬»»¿«»ƒ««¬««…∆∆ƒ

חּדּוׁשיםסו) חּדׁש ּכאּלּו חׁשּוב מבין ּבאין אף הּקדֹוׁש זהר ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹלּמּוד
LB„w‰ ¯‰fa e¯Ó‡L „Ú ,ÏÚnÓ ÌÈÓMa „‡Ó ·eLÁ ‡e‰L ‰¯Bz ÈLecÁ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ≈»∆»¿…«»«ƒƒ«««∆»¿«…««»
ÔBiˆÏ ¯Ó‡ÏÂ ı¯‡ „ÒÈÏÂ ÌÈÓL ÚË�Ï" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈL„Á ÌÈÓL ‰�BaL∆∆»«ƒ¬»ƒ¿»»«»≈ƒ¿…«»«ƒ¿ƒ…»∆¿≈…¿ƒ
‡e‰Â ,'eÎÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÛzL ‰NÚpL ,ÈnÚ ‡l‡ ÈnÚ È¯˜z Ï‡ ,"‰z‡ ÈnÚ«ƒ»»«ƒ¿≈«ƒ∆»ƒƒ∆«¬∆À»¿«»»¿¿

Ì‚Â .'eÎÂ ˙È¯a‰ Ì‚t ÔBÂÚÏ Ë¯Ù·e ˙‡hÁ ÏÎÏe ÔBÂÚ ÏÎÏ ÏB„b Ôewz¯‰f‰ ¯ÙÒ „enÏ ƒ»¿»»¿»«»ƒ¿»«¬¿««¿ƒ¿¿«ƒ≈∆«…«
„·Ï·e ËÈÚÓn‰ „Á‡Â ‰a¯n‰ „Á‡Â .ÌÈLecÁ LcÁ el‡k ·eLÁ ÔÈ·Ó ÔÈ‡a Û‡ LB„w‰«»«¿≈≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒƒ¿∆»««¿∆¿∆»««¿ƒƒ¿«

.ÌÈÓMÏ BaÏ ÔeÎiL(LecÁ C¯Ú ıÚBÈ ‡Ït) ∆¿«≈ƒ«»«ƒ∆∆≈≈∆ƒ

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר ט יום



רּבא קעהְִַָָאדרא

בסחרניּהּתּקּונא חּוטא כחד ׂשערא נפק ׁשתיתאה. ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָ
נחית ולא דמעֹוי, ריׁשא עד וּתליין ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָּדדיקנא,

טּבּורא. ַַָעד

ּופּומאּתּקּונא ּפּומא, על ׂשערי תליין ּדלא ׁשביעאה. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
בתּקּונא ׂשערי ויתבין סטרֹוי. מּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָאתּפני

ליּה. סחֹור ְְֵסחֹור

ּדיקנא,ּתּקּונא בתחֹות ׂשערי ּדנחּתין ּתמינאה. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ
ׂשערי ּכּלהּו אתחזיא. ּדלא קדלא, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻּדמחּפיין

סטרֹוי. מּכל מליין נימין. על נימין ְְְִִִִִִִִַַָָדקיקין,

איּנּון)ּתׁשיעאה.ּתּקּונא עם ׂשערי נ"א(ּדמתחּברן(מתערבין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ
בׁשּקּולאאתמּׁשכן) כּלהּו מעּלייא,ׂשערי ְְְְְְְִִֵַַַָָָֻ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

עצמֹוסז) ּבפני חּדּוׁש הּוא אֹות ּכל זהר, ְְְְִִִֵֶַַַָֹכׁשּילמד
:B�BLÏ ‰ÊÂ ,'Ó ˙B‡ Úaˆ‡a ‰¯BÓ L„w‰ ˙„B·Úa ‡"„ÈÁ‰ ·˙k¯‰f‰ „enÏ »««ƒ»«¬««…∆∆¿∆¿«¿∆¿ƒ«…«

ÏB„b Ôewz ‡e‰Â B˙‡È¯˜a ‰ÚËiL Û‡Â ¯Ó‡˜ È‡Ó Ú„È ‡Ï ÌbLa 'eÎÂ ÌÓB¯Ó LB„w‰«»¿»¿¿∆«…»««»»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‰ÓLpÏÌL ÌÈ˜Ècˆ ¯B‡a ÔiÚÂ .ÌL ÔiÚ(„"Î ˙B‡):Èk ,‰lÓ ÏÎa ÔiÚÈ ¯‰Ê „ÓÏiLÎe «¿»»«≈»¿«≈¿«ƒƒ»¿∆ƒ¿«…«¿«≈¿»ƒ»ƒ

,BÓˆÚ È�Ùa LecÁ ‡e‰ ˙B‡ Ïk.„BÒ ˜¯ Ì�È‡ ÌÈËeLt ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰Â »ƒƒ¿≈«¿¿«¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«

ÌÈizÓ‡ ÌÈLecÁ ˘„ÁÓ‰L ·˙k ˙ÈL‡¯a ˙L¯ÙÏ ¯‰BÊ‰ ˙Óc˜‰a Èk ,¯ÓBÏ ‰‡¯�Â¿ƒ¿∆«ƒ¿«¿»«««¿»»«¿≈ƒ»«¿«¿«≈ƒƒ¬ƒƒƒ

,ÌÈL„Á ÌÈÓL ‡¯Ba ‰¯Bza(¯Òen‰ ˜ÏÁ ÔBLl‰ ˙¯ÈÓL B¯ÙÒa ÌÈiÁ ıÙÁ‰ B‡È·‰Â)‰p‰ Èk , «»≈»«ƒ√»ƒ∆¡ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ¿¿ƒ««»≈∆«»ƒƒ≈

,ÌzL„ÈÁ ‰Ó ‰ÓLp‰ ˙‡ Ï‡BL ‰"a˜‰ ˙aL·e ‰¯Bz ÈLecÁ LcÁÏ CÈ¯ˆ Ì„‡ Ôa Ïk»∆»»»ƒ¿«≈ƒ≈»¿«»«»»≈∆«¿»»«ƒ«¿∆

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר י יום



רּבא ְִַָָאדרא קעו

ּכּלהּועם)נ"א(עדמּלייא)ס"א( דתליין. ׂשערי איּנּון ְְְְְִִֵַַַַָָֻ
קרבין. נצח מארי ּתּקיף, ּגיּבר ּכחד ׁשּפיר, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָבׁשּקּולא

ּדמׁשחּבתׁשעה מּבּועין ט' ונפקין נגּדין אּלין, ּתּקּונין ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָ
נגּדין רבּות, מׁשח ּומההּוא ּדלעיּלא. ְְְְְִִֵֵַַָָרבּות
אׁשּתכחּו אּלין תּקּונין ּתׁשעה ּדלּתּתא. איּנּון ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָלכל
אתקרי דא, דדיקנא ּתּקּונא ּובׁשלימּות דא. ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָבדיקנא

לתּתא) נׁש קּיימא(ּבר דיקנא ּדחמי מאן ּדכל ּתּקיף. ּגיּבר ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ
ּתּקּונא ּכאן עד תקיפא. ּגבּורה ּביּה ּתלייא ְְְִִִֵֵַַַָָָָָבקּיּומיּה,

אּפין. ּדזעיר עּלאה ְְְִִִִֵַָָָדדיקנא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‰ÏB„b ‰Le·a ‰È‰È LcÁ ‡lL ÈÓe(ÏÈÚÏ ¯‰BÊa ¯‡B·ÓÎ)¯È‰Ê‰ ˙ÈL‡¯a ¯‰BÊa „BÚÂ , ƒ∆…ƒ≈ƒ¿∆¿»¿»¿¿»¿«¿≈¿¿«¿≈ƒƒ¿ƒ
¯‰BÊ‰ ÏÚ ¯Ó‡ ÌÈ˜Ècˆ ¯B‡·e ,e‰˙Ï ÌÈÓL Ï"Á¯ ‡¯Ba ‰ÊaL ,‡ÂL ÈLecÁ È�tÓƒ¿≈ƒ≈»¿∆»∆≈»«ƒ¿…¿«ƒƒ»««««

LB„w‰,BÓˆÚ È�Ùa LecÁ ‡e‰ ˙B‡ Ïk˘¯‰BÊ‰ „enlL ,Ú"ÈÊ ıÚBÈ ‡Ït‰ ·˙kL BÓÎe «»¿»ƒƒ¿≈«¿¿∆»««∆∆≈∆ƒ««
,[ÏÈÚÏ ‰‡¯] ÌÈLecÁ ˘„ÁÓÏ ·LÁ� LB„w‰LB„w‰ ¯‰BÊ „BÓÏÏ ÌÈ·ÈÈÁL e�Ï ‡ˆBÈ «»∆¿»¿¿«≈ƒƒ¿≈¿≈≈»¿«»ƒƒ¿««»

.‰"·˜‰ ˙‡ ÌÈÁnNÓ‰ ,ÌÈizÓ‡ ÌÈLecÁ È‡cÂ Ì‰Â ,L„B˜ ˙aLa¿«»∆¿≈««ƒƒ¬ƒƒƒ«¿«¿ƒ∆

והרּגׁשסח) ּגדֹולה הארה ונמׁשכה טֹוב ריח הּבית ׁשּנתמּלא ּגרם ּבמרֹון הּזהר ספר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלּמּוד
ּביחד אֹותם ׁשּנלמד הרב אמר האדרֹות - להּנׁשמה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול

˙B‡¯Ï Ô�Bk˙Â ‰�az ˙ÙˆÏ BkÚÓ e�ÚÒ� ,Â"Ï Ô"˙ÈÂ ˙�L ,'· ¯„‡Ï '‰ ,'· ÌBÈ ÌBi‰««¬»¿«»«¿≈«ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ≈ƒ¿
˜LÁa ÌL e�„ÓÏÂ 'eÎÂ ÔB¯ÓÏ e�ÎÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,ÏÈÏb‰ ı¯‡a ÌM‰ ÔB„‡‰ È�t ˙‡∆¿≈»»«≈¿∆∆«»ƒ¿««»»«¿¿≈¿¿»«¿»¿≈∆

Èl‰Ó ˙BÚL '„ „Ú ¯‰f‰ ¯ÙÒ ‰ÁÓN·e ‰ÏB„b ‰·‰‡·e ÏB„be�¯ÊÁÂ ,ÏÎ‡Ï e�„ÓÚÂ ,‰Ï »¿«¬»¿»¿ƒ¿»≈∆«…««»≈««¿»¿»«¿∆¡…¿»«¿
„Á‡ ¯ÙÒ ÌL eÈ‰L ÌÈ¯·Á‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ·¯‰ Ô˙pL ÈÙk e�„enÏ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Á‡ ÛÎz≈∆««»¬ƒ»ƒ≈¿ƒ∆»«»«¿»∆»≈«¬≈ƒ∆»»≈∆∆»

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר יא יום



רּבא קעזְִַָָאדרא

ּבריאמר קּום ּבריּה, אלעזר לרּבי ׁשמעֹון ,(קּדיׁשא)רּבי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

דדיקנא ּתּקּונא קּדיׁשא,דמלּכא)נ"א(סלסל ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
אּלין. ע"ב)ּבתּקּונֹוי קל"ט ּפתח(ד� אלעזר, רּבי קם ְְִִִִֵֶַָָָָ

÷çé)ואמר, íéìäú)במרחב ענני יּה קראתי הּמצר מן ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
תּקּונין תׁשעה הכא ּתנא, ּבנדיבים. מּבטֹוח עד וגֹו'. ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָיּה
ּבגין מלּכא, ּדוד אצטריְך ּתּקּונין להני דא. ְְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּדבּדיקנא

עּמין. ולׁשאר מלכין, לׁשאר ְְְְְְִִִִַַַַַָלנצחא

לבתרּתא תּקּונין, תׁשעה הני ּדאמר ּכיון אמרחזי, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
הני אמר, אמילם. ּכי יי בׁשם סבבּוני ּגֹוים ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָּכל
ּגֹוים ּדכל מּׁשּום אצטריכנא. למאי ּדאמינא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָתּקּונין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ È˜ÏÁ ‰È‰Â .¯‰f‰ ÏL‡lÓ˙� ˙BÚL 'Â ÛBÒ·e ,˙BÚL ‰ML „Ú e�„ÓÏÂ ∆«…«¿»»∆¿ƒ≈∆¿≈ƒ¿»«¿«ƒ»»¿»ƒ¿«≈

‰È‰� ‡Ï e‰BÓk ¯L‡ ·BË ÁÈ¯ ˙Èa‰e�ÎÏ‰Â ,‰ÏÈl‰Ó ˙BÚL 'Á „Ú e�„ÓÏÂ .'eÎÂ ««ƒ≈«¬∆»…ƒ¿»¿¿»«¿«»≈««¿»¿»«¿

È�L Ì‡ Èk e��LÈ ‡ÏÂ e�z¯ÓLÓ ÏÚ e�„ÓÚ ˙BÚL È�Lk ÌBi‰ ¯È‡‰L Ì„˜Â .ÔLÈÏƒ…¿…∆∆≈ƒ«ƒ¿≈»»«¿«ƒ¿«¿≈¿…»«¿ƒƒ¿≈

Á"È „Ú „ÓÏÏ e�·LÈÂ ÔÈ˜È˙Âk e�Ïlt˙‰ Á¯Ên‰ È�t ¯È‡‰LÎe .„ÓÏÏ e�·LÈÂ ,˙BÚL»¿»«¿ƒ¿…¿∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¿¿»ƒƒ¿»«¿ƒ¿…«

e�„enÏÏ e�¯ÊÁ e�ÏÎ‡L ¯Á‡Â .‰¯Bz È¯·c ÏL ¯ea„a elÙ‡ ÌÈ˙�Èa ˜ÒÙ‰ ÈÏa ˙BÚL»¿ƒ∆¿≈≈¿«ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿≈»¿««∆»«¿»«¿¿ƒ≈

.'eÎÂ ¯˜aa 'Â ÌBÈ·e .‰ÏÈl‰Ó ˙BÚL 'Á „Ú ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïke�ÈÈ‰ ˙aM‰ ÌBÈ ÏÎ·e »¬ƒƒ«»≈««¿»¿«…∆¿¿»««»»ƒ

¯Ó‡ ˙B¯„‡‰L ,‰ÏÈl‰ Ïk ˙B¯BÓMÓ e�ÈNÚ ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ ‰ÏÈl·e ,¯‰Ê ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ…«««¿»≈»≈«»»ƒƒ¿»««¿»∆»ƒ¿»«

,„ÁÈa Ì˙B‡ „ÓÏpL ·¯‰.‰È‰ ÔÎÂ‰ÏB„b ‰¯‡‰ ‰˙È‰ ˙B¯„‡‰ e�ÏÁ˙‰L ‰ÚL·e »«∆ƒ¿«»¿««¿≈»»¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»∆»»¿»

e�È˙BÓL�a ÏB„b Lb¯‰Â¯a È¯Ó‡Ó e�„ÓÏÂ ,ÌBi‰ ¯B‡Ï CeÓÒ ˙B¯„‡‰ e�¯Ó‚Â ,'eÎÂ ¿∆¿≈»¿ƒ¿≈¿¿»«¿»ƒ¿»¿«¿»«¿««¿≈«

.‰ÏB„b ‰ÁÓNa È‡ÁBÈÈÓÚË ¯ÙÒa Òt„� ,ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ „È ·˙k ,LB„w‰ ÌÈiÁ‰ ¯B‡ ÚqÓ ˙¯b‡) «¿ƒ¿»¿»ƒ∆∆«»««ƒ«»¿«»∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆«¬≈

(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰ È�È�Ú ,ÌÈ‚‰�n‰«ƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ»¿«ƒƒ¿∆«

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר יב יום



רּבא ְִַָָאדרא קעח

ּדאיּנּון תּקּונין, ּתׁשעה דא, דדיקנא ּובתּקּונא ְְְְְְִִִִִִִָָָָָסבבּוני.
יי ּבׁשם דכתיב הּוא הדא עלמא, מן אׁשצינּון יי, ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשם

אמילם. ֲִִַּכי

ּדוד,ותנא אמר תּקּונין ּתׁשעה דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָ
ּדׁשית קּדיׁשא. ּבׁשמא איּנּון ׁשיתא ְְִִִִִַָָָָָהכא,
ּתלתא איּנּון. תרין תימא ואי אדם. ּותלת הוֹו, ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָׁשמהן

הוֹו. אדם ּבכלל נדיבים ּדהא ְְְֲֲִִִַָָָהוֹו,

יּה,ּתנא קראתי הּמצר מן ּדכּתיב: ׁשמהן, ׁשיתא ְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ
אירא, לא לי יי ּתרין. יּה, במרחב ענני ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹחד.
חמּׁשה. ּביי, לחסֹות טֹוב ארּבע. בעֹוזרי, לי יי ְְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָּתלת.
לא לי יי ּדכּתיב: ּתלת, אדם ׁשיתא. ּביי, לחסֹות ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹטֹוב

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּפנאיסט) לֹו יׁש אם הּׁשירים, ׁשיר ואמירת הּטבילה אחר קדׁש ׁשּבת ּבערב ׁשל"ה: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבקּצּור
קּבלה ספר ּבׁשּום אֹו הּקדֹוׁש ּבּזהר מה ילמד ּבבינה הּׁשם ׁשחננֹו מי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹאז

:·˙k ˙aL ˙ÎqÓ ‰"ÏL ¯ev˜·eh‰ ¯Á‡BÏ LÈ Ì‡ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL ˙¯ÈÓ‡Â ‰ÏÈ· ¿ƒ¿»«∆∆«»»««««¿ƒ»«¬ƒ«ƒ«ƒƒƒ≈
.‰Ïa˜ ¯ÙÒ ÌeLa B‡ LB„w‰ ¯‰fa ‰Ó „ÓÏÈ ‰�È·a ÌM‰ B��ÁL ÈÓ Ê‡ ,È‡�t¿«»ƒ∆¬»«≈¿ƒ»ƒ¿…»«…««»¿≈∆«»»

ÌÈiÁ ıÙÁ‰ Ba¯ ÌMÓ ‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊ CBÏa ‰ÓÏL Èa¯ ˜Ècv‰ ÔB‡b‰ ¯Ó‡»««»««ƒ«ƒ¿……¿≈∆«ƒƒ¿»»ƒ≈«∆»≈«ƒ
‰È‰Â ,L¯„Ó Ba¯ Èk ‰Ïa‚‰ ÌeL ÔÈ‡ ¯‰f‰ ¯ÙÒ „enÏ ÏÚL ,‰Î¯·Ï ˜Ècˆ ¯ÎÊıÙÁ‰ ≈∆«ƒƒ¿»»∆«ƒ≈∆«…«≈«¿»»ƒÀƒ¿»¿»»∆»≈

ÌÈ¯eÁ·Ï elÙ‡Â ‰L¯t d˙B‡ ÏL ¯‰f‰ ˙‡ ˙aL Ïk e„ÓÏiL ÌlÎÏ ¯¯BÚÓ ÌÈiÁ.'¯) «ƒ¿≈¿À»∆ƒ¿¿»«»∆«…«∆»»»»«¬ƒ¿«ƒ
(ÛÒBÈ ÔÈ�a ˙BÙÒB‰ ,ÔÈ'ÊBtÓ ‰ÓÏL Ôa ÛÒBÈ. ≈∆¿……ƒƒ»ƒ¿«≈

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר יג יום



רּבא קעטְִַָָאדרא

מּבטֹוח ּביי לחסֹות טֹוב חד. אדם, לי יעׂשה מה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָאירא
ּתלת. ּבנדיבים, מּבטֹוח ּביי לחסֹות טֹוב ּתרי. ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבאדם,

הכא,וּתא אדם ּדאדּכר אתר ּדבכל דמּלה, רזא חזי ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָ
אתחזי. ּדהכי קּדיׁשא. בׁשמא אּלא אדּכר ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלא

אקרי ּדלא ליּה.(הוה)מּׁשּום דאתחזי במה אּלא אדם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
ּדכּתיב, קּדיׁשא. ׁשמא ליּה. אתחזי á)ּומאי úéùàøá) ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

יי ּדהּוא מלא, ּבׁשם האדם, את אלהים יי ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוּייצר
אדּכר לא הכא ּכְך ּובגין ליּה ּדאתחזי ּכמה ְְְְְֱֲִִִִֵֵַָָָָָֹאלהים.

קּדיׁשא. בׁשמא אּלא ְִִֶַָָָָָאדם

יּה,ותנא, במרחב ענני יּה קראתי הּמצר מן ּכתיב ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּדׂשערי עלעֹוי, ּתרי לקביל י"ּה, י"ּה זמני ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵַָָָּתרי

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

יג פרק

נֹותנתע) ׁשהיא הּקּבלה ּבחכמת עֹוסקים ׁשאינם ּתֹורה ׁשל מעלּבֹונּה לּברּיֹות להם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאֹוי
ּבעֹולם לבֹוא הּמתרּגׁשֹות הרעֹות וכל הּגלּות מאריכים הם ּכי לּתֹורה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָּכבֹוד

‰�Ln‰ Le¯Èt ÈÏˆ‡ ‰ÊÂ(· Â ˙B·‡)˙a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ : ¿∆∆¿ƒ≈«ƒ¿»»»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»¿«

:˙¯ÓB‡Â ˙Ê¯ÎÓe ·¯BÁ ¯‰Ó ˙‡ˆBÈ ÏB˜‰¯Bz ÏL d�BaÏÚÓ ˙Bi¯aÏ Ì‰Ï ÈB‡,ÈÏa Èk ≈≈«≈«¿∆∆¿∆∆»∆«¿ƒ≈∆¿»∆»ƒ¿ƒ

˙Le‰ ˜NÂ d˙e�ÓÏ‡ È„‚a ˙L·BÏ ‡È‰ Ìc·Ï ‰È¯etÒ·e ‰ÈËLÙa ÌÈ˜ÒBÚ Ì˙BÈ‰a ˜ÙÒ»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ∆»¿«»ƒ∆∆ƒ¿≈«¿¿»¿««

d˙eÒk,"„BcÓ C„Bc ‰Ó" Ï‡¯NÈÏ e¯Ó‡È ˙Bn‡‰ ÏÎÂe�˙¯BzÓ ÌÎ˙¯Bz ‰ÓÌb ‡Ï‰ , ¿»¿»»À…¿¿ƒ¿»≈«≈ƒ««¿∆ƒ»≈¬…«

.ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ÌÈ¯etÒ ÌÎ˙¯Bz‰fÓ ÏB„b ‰¯Bz ÔBaÏÚ ÔÈ‡,˙Bi¯aÏ Ì‰Ï ÈB‡ ÔÎÏÂ «¿∆ƒƒ¿«¿≈»»≈∆¿»»ƒ∆¿»≈»∆«¿ƒ

Ì‰ Èk ,‰¯BzÏ „B·k ˙�˙B� ‡È‰L ‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁa ÌÈ˜ÒBÚ Ì�È‡Â ‰¯Bz ÏL d�BaÏÚÓ≈∆¿»∆»¿≈»¿ƒ¿»¿«««»»∆ƒ∆∆»«»ƒ≈
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ותליין, אתמּׁשכאן דׂשערי ּומדחמא ּבהּו. ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאתאחדן
ּבׁשמ בעֹוזרי. לי יי אירא. לא לי יי ואמר אׁשארי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָֹ

אדּכר דא, ּובׁשמא קּדיׁשא. דהּוא ּבׁשמא חסר. ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָדלא
ּדתנא הּוא. הכי אדם, לי ּיעׂשה מה ּדאמר ּומה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאדם.
ּבתּקּונֹוי. אתּתקנן ּכד ּדמלּכא, קּדיׁשין ּכתרין איּנּון ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָכל
דמׁשלפא ּומה ּכּלא. דכליל ּדּיּוקנא אדם. ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹאתקרּון
אתקרי דביּה, ּומה וּתערא קּדיׁשא. ׁשמא אתקרי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָבהּו,
דביּה. ּומה דּתערא, ּבכללא אדם ואתקרי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָיהו"ה,

דּביּהס"א( ּומה תערא קּדיׁשא, ׁשּמא אתקרי מתערא דאׁשתליף ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּומה

דּביּה). ּומה תערא ּבכּלא אדם אתקרי יהו"ה ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֹאתקרי
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,ÌÏBÚa ‡B·Ï ˙BLb¯˙n‰ ˙BÚ¯‰ ÏÎÂ ˙eÏb‰ ÌÈÎÈ¯‡Óe�ÏÁ˙‰L ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯kÊpk «¬ƒƒ«»¿»»»«ƒ¿«¿»»»«ƒ¿«¿≈««¬»∆ƒ¿«¿
.ÌBÈ ÏÎa ÊÈ¯În‰ ÏB˜ ˙a ‡e‰ BÓˆÚ ‰ÊÂ ˙‡Ê e�˙Óc˜‰a¿«¿»»≈…¿∆«¿«««¿ƒ¿»

ּדעא) ּדאֹורייתאטּפׁשין סּפּור ּדאיהּו לבּוׁשא, ּבההּוא אּלא מסּתּכלי לא עלמא, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
˙L¯t ¯‰f‰ ¯ÙÒa Ôk Ìb e¯Ó‡ ‰Êa ‡ˆBik ÏÚÂ ,"‡¯˜ ¯ÓB‡ ÏB˜" ˜eÒta ÊÓ¯�Â¿ƒ¿««»≈¿»¿««≈¿∆»¿«≈¿≈∆«…«»»«

E˙ÏÚ‰a(.·"�˜ Ûc)‡‰c ,¯Ó‡c L� ¯a ‡e‰‰Ï ÈÂÂ ,¯Ó‡ ÔBÚÓL Èa¯ :B�BLÏ ‰ÊÂ ¿«¬…¿«¿∆¿«ƒƒ¿»««¿««»¿»«¿»
‡˙ÈÈ¯B‡c ‰lÓ È‡‰ „BÚÂ .ÈËBÈ„‰c ÔÈlÓe ,‡ÓÏÚa ÔÈ¯etÒ ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙‡ ‡˙ÈÈ¯B‡«¿»»»¿«¬»»ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿∆¿≈¿«ƒ»¿«¿»
‰lÓ ‡ÏÂ ,LnÓ ‡˙ÈÈ¯B‡ e‰È‡ ‡Le·Ï ‡e‰‰c ·ÈLÁc Ô‡Óe .e‰È‡ ‡˙ÈÈ¯B‡c ‡Le·Ï¿»¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»«»¿»ƒ»
CÏn‰ „Âc ¯Ó‡ Ck ÔÈ‚ae .È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ dÈÏ ‡‰È ‡ÏÂ ,dÈÁe¯ ÁtÈz ,‡¯Á‡«¬»ƒ«≈¿»¿≈≈»»¿»¿»¿»≈¿ƒ«»«»ƒ«∆∆

ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ(ËÈ˜ ÌÈl‰z)‡Le·Ï È‡‰ ˙BÁ˙c ‰Ó ,'E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ� ‰ËÈa‡Â È�ÈÚ Ïb' : »»«»¿ƒƒ«≈«¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«ƒ¿«¿»
¯etÒ e‰È‡c ,‡Le·Ï ‡e‰‰a ‡l‡ ÈÏkzÒÓ ‡Ï ,‡ÓÏÚc ÔÈLtË .'eÎÂ ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¿≈∆»¿«¿»¿ƒƒ

.'eÎÂ ¯ÈzÈ ‡ÏÂ ,‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿»«ƒ¿
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רּבא קפאְִַָָאדרא

ׂשנאֹויואּלין לאכנעא הכא, ּדוד ּדאמר תּקּונין ּתׁשעה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ליּה ואֹוקיר דמלּכא, ּדיקנא ּדאחיד ּדמאן ְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבגין
עביד מלּכא מלּכא מן דבעי מה ּכל עּלאה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּביקירּו
אזיל גּופא אּלא גּופא. ולא דיקנא, טעמא מאי ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּבגיניּה.

ּגּופא. ּבתר אזיל לא ודיקנא ּדיקנא, ודיקנא(ּבתר מן ול"ג ְְְִִִַַָָָָָָָ
וגופא ּדיקנא)עד בתר דגּופא הדּורא וכל ּגּופא דכל עיּקרא איהּו ְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָ(ּדדיקנא

ּתליא). בדיקנא וכּלא ְְְְִִַָָָָֹאזיל

ּתרין:ּובתרי ּכדקאמרן. חד חׁשּבנא, האי אתי גווני ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ
יּה, במרחב ענני חד. ּיּה, קראתי הּמצר ְִִִֵֶַַַַָָָָָָָמן
ארּבע. אדם, לי ּיעׂשה מה ּתלת. אירא, לא לי ה' ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּתרי.
טֹוב ׁשיתא. בשֹונאי, אראה ואני חמׁש. ּבעֹוזרי, לי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָה'
טֹוב ּתמנייא. ּבאדם, מּבטֹוח ׁשבעה. ּבה', ְְְְֲִִַַַַָָָָָלחסֹות
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dÓˆÚ ¯kÊp‰ ‰L¯ta ‰Êa ‡ˆBik ¯Á‡ ¯Á‡ ÌB˜Ó LÈ „BÚ(:ËÓ˜ Ûc):B�BLÏ ‰ÊÂ ≈»«≈«≈«≈¿∆«»»»«ƒ¿««¿»«¿∆¿
ÁtÈz ,È˙‡˜ „·Ïa ‡¯etÒ ‡e‰‰ ÏÚ ‰‡ÊÁ‡Ï ,‡˙ÈÈ¯B‡c ‡¯etÒ ‡e‰‰c ,¯Ó‡c Ô‡Óe«¿»«¿«ƒ»¿«¿»¿«¬»»««ƒ»ƒ¿«»¬≈ƒ«

.ËBL˜ ‡˙ÈÈ¯B‡ ,‰‡lÚ ‡˙ÈÈ¯B‡ È‰È‡ Â‡Ï ,ÈÎ‰ È‡c .dÈÁe¯≈¿ƒ»ƒ»ƒƒ«¿»ƒ»»«¿»¿
da ÌÈ˜ÒBÚÂ ÌM‰ È‡¯È Ì‰L ˙k‰ Ì‡ ,˙B�ÈÁa ÈzM ÌÓˆÚ ËLt‰ ÈÓÎÁa ‰p‰Â¿ƒ≈¿«¿≈«¿»«¿»¿≈¿ƒƒ««∆≈ƒ¿≈«≈¿¿ƒ»
ÌÈ‡¯È˙Óe ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ e„ÓÏ ‡ÏÂ Ì‰È¯eÚpÓ CLÁ‰ CB˙a e¯‡LpL ‡l‡ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ∆»∆ƒ¿¬¿«…∆ƒ¿≈∆¿…»¿«»ƒ¿»¿ƒ
‰„ÈbÈÂ „¯ÈÂ ÌÈÓL ‰ÏÚ ÈÓe ,"e�l ‰ÁwÈÂ ‰ÓÈÓM‰ e�l ‰ÏÚÈ ÈÓ" Ì¯Ó‡a Ì‰a ˙Ú‚Ï»««»∆¿»¿»ƒ«¬∆»«»«¿»¿ƒ»∆»»ƒ»»»«ƒ¿≈≈¿«ƒ»
Ì‰L Ìb Èk ,"Ì¯B‡ ÔÈ‡Â ÌÈÓM‰ Ï‡Â" ‰Êa ‡ˆBik ÏÚÂ ,‰È˙B„BÒÂ ‰ÈÊ¯ Ì‰ ‰Ó e�Ï»«≈»∆»¿∆»¿««≈»∆¿∆«»«ƒ¿≈»ƒ«∆≈

�.e‡ˆÈ ‡Ï ÌMÓe e·LÈ ÌÈkLÁÓ·e Ì‰nÚ Ì¯B‡ ÔÈ‡ ÌÈÓM‰ ÔÓ ˙B·eˆÁ ˙BLÙ ¿»¬ƒ«»«ƒ≈»ƒ»∆¿«¬«ƒ≈¿ƒ»…≈≈

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר טז יום
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ּתׁשעה. ּבנדיבים, מּבטֹוח ּביי ּבה',ס"א(לחסֹות לחסֹות טֹוב ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָ

ּבנדיבים). מּבטֹוח ח. ּבה'. לחסֹות טֹוב ז. ּבאדם. ְְְֲִִִִִַַַַָָָמּבטֹוח

ממן ּי"ּה, קראתי ּכלהּמצר דוד, אּלא מיירי קא אי ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
קאמר. דא דדיקנא ּתּקּונא על הכא, ּדאמר ְְְִִַַַָָָָָָָָָמה

אמר) יהּודה ּדׁשארי(רּבי מאתר יּה, קראתי הּמצר מן ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
פתחא מּקּמי ּדחיק, אתר ּדהּוא לאתּפׁשטא, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָדיקנא
אמר ּכְך ּובגין דריׁשא. ׂשערי ּתחֹות מעיּלא, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָדאּודנין

ּובאתר זמני. תרי י"ה ּדיקנא,ּובתר)ס"א(י"ּה ּדאתּפׁשט ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
לא לי יי אמר לאתּפׁשטא, וׁשארי מאּודנֹוי, ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹונחית

דחיל ּדלא אתר ּדהּוא האידחיק)ס"א(אירא, וכל ְְְֲִִִַָָָָָָ
וכּו', אצטריְך)אצטריְך האי אתּפּׁשטּותא ועל אתקרי (אדם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
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מּמּנּועב) לכסיל ּתקוה ּבעיניו חכם איׁש ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָראית
ÌÈ¯‰ È¯˜BÚ ÌÈÏtÏÙÓe ÌÈÙÈ¯Á ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ˙ˆ˜ Ì‰Â ˙¯Á‡ ˙k LÈ „BÚÂ¿≈««∆∆¿≈¿»«¿ƒ≈¬»ƒ¬ƒƒ¿À¿»ƒ¿≈»ƒ
ÌÈLÚB¯ 'B‚Â "ÌÈ¯‰‰ ˙‡ È˙È‡¯" ¯Ó‡� Ì‰ÈÏÚ ,L¯„n‰ ˙È·a ÌÏetÏÙa ‰Êa ‰Ê Ô�ÁBËÂ¿¬»∆»∆¿ƒ¿»¿≈«ƒ¿»¬≈∆∆¡«»ƒƒ∆∆»ƒ¿¬ƒ
˙·‰Ï L‡ ÈÏÁ‚k Ì‰È¯·c ,‰¯Bz‰ ÈÊ¯ Ì‰ ‰ÏÎB‡ L‡ ÌB˜Ó Ï‡ ˙L‚Ï ÌÈ‡¯È˙Óeƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿≈¿»≈»≈«»ƒ¿≈∆¿«¬≈≈«∆∆
˜Ù�Â ÏÓLÁa LÈ¯c ‰Â‰c ‡˜e�È ‡e‰‰" ÔÈ�Úk ˙·¯ˆ Ìa e·¯ˆÈ Ôt ÌÈ‡¯È˙Óe ˙·‰ÏL«¿∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿»«»»«¬»»≈¿«¿«¿»≈
˙M„˜a eÙ¯OÈÂ Ck Ì‰Ï ‰˙ÏÚ Ì‡ Ì˜ÏÁ ÌÈÚp ‰Óe ·Bh ‰Óe ,"dÈzÏÎ‡Â dÈ�ÈÓ ‡M‡∆»ƒ≈«¬«¿≈««»ƒ∆¿»ƒ»¿»»∆»¿ƒ»¿ƒ¿À«

¯Ó‡� el‡a ‡ˆBik ÏÚÂ ,‡e‰ ‰ÏÎB‡ L‡ Èk C¯a˙È BÓL(Ê „Î ÈÏLÓ)ÏÈÂ‡Ï ˙BÓ‡¯" : ¿ƒ¿»«ƒ≈¿»¿««≈¿≈∆¡«ƒ¿≈»∆¡ƒ
Èk Ì‰ ÌÈÏÈÂ‡ Ck ÌÈ·LBÁ‰ Èk ˜ÙÒ ÈÏ·e ."e‰Èt ÁzÙÈ ‡Ï ¯ÚLa" ÔÎÏÂ ,"˙BÓÎÁ»¿¿»≈¿««…ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¡ƒƒ≈ƒ
Ì‰ ¯·Îe da eÚ„iL ‰ËeLt‰ ‰ÓÎÁ‰ d˙B‡ Ì‰Ï Èc Ì‰È�ÈÚa ÌÈ·LBÁ Ì‰L ÈÏeÏ≈∆≈¿ƒ¿≈≈∆«»∆»«»¿»«¿»∆»¿»¿»≈
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דדיקנא יקרא ּבגין ועּמין, מלכין ּתחֹותיּה לאכנע ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּדוד
ָדא.

בחלמיּהותאנא ּדחמי מאן ּכל דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָ
אֹו ּבידיּה, אחיד עּלאה נׁש דבר ְְְִִִִֵַָָָָָּדדיקנא
עּלאי, עם הּוא ּדׁשלים ינּדע ליּה. ידיּה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָּדאֹוׁשיט
מּתתּקן ּתנא, ליּה. ּדמצערין איּנּון ּתחֹותיּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוארמיה
אּפין, דזעיר דיקנא והּוא תּקּונין, ּבתׁשעה עּלאה ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָּדיקנא

מּתתּקן. ּתּקּונין ְְְְִִִַָָּבּתׁשעה

ע"א)ּתּקּונא ק"מ מעיּלא,(ד� ׂשערא מּתתּקן קדמאה. ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָ
קֹוצי מּתחֹות דאּודנין, פתחא מּקּמי ְְְְְִִִִִֵֵַָָונפיק
עד נימין, על נימין ׂשערי, ונחּתין אּודנין, על ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָדּתליין
ּתּקיפין ּדבדיקנא, נימין אּלין ּכל ּתאנא, ּדפּומא. ְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָריׁשא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

¯Ó‡� ‰Êa ‡ˆBik ÏÚÂ ,d˙eiÓÈ�tÓ Ò�klÓ ÌÈÚ�Ó� eÈ‰ ‡Ï ,ÌÈÓÎÁ(·È ÂÎ ÈÏLÓ)˙È‡¯" : ¬»ƒ…»ƒ¿»ƒƒƒ»≈ƒ¿ƒƒ»¿««≈¿∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ»
."epnÓ ÏÈÒÎÏ ‰Â˜z ÂÈ�ÈÚa ÌÎÁ LÈ‡ƒ»»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Ó‡� ÂÈÏÚ ¯L‡ ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ CÏn‰ ‰ÓÏL Ì‡Â(‡È ‰ ‡-ÌÈÎÏÓ)ÏkÓ ÌkÁiÂ" : ¿ƒ¿……«∆∆»»«»¬∆»»∆¡«¿»ƒ«∆¿«ƒ»
˙Ï‰˜ ¯aÁL ˙Úa ÂÈÓÈ ÛBÒa ¯Ó‡ ,'eÎÂ "Ì„‡‰(‚Î Ê ˙Ï‰˜)‡È‰Â ‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡" : »»»¿»«¿»»¿≈∆ƒ≈…∆∆…∆∆»«¿ƒ∆¿»»¿ƒ

„È˙ÚlL ¯LÙ‡L ·LÁ ‡l‡ ÌkÁ˙� ¯·kL ·LÁÏ ÏÏk BzÚ„a ‡ÏÂ ,"ÈpnÓ ‰˜BÁ ¿̄»ƒ∆ƒ¿…¿«¿¿»«¬…∆¿»ƒ¿«≈∆»»«∆∆¿»∆∆»ƒ
¯Á‡ ‰‡¯ ‰Ê Ïk ÌÚÂ ,‰ÚÈ‚È‰ È„È ÏÚ „È˙ÚÏ "‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡" ·e˙kL BÓk ,ÌkÁ˙Èƒ¿«≈¿∆»»«¿ƒ∆¿»»∆»ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ»∆»»««

."ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â" ·e˙kL BÓÎe ,‰Êa ‰ÚË Èk Ck»ƒ»»»∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר יח יום



רּבא ְִַָָאדרא קפד

דריׁשא וׂשערי דריׁשא, ּדׂשערי ּדקֹוצין נימין מּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָיּתיר
מּנ(וּכפיין)אריכין דריׁשא, וׂשערי אריכין, לאו והני הֹון, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ

קׁשיׁשין. ּומנהֹון ְְְִִִִֵׁשעיעי,

יֹומין,ּובׁשעתא דעּתיק חּוורי ׂשערי ּדאתמּׁשכן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ּכתיב, אּפין, ּדזעיר à)לׂשערי éìùî) ְְְְִִִֵֵַַ

אּפין. זעיר ּבהאי בחּוץ. מאי ּתרּנה. ּבחּוץ ְְְִֵַַַַָָָָֹחכמֹות
מֹוחי. ּתרי ְְְְִֵֵַַּדמתחּברן

מֹוחי.ּתרי ארּבע אימא אּלא דעּתְך. סּלקא מֹוחי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
בתלת ואׁשּתכחּו אּפין, ּבזעיר דהוֹו מֹוחי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָּתלת
ּברייּה, על ׁשקיט מֹוחא וחד דריׁשא. ּדגּולּגלּתא ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֻחללי
ּכלילן מׁשיכן מּניּה ּדאתמׁשְך מֹוחי. ּתלת ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּדכליל

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

זהעג) ּבזמּננּו אׁשר הּיּתּוׁשים הּפתאים ּיעׂשּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָמה
ÌÈÓÎÁ Ì˙BÈ‰a ‰Ê e�pÓÊa ¯L‡ ÌÈLezi‰ ÌÈ‡˙t‰ eNÚi ‰ÓeÌ˜ÏÁa ÌÈÁÓN ««¬«¿»ƒ««ƒ¬∆ƒ¿«≈∆ƒ¿»¬»ƒ¿≈ƒ¿∆¿»

ÌÈ�BL‡¯‰Â ÌÈÏB„b‰ „eÓÏz‰ ÈÓÎÁ ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ È¯‰Â ,Ì˙„B·Úa ÌÈNNÂ¿»ƒ«¬»»«¬≈«≈ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈««¿«¿ƒ¿»ƒƒ
L¯ÙÓ È¯‰ Èk ,‰fÓ dÓ˙Ï ÔÈ‡Â ,¯È‡È Ôa ÒÁ�t Èa¯ ÏL B¯BÓÁk elÈÙ‡ e�‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡»¿≈»¬ƒ«¬∆«ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ∆ƒ¬≈¿…»
Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ Ba eL¯„Â ,"¯BÓÁ‰ ÌÚ ‰t ÌÎÏ e·L ÂÈ¯Ú� Ï‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ" ·e˙ka«»«…∆«¿»»∆¿»»¿»∆…ƒ«¬¿»¿«≈ƒ¿»
ÈzÏa ÌÈ¯„Ú� Ì˙BÈ‰ ÏÚ Ck Ì‰Ï ¯Ó‡ Èk Ì˙�ek ÔÈ‡Â ,'¯BÓÁÏ ‰ÓBc‰ ÌÚ' ‰Î¯·Ïƒ¿»»ƒ«∆«¬¿≈«»»»ƒ»«»∆»«¡»∆¡»ƒƒ¿ƒ
,¯ÊÚÈÏ‡ ˜Nnc ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡ ‡e‰L ¯ÊÚÈÏ‡ ÏÚ „ÈÚ‰Â ¯Ó‡ ·e˙k‰ È¯‰ Èk ,‰ÓÎÁ»¿»ƒ¬≈«»»«¿≈ƒ«¡ƒ∆∆∆∆»≈∆«∆∆¡ƒ∆∆

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ eL¯„Â(:ÁÎ ‡ÓBÈ).'ÌÈ¯Á‡Ï Ba¯ ˙¯BzÓ ‰˜LÓe ‰ÏBc' : ¿»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆«¿∆ƒ«««¬≈ƒ

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר יט יום



רּבא קפהְִַָָאדרא

מֹוחי לתלת אּפין זעיר להאי חּוורי. ּבׂשערי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָׁשקילן,
ְֵדביּה.

ּכְךּומׁשּתכחן ּבגין אּפין. זעיר בהאי מֹוחי ארּבע ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּדכּתיבין ּפרׁשּיֹות ארּבע ְְְְִִִִִִַַָָאׁשּתלימּו
יֹומין, דעּתיק קּדיׁשא ׁשמא ּבהּו ּדאתּכליל ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָּבּתפיּלין,
ׁשלימּותא הּוא ּדהאי אּפין. ּוזעיר דעּתיקין, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָעּתיקא

ּדכּתיב, קּדיׁשא. çë)ּדׁשמא íéøáã)הארץ עּמי כל וראּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
יי ׁשם יי. ׁשם מּמּך. ויראּו עליָך נקרא יי ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּכי

דתפיּלין. בּתי רהיטי ארּבע ּדאיּנּון ְְְְִִִִִֵֵַַַָָממׁש,

ּדהאּובגין מׁשּתּכחין. ּדהכא ּתרּנה. ּבחּוץ חכמֹות ּכְך, ְְְְְְִִִַַָָָָָָָֹ
לא ּדסּתימין, סתימא דעּתיקין, ְְְִִִִִִִַַָָָעּתיקא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּכךעד) אּתם אף רֹואה, אינֹו חמֹור ְֲֵֶֶַַַָמה
Ô�Ú e‡¯ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÚh‰ e¯Ó‡Â ÌÓˆÚ ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ e¯‡a ¯·k Ì�Ó‡»¿»¿»≈¬¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»«¿»¿»¿«««¿ƒ∆…»¬«
Û‡ ,‰‡B¯ B�È‡ ¯BÓÁ ‰Ó ,¯BÓÁÏ ‰ÓBc‰ ÌÚ Ì‡¯˜ ÔÎÏÂ ¯‰‰ ÏÚ ¯eL˜ ‰�ÈÎM‰«¿ƒ»»«»»¿»≈¿»»««∆«¬«¬≈∆«
‰p‰Â ,„·Ú ‡e‰L È�tÓ ¯ÊÚÈÏ‡Ï Ck ‡¯˜ Èk ‰‡¯� ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì‡ Û‡Â .Ck Ìz‡«∆»¿«ƒ¿»«≈ƒ¿∆ƒ»»»∆¡ƒ∆∆ƒ¿≈∆∆∆¿ƒ≈
Ï‡ÚÓLÈ È¯‰ Èk ‡ÓÏÚa ‡zÎÓÒ‡ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,B¯BÓÁÂ BzÓ‰a BÓk BtÒk ÔÈ�˜ ‡e‰ƒ¿««¿¿¿∆¿«¬≈∆««¿«¿»¿»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

.ÂÈ·‡ ˙ÁtLÓ ¯Á‡ CÏB‰ Ôa‰Â ‰È‰ Ì‰¯·‡ Ôa Ï‡ÚÓLÈ È¯‰Â ,ÌL ‰È‰ B�a¿»»»«¬≈ƒ¿»≈∆«¿»»»»¿«≈≈««ƒ¿««»ƒ
לכּפרעה) ורפׁש, טיט חלּודת ּבהם ועלתה ולענה, ראׁש ּפֹורה ׁשרׁש ולּבם נתקלקלּו, ּכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעל

הּבא ּבעֹולם חלק להם יהיה לא ּכי ספק ואין - האמת ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחכמת
„BÚ ¯Ó‡(„Î „ ‰ÈÓ¯È),"eÏ˜Ï˜˙‰ ˙BÚ·b‰ ÏÎÂ" :ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz‰ Ì‰ ˙BÚ·b‰ Èk »«ƒ¿¿»¿»«¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈««¿ƒ≈¬»ƒ

˙B�ÈÁa Ïˆ‡ ˙BÚ·b ÌÈ‡¯˜p‰ ÌÈ¯eÁa‰eÏ˜Ï˜˙� el‡ ˙BÚ·b‰ ‰p‰ ,¯kÊp‰ ÌÈ¯‰‰ ««ƒ«ƒ¿»ƒ¿»≈∆¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿«ƒ≈«¿»≈ƒ¿«¿¿

חודשי לימוד
לחודש יד

שנתי לימוד
אדר כ יום



רּבא ְִַָָאדרא קפו

ּדאית מּׁשּום דיליּה, חכמּתא זּמין ולא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָאׁשּתכח,
ּדאתחּברּו ּובגין אתּפרׁש. ולא דכּלא סתימא ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹחכמּתא
ארּבע אתמּׁשכן אּפין. זעיר ּבהאי מֹוחין ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָארּבעה
מּבּועא, מחד ּומתּפרׁשן עיבר, לארּבע מּניּה ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָמּבּועין

ארּבע. איּנּון ּכְך ּובגין מּכּלהּו. ְְְְְִִִַַָָֻּדנפיק

אתמּׁשכאותאנא, בארּבע, דאתּכלילא חכמּתא האי ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָ
ּתּלין. על ּתּלין ּתליין ּדאיּנּון ׂשערי, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָּבהני

חדהּוא)נ"א( כל ּונגידּו ואתמּׁשכּו ותקיפין, קׁשיין ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֻוכּלהּו
מּנייהּו ּתליין, רּבבן ורּבֹוא אלפין ואלף ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָלסטרֹוי.

דכתיב, הּוא הדא ּבחּוׁשּבנא. ä)ּדליתהֹון íéøéùä øéù) ְְְְְִִֵָָָָ
ותקיפין קׁשיין וכּלהּו תּלים. ּתלי תלּתּלים. ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֻקוּוּצֹותיו
דאיהי טנרא ּוכהאי ּתּקיף. חּלמיש ּכהאי ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלאתחּברא,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,È¯Ó‚Ï‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ÌÈÙ„B¯ ÌÈÓ¯‰ ÌÈ¯‰‰ ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙B‡¯a Èk ¿«¿≈ƒƒ¿««¿ƒƒ«¿«ƒ∆«¿ƒ∆»ƒ»»ƒ¿ƒ»»«¿»
Ì‰ da Ò�kÏ Ì˙‡¯iÓ Èk ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡Â ˙‡f‰ ‰ÓÎÁa ÌÈ˜eÒÚ Ì�È‡Â ÌÈËLt‰ È¯Á‡«¬≈«¿»ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»«…¿≈»¿ƒƒƒƒ¿»»ƒ»≈»≈
L‡¯ ‰¯Bt L¯L ÌaÏÂ eÏ˜Ï˜˙� el‡ ˙BÚ·b Ôk ÏÚÂ ,¯kÊpk da ˜qÚ˙‰lÓ ÌÈÚ�Ó�ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«≈»«ƒ¿«¿«≈¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ»…∆∆…
‰¯Bza ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â ,˙Ó‡‰ ˙ÓÎÁa ¯tÎÏ LÙ¯Â ËÈË ˙„eÏÁ Ì‰a ‰˙ÏÚÂ ‰�ÚÏÂ¿«¬»¿»¿»»∆¬«ƒ¿∆∆ƒ¿…¿»¿«»¡∆¿¿ƒ∆≈«»

E˙ÏÚ‰a ˙L¯Ùa ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ C¯c ÏÚ „·Ïa ‰ÈLe·Ïe ‰ÈËLt ‡l‡‡Ï Èk ˜ÙÒ ÔÈ‡Â , ∆»¿»∆»¿∆»ƒ¿««∆∆«ƒ¿«¿≈¿»»«¿«¬…¿¿≈»≈ƒ…
¯‰fa ÌL ¯kÊpk ‡a‰ ÌÏBÚa ˜ÏÁ Ì‰Ï ‰È‰È˙¯Bz Èk ‰aq‰ ‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙� ¯·Îe . ƒ¿∆»∆≈∆»»«»«ƒ¿«»«…«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ»ƒ«

,‰È˙B„BÒÂ ‰¯Bz‰ ÈÊ¯a ÌÈ˜ÒBÚ ÌL „Ú ˜¯ dËLÙk dp�È‡ ‡a‰ ÌÏBÚ¯Áa ‡lL ‰ÊÂ »«»≈∆»ƒ¿»»««»¿ƒ¿»≈«»¿∆»¿∆∆…»«
È„·Ú ‰p‰" ¯Ó‡� Ì‰ÈÏÚÂ ,˙aLa ÏÎ‡È ‡Ï ˙aL ·¯ÚÓ ‰f‰ ÌÏBÚa Á¯Ë ‡ÏÂ da»¿…»«»»«∆≈∆∆«»……«¿«»«¬≈∆∆¡«ƒ≈¬»«

.'B‚Â "e·Ú¯z Ìz‡Â eÏÎ‡È…≈¿«∆ƒ¿»¿

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
אדר כא יום



רּבא קפזְִַָָאדרא

ׂשערא, מּתחֹות ּומּבּועין נּוקבין ּדעבדין עד ְְְְֲִִִִִַַַַַָָּתּקיפא.
סטר לכל ועיבר עיבר לכל ּתּקיפין מּבּועין ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָונגּדין

ּכתיב וחׁשֹוכן, אּוכמי ׂשערי ּדהני ּובגין áé)ּוסטר. áåéà) ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
צלמות. לאֹור וּיֹוצא חׁשְך מּני עמּוקֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹמגּלה

תּקיפיןותנא, דדיקנא ׂשערי מּׁשאר(ּבלחֹודֹוי)הני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
בלחֹודייהּו ּדהני מּׁשּום ּדריׁשא, ְְְְְִִֵֵֵַַָָׂשערי
אמאי ּבאֹורחייהּו. ּתּקיפין ואיּנּון ּומׁשּתכחן, ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָמתּפרׁשן
ּדהא הכי, לאו דינא, ּדכּלהּו מּׁשּום ּתימא, אי ְְְִִִִִִֵַָָָָָֻתּקיפין.

רחמי אׁשּתכחּו אּלין דנחּתין(ודינא)בתקּונין ּובׁשעתא . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָ
רחמי. ּכּלהּו אּלין דמׁשחא, נהרי מּבּועי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָֻּתליסר

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

הּׁשםעו) אנׁשי מעֹולם אׁשר הּגּבֹורים הּמה רב ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָערב
„ÒÁ Ïk ‡˙È¯B‡a ÈÏczLÓc Ôe�È‡ Ïk elÈÙ‡Â ÂÈ¯·c ˙lÁ˙a ·˙kM ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿«¿»»∆∆

,¯‡·Ó BËLtL ˙BÈ‰ ÌÚ .'eÎÂ e‰ÈÓ¯‚Ï È„·ÚcÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ‰Ê e�pÓÊa Ë¯Ù·e ¿»¿ƒ¿«¿«¿¿ƒ¡∆¿»¿…»ƒ¿»ƒ¿«≈∆«¬≈»«ƒ
ÏÚ ‰¯Bza Ì˜ÒÚ ¯L‡ ‰¯Bz ÈÏÚa ˙ˆ˜ Ïˆ‡ da C˙ÁÏ Ìc¯˜ ˙ÈNÚ� ‰¯Bz‰ ¯L‡¬∆«»«¬≈«¿…«¬…»≈∆¿»«¬≈»¬∆ƒ¿»«»«
,˙B‡¯„‰�Ò È�È„Â ,˙B·ÈLÈ ÈL‡¯ ÏÏkÓ Ì˙BÈ‰Ï Ì‚Â ,˙B¯˙È ˙B˜Ùq‰Â Ò¯t Ïa˜Ï ˙�Ó¿«¿«≈¿»¿«¿≈¿≈¿«ƒ¿»ƒ¿«»≈¿ƒ¿«»≈«¿∆¿»
ÌÈ�Ba‰ ‰‚ÏÙ‰ ¯Bc ÈL�‡Ï Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÓB„Â ı¯‡‰ ÏÎa Û„B� ÌÁÈ¯Â ÌÓL ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿≈»≈¿»»»∆¿ƒ¿«¬≈∆¿«¿≈«¿»»«ƒ
e�Ï ‰NÚ�Â ·e˙k‰ Ck ¯Á‡ ·˙kM ‰Ó ‡È‰ Ì‰ÈNÚÓ ˙aÒ ¯wÚÂ ,ÌÈÓMa BL‡¯Â Ïc‚Óƒ¿»¿…«»«ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆ƒ«∆»«««»«»¿«¬∆»

.ÌL˙ÈL‡¯a ˙L¯Ùa ¯‰f‰ ¯ÙÒa ·e˙kk(:‰"Î Ûc)˙B„ÏBz ‰l‡ ˜eÒt ÏÚ B�BLÏ ‰ÊÂ ≈«»¿≈∆«…«¿»»«¿≈ƒ«¿∆¿«»≈∆¿
‰ ‡e‰ Ì‰Ó ,ÌÈ�ÈÓ '‚‰ ÔÓe ,·¯ ·¯Úa LÈ ÌÈ�ÈÓ ‰MÓÁL ,ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰˙k ‡¯˜p «»«ƒ¿»»∆∆¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆«ƒ«ƒƒ≈∆«ƒ¿»«

¯Óz‡ e‰ÈÈÏÚc ,ÌÈ¯BabÔÈl‡c ‡¯ËqÓ ÔepÈ‡Â ,ÌM‰ ÈL�‡ ÌÏBÚÓ ¯L‡ ÌÈ¯Bab‰ ‰n‰ ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈»«ƒƒ¬∆≈»«¿≈«≈¿ƒƒƒ¿»¿ƒ≈
ÔB‰a ¯Óz‡c(‡È ˙ÈL‡¯a)Èza ÔÈ�·a ÌL e�Ï ‰NÚ�Â 'B‚Â Ïc‚Óe ¯ÈÚ e�Ï ‰�·� ‰·‰ ¿ƒ¿»¿¿≈ƒ»»ƒ¿»»ƒƒ¿»¿¿«¬∆»≈¿ƒ¿»»≈

‡l‡ ,dÓLÏ ‡lÂ ,dÈLÈ¯ ÏÚ ‰¯ËÚÂ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔB‰a ÔÈÈÂLÂ ˙BL¯„Ó Èzae ˙BiÒ�Î¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿«¿»¿≈∆»¿¬»»«≈≈¿…ƒ¿»∆»
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רּבא ְִַָָאדרא קפח

תּקיפין.אּלא ּכּלהּו דדיקנא, ׂשערי הני ּכל ּתאנא, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
למהוי ּבעיין ּדרחמי, איּנּון ּכל טעמא. ְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָמאי
הא דינא, ּדאינהּו איּנּון וכל לדינא. לאכּפייא ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָתּקיפין.
תּקיפין, למהוי ּבעיין ּכְך ּובין ּכְך ּובין איּנּון. ְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָתּקיפין
תּקיפין רחמי רחמין, עלמא ּבעי ּכד סטרין. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמּתרין

ּב וכד ּדינא. על עלונצחין ונצח תּקיף, ּדינא דינא, עי ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
סטרין, מּתרין תּקיפין למהוי ּבעיין ּכְך ּובגין ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָרחמי.
ּומתחזיא קיימין ּברחמי, דאיּנּון ׂשערי רחמי, ּבעּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָּדכד

וכדמתאחדא)ס"א( רחמי. הוֹו וכּלא ׂשערי, ּבאיּנּון ּדיקנא ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹ
וכּלא ׂשערי, באיּנּון דיקנא אתחזייא דינא, ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹּבעייא

ּבדיקנא. ְְְִִַָָאתקּיים

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

dÓLÏ ‡lL ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk :‡¯Óba e¯Ó‡ ˙‡f‰ ˙k‰ ÏÚ ‰p‰Â .'eÎÂ ÔBÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿¿ƒ≈««««…»¿«¿»»»»≈«»∆…ƒ¿»
.ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÂÈ�t ÏÚ B˙ÈÏL ‰ÎÙ‰pL BÏ Á�…«∆∆∆¿»ƒ¿»«»»¿…»»«¬ƒ»»

לׁשמּהעז) עֹוסקין ׁשאין ְְְִִֵֶָָָראיה
‡e‰ ‰¯Bza Ì˜ÒÚ Ïk Èk Ì¯Ó‡a ‰Â�ÚÂ ‰ÓÈz ÌÈ‡¯Ó ‰l‡‰ ÌÈL�‡‰ Ì�Ó‡Â¿»¿»»¬»ƒ»≈∆«¿ƒƒ»«¬»»¿»¿»ƒ»ƒ¿»«»
‡e‰ Ck ‡lL Ì‰ÈÏÚ „ÈÚ‰ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ¯È‡Ó Èa¯ ‡pz‰ ÏB„b‰ ÌÎÁ‰ ‰p‰Â :dÓLÏƒ¿»¿ƒ≈∆»»«»««»«ƒ≈ƒ»»«»≈ƒ¬≈∆∆…»
BÏ ÌÈl‚Óe 'eÎÂ ‰a¯‰ ÌÈ¯·„Ï ‰ÎBÊ dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ˙eÏÏk ÔBLÏ B¯Ó‡a¿»¿¿¿»»»≈«»ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ«¿≈¿¿«ƒ
BÎ¯Ëˆ‰ ÈzÏa ÂÈÏ‡Ó ¯ab˙n‰ ÔÈÚÓÎe CÏB‰Â ˜ÒBt B�È‡L ¯‰�k ‰NÚ�Â ‰¯Bz ÈÊ »̄≈»¿«¬∆¿»»∆≈≈¿≈¿«¿»«ƒ¿«≈≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»¿

,ÚÏq‰ ÔÓ ‰¯Bz‰ ÈÓÈÓ ÏL ÔÈtË ÔÈtË ‡ÈˆB‰Ïe da ÔiÚÏe Á¯ËÏB�È‡L ‰¯BÈ ‰Ê ‰p‰ ƒ¿…«¿«≈»¿ƒƒƒƒƒ∆≈≈«»ƒ«∆«ƒ≈∆∆∆≈
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רּבא קפטְִַָָאדרא

הניוכד וכל הני ּכל חּוורא, קּדיׁשא דיקנא אתּגלייא ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
בנהרא ּדאסּתחי ּכמאן ּומסּתחיין, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָמתנהרין
ולית ברחמי, כּלהּו ואתקיימּו ביּה. דהוה מּמה ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֻעמיקא
ּכּלהּו ּכחדא, נהרין כד תׁשעה הני וכל אׁשּתכח, ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֻּדינא

ּברחמי. ְְְֲִֵַַָאסּתחיין

אחרא,ּובגין זמנא מׁשה אמר ãé)ּכְך øáãîá)ארְך יי ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹ
מּׁשּום קאמר. לא אמת ואּלּו חסד. ורב ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָאּפים
יֹומין מעּתיק ּדנהרין מכילן ּתׁשעה איּנּון ּדמּלה, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָּדרזא
ּתׁשעה תניינא, זמנא מׁשה אמר וכד אּפין. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלזעיר
בזעיר דמׁשּתּכחי דיקנא תּקּוני ואינהּו אמר. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָתּקּונין

ונהרין יֹומין מעּתיק ונחּתין ע"ב)אּפין, ק"מ ּביּה.(ד� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

,d˙ÎÏ‰k dÓLÏ ‰¯Bza ˜ÒBÚB˙B‡¯a ˙BÚÓc ÂÈ�ÈÚ eÏfÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰Ê ÈÓe ≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ∆»ƒ¬∆…ƒ¿≈»¿»ƒ¿
.B˙e˙ÈÁÙe B�B¯ÒÁ ‰‡B¯Â ˙‡f‰ ‰�Ln‰«ƒ¿»«…¿∆∆¿¿ƒ

לׁשמּהעח) ׁשּלא ְְִֶֶֶָֹּבגדר
- ‰‰b‰] ‰Ê ÔÙ‡ ÏÚ ¯Ó‡n‰ ÔBLÏ L¯ÙÏ ¯LÙ‡ ‰¯B‡ÎlL Èt ÏÚ Û‡ Ì�Ó‡‰«»¿»««ƒ∆ƒ¿»∆¿»¿»≈¿««¬»«…∆∆«»»

˙BÙÒBz‰ ·˙kL BÓk ¯Ë�˜Ï ÏÚ B˙�ek ¯LÙ‡(:� ÌÈÁÒt)k ÌÈiÁ ıÚ·e .Ô"Á Ô"·‡·˙ ∆¿»«»»«¿«¿≈¿∆»««¿¿»ƒ¿≈«ƒ¿«
‡ÏÂ ı¯‡‰ ÌÚ ÏÚ 'eÎ L¯ÙÏ ¯LÙ‡ Ò¯b ‰„B·Ú‰ L¯LÂ „BÒÈ ÏÚa „ÈÒÁ‰ ÏL „È»∆∆»ƒ««¿¿…∆»¬»»«∆¿»¿»≈««»»∆¿…
Ô�È˜ÒÚ È�ËÙeLa ÈÎÂ ¯ÓBÏ „‡Ó „‡Ó ‰L˜ ¯·c ‰Ê Ïk ÌÚ .['eÎ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÏÚ««¿ƒ»»ƒ»∆»»»∆¿…¿…«¿ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ«
:˙eÏÏk C¯c B¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰È‡¯‰Â ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz‰ Ïk ˙eÏÏÎa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»««¿ƒ≈¬»ƒ»¿ƒ«»¿»¿»»«∆»¿∆∆¿»

È„·Ú e‰ÈÓ¯‚Ï È„·Úc „ÒÁ Ïk ‡˙È¯B‡a ÈÏczLÓc Ôe�È‡ Ïk elÈÙ‡Â˙lÓc ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿«¿»»∆∆¿»¿ƒ¿«¿«¿«¿≈¿≈«¿ƒ«
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רּבא ְִַָָאדרא קצ

אמר לא והּׁשּתא ּבעּתיקא, ּתלייא אמת ּכְך ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָּובגין
ואמת. ֱֶֶֶֹמׁשה

ּתּליןּתנא, קׁשיׁשי, ּכּלהּו אּפין, דזעיר דריׁשא ׂשערי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מֹוחי דתלת חמינא ּדהא ׁשעיעין. ולא ּתּלין. ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָעל
סתימאה. מּמֹוחא ּונהירין ּביּה, מׁשּתּכחין חללי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּבתלת
טב ּכחמר וׁשכיְך ׁשקיט יֹומין, דעּתיק ּדמֹוחא ְְְֲִִִִִַַַָָָָּומּׁשּום

ּומׁש ׁשעיעין, כּלהּו ׂשערֹוי ּדּורּדייּה, ּבמׁשחאעל יחין ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָֻ
ּכתיב, ּכְך ּובגין æ)טב. ìàéðã).נקא ּכעמר ראׁשּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָ

כּלהּווהאי ּדהא קׁשיׁשין. ולא קׁשיׁשין אּפין, ּדזעיר ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻ
נגיד חכמּתא ּכְך ּובגין מתקמטי, ולא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָּתליין
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,‰„O‰ ıÈˆk BcÒÁ ÏÎÂ L¯Bc ‡¯˜Ó È¯‰L ,‡zLaLÓe ‰¯˙È ‡È‰ Ïk¯Ó‡� ‡lL »ƒ¿≈»¿««¿»∆¬≈ƒ¿»≈¿»«¿¿ƒ«»∆∆…∆¡«
˙¯Bz ˙‡¯˜p‰ ‰¯Bza ÌÈ˜ÒBÚ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz‰ Ïk Èk ÊÓ¯Ï ,BcÒÁ ÏÎÂ ‡l‡ BcÒÁÂ¿«¿∆»¿»«¿ƒ¿…ƒ»««¿ƒ≈¬»ƒ»¿ƒ«»«ƒ¿≈«

È„·Ú e‰ÈÓ¯‚Ïc ÌeMÓ ‰„O‰ ıÈˆ Ï‡ ‡e‰‰ „ÒÁa ÌÈÓBc Ì‰ d�BLÏ ÏÚ „ÒÁÏ·‡ . ∆∆«¿»≈ƒ«∆∆«∆ƒ«»∆ƒƒ¿«¿«¿«¿≈¬»
B˙È¯Á‡Ó B˙ÈL‡¯ Ô·eÈ ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÔBLÏ ¯e‡aÏa˜Ï ˙�Ó ÏÚ ‰·‰‡Â ‰‡¯ÈÂ B¯Ó‡a ≈»«ƒ¿»¿≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»¿«¬»«¿«¿«≈

.ı¯‡ ‰Ê‚¯ LÏL ˙Á˙Â ‰ÁÙL È‰È‡ Ò¯t¿»ƒƒƒ¿»¿««»…»¿»∆∆

מעלמאעט) יתמחּון רב ּדערב עד יחּודא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלית
˙ÈL‡¯a ˙L¯Ùa ¯‰f‰ ¯ÙÒa ·˙kL ‰Óa Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰Â(:ÊÎ Ûc)¯Ó‡ ‡„ ÔÈ‚·e . ¿»ƒ¿»«¿»∆»«¿≈∆«…«¿»»«¿≈ƒ«¿ƒ»»«

‡˙z‡ ‰�LÓ ‡c B„‚�k ¯ÊÚ BÏ ‰NÚ‡ Bc·Ï Ì„‡‰ ˙BÈ‰ ·BË ‡Ï ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜¿»¿ƒ…¡»»»¿«∆¡∆≈∆¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿»
‡¯ËqÓ ‡˙eÏ‚a ÔBÏ ¯ÊÚ È‰È‡ Ï‡¯NÈ eÎÊ È‡Â ,‡z�ÈÎL„ ‰ÁÙL e‰È‡Â ¯Ú� ‡e‰‰c¿«««¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒƒ≈¿¿»»ƒƒ¿»

'eÎÂ ¯eÒ‡ ÏeÒt ‡ÓË„ ‡¯ËqÓ B„‚�k È‰È‡ ‡Ï È‡Â ,¯Lk ¯B‰Ë ¯z‰c‡„eÁÈ ˙ÈÏc ¿∆≈»»≈¿ƒ…ƒƒ¿∆¿ƒƒ¿»¿»≈»»¿¿≈ƒ»
‡ÓÏÚÓ ÔeÁÓ˙È ·¯ ·¯Úc „Ú‡z¯e·˜e ,‡LÈc˜ ‡Ú¯‡Ó ¯·Ï ‰LÓ ¯·˜˙‡ ‡„ ÔÈ‚·e . «¿≈∆«ƒ¿»≈»¿»¿ƒ»ƒ¿¿«∆¿«≈«¿»«ƒ»¿¿»

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
אדר כה יום



רּבא קצאְִַָָאדרא

ׁשכיכא ּדאיהי דחכמתא, חכמּתא לא אבל ְְְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָונפיק.
יֹומין, ּדעּתיק מֹוחיּה ּדידע דלית תנינא ּדהא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּוׁשקיטא.

דכּתיב, והאי איהּו. çë)ּבר áåéà)ּדרּכּה הבין אלהים ְְְֱִִִִִֵַַַָֹ
רּבי אמר אתמר. אּפין ּבזעיר מקֹומּה, את ידע ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוהּוא
דין ּבעלמא הּוא, בריְך ּלקּודׁשא ּברי ּבריְך ְְְְְְְְִִִִֵָָָׁשמעֹון,

דאתי. ְְְֵָָָּובעלמא

דפּומא,ּתּקּונא מריׁשא וסליק ׂשערא, נפיק ּתניינא. ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָ
ונחית דפּומא, דפתחא אחרא ריׁשא ְְְְֲִִֵַַָָָָָעד
נימין, על נימין אחרא, ריׁשא עד ּפּומא, ְֲִִִִִֵַַַָָָמּתחֹות

ׁשּפיר. ְִִַָּבתּקּונא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡˙È�B¯ËÓe ‡kÏÓe ,‰LÓÏ ‰Ïa˜ È‰È‡c ‡˙È�B¯ËÓ ÏÚ ‡ËÏLc ‰�LÓ È‰È‡ dÈÏÈcƒ≈ƒƒƒ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿∆«¿»«¿ƒ»

,dÏÚaÓ ‡L¯t˙Ó‡„·Ú ‡c CBÏÓÈ Èk „·Ú ˙Áz ı¯‡ ‰Ê‚¯ LÏL ˙Áz ‡c ÔÈ‚ae ƒ¿»¿»ƒ«¬»¿ƒ»««»»¿»∆∆««∆∆ƒƒ¿»«¿»

·¯ ·¯Ú ‡c ÌÁÏ ÚaNÈ Èk Ï·�Â ,‰�LÓ ‡c ‰ÁÙLÂ ,‡ÚÈ„È. ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿»¿»»ƒƒ¿«»∆»≈∆«

החיצֹוניפ) הּמלּבּוׁשים ּבחינת ׁשהּוא ּכּתנּתי, את ּפׁשטּתי מּלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֻּפׁשט
Ú"Èa‡ ˙BÓÏBÚ Úa¯‡ ÏÎa ˙‡ˆÓ�Â ‰ÏeÏk ‰LB„w‰ e�˙¯Bz Èk ¯‡·Ó ‰p‰ƒ≈¿…»ƒ»≈«¿»¿»¿ƒ¿≈¿»«¿«»¬ƒ¬

[‰"iNÚ ‰"¯ÈˆÈ ‰"‡È¯a ˙"eÏÈˆ‡]‰Ïa˜ ‰‡¯˜� Ê‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa d˙BÈ‰·eÈk , ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»¿«»¬ƒ»ƒ¿¿»«»»ƒ

ÌÈLe·l‰ ÏkÓ ˙ËLÙÓ ‡È‰ ÌL˙�ÈÁa ‡e‰L ,Èz�zk ˙‡ ÈzËLt ÔBLlÓ ËLt ‡¯˜p‰ »ƒÀ¿∆∆ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ∆À»¿ƒ∆¿ƒ«

¯wÚ e‰ÊÂ ,ÌÈÓÚÙÏ ÂÈÏÚÓ ËMt˙n‰ Ì„‡ ¯BÚ Èab ÏÚ ‡e‰L ,È�BˆÈÁ‰ ÌÈLeaÏn‰««¿ƒ«ƒƒ∆««≈»»«ƒ¿«≈≈»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ«

.ËLt ˙lÓƒ«¿»

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
אדר כו יום



רּבא ְִַָָאדרא קצב

ּתּקּונאקּום ּכד ואמר, ּפתח אּבא, רּבי קם אּבא. ְִִִִִַַַַַָָָָָָרּבי
דמלּכא, ּבתּקּונא מתּתּקן דא בּתיּקּוניס"א(ּדדיקנא ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

אתחזי)ס"א(מלכין) דמלּכא ּבדיקנא מתּתּקן דא ּתּקּונא ּכגּברכד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
דכתיב, הּוא הדא וׁשליט, רב למחזי, ׁשּפיר ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָּתּקיף

(æî÷ íéìäú)ּבתּקּונא אתּבסם וכד ּכח. ורב אדֹונינּו ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹּגדֹול
דיליּה, בנהירּו אקרי ּביּה, ויׁשּגח קּדיׁשא, יּקירא ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָדיקנא
נהיר ּכד אתּתּקן, תניינא תּקּונא והאי וגֹו'. רחּום ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָאל
מסּתּכלי וכד חסד. רב אקרי יֹומין, דעּתיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַּבנהירּו
נהירּו ּדהא ואמת. אחרא ּבתּקּונא אתקרי בדא, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָדא

דאנּפיןס"א(אנּפיה. נהירּו ).דא ְְְְִִֵַַָ

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ּׁשּקֹורהפא) מה ּולגּבי הּימים, ּבאחרית והּמּצב רב הערב ׁשל הּׁשלטֹון על הזֹוהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָּדברי
וכו': האחרֹונה ְֲַַָָָּבּתקּופה

‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯· LB„w‰ ¯‰BÊ‰ ÔBLÏ ‰p‰(CÏÈ‡Â „"Î˜ Ûc ¯a„na),È¯wÚ Ìeb¯z ÌÚ ƒ≈»«««»¿«¿»¿≈¿»«ƒ¿»«¿≈»ƒ«¿ƒ¿≈

ÌÈ¯·c‰: «¿»ƒ

ÔÂÏ ÏÂÚÈÈ ‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜ ‡˙ÈÈ¯Â‡ ÔÈÏÏÁÓ ÔÂ�È‡ „Î :Ï‡¯˘È· ‡„ ‡�ÂÂ‚Î...

,"˘Á�"Â "·ÏÎ" Â‰ÈÈ‚¯„„ ,ÔÂ‰Ï„ ‡„Â·Ú˘ ˙ÂÁ˙ ,Ï‡ÚÓ˘È È�·Â Â˘Ú È�·„ ‡˙ÂÏ‚·

‡Â‰ ‡„‰ ,·‰Ê‰ ÔÂÁ·ÎÂ ÛÒÎ‰ ÛÂ¯ˆÎ ÂÙ¯ÂˆÈÂ Â�·Ï˙ÈÂ Â¯¯·˙È ÔÂ‰·Â ,ÔÓ˙ Â�„˙‡Â

·È˙Î„(‚È ‰È¯ÎÊ)ÌÈÈ˜˙È„ „Ú ,"·‰Ê‰ ˙‡ ÔÂÁ·Î ÌÈ˙�Á·Â ,ÛÒÎ‰ ˙‡ ÛÂ¯ˆÎ ÌÈ˙Ù¯ˆÂ"

Â‰·(‡ ‰ÈÚ˘È)."Â�È·ÏÈ ‚Ï˘Î ,ÌÈ�˘Î ÌÎÈ‡ËÁ ÂÈ‰È Ì‡"

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
אדר כז יום



רּבא קצגְִַָָאדרא

ּכגוונאותאנא, תניינא, תּקּונא דא אתקרי עֹון נֹוׂשא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
אֹורחא ההּוא מּׁשּום אבל קּדיׁשא. ְְֲִִִַַַָָָָּדעּתיקא
ּדחֹוטמא, נּוקבין ּתרין תחֹות תליתאה ּבתּקּונא ְְְְְְְִִִִֵָָָָָָדנפיק,
לא אֹורחא, לההּוא מליין זעירין ּתּקיפין ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָוׂשערין
ואתקיימּו ּפׁשע, על ועֹובר עֹון נֹוׂשא הכא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאתקרּון

אחרא. ְֲֲַָָבאתר

ּכלילןותניא, חסדים, וחמׁש וׁשבעין מאה ּתלת ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
חסּדי אקרּון וכּלהּו יֹומין, ּדעּתיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַֻּבחסד

ּדכּתיב, èô)קדמאי, íéìäú),הראׁשֹונים חסדיָך אּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
דכּלא, סתימא קּדיׁשא, ּדעּתיקא ּבחסד כלילן ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻוכּלהּו

עֹולם. חסד אקרי אּפין ּדזעיר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָוחסד

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÏL Ì‰È„È ˙Áz ¯ÚˆÏ Ì˙B‡ ÒÈ�ÎÈ ‰"aw‰ ,‰¯Bz‰ ÈwÁ ˙‡ e¯ÙÈ Ï‡¯NiLk]¿∆ƒ¿»≈»≈∆À≈«»«»»«¿ƒ»¿«≈««¿≈∆∆
[Ì˙B‡ ÔaÏÏe ¯¯·Ï È„k ,·¯ ·¯Ú‰Â ,ÌÈ¯ˆB�‰Â ÌÈÓÏÒn‰«À¿¿ƒ¿«¿ƒ¿»∆∆«¿≈¿»≈¿«≈»

Ï‡¯˘È ÏÚ ‡ËÏ˘ ‡Ï ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË ¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ Â‰È‡„ Ú¯Â ·ÂË„ ‡�ÏÈ‡Â...
˙ÈÏ„ ,ÈÈÁ„ ‡�ÏÈ‡„ ‡¯ËÒÓ ‡Ï‡ ÈÂ‰ÈÏ ‡Ï ÔÏÈ„ ‰Ò�¯Ù ‡‰„ ,¯È˙È‡È˘˜ ‡Ï ÔÓ˙

·È˙Î„ ,‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯Ó ˙˜ÂÏÁÓ ‡ÏÂ Ú¯„ ‡¯ËÒÓ(‚È ‰È¯ÎÊ)¯È·Ú‡ ‰‡ÓÂË‰ ÁÂ¯ ˙‡Â"
¯˘Î ‰¯‰Ë ÔÈÏÎ‡„ ,·ÂË„ ‡¯ËÒÓ ‡Ï‡ ı¯‡‰ ÈÓÚÓ Á"˙ ÔÂÒ�¯Ù˙È ‡Ï„ ,"ı¯‡‰ ÔÓ
Â‰ÈÈÓ¯‚ ÔÈ·‡ÒÓ„ ÔÈ·‡ÒÓ ÔÂ�È‡„ ,¯ÂÒÈ‡ ÏÂÒÙ ‰‡ÓÂË ÔÈÏÎ‡„ ·¯ ·¯ÚÓ ‡ÏÂ ,¯˙È‰

¯Ó˙‡ Â‰ÈÈÏÚÂ ,Â‰È˘¯˘Ï ÔÈ¯ÊÁ Ê"‚˘� È‰È‡„ ˙ÈÏÈÏ„ ÈÂ�· ÔÂ�È‡„ ÔÈ‚· ,Ê"‚˘�·‰ÈÚ˘È)

(„È."ÚÙˆ ‡ˆÈ ˘Á� ˘¯Â˘Ó ÈÎ"

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
אדר כח יום



רּבא ְִַָָאדרא קצד

ּדעּתיקּובספרא קדמאה לחסד ביּה קרי ּדצניעּותא, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סתם. חסד אּפין, ּובזעיר חסד. רב ְְִִִֵֶֶֶֶַַָיֹומין

הכא, ּכתיב ּכְך ãì)ּובגין úåîù),ּוכתיב חסד. (úåîùורב ְְְְִִִֶֶַָָָ
(ãì,חסד רב האי ואֹוקימנא, סתם. לאלפים חסד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוצר

בֹוציני. ּולאדלקא ליּה, לנהרא חסד, ּכלּפי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטה

נּוקביןּדתנא ּתרין ּתחֹות דנחית אֹורחא האי ְְְְְְִִֵַָָָָ
ארחא, לההּוא מליין זעירין וׂשערין ְְְְְְְִִִַַַָָָָָּדחֹוטמא,
אתר ּדלית ּפׁשע, על עֹובר ארחא ההּוא אקרי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָלא
דאׁשּתכח ׂשערי מּׁשּום חד גווני. ּבתרי ליּה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָלאעּברא
מּׁשּום וחד, לאעּברא. קׁשיא אתר הּוא ארחא, ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָּבההּוא
ולא דפּומא, ריׁשא עד אֹורחא ּדההּוא אעּברא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָּדנחית

ִַיּתיר.

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

ÊÓ¯p‰ ,·¯ ·¯Ú‰Ó Ì˙Ò�¯t ˙‡ ¯˙BÈ eÏa˜È ‡Ï ÌÈÓÎÁ‰ È„ÈÓÏz ‰Ïe‡b‰ ˙‡¯˜Ï]ƒ¿««¿»«¿ƒ≈«¬»ƒ…¿«¿≈∆«¿»»»≈»∆∆««ƒ¿»
¯‰BÊ‰ ¯ÈaÒÓ ."ÌÈiÁ‰ ıÚ"Ó ÚÈb˙ Ì‰lL ‰Ò�¯t‰ ‡l‡ ,‰‡ÓË·e Ú¯Â ·BË ˙Úc‰ ıÚa¿≈«««¿«¿À¿»∆»««¿»»∆»∆«ƒ«≈««ƒ«¿ƒ««
·¯ ·¯Ú‰Ó ‡ÏÂ ,¯˙i‰Â ¯Lk ÌÈÏÎB‡‰ ÌÈÓN È‡¯È ÌÈL�‡Ó ÚÈbz Ì‰lL ‰Ò�¯t‰L∆««¿»»∆»∆«ƒ«≈¬»ƒƒ¿≈»ƒ»¿ƒ»≈¿«∆∆¿…≈»∆∆«

[.ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ·k˘Óa ÌÓˆÚ ˙‡ ÌÈ‡nËÓe ,˙B‡ÓËÂ ˙BÙ¯Ë ÌÈÏÎB‡L∆¿ƒ¿≈¿À¿¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¬ƒ

Â‰ÈÈÏÚ ‰‡È·� ¯Ó‡ „"‚·Â ·¯ ·¯Ú ÔÂ�È‡ ÂÓ„È Í˘Á· ÌÈÚ˘¯Â...(‚È Ï‡˜ÊÁÈ)Ï‡Â
.Â‡·È ‡Ï Ï‡¯˘È ˙Ó„‡

˙Ó„‡ Ï‡Â" ‰Lw‰ ‰‡e·p‰ Ba Ìi˜˙˙Â ,‰f‰ L�Ú‰ ˙‡ Ïa˜È ‰f‰ ·¯ ·¯Ú‰ Ï·‡]¬»»∆∆««∆¿«≈∆»…∆«∆¿ƒ¿«≈«¿»«»∆¿∆«¿«
"e‡B·È ‡Ï Ï‡¯NÈ(‰Ïe‡‚Ï ekÊÈ ‡lL L�Úk L¯ÙÓ ‰f‰ ˜eÒt‰ ¯Á‡ ÌB˜Óa) ƒ¿»≈…»¿»«««»«∆¿…»¿…∆∆…ƒ¿ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
אדר כט יום



רּבא קצהְִַָָאדרא

כתיב,ועל ä)ּדא íéøéùä øéù),ׁשֹוׁשּנים ׂשפתֹותיו ְְְִִִַַָָ
סּומקא עֹובר, מֹור נֹוטפֹות ּכורדא, ְְְִֵַָָָָסּומקין

לא גווני ּבתרי ּדהכא, אֹורחא והאי גווניס"א(תּקיף, בתרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

ולא) זמניאגזים ּתרי לאגזמא, ּדבעי מאן מּכאן אתּבסם. ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
אֹורחא. ּבהאי ּבידיּה ְְִֵַַָָבטׁש

וחּפיּתּקּונא וסליק ואתּתּקן, ׂשערא, נפיק רביעאה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
תּקּונא האי דבּוסמא. ּבתקרּובּתא ְְְְְְְִִִַָָָּבעלעֹוי,

הּוא והדר הֹוד לאתחזיא וׁשּפירא, עּלאה)ס"א(יאה .הֹוד ְְְְְִִִַַָָָָָָָָ

לאתאחדא ונגיד ואתעּטר נפיק עּלאה, הֹוד ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָותניא,
דעלעין)ס"א( הֹודליאה ּומהאי זקן. הֹוד ואתקרי ּבעלעֹוי, ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ואיּנּון ּבהּו, ּדאתלּבׁש לבּוׁשי, אּלין ּתליין ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָוהדר,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר

‡‰„ Í˙ÏÂÎÈ ÏÎ· ¯Á‡˙ ‡Ï '„-„ ‡Ó˘· ÍÏÚ ‰‡ÓÂ‡· :‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ Ï"‡...
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(„Ï Ï‡˜ÊÁÈ)ˆ È�‡ˆ Ô˙‡Â,Á"˙ ÌÚ Â·ÈË „·ÚÓÏ ˙ÏÂÎÈ ÔÂÏ ˙ÈÏÂ Ì˙‡ Ì„‡ È˙ÈÚ¯Ó Ô‡
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.‰Ú˘ ÈÈÁ

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
ניסן א יום



רּבא ְִַָָאדרא קצו

ּדכּתיב, דמלּכא. יּקירא ÷ã)ּפּורּפירא íéìäú)והדר הֹוד ְְְְְִִִִַַָָָָָ
דּיּוקנא ּבהאי ואתּתּקן ּבהּו, ּדאתלּבׁש ּתּקּונין ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָלבׁשּת,

ּדיּוקנין. מּכל יּתיר ְְִִִִַָָָדאדם,

ע"א)ותאנא קמ"א ּבנהירּו(ד� אתנהר ּכד הֹוד, האי ְְְְִִִַַַָָ
עּלאה, ּבׁשארדא)נ"א(דדיקנא ואתּפּׁשט ְְְְְִִִִַַָָָָָ

ועֹובר גיסא, מהאי עֹון נֹוׂשא הּוא האי נהירין. ְְִִִִִֵֵֵַַָָּתּקּונין
ּכְך, ּובגין ּגיסא. מהאי ּפׁשע ä)על íéøéùä øéù)לחייו ְְִִֵֶַַַָָָָ

ותפארת. והדר הֹוד אקרי, ּדספרא ּובצניעּותא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָכתיב.
ׁשּנאמר ּפׁשע, על עֹובר הּוא תפארת èé)ּדהא éìùî) ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָ

לא תפארת האי אבל ּפׁשע. על עבֹור ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָותפארּתֹו
אמר דאּת ּכמה ּתׁשיעאה, בתּקּונא אּלא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאֹוקימנא,

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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(˙BÓe¯z Lw·Ï),e��BÁÈ ‡ÏÂ ,(ÔziL ÈÓ ËÚÓk ÔÈ‡Â)Ì‰Ï ÌÈ�˙B� ‡ÏÂ ,·¯ ·¯Ú‰ Ì‰Ï ÌÈÓÈ¯ÁÓe , ¿«≈¿¿…¿¿¿≈ƒ¿«ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ»∆»∆∆«¿…¿ƒ»∆
" ÌÈ·Èˆ˜˙ ‡l‡(¯‰BÊ‰ ÔBLÏa - "·eˆ˜ ¯·c)ÓÏÓ ÔeÎÓ ‰ÊÂ ,ÌÈÏcÏ„Ó‰È‰z ‡lL È„k ‰ÏÚ ∆»«¿ƒƒ»»»¿»««¿À¿»ƒ¿∆¿À»ƒ¿«¿»¿≈∆…ƒ¿∆

[Ì˙ÏÈÙ�a ‰Óe˜z ·¯ ·¯ÚÏ»∆∆«¿»ƒ¿ƒ»»

חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
ניסן ב יום



רּבא קצזְִַָָאדרא

וכד תפארת. אקרי ותּמן ּכחם. ּבחּורים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹותפארת
רּביאסּתּכל)ס"א(אתּתקל אמר סּלקין. חד ּבמתקלא , ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָ

מעּתיקא לאתּברכא אּבא, רּבי אנּת יאֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָׁשמעֹון,
מּניּה. נפקין ּברכאן ּדכל ְְְִִִִֵַָָָָקּדיׁשא,

ּתריןּתּקּונא ואתחזּון ׂשערא, ּפסיק חמיׁשאה. ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָ
ורדא ּכהאי סּומקן ּומּכאן, מּכאן ְְִִִַַַָָָָָּתּפּוחין
תרי הני עלמין, וׁשבעין ּבמאתן ּומתלהטן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָסּומקא.

נהרין ּכד סטרין)תּפּוחין, ּתּפּוחין(מתרין דתרין מּנהירּו ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָ
חיּורא. ואתי סּומקא, אתמׁשְך דעּתיקא, עּלאין ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָקּדיׁשין

כתיב, å)ּבהאי øáãîá)ּדכד ויחּנָך. אליָך ּפניו יי יאר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
סּומקא, דאתעבדּו ּובׁשעתא עלמא. מתּברְך ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָנהרין

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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חודשי לימוד
לחודש טו

שנתי לימוד
ניסן ג יום



רּבא ְִַָָאדרא קצח

יׁשּתּכח ולא יסּתלק. ּכלֹומר אליָך, ּפניו יי יּׂשא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּכתיב
מעּתיקא ּדאתנהרן נהֹורין ּכּלהֹון ּתאנא, בעלמא. ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֻרּוגזא
ּכל נהרין איּנּון, ּובגין קדמאי. חסּדי אתקרּון ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָקּדיׁשא,

עֹולם. חסּדי ְִֵַָאיּנּון

דׂשעריּתּקּונא חּוטא ּכחד ׂשערא, נפיק ׁשתיתאה. ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָ
ּדדיקנא. ולאס"א(ּבסחרניּה דמעֹוי ריׁשא עד ותליין ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ

דאּקרי) הּוא דא תּקּונא ּתנא טּבּורא, עד ואיהּונחית הּזקן ּפאת ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָ
ּבחסד ּדתליין ּפאין, מחמׁש אבעי(ּוברחמי)חד ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּובג ּדאּתמר. ּכמה חסד, האי ּכְך,לחּבלא èé)ין àø÷éå) ְְְְְְִִֶֶַַַַָָ
ּכתיב. זקנָך ּפאת את תׁשחית ְְְְִִֵֶַַָֹלא

הזוהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ נפלאות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר
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ּופּומאּתּקּונא ּפּומא, על ׂשערא תליין ּדלא ׁשביעאה. ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ
ּבתּקּונא ׂשערין ויתבין סטרֹוי, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָאתּפני
יהּודה, רּבי קם יהּודה. רּבי קּום ליּה. סחֹור ְְְְִִִִֵָָָסחֹור

ואמר, ã)ּפתח ìàéðã)אלף ּכמה ּפתּגמא. עירין ּבגזירת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מתנׁשן ותלייןמתיּׁשבן)ס"א(רּבבן פּומא, ּבהאי ּומתקּיימן ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ

דכתיב, הּוא הדא ּפה. אקרּון וכלהֹון âì)מּניּה, íéìäú) ְְְְִִִִֵֶָָֻ
מּפּומא, דנפיק רּוחא ּומההּוא צבאם. ּכל ּפיו ְְְִִִֵַַָָָָָָּוברּוח

ְְִַָמתלּבׁשן.

פּומאּכל ּומהאי פּומא. מהאי ּתליין ּדלבר, איּנּון ְְִִֵֵַַַַָָָָ
ּביּהרּוחא)ס"א( מתלּבׁשן רּוחא, האי אתּפׁשט ּכד ְְְִִֵַַַָָָָָ

ּובאתר אתקרּון. יי פה וכּלהּו מהימנא, נביאי ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻּכמה

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
הּזהרהקּדמה מאֹורֹות ְְַַַָָֹ

¯a ÔBÚÓL Ôa¯ ˙eÎÊ·e C¯a˙È ÌM‰ ˙¯ÊÚa ,ÌÈ„ÓBl‰ eÏÈ‚ÈÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰ eÁÓNÈƒ¿¿«¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿««≈ƒ¿»«ƒ¿«»ƒ¿«

ÏB„b ı·˜ ,"¯‰f‰ ˙B¯B‡Ó" LB„w‰ ¯Ùq‰ ‰Î¯a ÌBi‰ ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ�˙B� e�È¯‰ È‡ÁBÈ«¬≈¿ƒƒ¿≈∆«¿»»«≈∆«»¿«…«…∆»

È¯ÙÒ ,ÌÈ�B¯Á‡Â ÌÈ�BL‡¯ ,ÌÈ�ewz ,LB„w‰ ¯‰Ê ,ÌÈL¯„Ó ,ÈÓÏLe¯È ÈÏ·a „eÓÏzÓƒ«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ…««»ƒƒƒƒ¿«¬ƒƒ¿≈

„enÏ ÔÈ�Úa ÌÈi¯wÚÂ ÌÈi„BÒÈ ÌÈÏÏk ,¯ÒeÓ È¯ÙÒ ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Â LB„w‰ ·BË ÌL ÏÚa»«≈«»¿«¿ƒ»ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

.˙B�BL ˙BÓÏL‰·e ,ÌÈ�ewz‰Â ¯‰f‰«…«¿«ƒƒ¿«¿»

ÁzÙÏ e�È�ÙÏ ·¯ÚÈ ,"¯‰f‰ ˙B¯B‡Ó" ÏL L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ e�zLb ˙ÏÁ˙‰a .‡¿«¿»«ƒ¿≈ƒ¿∆∆«…∆∆¿«…«∆¡«¿»≈ƒ¿…«

.˙BÏ‚pa el‡ Ï"ÊÁ È¯Ó‡Ó È�La ‰ÏÁ˙‰‰Â ‰ÁÈ˙t‰«¿ƒ»¿««¿»»ƒ¿≈««¿≈¬«≈«ƒ¿

חודשי לימוד
לחודש טז

שנתי לימוד
ניסן ה יום



רּבא ְִַָָאדרא ר

וכּלהּו אחרא מּלה אתערבא לא נפיק, (ּפּיֹות)ּדרּוחא ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָֻ

תּקּונא והאי דנפיק. רּוחא בההּוא לאתלּבׁשא ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָמחּכאן
ּכּלהּו מתקּיימן ּדהכא מּׁשּום ׁשיתא. ּכּלהּו על ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻֻׁשּליטא
ּדפּומא. סֹוחרניּה ׁשקילין ׂשערֹוהי כְך ּובגיני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּומתאחדן.
ּכּלהּו על ׁשּליטא תּקּונא והאי סטרֹוי, מּכל ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻואתּפני
רּבי אמר ּומתאחדן. ּכּלהּו מתקּיימן ּדהכא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻמּׁשּום

קּדיׁשא. לעּתיקא אנּת ּבריְך ְְְְְִִִִַַַָָׁשמעֹון,

מחּפייןּתּקּונא ּדיקנא, בתחֹות ׂשערי דנחּתין ּתמינאה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
לא למעלה אין ּדתניא, אתחזי. דלא ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹקדלא

דאּגח ּובזמנא עפֹוי, ולא אתחזי.קרבדנצח)ס"א(ערף י ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
עלמין אלף תנינן, ּדהא גבּורּתא. לאחזאה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָמּׁשּום

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙aL ˙ÎqÓa .·(·"Ú Á"Ï˜ Ûc)‡ˆnz ‡lL ‡l‡ 'eÎÂ Ô˙¯eˆ Ïha˙zL ¯"˙ :‡˙È‡ ¿«∆∆«»«ƒ»∆ƒ¿«≈»»¿∆»∆…ƒ»≈

ÁkzLzL ‰¯Bz ‰„È˙Ú ‰�·Èa e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÂ .„Á‡ ÌB˜Óa ‰¯e¯a ‰ÎÏ‰¬»»¿»¿»∆»¿∆∆»¿«≈¿«¿∆¬ƒ»»∆ƒ¿««
,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÌÈ„¯ÙÓe ÌÈ¯fÙÓ Ì‰Â Ï‡¯NÈ ÏÚ ˙eÏb ıw‰ ÛBÒaL ‰�ek‰c ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿««»»∆¿«≈»«ƒ¿»≈¿≈¿À»ƒ¿…»ƒ¿»»»
BÓk „Á‡ ÌB˜Óa ‰¯e¯a ‰ÎÏ‰ ‡ˆnz ‡ÏÂ „¯ÙÓe ¯fÙÓ ˜¯ ‰¯Bz‰ ‡ˆnz ‡Ï Ck»…ƒ»≈«»«¿À»À¿»¿…ƒ»≈¬»»¿»¿»∆»¿

.ÌL ÔiÚÈ 'eÎÂ Ï‡¯NÈ Ì‰L∆≈ƒ¿»≈¿¿À«»

‰ÊÏ Ú¯‡M ‰Ó ÏÎÂ ÌÈ˜e·„e ÌÈ„eÁ‡ ‰n‰ Ï‡¯NÈÂ ‡˙È¯B‡L ÂÈ¯·cÓ Ì¯en‰ .Ê«»ƒ¿»»∆«¿»¿ƒ¿»≈≈»¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈«¿∆
e¯Ó‡ ‰�·Èa Ì¯ÎÏ e�È˙Ba¯ eÒ�ÎpLk Ì˙aÒ·e Ì‰ÈÏebÏ‚a „Á‡k ÌÈÎÏB‰Â ,‰ÊÏ Ú¯‡≈«¿∆¿¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»»¿∆ƒ¿¿«≈¿∆∆¿«¿∆»¿

Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ÁkzLzL ‰¯Bz ‰„È˙Ú·Ú¯ ÈzÁÏL‰Â '„ Ì‡� ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰ :¯ ¬ƒ»»∆ƒ¿««ƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈»ƒ»ƒ¿À¿ƒ¿«¿ƒ»»
ÌiÓ eÚ�Â" :·È˙Îe ,'„ È¯·c ˙‡ ÚÓLÏ Ì‡ Èk ÌÈnÏ ‡Óˆ ‡ÏÂ ÌÁlÏ ·Ú¯ ‡Ï ı¯‡a»»∆…»»«∆∆¿…»»««ƒƒƒƒ¿…«∆ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»

חודשי לימוד
לחודש טז

שנתי לימוד
ניסן ו יום



רּבא ראְִַָָאדרא

דכתיב, הּוא הדא מּניּה, ã)אתאחדן íéøéùä øéù)אלף ְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
רזא הּמגן ואלף הּגּבֹורים. ׁשלטי כל עליו ּתלּוי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגן
ּדאתּו הּגּבֹורים ׁשלטי ּכל דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְִִִִִִֵַָָָֹהּוא.

ּגבּוראן. מאיּנּון חד, ּגבּורה ְְְִִֵַַָָמּסטר

ּדאתמּׁשכןּתּקּונא ׂשערידמתחּברן)ס"א(ּתׁשיעאה. ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
דּתליין, ׂשערי איּנּון עם מליא, ְְְְְִִִֵַַַָָָבׁשּקּולא
נצחן מארי ּתּקיף, ּגיּבר ּכחד ׁשּפיר, בׁשּקּולא ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֻּכּלהּו
איּנּון ּבתר אתמּׁשכן ׂשערי ּדכּלהּו מּׁשּום ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻקרבּייא.
אתמׁשְך, וכּלא ּדתליין. ּבאיּנּון דכּלהּו ּוכללא ְְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָֹֻּדתליין.

כאן( כתיב,)חסר ּדא ë)ועל éìùî).ּכחם ּבחּורים ּתפארת ְְְִִִֶֶַַָָֹ
דכתיב) הּוא הדא טֹוב ּכבחּור הּים על ä)ּכתיב(ונראה íéøéùä øéù) ְְְְְִִִִַַָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,‰ÎÏ‰ BÊ '„ ¯·c ,"e‡ˆÓÈ ‡ÏÂ '„ ¯·c ˙‡ Lw·Ï eËËBLÈ Á¯ÊÓ „ÚÂ ÔBÙvÓe ÌÈ „Ú«»ƒ»¿«ƒ¿»¿¿¿«≈∆¿«¿…ƒ¿»¿«¬»»

.'eÎÂ ‰‡e·� BÊ '„ ¯·c ,ıw‰ BÊ '„ ¯·c¿««≈¿«¿»¿

:¯Ó‡pL Ï‡¯NÈ ÔÓ ‰¯Bz ÁkzLzL ÌBÏLÂ ÒÁ ¯ÓB‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ‡È�z .‚«¿»«ƒƒ¿∆«≈«¿»∆ƒ¿««»ƒƒ¿»≈∆∆¡«

,e‡ˆÓÈ ‡ÏÂ '„ ¯·c ˙‡ Lw·Ï eËËBLÈ Ìi˜Ó È�‡ ‰Ó ‡l‡ ,"BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï Èk"ƒ…ƒ»«ƒƒ«¿∆»»¬ƒ¿«≈¿¿¿«≈∆¿«¿…ƒ¿»

.„Á‡ ÌB˜Óa ‰¯e¯a ‰�LÓe ‰¯e¯a ‰ÎÏ‰ e‡ˆÓÈ ‡lL∆…ƒ¿¿¬»»¿»ƒ¿»¿»¿»∆»

ÈÓÏLe¯È·e .„('· ‰ÎÏ‰ ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÎqÓc 'È ˜¯t)Èa¯ ÌLa ÈÈa‡ ¯a ·˜ÚÈ Èa¯ :‡˙È‡ ƒ«¿ƒ∆∆¿«∆∆«¿∆¿ƒ¬»»ƒ»«ƒ«¬…«««≈¿≈«ƒ

‡c‰ ÔÓ dÏ È˙ÈÈÓ ‡Á‡(ÊÈ ,Á ‰ÈÚLÈ)È˙Èe˜Â ·˜ÚÈ ˙ÈaÓ ÂÈ�t ¯ÈzÒn‰ '„Ï È˙ÈkÁÂ" »»«¿≈≈ƒ«»¿«¿»¿ƒƒƒ«««¿ƒ»»ƒ≈«¬…¿ƒ≈ƒ

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ‰ÚL d˙B‡Ó ÌÏBÚa ‰L˜ ‰ÚL EÏ ÔÈ‡ ,"BÏ≈¿»»»»»»≈»»»∆»««»»¿…∆

חודשי לימוד
לחודש טז

שנתי לימוד
ניסן ז יום



רּבא ְִַָָאדרא רב

תפארת, הּוא ודא ּגבּוראן, עביד ּכגיּבר ּכארזים, ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָּבחּור
ורחמי. ּוגבּורּתא ְְְֲֵֵַָָחילא

מּלין,ּתנא, הני וכל תּקּונין, הני ּכל ׁשמעֹון רּבי אמר ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָָָ
במתקלא, ּדאּתקלּו למאריהֹון לגּלאה ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּבעינא

עאלּו ּדלא לאיּנּון נפקּו)נ"א(ולא ולא לאּליןדעאלּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ
ליּה טב נפיק, ולא ּדעייל מאן ּדכל ונפקּו, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּדעאלּו

אברי. ְְִֵָּדלא

ּכּלאּדּכללא אּפין, ּוזעיר דעּתיקין, עּתיקא מּלין, כל ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
יׁשּתני. לא יהא. ּכּלא הוי. ּכּלא הוה. ּכּלא ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹחד.
אּלין. ּבתקּונין אתּתּקן ׁשנא. ולא משּתני. ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָולא
דכליל ּדּיּוקנא ּדיּוקנין. ּכל דכליל ּדּיּוקנא ְְְְְְְִִִִִִִִָָָָָאׁשּתלים

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
È�ÈÒa BÏ ¯Ó‡M ‰Ó BÏ È˙Èe˜Â ‰ÚM‰ d˙B‡Ó ,‡e‰‰ ÌBia È�t ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰ ÈÎ�‡Â¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ»«««≈»«»»¿ƒ≈ƒ«∆»«¿ƒ«

.BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï Èkƒ…ƒ»«ƒƒ«¿
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חודשי לימוד
לחודש טז

שנתי לימוד
ניסן ח יום



רּבא רגְִַָָאדרא

ּדּיּוקנא ׁשמהן. ע"ב)ּכל קמ"א כהאי(ד� בגֹוונֹוי ּדאתחזי ְְְְְְֲִִֵַָָָָָ
ּדיּוקנין)נ"א(דּיּוקנא ּכל אּלאבגוויּה הוי, דּיּוקנא האי לאו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

דּיּוקנא. האי ְְִֵַָכעין

אׁשלמּותאּכד הּוא ּכדין וכתרין, עטרין אתחּברן ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ
דעּלאין דּיּוקנא הוי דאדם, ּדדּיּוקנא ּבגין, ְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָֹדכּלא.
עּלאין כליל דּיּוקנא ּדהאי ּובגין ביּה. ּדאתּכללּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָותּתאין
דזעיר ותּקּונא תּקּונֹוי, קּדיׁשא עּתיקא אתקין ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָותּתאין,

ותּקּונא. דּיּוקנא ּבהאי ְְְִִִַַָָאּפין,

במתקלאואי הּוא ּכּלא להאי. האי בין מה ּתימא ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹ
מּכאן אבל ארחֹוי.מנן)נ"א(חדא, אתּפרׁשן ְְְֲִִִָָָָָָָָ

רחמי)נ"א( ּומּסטראּומנן)נ"א(ּומּכאןאתּפּׁשטן ּדינא. אׁשּתכח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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Ï‡¯NÈ ˙¯‡Ùz B¯ÙÒa Ï"ˆÊ ‚‡¯tÓ Ï"¯‰n‰ e�fÚ ÔB‡b ‰p‰ .Â(Â"� ˜¯t)¯ÈaÒÓ ƒ≈¿À≈««¬«ƒ¿»««¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆∆«¿ƒ
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ÌÈÓ„Bw‰ ˙B¯Bc‰ eÈ‰L BÓk ‰¯Bz ÈÚ„BÈ ‰f‰ ¯Bc‰ ÔÈ‡ ˙ÚÎÂ ,ÈepL ÌeL ÈÏa Ìi˜ „ÓBÚ≈«»¿ƒƒ¿»≈≈««∆¿≈»¿∆»««¿ƒ
ÌÚ ‰¯Bz‰ ‰È‰ ¯L‡k Èk ,·˙ÎÂ ,˙‡ÏÙÓ ‰kÓ ‡È‰ BÊÂ ,Ï‡¯NiÓ ‰ÁkzL� el‡Îe¿ƒƒ¿«¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ«»À¿≈¿»«ƒ«¬∆»»«»ƒ
eNÚÂ" ·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰¯Bz‰ ˙�È˙� ¯Á‡ „iÓ CÎÈÙÏe ,Ì‰nÚ C¯a˙È ÌM‰ ‰È‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»«≈ƒ¿»«ƒ»∆¿ƒ»ƒ»««¿ƒ««»»««»¿»
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רּבא ְִַָָאדרא רד

אתמסרּו, לא אּלין ורזין ּדא. מן ּדא ׁשניין הוֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָדילן
ּוכתיב קּדיׁשא. חקלא למחּצדי äë)ּבר íéìäú)יי סֹוד ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

ִֵָליראיו.

á)ּכתיב úéùàøá)ּבתרי האדם, את אלהים יי וּייצר ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
טברקא ּתּקּונא, גֹו ּתּקּונא אׁשלים ְְְִִִִַַָָָיֹודי"ן.
רזא לּמה. יֹודין ּתרין וּייצר. הּוא ודא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָדגּוׁשּפנקא.
צ מאי וּייצר, אּפין. דזעיר ורזא קּדיׁשא, ר.דעּתיקא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

צּורה. בגֹו צּורה וּייצר)צר הּוא צּורה.(ודא בגֹו צּורה ּומהּו ְְְִֶַַָָָָָָ
הּוא ודא אלהים. יי מּלא, ׁשם ּדאתקרי ׁשמהן, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵָָָָָֹּתרין
ּתּקּונא צּורה. גֹו צּורה ּדצר ּדוּייצר, יֹודי"ן דתרין ְְְִִִִֵֶַָָָָָָרזא

אלהים. יי ׁשלים, ְְְֱִִִָָֹדׁשמא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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˙Ba¯ ˙BÚ¯ B˙‡ Ô‡ˆÓ˙ Èk ‰È‰Â" ˜eÒta ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊÂ ,ÌÒepÎÂ Ì¯eft C¯„a ¯LÙ‡∆¿»¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿∆≈««»¿»»ƒƒ¿∆»…»«

da ¯k� Ï‡¯NÈ ˙¯eˆ ‡È‰L ‰¯Bz‰ Èk ,'eÎÂ "„ÚÏ ÂÈ�ÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙�ÚÂ ˙B¯ˆÂ¿»¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈¿ƒ«»∆ƒ«ƒ¿»≈ƒ»»
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רּבא רהְִַָָאדרא

אדם.ּובמה ּדאקרי דא, עּלאה ּבדּיּוקנא אתּכלילּו. ְְְְְְְִִִִִֵָָָָָָָ
האדם את כתיב ּדא ועל ונּוקּבא. ּדכר ְְְְְְִִֶַַָָָָָָּדכליל
דנפיק זינא ּולמסּגי לאּפקא את: ונּוקּבא. ּדכר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּדכליל

ונּוקּבא).מּניּה. (מּדכר ְְְִִֵַָ

ּבאּפיועפר וּיּפח ּדּיּוקנא. בגֹו ּדּיּוקנא האדמה: מן ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
וכל ּבגֹו. גֹו דגּוׁשּפנקא טברקא חּיים: ְְְְְְְְִִַַַַָָָנׁשמת
סתים ביּה ּולעּיילא לאׁשּתּלפא ּבגין לּמה. ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָּדא

סתימין. דכל סֹופא עד עּלאה, דכתיבּדסּתימא הּוא (הדא ְְְְִִִִִִִַָָָָָָָ

(á úéùàøá)(חּיים נׁשמת ּבאּפיו דעיּלאוּיּפח חּיי ּדכל נׁשמתא, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
בּה. ּומתקיימי נׁשמתא, מההיא תליין ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָותּתא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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Ú‰ ÔÓ B˜elÒ ˙ÚLa ‰LÓ ÏL B¯ÚvL ,·˙k ,"Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ d„nÏÈÂ ‡e‰‰‰È‰ ÌÏB ««¿«¿»∆¿≈ƒ¿»≈»«∆«¬∆∆ƒ¿«ƒƒ»»»»
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רּבא ְִַָָאדרא רו

בתקּוניןויהי ּולעּיילא לאּתרקא, חּיה, לנפׁש האדם ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
לההיא ּולאׁשלפא דא, מההיא)נ"א(ּכגוונא ְְְְְְְִִַַַַָָָ

ּבגין ּדרּגין. דכל סֹופא עד לדרּגא מּדרּגא ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָנׁשמתא.
ּומתּפּׁשטא בכּלא, מׁשּתּכחא נׁשמתא ההיא ְְְְְְֱִִִִִֵַַַָָָָָֹּדיהוי
האי ּדפסיק ּומאן חד. ביחּודא ּכּלא ּולמהוי ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹבכּלא.
ּומחזי דא, נׁשמתא ּדפסיק ּכמאן עלמא, מן ְְְְְֱִִִִֵַָָָָָָָיחּודא
יׁשּתצי ּכְך, ּובגין מהאי. ּבר אחרא, נׁשמתא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָדאית

דרין. לדרי עלמא מן ודּוכרניה ְְְְִִֵֵָָָָָהּוא

ונּוקּבא.ּבהאי דכר ּכללא ותקין ׁשארי דאדם, ּדּיּוקנא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
מחּדֹוי, ׁשארי בתּקּונֹוי, דּיּוקנא האי אתּתּקן ְְְִִִֵֵַַַַָָָּכד
דדיקנא, ׂשערי ּדּתליין ּבאתר ּדרֹועין. ּתרין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָמּבין

תפארת,דאתקרי)נ"א(ּדאתקרּון האי ואתּפּׁשט ּתפארת. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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·e˙k‰ ¯Ó‡Ó ÏÚ ,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a e�a¯ ‰LÓ È¯·c Le¯t Ô·eÓ Ï"p‰ ÈÙÏ .Ë¿ƒ««»≈ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿≈¿»««¬««»
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k ,‰Ê ˜eÒt ÏL ˙B·zÈ'Ï‡'ÎMzÁ'tÓÈ'Ú¯ÊB'B‡ Ì‰˙Bi˙.È"‡ÁBÈ‰ÊÂ ≈∆»∆ƒ…ƒ»«ƒƒ«¿≈ƒ«¿∆
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ּגּולגלּתא ועבד לאחֹורֹוי, ואׁשּתלף חּדין, ּתרין ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָותקין
בפרצּופא ּבׂשערא סטרֹוי. מּכל סתימא ּכּלא ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹּדנּוקּבא.
ואקרי תפארת, בהאי אתעבידּו חדא ּובכללא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּדריׁשא.

דכתיב, הּוא הדא ונּוקּבא. ּדכר ãî)אדם äéòùé) ְְְְִִַָָָָָ
ּבית. לׁשבת אדם ְְִִֶֶֶֶָָָָּכתפארת

קֹוצאּכד חד ּתלייא דנּוקּבא, דריׁשא פרצּופא אתּברי ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
ריׁשא עד ותלי אּפין, דזעיר מאחֹורֹוי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָּדׂשערי
דכללן סּומקי ּכּלהּו ברישהא, ׂשערי ואּתערּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻּדנּוקּבא.

דכתיב, הּוא הדא גווני, æ)ּבגֹו íéøéùä øéù)ראׁשְך ודּלת ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
גווני. ּבגֹו דכלילן גווני ארּגמן. מהּו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכארגמן.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
BÚ¯Ê ÈtÓ e�È‰ ,‡˜ÈÈc BÚ¯Ê ÈtÓ - ,BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎMz ‡Ï Èk ˜eÒt‰ ‰l‚Óe Ên¯nL∆¿«≈¿«∆«»ƒ…ƒ»«ƒƒ«¿ƒƒ«¿«»«¿ƒƒ«¿
BÚ¯Ê È„È ÏÚ Èk ,È‡ÁBÈ ‡pz‰ ‡e‰L ˜eÒt‰ ‰Êa ¯zÒ�Â Ên¯Ó ‡e‰L BÓˆÚa ‰Ê ÏL∆∆¿«¿∆¿À»¿ƒ¿»¿∆«»∆««»«ƒ«¿≈«¿
ÏÚ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ‡e‰L Ï"p‰ ˙B·z ÈÙBÒa ˜eÒt‰ ‰Êa Ên¯nL È‡ÁBÈ ÏL∆«∆¿À»¿∆«»¿≈≈««∆«ƒƒ¿∆««
ÔÓ Ôe˜tÈ ‡c ‡¯eaÁa LB„w‰ ¯‰f‰ ¯Ùq‰ LB„w‰ ¯eaÁa Èk ‰¯Bz‰ ÁÎMz ‡Ï B„È»…ƒ»««»ƒ«ƒ«»«≈∆«…««»¿ƒ»»ƒ¿ƒ
LB„w‰ ‡pz‰ Èk Úc Èk ,¯Á‡ ˜eÒÙa Ên¯Ó ‡e‰ BÓˆÚa ÔBÚÓL Èa¯ „BqL Ú„Â .‡˙eÏb»»¿«∆«ƒƒ¿¿«¿¿À»¿»«≈ƒ«ƒ««»«»

Èa¯Ô"BÚÓL˙�ÈÁa ‡e‰'Ú¯È'ÂLÈ„˜'ÓÔ'L‡iÓ'�Ô‡k „Ú ,ÔBÚÓL ˙B·z ÈL‡¯ ˙ÈÁ «ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿«»»ƒ»≈≈ƒ¿«»
.B�BLÏ¿

ÌÈ�ÈÓÈn‰Ó ˙ÏtÎÓ ˙eÎLÁa ‰˜Ï� ,ÁÈLn‰ ˙‡Èa È�ÙÏ ÔB¯Á‡‰ ¯Bc ,e�¯Bc≈»«¬ƒ¿≈ƒ««»ƒ«ƒ¿»¿«¿¿À∆∆≈««¿ƒƒ
:ÌÈÏÈÓNn‰Óe≈««¿ƒƒ
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רּבא ְִַָָאדרא רח

ונקיבּתאנא, דלּבא, מטּבּורא תפארת האי אתּפׁשט ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ּפרצּופא ותקין אחרא, ּבגיסא ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָואתעבר
ׁשלים. ּובטּבּורא ׁשארי, ּומטּבּורא טּבּורא. עד ְְְְִִֵַַַַָָָָָדנּוקּבא

ועיילּתּו דדכּורא, מעֹוי ואתקן תפארת, האי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָאתּפׁשט
דרחמי.(ואתּתּקן) סטרא וכל רחמין, ּכל אתר ּבהאי ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָ

רּבֹוא אלף מאה ׁשית אתאחדן, מיעיין ּבהני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָותאנא,
ּדכּתיב, מיעיין. ּבעלי ואתקרּון דרחמי. àì)מארי äéîøé) ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

יי. נאם ארחמנּו רחם לֹו מעי המּו ּכן ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻעל

ּבדינא,ּתאנא, וכליל ּברחמי, ּכליל תפארת, האי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ונקיב ואתעבר בדכּורא, רחמי ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָואתּפּׁשט

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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רּבא רטְִַָָאדרא

ואתּתקנּוונהיר)ס"א( דנּוקּבא, מיעֹוי ותקין אחרא, לסטר ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
דדינא. בסטרא ְְְְִִָָָָמעהא

ּותמניאּתאנא, ּבמאתן בסטריה, ּדכּורא אתּתקן ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ
לגֹו, ּומנהֹון ּביּה, ּדכלילן ּתּקּונין ְְְְְְִִִִִִֵַָוארּבעין

ּכּלהּו ּדינא. ּומּנהֹון רחמי. מּנהֹון לבר. קמ"בּומּנהֹון (ד� ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ
ּדנּוקּבאע"א) דאחֹורֹוי, בדינא אתאחדּו ְְְְְֲֲִִִַַָָָּדדינא,

בסטרהא. ואתּפׁשטּו ואתאחדּו ּתּמן. ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָאתּפּׁשטת

ערייתאותאנא, ּבה,תּקּונין)נ"א(חמׁשה אתּגּליין ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ
חמּׁשה ודינין חמּׁשה. ּדדינין נ"א(ּבסטרא ְְְְֲֲִִִִִִִָָָ

ודינהא) דדינא ּותמניאבסטרא וארּבעין ּבמאתן אתּפּׁשטן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ
ּבאּׁשה ׂשער ערוה. ּבאּׁשה קֹול תאנא, והכי ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָארחין.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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רּבא ְִַָָאדרא רי

ּבאּׁשה רגל ערוה. ּבאּׁשה יד ערוה. ּבאּׁשה ׁשֹוק ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָערוה.
חברנא, ׁשניּוה לא אּלין ּדתרין ּגב על ּדאף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָערוה.

איּנּון. מערוה יּתיר אּלין ְְִִִֵֵֵֶַָּותרין

ואתּתּקןותאנא ּדכּורא אתּפׁשט דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָ
והאי דכיא. דכסּותא ּתּקּונא אתּתּקן ְְְְְִִִִַַַָָָָָּבתּקּונֹוי.
וארּבעין מאתן אּמה, ּדההּוא ארכיּה דכיא. אּמה ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָהויא

דאּמה, ּבפּומא תליין וכּלהּו עלמין. ּדאתקריּותמניא ְְְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָֻ
חסד אתּגלי ּדאּמה, ּפּומיּה יֹו"ד ּדאתּגלייא וכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹו"ד.

ותלי דאתקרי, הּוא חסד אּמה והאי והאינ"א(עּלאה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

תלי) הּוא עדחסד חסד, אקרי ולא אּמה. פּום ּבהאי ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אּמה. ּדפּום יֹו"ד ְְְְִַַָָּדאתּגלייא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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¯‰Ê ,ÌÈL¯„Ó ,ÌÈ„eÓÏz‰ È�MÓ ËwÏÏ „·k‰ ÏÚ‰Â Á¯h‰ e�ÈÏÚ e�ÒÓÚ‰ ÔÎÏ .ÂË»≈∆¡«¿»≈«…«¿»…«»≈¿«≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿»ƒ…«
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חסד,וּתא ּבהאי ׁשלים אברהם אתקרי ּדלא חזי, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אקרי ּדאתּגלי וכיון ּדאּמה. יֹו"ד ּדאתּגלייא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעד

דכתיב, הּוא הדא æé)ׁשלים, úéùàøá)והיה לפני התהּלְך ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּוכתיב מּמׁש. תמים áë)תמים, á ìàåîù)תמים ואהיה ְְִִִִֶֶַָָָָָ

וסיפא. ריׁשא מיירי, קא מאי מעֹוני. ואׁשּתּמרה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלֹו
ליֹו"ד עייליּה ּדלא ואסּתמר יֹו"ד, האי ּדגּלי כל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָאּלא
ולהוי דאתי, לעלמא ׁשלים ליהוי אחרא. ְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּברׁשּותא
ּדכּתיב, אחרא. ברׁשּותא מאי ּדחּיי. ּבצרֹורא ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָצריר

(á éëàìî)ואהיה ּכתיב, ּכְך ּובגין נכר. אל ּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּובעל
ואׁשּתּמרה דיֹו"ד, ּבגּלּוייא תמים ּדהּוא ּדכיון לֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָתמים

ֲִֵמעֹוני.
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ּגבּורהוכיון סטר אתּפׁשט דא, אּמה ּדאתּפׁשט ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ּגבּוראן ואׁשּתקע(ּבׂשמאלא)מאיּנּון ּדנּוקּבא, ְְְְְְְִִִֵַָָָָ

ּדכל ּכסּותּה ּבערייתא, וארׁשים חד, באתר ְְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָּבנּוקּבא
אתר דכלא. ערוה אקרי אתר ּובההּוא דנּוקּבא. ְְְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָֹּגּופא
לאתּבּסמא ּבגין חסד. ּדאקרי אּמה, לההּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָלאצנעא
ּדכליל חסד ּבהאי ּגבּוראן, חמׁש דכליל דא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָגבּורה
אתּבסם ׂשמאלא. ּגבּורא ימינא, חסד חסדין. ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָּבחמׁש
ּכְך, ּובגין סטרין. מּתרין ּכליל אדם, ואקרי בדא, ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָּדא
ורחמי. ּדינא ּוׂשמאלא, ימינא אית כתרין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֻּבכּלהּו

לאּתאנא, דעּתיקין,עד עּתיקא דמלּכא, ּתּקּונֹוי זּמין ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ההּוא לאתקּיימא. ּתּקּונין ואתקין עלמין, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָּבנה
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חסד ּדנחית עד אתקיימּו, ולא אתּבסמא, לא ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָנּוקּבא
אּמה ּבהאי נּוקּבא, תּקּוני ואתּבסמּו ואתקיימּו, ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָעּלאה

דכתיב, הּוא הדא חסד. åì)דאקרי úéùàøá)ואּלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָ
ּדינין ּדכל אתר אדֹום, בארץ מלכּו אׁשר ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָהּמלכים

ּתּמן אׁשרמׁשּתּכחין אּלא כּתיב לא היּו אׁשר אתתא, ּתּקּוני (ואיּנּון ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

חסד,מלכּו) האי ונפיק ּכּלא, ּדאתקן עד אתּבסמּו, ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ
וּימת, וּימת דכתיב, הּוא הדא דאּמה. ּבפּומא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָואתיׁשב

בדינא. ּדינא אתּבסמּו, ולא אתקיימּו, ְְְְְְְִִִִָָָָָָּדלא

וּימלֹוךואי כתיב והא כּלהּו, דדינא הכי אי ּתימא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֻ
אתחזי לא והא הּנהר, מרחֹובֹות ׁשאּול ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָתחּתיו
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ּדמינּה בינה, איהּו הּנהר רחֹובֹות ּדתנינן, ְְְִִִִֵַָָָָָָָּדינא.
סטרי לׁשית ּובּוצינין, ּדנהֹורין ּתרעין חמׁשין ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַמתּפּתחין
ּבתראה, ּדאתקּיים מחד ּבר דינא, ּכּלהּו ּתאנא, ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָֻעלמא.
סטרא, חד הּוא ּדא הּנהר, מרחֹובֹות ׁשאּול ְְְִֵַַַָָָָָוהאי

הּנהר. מרחֹובֹות ונפיק ְְְְִִֵַָָָָָּדאתּפׁשט

דלאוכּלהּו אּלא דאתּבטלּו, תימא לא אתקיימּו, לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָֻ
מלכּו, בההּוא נּוקּבא)אתקיימּו עד(ּובסטר ְְְְְִִַַַַָָָ

וּימלֹוְך ּדכּתיב מּכּלהּו, בתראה האי ואתּפּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֻּדאּתער
ּפעּו, עירֹו וׁשם עּלאה. חסד הדר. מאי הדר. ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָתחּתיו
דקּודׁשא לרּוחא ּדזכי נׁש בר פעי ּבהאי פעּו. ְְְְְִֵַַָָָָָָָמאי
בדא, דא אתּבסמּו ּבכאן מהיטבאל, אׁשּתֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָוׁשם

ּבכּלהּו. כתיב ּדלא מה אׁשּתֹו, ְְְְְְְְִִִֵַָֻואתקרי
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כ יום



רּבא רטוְִַָָאדרא

מטרד,מהיטבאל, ּבת בדא. דדא אתּבסמּותא ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
זהב, מי ּבת ּגבּורה. ּדמּסטר ְְְִִִֵַַָָָּתּקּונין
ודינא. רחמי זהב: מי בדא, דא ואתּכלילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאתּבסמּו

בדכּורא. אּתתא אתּדּבקּו ְְְְִִִַָָָּכאן

ּדדכּורא,ּבסטרֹוי, ּדרֹועין ּבׁשֹוקין. ּבדרֹועין, אתּפרׁשן ְְְְְְְְִִִִִִִָָָ
קדמאה דרֹועא ׂשמאלא חד ימינא, ְְְְִַַַָָָָָָחד

ע"ב)קּדיׁשא)ס"א( קמ"ב ביּה,(ד� אתקּׁשרּו קׁשרין ּתלת ְְְִִִִֵַַָָָ
אּלא דעּתְך. סּלקא ואתּכלילּו ּדרֹועין. ב' ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָואתּכלילּו
תלת ּבׂשמאלא. קׁשרין ותלת ּבימינא, קׁשרין ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָתלת
ּדׂשמאלא. קׁשרין ּבתלת אתּכלילן ּדימינא, ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָקׁשרין
לא ימינא, אבל חד. אּלא ּכתיב לא ּדרֹועא ּכְך, ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּובגין

אּלא זרֹוע, ּביּה åè)כתיב úåîù).יי ÷çé)ימינָך íéìäú)ימין ְְְְְְִִִֵֶַָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,ı¯‡ È�BÓ„˜ ÌÈÓÎÁ ÌÈL�‡Ó Ì‰ ,ÔÈ˙È�˙Ó ÔÎÂ ,¯‰f‰ ÏÎa ÌÈ‡·en‰ eÏl‰ ˙BÙÒBz‰«»«»«»ƒ¿»«…«¿≈«¿ƒƒ≈≈¬»ƒ¬»ƒ«¿≈∆∆

Ï‡ CiM‰ „Á‡ Le¯c ‰‡¯Lk ¯‰f‰ ¯cÒÓe ,Ì˙B„ÈÁÂ Ì‰È˙B„BÒ È¯·c ÌÈ¯ÈzÒÓ eÈ‰Â¿»«¿ƒƒƒ¿≈≈∆¿ƒ»¿«≈«…«¿∆»»¿∆»««»∆

B˙B‡ ÁÈ¯Î‰Ï ,ÌÈ˜·c‰ ÔÈa BÒÈ�Î‰ ,˙BÈ�LÓe ˙BÙÒBz‰ Ì˙B‡aL Le¯c B˙B‡ ˜ÒÚ≈∆¿∆¿»«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ«

.Ï"ÎÚ ,‰�LÓ d˙B‡ B‡ ‡zÙÒBz d˙B‡ „vÓ Le¯c¿ƒ«»∆¿»»ƒ¿»

‰nÁ‰ ¯B‡a ·˙k ÔÎÂ .·(Ï"Ê ÈË�‡Ï‚ Ì‰¯·‡ ·¯‰Ï :„"�˜ ‡ˆiÂ ˙L¯t ÏÚ):B�BLÏ ‰ÊÂ ¿≈»«¿««»«»»««≈≈¿»««¿»»««¿ƒ¿∆¿

Â"¯� È¯BnÓ ÈzÚÓL[‰"‰ÏÊ [B¯È·B„¯B˜ ‰LÓ e�a¯] ˜"Ó¯‰ ‡e‰]˙BzÙÒBz‰Â ˙BÈ�Ln‰ el‡ Èk »«¿ƒƒƒ»«««≈∆¿≈ƒ≈«ƒ¿»¿«∆¿

,¯ˆ˜ ÔBLÏa ÌÈ¯a„Ó eÈ‰Â ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁÓ Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ‰ [¯‰f‰ ¯ÙÒa ÌÈ·e˙k‰]«¿ƒ¿≈∆«…«»ƒ≈∆∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»»»

ÔÈ˙È�˙Ó B˙B‡aL ‰‡B¯ ‰È‰Â L¯Bc ‰È‰L Le¯c ÏÎ·e ,B„ÈÏ e‡a ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ È"aL¯‰Â¿»«¿ƒ»»«»»¿»¿»¿∆»»≈¿»»∆∆¿«¿ƒƒ

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כא יום



רּבא ְִַָָאדרא רטז

דאחסינּו ּדאבהתא קׁשרין ּבתלת אתקרי, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָיי
ְֵָלחּולקיהֹון.

דגּולּגלּתאואי מֹוחא חללין בתלת הא ּתימא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
מתּפּׁשטין, תלת ּכּלהּו ּתאנא, ְְְְְְִִִִַַַָָֻמׁשּתּכחין.
תלת, ּבהני אתקׁשר ּגּופא וכל ּגּופא, ּבכל ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָּומתקּׁשרן
ואמר, ּדוד ּתאיב ּכְך ּובגין ימינא. ּבדרֹועא ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּומתקּׁשרין

(é÷ íéìäú)עּמהֹון אתחּבר ּדהּוא מּׁשּום לימיני. ְְְִִִִִִֵַָׁשב
ּכְך ּובגין ׁשלימתא. לכּורסיא ּתּמן ויתיב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָּדאבהתא,

÷çé)ּכתיב íéìäú)ּדיתיב מּׁשּום וגֹו', הּבֹונים מאסּו אבן ְְְֲִִִִֶֶַָָ
דכּתיב, היינּו áé)לימינא. ìàéðã)לגֹורלָך ותעמֹוד ותנּוח ְְְְְְֲִִִִַַַָָָ

דמ לחביבּותא ּדזכי ּכמאן ּכלֹומר, הּימין, לּכא.לקץ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÂÈ¯·c CB˙a B‡È·Ó ‰È‰ ,BLe¯„a Ú‚Bp‰ ÔÈ�Ú B‡ ÂÈ¯·„Ï Á¯Î‰ ‡a ‰È‰ ‡zÙÒBz B‡∆¿»»»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»«≈«ƒ¿»»¿ƒ¿¿»»

.Ï"ÎÚ

‰nÁ‰ ¯B‡a ·˙k ÔÎÂ .‚(Ï"Ê ÈË�‡Ïb Ì‰¯·‡ ·¯‰ ÌLa ,‡"Î˜ ‡"ÁÊ ÏÚ):B�BLÏ ‰ÊÂ ¿≈»«¿««»«¿≈»««¿»»»»¿ƒ«¿∆¿

ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁÓ eÈ‰ ,¯‰fa ˙BÓB˜Ó ‰nÎa ˙B‡·en‰ ˙BzÙÒBz‰Â eÏl‰ ˙BÈ�Ln‰«ƒ¿»«»¿«∆¿«»¿«»¿«…«»≈¬»ƒ¿À»ƒ

˙BÈ�Ln‰ Ì˙B‡ ÌÈ‡È·Ó ˙B¯ÓÈn‰ ÈÏÚa Ì‰È¯Á‡ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰Â ,ı¯‡ È�BÓ„ «̃¿≈∆∆¿»«¬»ƒ«»ƒ«¬≈∆«¬≈«≈¿¿ƒƒ»«ƒ¿»

˙BÓB˜na Ìe˜ÈzÚ‰ ¯‰f‰ È¯cÒÓ Èn� È‡ ,Ì‰È¯·c ÚiÒÏ B‡ Ì‰lL ¯Ó‡Ó ÔÈ�Úa ˙BÎiM‰««»¿ƒ¿««¬»∆»∆¿«≈«ƒ¿≈∆ƒ«≈¿«¿≈«…«∆¿ƒ«¿

.Ï"ÎÚ Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÎiM‰Â ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿««»ƒ¬≈∆

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כב יום



רּבא ריזְִַָָאדרא

ליּה וקּביל ימיניּה. מלּכא ּדפריׂש ּדמאן חּולקיּה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָזּכאה
אתּפּׁשטא. קׁשרין יתיב, כד ימינא והאי ימיניּה. ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָּתחֹות

ידיּהּודרֹועא אֹוׁשיט ּודרֹועאס"א(לא אתּפּׁשטּו לא וקׁשרין ְְְְְְְִִִִֵַָָָָ

יתיב) אֹוׁשיט וכדלא ּדאמרן. קׁשירן ּבתלת ְְְְִִִִַַַָָָָָ
ּתלת מתערין ּבעלמא, ּומתּפּׁשטן חּייבּיא, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָמתערין
וכד ּדרֹועא ואֹוׁשיט קׁשיא, ּדינא ּדאיּנּון ְְְְְֲִִִִַַַָָָָאחרנין,

אתקרי אבל הּוא, ימינא יד ּדרֹועא, àð)אֹוׁשיט äéòùé) ְְְְֲִִִֵַָָָ
יי, è)זרֹוע íéøáã)הנטּויה ביהנ"א(זרֹועָך אתקׁשרּו קׁשרין תלת ְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ

דאבהתא קׁשרין בג' דׂשמאלא קׁשרין ּותלת דימינא קׁשרין תלת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִַַָָָָָָָואתּכלילּו

מׁשּתּכחין. דגּולּגלּתא מֹוחא חללי בג' הא תימא ואי לחּולקיהֹון. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָדאחסינּו

ּבהני אתקׁשר גּופא וכל גּופא ּבכל ּומתקׁשרין מתּפׁשטין ג' כּולהּו ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָּתאנא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּתעלּומֹותג) ּולהעלים הּקדׁש ְְֲֲִֶַַַַֹלכּסֹות

˙B„BÒ ˙ÓÎÁ ˙BÓeÏÚ˙a ÌÈÏÚ‰Ïe L„w‰ ˙BqÎÏ ÌÈÎÈ¯vL ,‡e‰ ÌÒ¯ÙÓe ‡e‰ Úe„È»«¿À¿»∆¿ƒƒ¿««…∆¿«¬ƒ¿«¬»¿«

ÌÈ¯·c ‰qÎn‰ ‰Ê ,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ‰ÒÎÓÏ È‡Ó [.Ë"È˜ ÌÈÁÒt] ·e˙kL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆»¿»ƒ«ƒ¿»∆«ƒƒ∆«¿«∆¿»ƒ

[:‰"˜ ‚"Á LB„w‰ ¯‰fa] ·e˙k ÔÎÂ ,‰¯Bz È¯˙Ò ,e‰�È� È‡Óe ,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ‰qkL∆ƒ»«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»«…««»

e¯ÒÓ˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÏÈÓ ‰‡Ï‚Ï L� ¯·Ï eL¯ ˙ÈÏc ,¯·c ¯zÒ‰ ÌÈ˜Ï‡ „B·k¿¡…ƒ«¿≈»»¿≈¿¿««¿«»»ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿

˜È˙Ú ‰qÎÓÏÂ ‰Ú·NÏ ÏÎ‡Ï ¯Ó‡ z‡c ‡Ók ,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ÔBÏ ‡ÙÁc ÔÈÏÈÓ ,‡ÈÏb˙‡Ï¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿«»«ƒƒ¿»¿«¿»«∆¡…¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒ

.È‡cÂ ˜ÈzÚ ‰qÎÓÏ ,˜ÈzÚ ‰qÎÓÏÂ 'eÎ ÔÈÓBÈƒ¿ƒ¿«∆«ƒƒ¿«∆«ƒ««

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כג יום



רּבא ְִַָָאדרא ריח

אתּפׁשטּו לא קׁשרין יתיב כד יּמינא והאי ימינא. בדרֹועא ּומתקׁשרין ְְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָתלתא

מתערין. חּייבּיא וכד דאמרן. קׁשרין ּבתלת ויתיב אֹוׁשיט לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָּודרֹועא

יי זרֹוע ואתקרי דרֹועא ואֹוׁשיט קׁשיא ּדינא ּדאיּנּון אחרּנין תלת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָָמתערין

הנטּויה) ּבתלתזרֹועָך אתּכלילן אּלין דתלת ּבזמנא ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
הדא ּברחמי, ּדינא ועביד ימינא, כּלא אקרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹאחרנין,
אֹויב, ּתרעץ יי ימינָך בּכח נאּדרי יי ימינָך דכּתיב, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּוא

בהּו. רחמי ּדמתערין ְְְְֲֲִִִֵַּבגין

וׁשבעיןותאנא, מאה ּתלת מתאחדן ימינא ּבהאי ְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
רּב ותמניןאלף ּומאה ימינא. ּדאקרּון ֹוא, ְְְְְְִִִִִֶֶָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
הּסֹודד) ּתֹורת לגּלֹות התנּגד ְְְִִֵַַַַַָהרׁשּב"י

¯‰f] ¯Ó‡ BÓˆÚa ‡e‰Â ,˙B„BÒ ‰l‚Ï ‡lL ‰Êa È‡ÁBÈ ¯a L¯c ˙Ú„Â ÌÚË ·eË««¿««»«««»∆∆…¿«∆¿¿«¿»«…«

‡L„e˜ ·È‰È „k ‡ÓÏÚa ÁÈÎL ‡�ÈÂ‰ el‡ ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ :B�BLÏ ‰ÊÂ [:·"Ú '‡ ˜ÏÁ≈∆¿∆¿»««ƒƒ¿ƒ¬≈»»ƒ«¿»¿»«»ƒ¿»

,‡L�‡ È�Èa ÔeÁkzLÈ ‡Ïc ‡�ÙÈ˜˙‡ ,Ì„‡c ‡¯ÙÒÂ ‡ÓÏÚa CB�Ác ‡¯ÙÒ ‡e‰ CÈ¯a¿ƒƒ¿»¿¬¿»¿»¿ƒ¿»¿»»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈≈¡»»

ÓÎÁ Ïk eLÈÈÁ ‡Ïc ÔÈ‚a‰‡lÚ eL¯Ó ‡˜Ù‡Ï ÔÈ�¯Á‡ ÔÈlÓa ÔÚËÂ e‰a ‡ÏkzÒ‡Ï Ô‡ ¿ƒ¿»«¿»¬»»¿ƒ¿«¿»¿¿»»¿ƒƒ»√»ƒ¿¬»»≈¿ƒ»»

.‡¯Á‡ eL¯Ïƒ¿»√»



רּבא ריטְִַָָאדרא

מהאי יי. זרֹוע ּדאקרי מּזרֹוע רּבֹוא, אלף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוחמּׁשה
תפארת, אקרי והאי והאי זרֹועא, תלייא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּומהאי

âñ)ּדכּתיב, äéòùé),זרֹוע ימינא. הא מׁשה, לימין מֹוליְך ְְְִִִִִִֶַָָֹ
ּדכּתיב, ׂשמאלא. âñ)הא äéòùé).בדא ּדא ּתפארּתֹו, זרֹוע ְְְְְְִִִַַָָָָָ

מאהותאנא, ארּבע מתאחדן ׂשמאלא, ּבידא ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָ
ּבכל מתאחדן תריסין, מארי רּבֹוא ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָוחמׁשין
אלפין עׂשר ואצּבעא אצּבעא ּובכל ואצּבעא. ְְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָאצּבעא
איּנּון ּכמה וחׁשֹוב, ּפּוק מׁשּתּכחין. ּתריסין ְְְֲִִִִִֵַַַָָמארי
ּדאתי קּדיׁשא, סּיּועא אקרי ימינא וההּוא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָּדבידא.

קׁשרין. מּתלת דימינא, הוימּדרֹועא יד ּדאקרי ּגב על (ואף ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

â)(ּוכּתיב)ּדכּתיבסּיּועא) á ìàåîù)ּומתאחדן עּמְך. ידי והּנה ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
צּוריםה) ּבמערת אלעזר רּבי ּובנֹו רׁשּב"י האּורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהתּבֹודדּות

eÒ�ÎpL ‰È‰L ‰NÚn‰ „Ú ,‰¯Bz‰ ˙B„BÒ ¯ÈzÒÓ ‰È‰L ‚‰B� È"aL¯ ‰È‰ CÎÂ¿»»»«¿ƒ≈∆»»«¿ƒ«»«««¬∆∆»»∆ƒ¿¿

˙¯Êb È�tÓ ÌL ˙B‡aÁ˙‰Ï ,ÔÈÚÈ˜Ùa „BÏc ‡¯a„Óa ‰¯Ún‰Ï ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ B�·e È"aL «̄¿ƒ¿«ƒ∆¿»»¿«¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿≈«

.ÈÓB¯ ˙eÎÏÓ«¿ƒ

והחברּיאו) הרׁשּב"י ידי על חּברּו הּזהר ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹֻספרי
e�Èa¯ ‰LÓ Ì‰ÈÏÚ ‰lb˙pL ,‡i¯·Á‰Â È"aL¯ È„È ÏÚ e¯aÁ˙�Â e„qÈ˙� ¯‰f‰ È¯ÙÒƒ¿≈«…«ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿«¿≈«¿ƒ¿««¿«»∆ƒ¿«»¬≈∆∆«≈

‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯‰ Èk ,È"aL¯c BL¯„Ó ˙È·e ˙·ÈLÈÏ Ì‰ÈÏ‡ e‰e�ÈÓÊ‰L ,‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯‰»«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ¬≈∆ƒƒ«≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ»«¿»¿≈¿»

.ÂÈ¯·ÁÂ È"aL¯ ÏL Ô˙M„˜ ¯B‡ ˙eiÁÂ „ÈÓÚn‰ Ák ¯wÚ ‰È‰ ‡e‰»»ƒ«…«««¬ƒ¿«¿À»»∆«¿ƒ«¬≈»

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כד יום



רּבא ְִַָָאדרא רכ

אלפין מאה וחמׁש ּותמניא, רּבֹוא, וארּבע אלף ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָמהאי,
יד עּלאה. יי יד ואקרּון עלמא. ּבכל ּדסּיּועין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָמאריהֹון
זכּו ׂשמאלא. יי יד אתר ּדבכל ּגב על ואף תּתאה. ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָיי
ימין. ואקרי סּיּועא, והוי ּבזרֹועא, ידא אתּכלל יי, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָימין
קׁשיין ּדינין מתערין ּכד ּתאנא, תּתאה. יי יד לאו, ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָואי

כתיב, הכא בעלמא, äë)לאחתא íéìäú).ליראיו יי סֹוד ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

ּדמׁשּתכחיןותאנא ּדינין ּדכל דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָ
ּבסֹופא. ונייחין ּבריׁשא, ּתּקיפין ְְְְְִִִִֵַַָָָמּדכּורא,
ותּקיפין ּבריׁשא, נייחין מּנּוקּבא, ּדמׁשּתכחין ּדינין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָוכל
עלמא יכלין לא כחדא, דאתעבידּו ואלמלא ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָּבסֹופא.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
הּתֹורהז) סֹודֹות להם ּגּלּו מעלה ּומלאכי עדן מּגן והּצּדיקים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאלּיהּו

Ô‚aL ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL� ÏÎÂ ,·BËÏ ¯eÎÊ ‡È·p‰ e‰iÏ‡ „ÈÓz Ì‰Ï ‰lb˙� Ìb .‡«ƒ¿«»»∆»ƒ≈ƒ»«»ƒ»¿¿»ƒ¿««ƒƒ∆¿«
ÌÈ�BzÁz‰Â ÌÈ�BÈÏÚ‰ ‰ÏÚÓ ÈÎ‡ÏÓ ÏÎÂ ,‰hÓ ÏL ‰·ÈLÈÓe ‰ÏÚÓ ÏL ‰·ÈLÈÓ Ô„Ú≈∆ƒƒ»∆«¿»ƒƒ»∆«»¿»«¿¬≈«¿»»∆¿ƒ¿««¿ƒ
‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰¯Bz‰ ˙B„BÒ Ì‰Ï el‚ÈÂ Ì‰Ï e‡B·iL ˙eL¯ Ì‰Ï Ôz�ƒ»»∆¿∆»»∆ƒ«»∆«»¿∆»«»«¬»¿≈¿»
e‰iÏ‡Â È"aL¯ ÏL ˙B‡ÏÙ�Â ˙BÏB„b ÚÈ˜¯c ‡z·È˙Óa ÚÓMM ‰Ó [ÌÈ�ewz‰ LÈ¯a]¿≈«ƒƒ«∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ»

.ÚÈ˜¯‰ ¯‰Êk Ì˙¯B˙a ÌÈ¯È‰ÊÓ CÈ‡ ‡i¯·Á‰ ÏÎÂ¿»««¿«»≈«¿ƒƒ¿»»¿…«»»ƒ«

È"aL¯ Á·L·e ÌÈ¯·Á‰ ÌÚ e‰iÏ‡Ïe È"aL¯Ï e�zpL ˙eL¯‰ ˙�È˙� ÚÓLÂ .·¿»«¿ƒ«»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ¿≈ƒ»ƒ«¬≈ƒ¿∆««¿ƒ
Â ÔBÚÓL Èa¯ Ôe�È‡ ÌÈÏÈkNn‰Â :B�BLÏ ‰ÊÂ ,[ÌL CÏÓ ‡qk] ÂÈ¯·ÁÂ,e¯È‰ÊÈ ,ÂÈ¯·Á «¬≈»ƒ≈∆∆»¿∆¿¿««¿ƒƒƒ«ƒƒ¿«¬≈»«¿ƒ

ÔÈ˙ÓL� ÏÎÏe ÔB‰nÚ e‰iÏ‡Ïe ÔB‰Ï ·È‰È˙‡ ‡˙eL¯ ,‡¯eaÁ È‡‰ „aÚÓÏ eL�k˙‡ „k«ƒ¿«¿¿∆¿««ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כה יום



רּבא רכאְִַָָאדרא

ּדעּתיקי ּדעּתיק עד ּדאלמסּבל. ּפריׁש דכּלא, סתימא ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹ
כחדא. לאתּבּסמא לֹון וחבר ּדא, ְְְְֲִִַַַָָָָמן

ּופריׂשוכד אּפין, לזעיר ּדּורמיטא אּפיל לֹון, ּפריׁש ְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ּכל לּה ואתקין דסטרֹוי, מאחֹורֹוי ְְְְְְֲִִֵַָָָלנּוקּבא
לדכּורא. למיתהא דיליּה, ליֹומא ואצנעא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּתּקּונהא,

דכתיב, הּוא á)הדא úéùàøá)ּתרּדמה אלהים יי וּיּפל ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָֹ
דכּתיב, הּוא האי וּייׁשן. מהּו וּייׁשן. האדם (íéìäúעל ְִִִִַַַַַָָָָָ

(ãîמאי מּצלעֹותיו, אחת וּיּקח יי. ּתיׁשן לּמה ְְִִִַַַַַָָָָָָָעּורה
אמר, דאּת ּכמה נּוקּבא. היא ּדא å)אחת. íéøéùä øéù) ְְְְִֵַַַָָָָ

ּובאתרהא ואתּתקנא. וסּלקא, תּמתי, יֹונתי היא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָאחת
דכתיב, הּוא הדא וחסד, רחמי á)ׁשקיע úéùàøá)ויסגֹור ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
·È‰È ‡lk ÏÚ ˙lÚÂ ,ÏÎN Á¯‡·e ‡ÈÈÒk˙‡a ‡iÎ‡ÏÓ ÏÎÏe e‰ÈÈ�Èa ‡˙Á�Ï Ô‡z·È˙Ócƒ¿ƒ¿»¿«¿»≈«¿¿»«¿»«»¿ƒ¿«¿»»…«≈∆¿ƒ««…»¿ƒ
ÌL Ïk ÔÈ¯ÈÓË ÔÈÊ¯ ÔBÏ ‰‡l‚Ï ÔÈÈepk ÏÎÏe ÔÈiÂ‰ ÏÎÏe ÔÈLÈc˜ Ô‰ÓL ÏÎÏ eL ¿̄¿»¿»»«ƒƒ¿»¬«»¿»ƒƒ¿«»»»ƒ¿ƒƒ»≈
eL¯ ·È‰È˙‡ ‡Ïc ÔÈ¯ÈÓË ÔÈÊ¯ ÔBÏ ‰‡l‚Ï Ô¯ÈÙÒ ¯NÚÏ ·È‰È ‡˙eL¯e ,dÈÏÈ„ ‡b¯„a¿«¿»ƒ≈¿»¿ƒ«¬«¿ƒ»¿«»»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
CÈ¯a ‡L„e˜ ,ÌL‡¯a Ì‰ÈÏÚ ÌM‰Â ,Ï"ÎÚ ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ„ ‡¯„ È˙ÈÈc „Ú ÔBÏ ‰‡l‚Ï¿«»»«¿≈≈»»¿«¿»¿ƒ»¿«≈¬≈∆¿…»¿»¿ƒ

.ÂÈ¯·ÁÂ È"aL¯ ˙·ÈLÈÏ „ÈÓz elb˙�Â e‡a dÈz�ÈÎLe ‡e‰¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»ƒƒƒ««¿ƒ«¬≈»

ÌÈÈel‚Ï „ÈÓz eÎÊ ,‰¯Bz‰ ˙B„BÒ e„ÓÏÂ C¯ca eÎÏ‰L ˙Úa ‡i¯·Á‰ ÔÎÂ .‚¿≈««¿«»¿≈∆»¿«∆∆¿»¿«»»»ƒ¿ƒƒ
‰fÓe ,'‰ „BÒ ÂcÁÈ e„ÓÏÂ Ì‰Ï elb˙pL ÔÈLÈc˜ ÔÈ˙ÓLpÓe ‰ÏÚÓ ÈÎ‡ÏnÓ ÌÈ�BÈÏÚ∆¿ƒƒ«¿¬≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»ƒ∆
È"aL¯‰ ÈtÓ e‡ˆÈÂ e¯Ó‡pL '‰ È„enÏ Ì‰ Ì‰Â ,ÌÈ�ewz‰Â ¯‰f‰ È¯ÙÒ „BÒÈ ‰È‰»»¿ƒ¿≈«…«¿«ƒƒ¿≈≈ƒ≈∆∆∆¿¿»¿ƒƒ»«¿ƒ

.‡i¯·Á‰Â¿««¿«»

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כו יום



רּבא ְִַָָאדרא רכב

ּוכתיב ּתחּתּנה. åì)ּבׂשר ìà÷æçé)האבן לב את והסירֹותי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּבׂשר. לב לכם ונתּתי ְְְִִֵֶֶַַָָָָמּבׂשרכם

וׁשדיןּובׁשעתא רּוחין ברי הוה ׁשּבתא למיעל ּדבעא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
אתת לֹון, סּיים לא ועד ְְְִִִֵַַָָועלעּולין,
דיתיבת ּבׁשעתא קּמיּה. ויתיבת בתּקּונהא, ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָמטרֹוניתא
ּכיון אׁשּתלימּו. ולא ּברייאן, לאיּנּון לֹון אנח ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָקּמיּה,

מלּכא, עם יתבת ע"א)ּדמטרֹוניתא קמ"ג ואתחּברּו(ד� ְְְְְְִִִַַַַַָָָ
דיקרב הּוא מאן ּבינייהּו, ייעּול מאן ּבאּפין, ְְְְִִִֵֵַַַַָָאּפין

ּדידעיןּבהדייהּו. חכמים ּתלמידי ׁשל עֹונתן דמּלה סתימא ּכְך (ּבגין ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לׁשּבת.) מּׁשּבת דנא בדא.רזא דא אתּבסמּו אתחּברּו, וכד ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּובהיכליוח) העליֹון עדן ּבגן וטּילּו ּבסּלּודין, עלּו והחברּיא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרׁשּב"י

eÏÚÂ ‰ÓL� ˙iÏÚ eNÚ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈiÁa Ì„BÚa ‡i¯·ÁÂ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa «̄ƒƒ¿««¿«¿«»¿»««ƒ»»«∆»¬ƒ«¿»»¿»
ÔÈÒc¯Ùa ÌBÈ ¯NÚ ÌÈ�Lk C¯Úa ÌL eÏiËÂ e‰LÂ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚a ÌÈÓB¯nÏ ÔÈ„elÒa¿ƒƒ«¿ƒ¿«≈∆»∆¿¿»¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿≈»»¿«¿≈ƒ
‰Ó ÌL e‡¯Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·MÓ ¯˙BÈ ‰¯ÚÓÏ ‰¯ÚnÓe ÏÎÈ‰Ï ÏÎÈ‰Ó ‡ÏÈÚÏc ÔÈÏÎÈ‰·e¿≈»ƒƒ¿≈»≈≈»¿≈»ƒ¿»»ƒ¿»»≈ƒƒ¿»»ƒ¿»»«
‡z·È˙Ó ·¯Ó ‰ÏÚÓÏ eÚÓLpL ‰¯Bz‰ ˙B„BqÓ eÚÓMM ‰Ó ÌL eÚÓLÂ ,e‡¯M∆»¿»¿»«∆»¿ƒ«»∆ƒ¿¿¿«¿»≈«¿ƒ¿»

.‡ÚÈ˜¯cƒ¿ƒ»

הּזהרט) ספר נסּדר ואימתי מי ידי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹעל
ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ¯È‡n‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒ :B�BLÏ ‰ÊÂ :·˙k [‰"Ó Ûc] ÌÏM‰ ÔÈÒÁeÈ ¯ÙÒa¿≈∆¬ƒ«»≈«»«¿∆¿≈∆«…««≈ƒ¿»»»
,[È"aL¯ ÏL] BÓL ÏÚ e‰epk ,‰Ïaw‰Â ‰¯Bz‰ ˙B„BqÓ ‡e‰L ¯B‡ È‰È L¯„Ó ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ«»¿««»»ƒ«¿∆«¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש יז

שנתי לימוד
ניסן כז יום



רּבא רכגְִַָָאדרא

דינין אתּבסמּו ּכְך, ּובגין ּביּה. אתּבסם דכּלא ְְְְְְִִִִִֵָָָָָֹיֹומא
ותּתאין. עּלאין ואתּתקנּו בדא, ְְְְְִִִִַָָָָָּדא

קּדיׁשאותאנא עּתיקא ּבעא דספרא, ּבצניעּותא ְְְְִִִִִַַָָָָָָָָ
תרין ואתּדבקּו דינין, אתּבסמּו אי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵָָלמחזי,
תּקיפא, דינא דנּוקּבא מּסטרא ונפק בדא, ּדא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָאּלין

למסּבל) עלמא יכיל ã)ּדכּתיב,(ּדלא úéùàøá)את ידע והאדם ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
וגֹו'. קניתי וּתאמר קין את וּתלד וּתהר אׁשּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹחּוה
אתּבּסמת, ּדלא מּׁשּום למסּבל, עלמא יכיל הוה ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָולא
ּובגין קׁשיא, דדינא זֹוהמא ּבה אּטיל תּקיפא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָוחויא
מּסטר קין ּדא נפיק וכד לאתּבּסמא. יכיל הוה לא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָּכְך
בדינֹוי. קׁשיא ּבדינֹוי, ּתּקיף קׁשיא, ּתּקיף נפק ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּדנּוקּבא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰Ó ÏÚ e‰e‡NÚ ÂÈ„ÈÓÏz È„ÈÓÏ˙Â B�·e ÂÈ„ÈÓÏzL ÔÂÈk ,B‡NÚ ‡Ï ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…¬»≈»∆«¿ƒ»¿¿«¿ƒ≈«¿ƒ»¬»««

B˙Â È¯ÙÒÂ ‡¯ÙÒÂ ‰�Ln‰L e�¯Ó‡L BÓk ,epnÓ eÏawMÈa¯c ‡aÈl‡ e‰lek ‡zÙÒ ∆ƒ¿ƒ∆¿∆»«¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿«ƒ»¿«ƒ
ÏÚ ·ÒeÓ ‰�L 'Ò‰] ‰�L 'ÒÓ ¯˙BÈ ÂÈt ÏÚ eNÚ� ÌÈ¯Ùq‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡·È˜Ú¬ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ«¬«ƒ≈»»«»»»«
˙B‰b‰ ,B˙BÓ È¯Á‡ ‰�L 'ÒÓ ¯˙BÈ Ú"¯ Ù"Ú eNÚ� Ì‰Â ,È¯ÙÒÂ ‡¯ÙÒ ‰�LÓ ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬≈»»«¬≈«»
Èk ,ÌÈizÓ‡ ¯˙BÈ Ì‰ ¯‰f‰ È¯·c ‰Ê ¯e·Ú·e ,B˙BÓ È¯Á‡ [‰�L Ô"ÈL] [ÌL ı"·ÚÈ«¬≈»ƒ»»«¬≈«¬∆ƒ¿≈«…«≈≈¬ƒƒƒƒ

.Ï"ÎÚ ÌÈ‡¯BÓ‡‰Ó ÌÈ¯Ó‡Óe ˙BÎÏ‰‰ È˜ÒÙe ‰�Ln‰ e‡¯L ÌÈ�B¯Á‡‰ È¯·c Ì‰≈ƒ¿≈»«¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈«¬»«¬»ƒ≈»»»ƒ

מאחרי) יֹותר אֹו הּגאֹונים ּבימי חּבר הּזהר ְְִִֵֵֵֶַַַַָֹֻֻספר
‰nÁ‰ ¯B‡a ·˙k .‡(Ï"Ê ÈË�‡Ï‚ Ì‰¯·‡ ·¯‰ ÌLa ,Á"Ò˜ ÁÏLiÂ ˙L¯t)¯aÁ ¯‰f‰ ¯ÙÒ »«¿««»»»««ƒ¿«¿≈»««¿»»««¿ƒ≈∆«…«À«

‰È‰L ‡a‡ Èa¯ ·˙kL ÂcÁÈ ˙B¯ÓÈn‰ Ïk e¯aÁL ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÁ B‡ ,ÌÈ�B‡b‰ ÈÓÈaƒ≈«¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿»«≈¿«¿»∆»««ƒ«»∆»»

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
ניסן כח יום



רּבא ְִַָָאדרא רכד

אּפיקת ּדא, ּבתר ואתּבּסמת. אתחלׁשת ּדנפק ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָּכיון
תּקיפא דהוה קדמאה וסליק יּתיר, בסימא ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָאחרא

אתערבּו לא ּדינין וכל וכלס"א(קמיּהאתערעּו)ס"א(קׁשיא, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

אתערּו) (לא) עּמיּה.ּדינין ְִִִִֵָָ

כתיב,ּתא מה ã)חזי, úéùàøá).ּבּׂשדה בהיֹותם ויהי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ׂשדה דאקרי ּבּׂשדה לעיּלא. ּדאׁשּתמֹודע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּׂשדה:
קׁשיא ּדהוה מּׁשּום לאחּוה, דינא האי ונצח ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָדתּפּוחים.
ּבהאי ּדאּתער עד ּתחֹותיּה. ואטמריּה ואכּפייּה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַמּניּה,
ּבנּוקּבא וׁשקעיּה מּקּמיּה. ואעּבריּה הּוא, ּבריְך ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָֻקדׁשא
רּבא, דיּמא בׁשּקּועא לאחּוי וכליל רּבא. ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָדתהֹומא
לעלמא, נׁשמתין נחתין ּומּנהֹון עּלאין. ּדמעין ְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָּדמבּסם

אֹורחֹוי. לפּום ְְֱָאינׁש

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,Ì‰lMÓ eÙÈÒB‰ Ì‰Â ,BlL ‰L¯ta ˜eÒt Ïk ,˙BiL¯ÙÏ Ìe˜lÁ Ì‰Â ,È"aL¯ ¯ÙBÒ≈«¿ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ»»«»»»∆¿≈ƒƒ∆»∆

.Ï"ÎÚ ÈÎ‰a Èˆ¯zÓ e‰ÏeÎÂ ,¯‰fa ÌÈa¯ LÈ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ,'eÎÂ Ô�È�˙c ‰Ók È‡‰«¿»¿»≈«¿¿«≈»∆≈«ƒ«…«¿¿¿»¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙�LÓ B¯ÙÒa ÊÈ‚Á ‰LÓ Èa¯ ·¯‰(„"Ï˘-Ë"Î˘ ÔÓÈÒ)‡Ï ¯‰f‰ ¯ÙÒ :·˙k »««ƒ∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬»ƒƒ»»«≈∆«…«…

¯L‡k ÌÈ¯·c‰ ˙e¯M˜˙‰ ‰NÚ ¯cÒÓ‰ ,LÈÏL È„È ÏÚ ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Èk ¯aÁÓ ‰È‰»»¿À»ƒƒ««¿««¿≈»ƒ«¿«≈»»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¬∆

LB„w‰ ¯‰f‰ ¯ÙÒ ¯aÁÓe ¯cÒÓ‰L ,Bk¯c ‰¯BÈ ˙Ó‡‰ Èk ,ÔBÎ� ÏÚ B„ÈÏ e‡·e eÏÚ»»¿»«»ƒ»¡∆∆«¿∆«¿«≈¿«≈≈∆«…««»

¯B‡Ï ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ekÊ ÌÈÓM‰ ÔÓe ,ÌÈÒ¯Ë�w‰ B„ÈÏ e‡·c ‰È‰ ÏB„b Ì„‡ È‡cÂ««»»»»»¿»¿»«À¿¿≈ƒƒ«»«ƒƒ¿ƒ»

È"aL¯ ‡Ï C‡ ,˙BiL¯t‰ ¯„Ò ÏÚ ÌÈÒ¯Ë�w‰ ¯cÒ ‡e‰Â ,‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁ ˙BÓeÏÚz«¬»¿»«∆¡»»¿ƒ≈«À¿¿≈ƒ«≈∆««¿ƒ«…«¿ƒ

.e�È„Èa ‡ˆÓp‰ ‰Ê ¯„Ò eNÚ ‡a‡ Èa¯Â¿«ƒ«»»≈∆∆«ƒ¿»¿»≈

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
ניסן כט יום



רּבא רכהְִַָָאדרא

בדא,ואף ּדא מתּפּׁשטין איּנּון. ּדטמירין ּגב על ְְְְְִִִִִִַַַַָָ
נחּתין גּופא, ּומהאי חד גּופא ְְְֲִִִֵַַַָָואתעבידּו
מּתרוויהֹון רּוחא. ּתקיפי חּייבּיא, ּדרׁשיעּייא ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָנׁשמתהֹון
לסטרֹוי. ודא לסטרֹוי, דא אּלא דעּתְך. סּלקא ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּכחדא
גּופא מהאי נׁשמתהֹון ּדמׁשלפי צּדיקּייא, איּנּון ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָזּכאין
וכתרין ּדעטרין אתר ּכּלא, ּדכליל אדם, ּדאקרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָֹקּדיׁשא

דאתקלא ּבצרֹורא ּתּמן, מתחּבראן .דאתּכלא)ס"א(קּדיׁשין ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

צּדיקּייא,זּכאין חברּייא)ס"א(איּנּון מּליןאּתּון הני ּדכל ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָ
רּוח עּלאה, קּדיׁשא ברּוח ּדאתמרּו ְְְִִִִִַַַַָָָָקּדיׁשין,
מּלין לכּו. אתּגליין ּביּה, אתּכּללן עּלאין קּדיׁשין ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּדכל

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
"זהר"יא) ּבׁשם הּזה לּספר קראּו ְְֵֵֶֶַַַַַָֹמּדּוע

Ó ,¯‰f‰ ¯ÙÒ?Ôk e‰e‡¯˜ ,ÚecÓe ,È ≈∆«…«ƒ««¿»≈

ÌÈ�ewz‰ ÏÚ '· ‰Óc˜‰a ·e˙k È˙‡ˆÓ(‡"Ú Ê"È Ûc)¯‰Êk e¯È‰ÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â : »»ƒ»¿«¿»»««ƒƒ«¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«

¯ÙÒ dÈÏ e‡¯˜Â ‡ÏÈÚÏ dÈÏÚ eÓkzÒ‡ ,‡¯eaÁ È‡‰ e„·Ú „k ‡l‡ ,¯‰Êk È‡Ó ,ÚÈ˜¯‰»»ƒ««¿…«∆»«»¿«ƒ»ƒ¿«¿¬≈¿≈»¿»¿≈≈∆

.¯‰f‰«…«

הרׁשּב"ייב) צּוּוי לפי הּזהר ּכתב אּבא ְְִִִִַַַַַַָָָֹרּבי
‡¯c‡ LÈ¯a] B˙e˜lzÒ‰ ˙Úa È"aL¯ ‰eˆ ÔÎ Èk ,‡a‡ Èa¯ È„È ÏÚ ·zÎ� ¯‰f‰«…«ƒ¿««¿≈«ƒ«»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

„ÈÓz ‰È‰ ‡a‡ Èa¯ ¯L‡ ‰‡¯pÎÂ ,·zÎÈ ‡a‡ Èa¯L ¯cÒÂ [:Ê"Ù¯ '‚ ˜ÏÁ ¯‰f ‡ËeÊ»…«≈∆¿ƒ≈∆«ƒ«»ƒ¿…¿«ƒ¿∆¬∆«ƒ«»»»»ƒ

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
ניסן ל יום



רּבא ְִַָָאדרא רכו

מאריהֹון אּתּון זּכאין להּו, צייתין ותּתאין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּדעּלאין
ותסּתּכלּון ּתנּדעּון אּלין ּדמּלין חקלא, מחצּדי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּדמארין,
בעינא. עינא ּבאּפין, אּפין למאריכֹון ותנּדעּון ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבהּו,
דכתיב, הּוא הדא דאתי, לעלמא ּתזּכּון מּלין ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּובהני

(ã íéøáã)עּתיק יי, וגֹו'. לבבָך אל והׁשבֹות הּיֹום ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָוידעּת
לעלם ׁשמיּה ּבריְך חד, הּוא וכּלא האלהים. הּוא ְְְְֱִִִֵַַָָָֹֹיֹומין

עלמּיא. ְְְֵַָָָּולעלמי

ותּתאיןאמר לתּתא, עּלאין חמינא ׁשמעֹון, רּבי ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָ
ּדהּוא דאדם, ּדּיּוקנא לתּתא, עּלאין ְְְְְִִִֵַָָָָָָלעיּלא.

דכּלהּו. ּכללא עּלאה, ).חסר(תּקּוני ְְְִִֵָָָָֻ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
e�·˙k ‡p‡Â ,È"aL¯c B˙e˜lzÒ‰ ¯Á‡ [ÌL] BÓˆÚa ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ÔÎÂ ,È"aL¯c ‡¯ÙÒƒ¿»¿«¿ƒ¿≈»««ƒ«»¿«¿»««ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»»»«¿

'· ˜ÏÁ ¯‰f] ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Ï ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ‰ÎÂ ,‡�ÚÓL ‡ÏÂ ,ÈÙË ·zÎÓÏ ‡�¯·Ò»«¿»¿ƒ¿«¿≈¿»¿«¿»¿…»««ƒ«»¿«ƒ∆¿»»…«≈∆

.‡i¯·Á dÈa‚Ï ‡�ÈÓ‡ ,‡LÈc˜ ‡�ÈˆeaÓ ‡�·˙k ‡�‡c ‡e‰‰ [:‚"Î˜««¬»»«¿»ƒƒ»«ƒ»¬ƒ»¿«≈«¿«»

ּתרּגּוםיג) - ׁשמעֹון רּבי ׁשּלמדּו ּבּלׁשֹון נכּתב ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹהּזהר
ÔBLÏ B˙B‡a ,Ìeb¯z ÔBLÏa ‡a‡ Èa¯ B·˙k ˙"È¯B‰Ê ÏL ‡�LÈÏ ,¯‰f‰ ÔBLÏ¿«…«ƒ¿»∆¿ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿«¿¿»

‰nÁ‰ ¯B‡a ·˙kL BÓk ,È"aL¯ Ba¯ Ba „ÓlL˜"Ó¯‰ ÌLa ,·"Ú 'Ë Ûc '‡ ˜ÏÁ ¯‰ÊÏ) ∆»«««¿ƒ¿∆»«¿««»¿…«≈∆«¿≈»««

([B¯È·B„¯B˜ ‰LÓ e�Èa¯]ÌÈ‡a ÌÈÎ‡ÏÓ eÈ‰Â ,Ìeb¯z ¯a„Ó ‰È‰ È"aL¯‰ :B�BLÏ ‰ÊÂ , «≈∆¿≈¿∆¿»«¿ƒ»»¿«≈«¿¿»«¿»ƒ»ƒ

.'eÎ ÚÓLÏƒ¿…«

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
אייר א יום



רּבא רכזְִַָָאדרא

é)ּכתיבּתאנא, éìùî)ׁשית ּדכליל עֹולם, יסֹוד וצּדיק ְְְְִִִִַָָָָ
דכּתיב,ּבק הּוא והאי כחדא. (øéùרטּופא ְְְְֲִִַַַָָ

(ä íéøéùä.ׁשׁש עּמּודי ֵֵַָׁשֹוקיו

כתריןותאנא אתּכלילּו ּבאדם דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָ
אתּכלילּו ּובאדם ּובפרט. ּבכלל ְְְְְִִִִִִַַָָָעּלאין,
ּכמה ּבכלל, עּלאין ּכתרין ּוכלל. ּבפרט ּתּתאין, ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָכתרין

תיּקּונין הני דכל ּבדּיּוקנא ּבפרט:דיּוקנין)ס"א(דאּתמר . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָ
ּתּתאין, ּכתרין חמׁש. ּכנגד חמׁש ּדידן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבאצּבען
לא גּופא ּדהא ּוכלל. ּפרט ּדאיּנּון ּדרגלין ְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָּבאצּבעין
הוֹו לא ּכְך ּובגין מּגּופא. לבר ּדאיּנּון בהדייהּו. ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָאתחזי

מּנייהּו. אעּדיּו ּדגּופא ְְְְִִַַָָּבגּופא.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
מאמֹוראיםיד) ּגם מאמרים הֹוסיפּו הּזהר ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמסּדרי

eÙÈÒB‰L ‰ÙÒB‰ ‡e‰ ‰Ê ,LB„w‰ ¯‰f‰ È¯ÙÒa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡¯BÓ‡‰ ˙BÓLe È¯Ó‡Ó««¿≈¿»»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈«…««»∆»»∆ƒ

ÌÈ¯cÒÓ‰L ,ÌÈ�BÓ„w‰ Ï"ÊÁ È¯ÙÒ ÏÎa ‰È‰ ÔÎÂ .LB„w‰ ¯‰f‰ È¯cÒÓ Ck ¯Á‡««»¿«¿≈«…««»¿≈»»¿»ƒ¿≈¬«««¿ƒ∆«¿«¿ƒ

el‡ È‡cÂa ¯L‡ .ÔÈ�ÚÏ ‰ÓBc‰ e‡ˆÓe e‡¯ ¯L‡ Ï"ÊÁ È¯·cÓ Ì‰ÈÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¬≈∆ƒƒ¿≈¬«¬∆»»¿«∆»ƒ¿»¬∆¿««≈

k Ìb ,Ì‰È¯aÁÓ ˙e˜lzÒ‰ ¯Á‡ eÓzÁ� ¯L‡ L„w‰ È¯ÙÒ È¯cÒÓ˙M„wÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ô ¿«¿≈ƒ¿≈«…∆¬∆∆¿¿««ƒ¿«¿¿«¿≈∆«≈»»»∆ƒ¿À«

Ï"ÊÁÓ ÛÈÒB‰Ï Ì‰Ï ‰L¯‰ ,ÔBÈÏÚ‰ ÌL„˜ Áe¯Â ,ÌÈ�BL‡¯‰ ÔÈÚÓ ·Ï ˙ÁÈ˙Ùe¿ƒ«≈«¿«»ƒƒ¿«»¿»»∆¿À¿»»∆¿ƒ≈¬«

.Ì‰Ï ÌÈÎeÓÒe ÌÈÓBc‰ ÌÈ�B¯Á‡‰»«¬ƒ«ƒ¿ƒ»∆

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
אייר ב יום



רּבא ְִַָָאדרא רכח

מאיאי ãé)הכי, äéøëæ)אּלא ההּוא. ביֹום רגליו ועמדּו ְְְִִֶַַַָָָָָ
ּדדינין מאריהֹון דגּופא, למעּבדדמארין)ס"א(רגליו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּומתאחדן ּתּקיפין. ּומּנהֹון רגלים. ּבעלי ואקרּון ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָנּוקמין
ּתּתאין. ּבכתרין לתּתא, ּדי ּדדינין ְְְְִִִִִִֵַַָָָמאריהֹון

קּדיׁשא,ּתאנא, ּדבגּופא דלעיּלא, ּתּקּוני איּנּון ּכל ְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
ונּוקּבא) מן(ּבדכר ּדא אתמׁשיְך דאדם, ּכללא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָ

ּכמה לדא. ּדא ואׁשקּון בדא, ּדא ּומתאחדן ְְְְְְֲִַַָָָָָָָּדא,
להכא ּולדא, לדא ּדורידין בקטפין ּדמא ְְְְְְְְְִִִִִָָָָָָָָדאתמׁשְך
מׁשקין ואיּנּון אחרא, לאתר ּדא מאתר ְְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָּולהכא,

מנהריןלגּופא)נ"א(ּדגּופאקסטין)ס"א( לדא, ּדא אׁשקיין . ְְְְְְְֲִִַַַָָָָָ
ּומתּברכאן עלמין, כּלהּו ּדאנהירּו עד לדא. ְְְְְְְִִִַַָָָָָֻּדא

ְִֵּבגיניהֹון.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
יגאלנּוטו) ׁשהּוא צדקנּו למׁשיח אּלא לצּפֹות ואין חּטאת, לאּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻחסד

,e�Ï‡‚ÈÂ ‡·È ‡e‰L e�˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ‰ÓÏL ‰�eÓ‡a ÔÈÓ‡‰Ï e�‡ ÔÈÎÈ¯ˆ .‡¿ƒƒ»¿«¬ƒ∆¡»¿≈»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈∆»…¿ƒ¿¬≈

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓk ,e�Ï‡‚ÈÂ ‡B·È ‡e‰L „Ú ÂÈÏÚ ˙BkÁÏ Ì‚Â(ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰Ó ‡"È ˜¯t): ¿«¿«»»«∆»¿ƒ¿¬≈¿∆»«»«¿»∆∆≈ƒ¿¿»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡È·� ¯‡La ‡Ï ,B˙‡È·Ï ‰kÁÓ B�È‡L ÈÓ B‡ ,Ba ÔÈÓ‡Ó B�È‡L ÈÓ ÏÎÂ"¿»ƒ∆≈«¬ƒƒ∆≈¿«∆¿ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«

ÏÎÂ .˘"ÈiÚ ,'eÎ "ÂÈÏÚ ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L ,e�Èa¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ‡l‡ ,¯ÙBk ‡e‰≈∆»«»¿…∆«≈∆¬≈«»≈ƒ»»»«≈¿»

.Ì˙ÁË·‰Â ÌÈn‡Ï È„ÒÁ ÏÚ CÓÒÏ ‡lL ÔkL∆≈∆…ƒ¿…««¿≈¿Àƒ¿«¿»»»

ÌÈÁÒt ÈÓÏLe¯È ÔiÚ .·(Â"‰ Á"Ù)‡ÂL ¯ac Ì‰Èt ¯L‡ Ì˙ÁË·‰ ÏÚ ¯Ó‡M ‰Ó «≈¿«¿ƒ¿»ƒ«∆»«««¿»»»¬∆ƒ∆ƒ≈»¿

.¯˜L ÔÈÓÈ Ì�ÈÓÈÂƒƒ»¿ƒ»∆

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
אייר ג יום



רּבא רכטְִַָָאדרא

ּכתריןּתאנא, איּנּון ע"ב)ּכל קמ"ג אתּכללּו(ד� ּדלא ְְְְִִִִָָָָָ
ּכל ּומסאבן ּומסאבין, רחיקין ּכּלהּו ְְְְְֲֲִִִַָָָָֻבגּופא,

מּלין. מּנהֹון למנּדע לגּביהֹון, ּדיקרב ְְְְְְִִִִִֵַַַָמאן

חכמים.ּתאנא, תלמידי לגּבי דלהֹון תיאּובתא מאי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
קּדיׁשא, גּופא ּבהּו ּדחמן מּׁשּום ְְִִֶַָָָָָאּלא
הא הכי, אי תימא, וכי גּופא. בההּוא בהּו ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָּולאתּכללא
ּדחס לא. דגּופא. ּבכללא וליתהֹון קּדיׁשין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָמלאכין
הוֹו לא קּדיׁשא, דגּופא מּכללא לבר ליהוֹון אי ְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָוׁשלֹום

ּוכתיב מתקיימי. ולא é)קּדיׁשין ìàéðã).כתרׁשיׁש ּוגוּייתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
à)ּוכתיב ìà÷æçé).עינים מלאֹות è)וגּבֹותם ìàéðã)והאיׁש ְְְְִִִֵֵַַָָ

דליתהֹון מהני ּבר דאדם. בכללא ּכּלהּו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּגבריאל.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‡¯˙a ‡··a ‡˙È‡ .‚(·"Ú ‡"ˆ Ûc)Ôa¯Áa ‰È‰ ÔÎÂ ,ÔB‰Ï„ dÈÏÈc ÔB‰ÈÏÚ ıÈÁ¯˙Ó„ ƒ»¿»»«¿»«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿¿≈»»¿À¿«

Ï·‰Ï ‰È‰ Ck ¯Á‡Â ,Ì‰Ï eÁÈË·‰M ‰Ó Ï··e ¯eM‡·e ÌÈ¯ˆÓa Ì�BÁËa ‰È‰L ˙Èa‰««ƒ∆»»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»∆«∆ƒ¿ƒ»∆¿««»»»¿∆∆

‰�ÈÏÎz e�È„BÚ [Ê"È -'„ ‰ÎÈ‡] ‰ÈÓ¯È ‡È·p‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ì˙itˆ ÏÎÂ Ì˙ÁË·‰ ˜È¯Â¿ƒ«¿»»»¿»ƒƒ»»¿«∆»««»ƒƒ¿¿»≈»≈ƒ¿∆»

‡pz‰ ÔÏ ¯Óz‡ ‡Le¯Ù·e .ÚLBÈ ‡Ï ÈBb Ï‡ e�Ètˆ e�˙itˆa Ï·‰ e�˙¯ÊÚ Ï‡ e�È�ÈÚ≈≈∆∆¿»≈»∆¿ƒƒ»≈ƒƒ∆…ƒ«¿≈»ƒ¿«»««»

È"aL¯‰(Ë"Ò Ôewz ÌÈ�ewz)epÁ�È „„a '‰ ‡�ÓÊ ‡e‰‰a ,'eÎ ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ È˙ÈÈc ‡�ÓÊa »«¿ƒƒƒƒ¿ƒ¿»¿≈≈«¿»¿ƒ»¿«ƒ¿»»»«¿∆

.Ï"ÎÚ ¯Î� Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ≈≈»

.„ÌÈa¯˙nL ˙B¯v‰ Ï„‚Â ,ÏB„b‰ ÌÈ�t ¯zÒ‰‰ È�tÓ ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ÌBi‰Â¿««¬≈»«ƒƒ¿≈«∆¿≈»ƒ«»¿…∆«»∆ƒ¿«ƒ

˙�eÓ‡ ˙eËLtÓ ÌÈ‡ˆBi‰ Ì‰ ÌÈa¯ ‰p‰ ,Ï‡¯NÈ ÌÚ ÏÚ „eÁÈa ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa Ï"¯¿»¿¿ƒ««ƒ¿»≈ƒ≈«ƒ≈«¿ƒƒ«¿¡«

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
אייר ד יום



רּבא ְִַָָאדרא רל

מאן ּכל ּומסאבן מסאבין, ּדאיּנּון ּדגּופא, ְְְְְֲֲִִִִַָָָָָָּבכללא
ּבהדייהּו. ְְְֲִַַַּדיקרב

ּבאדםותאנא, אתּבסם ּדלא דׂשמאלא, מרּוחא ּכּלהּו ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָָֻ
קּדיׁשא, דגּופא מּכללא ונפקּו ְְְְְְִִִִַַַָָָָמׁשּתּכחין,
ואזלין מסאבין ּכּלהּו ּכְך ּובגין ביּה. אתּדּבקּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֻולא
רּבא, דתהֹומא ּבנּוקּבא ועיילין עלמא, ְְְְְְְִִִַַָָָָָָוטאסין
ּדנפיק קין, דאקרי קדמאה דינא ּבההּוא ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלאתּדּבקא
עלמא, ּכל וטאסין וׁשאטין ּדלּתּתא. ּדגּופא ְְְְְְִִִִַָָָָָָָָּבכלל
איּנּון כְך ּובגיני דגּופא, ּבכללא מתּדּבקאן ולא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָּופרחן
ּבהּו איּנּון. מסאבין ותּתא. ּדלעיּלא מׁשריין מּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלבר,

âé)כתיב àø÷éå).מֹוׁשבֹו לּמחנה מחּוץ ְֲִִֶַַָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÁÈLÓ ˙l‡b ÏÚ e‡apM ‰Ó ,˙Ó‡‰ È‡È·�e ‰LB„w‰ ‰¯Bz‰ ˙�eÓ‡Óe ÌÏBÚ È˜Ï‡¡…≈»≈¡««»«¿»¿ƒ≈»¡∆«∆ƒ¿«¿À«¿ƒ«

.e�˜„ ƒ̂¿≈

LB„w‰ ¯‰fa ‡·eÓ .‰(�"‰„Ó· Ó"˜-Ë"Ï˜ Ûc ‡"Á)·È˙È ‰Â‰ C¯Ú Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ »«…««»««ƒ∆¿»»∆»»¬»»ƒ
‡�Èveac e¯È‰� eÊÈÁ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÚLB‰È Èa¯ dÈn˜Ï Ï‡Ú ,ÈÙË ÈBLÙ�a ¯ÚËˆÓ ‡˜ ‰Â‰Â«¬»»ƒ¿«≈¿«¿¿≈»¿«≈«ƒ¿À«»«≈≈¿ƒ¿ƒ»
‰Ó ÈÓÁ ‡�‡ ‡‰c ,Èa Ï‡Ú ÈbÒ eÏÈÁ„e eÊÈÁ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÎeLÁ ÈBt�‡ ‰nÏ ‡ÓÏÚc¿»¿»»»«¿¬ƒ»«≈≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¬»»≈»
È‡‰Ï ‰kÊi Ô‡Ó ,'ÂÎ ÔÈLÈc˜ ÔÈÁe¯ e‰ÈÈÏÚ ˙¯‡Lc ‡˙È�˙Ó È¯‡Ó ‡�¯·Á e¯Ú˙‡„¿ƒ¿««¿»»»≈«¿ƒ»¿»«¬«¿ƒ«ƒƒ»ƒ¿∆¿«

.È‡LÙ�a ‡�¯ÈÚËv‡ ‡c ÏÚÂ ,‡�ÓÊ È‡‰ ÔÈa dÈ˙c Ìei˜a Ìi˜˙È Ô‡Ó ,‡k¯B‡¿»»ƒ¿«≈¿ƒ»≈≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«≈¿»¿«¿»ƒ

¯‰f‰ ˙Óc˜‰a ·˙kL ‰Óa ¯‡·È ‰ÊÂ .Â('„ Û„)Ô‡Ó ¯Ó‡c ‡Ï˜ ÚÓL ‡iÁ Èa¯L ¿∆¿…»¿»∆»«¿«¿»««…«∆«ƒƒ»»«»»¿»«»
¯‰fa ·e˙k ÔÎÂ ,‡Î‰ ‡˜ÏeÁ dÈÏ ˙ÈÏ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰a ‡ÓBÈ ÏÎa ‡c ‡tˆÓ ‡Ïc‡"Á) ¿»¿«∆»¿»»¿«»¿»≈≈»»»»¿≈»«…«

חודשי לימוד
לחודש יח

שנתי לימוד
אייר ה יום



רּבא רלאְִַָָאדרא

דגּופארּוחאּוב ּבכללא יּתיר ּדאתּבּסם הבל, ּדאקרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
יּתיר, ּדמּבסמן אחרנין נפקין ְְְֲִִִִִַַַַָָָָקּדיׁשא.
ּבאוירא תליין ּכּלהּו מתּדּבקן. ולא ּבגּופא, ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻּומתּדּבקן
מה וׁשמעין מסאבין. דאּלין כללא מהאי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָונפקין
להּו. דקאמרי לתּתא ידעי ּומּנייהּו מעיּלא, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָּדׁשמעין

לעיּלאותאנא ּדאתּבסמּו ּכיון דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ
ונּוקּבא. ּדכר קּדיׁשא, ּגּופא דאדם, ְְְְְִַַָָָָָָָּכללא
דכּלא. אתּבּסמּותא ונפק תליתאה, זמנא ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹאתחּברּו
אׁשּתכלל ּומּכאן ותּתאין. עּלאין עלמין ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָואתּבסמּו
קּדיׁשא. דגּופא מּסטרא ותּתא, ּדלעיּלא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָעלמא
חד ואתעבידּו בדא, ּדא ּומתאחדן עלמין, ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּומתחּברן

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
(�"‰„Ó· ,Ó"˜ Ûc‰‡¯pÎÂ ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÚeLÈ ÌÈtˆÓ‰ el‡ ,˙BÚeLÈ e‰Ó ,˙BÚeLÈ ÔÒÁ «…∆¿«¿≈«¿«ƒ¿¿»¿«ƒ¿∆

eÓ¯‚iL Ï‡¯NÈ ÏL Ô˜Á„Â ıÁÏ ÏÚ BaÏ ·eËa C¯Ú Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯ÚËˆ‰ ‰Ê ÏÚL∆«∆ƒ¿«≈«ƒ∆¿»»∆»»¿ƒ«««¿»¿»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿
.˙eÏb‰ ˙ÎÈ¯‡a Ck Ì‰Ï»∆»«¬ƒ««»

Ì‡ :["˙BcÓ ‰¯NÚ LÏL" ÔBÓÊta ‰�M‰ L‡¯ ·¯ÚÏ ˙BÁÈÏÒa] ÌÈL¯ÙÓ ‰Ê·e .Ê¿∆¿»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆…«»»«ƒ¿¿…∆¿≈ƒƒ
ÌÈÓÈÂ ÌÈzÚ ·¯Ó [‡e‰L ,ÔB˙l˜Úa ‰ÎÏ‰Â ‰LÈ¯Á‰ C¯cÓ ‰¯qL] BÊ ‰¯Ùk e¯¯Ò»¿¿»»∆»»ƒ∆∆«¬ƒ»¿»¿»«¬«»∆≈…ƒƒ¿»ƒ

.˜"e„Â¿

¯‰fa ‡·eÓ Ôk .Á(·"Ú 'Ê Ûc ·"Á)Ô‡Ó ÈÂÂ ,¯Ó‡Â ‰Î·e ÈB„È Û˜Ê ÔBÚÓL Èa¯ ≈»«…«««ƒƒ¿»«¿»»¿»««»
ÔÈ‚a ,'eÎ ‡�ÓÊ ‡e‰‰a ÁkzLÈÂ ÔncÊÈc Ô‡Ó dÈ˜ÏeÁ ‰‡kÊÂ ,‡�ÓÊ ‡e‰‰a ÔncÊÈc¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«»»»≈«¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««¿«ƒ¿»¿ƒ
ÏÚÂ ,‡kÏÓc ‰Â„Ác e¯È‰� ‡e‰‰Ï ‰kÊÈ ,‡˙e�ÓÈ‰Óa ‡�ÓÊ ‡e‰‰a Ìi˜˙Èc ‡e‰‰c¿«¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿∆¿»¿«¿»¿«
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לחודש יח

שנתי לימוד
אייר ו יום



רּבא ְִַָָאדרא רלב

קדׁשאּגּופא. לתּתא, ׁשכינּתא לעיּלא, ׁשכינּתא ּגּופא, חד ּדכּלהּו (ּובגין ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻֻ

לתּתא,) הּוא בריְך קדׁשא לעיּלא, הּוא רּוחא,בריְך ּומׁשּלפא ְְְְְְְִִֵַַָָָָָֻ
חד. אּלא אתחזי לא ּובכּלהּו ּגּופא. ּבחד (äéòùéועיילא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻ

(å.ּכבֹודֹו הארץ ּכל מלא צבאֹות יי קדׁש קדׁש ְְְְֶָָָָָָָָֹקדׁש
ּגּופא. חד הּוא ְַָָֹּדכּלא

בדא,ּתאנא, דא ּדאתּבסמּו íéøéùä(ּכתיבּכיון øéù) ְְְְְִִֵָָָָָָ

(à(הּכסף נקּודֹות עם לְך נעׂשה זהב אתקּׁשרּוּתֹורי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ורחמי. ברחמי)דינא ּדינא נּוקּבא(אתּבּסמא ואתּבּסמת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ּכהאי דא, בלא ּדא סּלקא לא כְך ּובגיני ְְְְְִִֵַַַָָָָָֹבדכּורא.
מאן תנינן, האי ועל דא. בלא דא סּלקא ּדלא ְְְְֵַַַָָָָָָָָָֹתמר,
ּכד לבתר ּדאדם, מּכללא עלמא ּבהאי ּגרמיּה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּדאּפיק
ּדאקרי ּדאדם, ּבכללא עייל לא עלמא, מהאי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָנפיק

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
·È˙k ‡�ÓÊ ‡e‰‰¯˙·Ï ,'B‚Â ·‰f‰ ˙‡ ÔÁ·k ÌÈz�Á·e ÛÒk‰ ˙‡ Û¯ˆk ÌÈzÙ¯ˆe «ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆«∆∆¿«¿ƒƒ¿…∆«»»¿¿»«

È¯Ú˙Óe ,B‰ÈÈÏÚ ‡„Ák ÔeËÚÈÈ˙È ÔB‰ÈÎÏÓe ÔÈÓÚ ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ È¯Ú˙Ó ÔÈ˙˜Ú ÔepÈ‡c¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿»«ƒ«¿≈ƒ¿«¬«¬»¬«¿ƒ¿»≈
‡˙ÈÈ¯˙a ,‡z˜Ú ÏÚ ‡z˜Ú Ôe˙ÈÈÂ ,e‰ÈÈÏÚ ‡„Á ‡ËÈÚa È˜ÏÒ e‰lek ,ÔÈLÈa ÔÈ¯ÈÊb ‰nk«»¿≈ƒƒƒ¿«¿≈¿≈»¬»»«¿¿≈«¿»««¿»«¿«¿»
Ôe˙ÈÈÂ ,e‰ÈÈa‚Ï ‡¯c‰‡Ï eÎt‰˙È ÔÈ‡„e‰È ÈˆÈ¯tÓ ‰nÎÂ .ÌL ÔiÚ 'eÎ ‡˙ÈÈÓ˜ ÔÁkLÓ¿«¿»»«¿»«≈»¿«»ƒ¿ƒ≈¿»ƒƒ¿«¿¿»«¿»¿««¿¿≈

.ÌL ÔiÚ 'eÎ ‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ÏÚ ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï ,ÔB‰nÚƒ¿¿«»»¿»»««¿»¿ƒ»«≈»

„‡Ó „‡Ó ˜fÁ˙È ,˙Ó‡‰ È‡È·�ÏÂ ‰LB„w‰ ‰¯B˙Ïe '‰Ï ÈÓ ,ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÎÏÂ .Ë¿»≈««¿≈«ƒ«¿»«¿»¿ƒ¿ƒ≈»¡∆ƒ¿«≈¿…¿…
‰ÓÏL ‰�eÓ‡a ÔÈÓ‡Ó È�‡ Ì„‡ Ïk ¯Ó‡È ÌBÈa ÌÈÓÚt ‰nÎÂ ,ÁÈLÓ ˙‡Èa ˙�eÓ‡a∆¡«ƒ«»ƒ«¿«»¿»ƒ¿…«»»»¬ƒ«¬ƒ∆¡»¿≈»
ÔÈ‡ '‰ È„ÚÏaÓe ÔB¯Á‡ ‡e‰Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ¯L‡ C¯a˙È ÌM‰ ˙�eÓ‡·e ÁÈLn‰ ˙‡È·a¿ƒ««»ƒ«∆¡««≈ƒ¿»«¬∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¬≈≈
ÔBÈ·‡Â È�Ú ÌÚ ÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÒeÁÈ È‡cÂa Bc·Ï C¯a˙È ÌM‰Â .ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ e�Ï»∆∆≈ƒ««≈ƒ¿»«¿«¿««»ƒ«≈««»ƒ¿∆¿
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רּבא רלגְִַָָאדרא

קּדיׁשא ונפיקגּופא אדם, אקרּון ּדלא באיּנּון אּלא . ְְְְִִִִֶַָָָָָָָ
דגּופא. ְְִָָָמּכללא

הּכסף,ּתניא, נקּודֹות עם לְך נעׂשה זהב ּתֹורי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
הוֹו ּדלא ּדינא, ולית ברחמי. דינא ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּדאתּבסמּו

כתיב, האי ועל רחמי. à)ּביּה íéøéùä øéù)לחייְך נאוּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָ
ּתֹורי דכּתיב, ּכמה ּבּתֹורים: ּבחרּוזים. צּוארְך ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּבּתֹורים
נקּודֹות עם דכּתיב, ּכמה ּבחרּוזים: וגֹו'. לְך נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָזהב
מטרֹוניתא ּדא דנּוקּבא, ּבכללא צּוארְך, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּכסף.

וירּוׁשל דלעיּלא, מקּדׁשא ּבי ּדלּתּתאאׁשּתכח ם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ
דכּלא)ס"א( מקּדׁשא מדאתּבסמתהּוא ּדא וכל ּומקּדׁשא. ְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָֹ

כללא הּוא ודא דאדם, ּכללא ואתעביד ְְְְְְְִִִָָָָָָָָָּבדכּורא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‡e‰L ,e�ÈÓÈa e�ÈÏÚ ¯·Ú ÁÈLÓ ÈÏ·Á ÛBÒ Ïk ËÚÓk ¯L‡ ,‰f‰ ÔB¯Á‡‰ ¯Bc È�Ú ¯Bc»ƒ»«¬«∆¬∆ƒ¿«»∆¿≈»ƒ«»«»≈¿»≈∆

B˙eÎÏÓ „B·k ‰¯‰Ó ‰l‚ÈÂ ,e�È˙BLÙ� ˙‡ ‰cÙÈ ‰„Ùe ,e�È˙B¯ˆ ÏÎÏ ı˜Â ÛBÒ ‰NÚÈ«¬∆¿≈¿»»≈»…ƒ¿∆∆«¿≈ƒ«∆¿≈»¿«¿

¯L‡ Ïk ¯Ó‡ÈÂ ,Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈ Ïk ÔÈ·ÈÂ ,BzÏÚt ‰z‡ Èk ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ ,e�ÈÏÚ»≈¿≈«»»ƒ«»¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«»¬∆

.‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe CÏÓ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡ '‰ Bt‡a ‰ÓL�¿»»¿«¡…≈ƒ¿»≈∆∆«¿«…»»»

‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ÌÚ ˙˜eˆÓa Ë¯Ùa ,ÌÈÓMaL e�È·‡ ÏÚ ‡l‡ ÔÚM‰Ï e�Ï ÔÈ‡ .È≈»¿ƒ»≈∆»«»ƒ∆«»«ƒƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¿»

˙e�Ú¯t‰ ‡È·z ‡lL „Ú ‰l‡b‰ Ìc˜Ï eLeÁ ,e¯¯BÚ˙‰ ,¯˙‡Â ¯˙‡ ÏÎa ‰ÏBb·e ‡LÈc«̃ƒ»«»¿»¬»«¬»ƒ¿¿¿«≈«¿À»«∆…»ƒ«À¿»

.ÒÁÂ ‰ÏÈÏÁ»ƒ»¿«
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רּבא ְִַָָאדרא רלד

ּכל אׁשּתכח ּדבגּויּה מהימנּותא. מאי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָדמהימנּותא.
ְְֵָמהימנּותא.

מּניּה,ותאנא, נפקת ונׁשמתא אדם, ּדאקרי מאן ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
למעּבד ּבביתא, ליּה למיבת אסיר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּומית,
ּדלא גּופא, דהאי יקרא מּׁשּום ארעא, על לינה ְְְְִִֵַַַָָָָָָליּה

ּדכּתיב, קלנא, ּביּה èî)יתחזי íéìäú)ּבל ּביקר אדם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ
טעמא. מאי ילין. ּבל יקרא, מּכל יקר ּדהּוא אדם ְְְִִִַַָָָָָָָָָָָילין,
מה נדמּו. ּכּבהמֹות נמׁשל הכי, יעבדּון ּדאי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָמּׁשּום
רּוחא בהּו אתחזי ולא דאדם, ּבכללא הוֹו לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָָבעירי
והאי רּוחא, בלא ּגּופא ּכבעירי, הכא אֹוף ְְְִִִֵַַָָָָָָקּדיׁשא,
קלנא. ביּה יתחזי לא ּדכּלא, יקרא ּדהּוא ְְְְְֲִֵֵָָָָָָָֹגּופא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
אךטז) הח"ן, ּתֹורת העלמת על הקּפידּו קּדיׁשא והחברּיא ּבנֹו אלעזר ורּבי ׁשהרׁשּב"י ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָהּגם

והּבאי הּקדֹוׁש האר"י אבל אז, רק היה זה ּכחסןּכל זה לּמּוד להפצת צּדדּו אחריו ם ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
יׂשראל עם ליׁשּועת ְִִֵֵַַָָּומגן

ÏÚ ¯¯BÚÏ ÌÈÏB„b ÌB˜Óa „ÓÚÏ Èe‡¯ È�‡ ÔÈ‡ Èk Èk¯Ú CÓ ÈzÚ„È Ìb ÈzÚ„È .‡»«¿ƒ«»«¿ƒ«∆¿ƒƒ≈¬ƒ»«¬…ƒ¿¿ƒ¿≈«
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‡l‡ ÌÈÓL ÌLÏ B˙�ek ÔÈ‡ ÌLÙ�Ï e¯Ó‡È ÌÈa¯Â ,¯zÒp‰ ˙¯Bz „enÏƒ««ƒ¿»¿«ƒ…¿¿«¿»≈«»»¿≈»«ƒ∆»ƒ¿«¿
¯B‡ LB„w‰ ¯Ùqa È˙È‡¯L „aÎ� ÏLÓ EÈ�ÙÏ ‚Èv‡ Ïk ÏÚ .ÌL BÏ ˙B�˜Ï ,L¯Bc ‡e‰≈ƒ¿≈«…«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆»ƒƒ«≈∆«»

:Ï"ˆÊ ÁÈÎBÓ Ï‡BÈ ·¯‰ e�È¯BÓ ·¯‰ ÌLa ÌÈ¯LÈÏ«¿»ƒ¿≈»«≈»«≈ƒ«

.Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰Ï ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÁÈÎBÓ ÌÈÚÒBpL ,‡e‰ ‰¯Bz Ï‡¯NÈ ‚‰�Ó .·ƒ¿«ƒ¿»≈»∆¿ƒƒƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿»≈
ÏÈ·La ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏ Ì‰L È�tÓ ,Ì‰È¯·„Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â ÌÈÚBË ÌÚ ÔBÓ‰Ó ÌÈa¯Â¿«ƒ≈¬«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ
.ÌÈÓL ÌLÏ Ì˙�ek ÔÈ‡Â da ¯ÙÁÏ Ìc¯˜ ‡l‡ B�È‡ ÌzÁÎBzL ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰L¯c‰«¿»»¿¿ƒ∆«¿»≈∆»«¿…«¬…»¿≈«»»»¿≈»«ƒ
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רּבא רלהְִַָָאדרא

לינהותאנא ּדעביד מאן ּכל דספרא, ּבצניעּותא ְְְְְִִִִִָָָָָָָָ
עביד רּוחא, ּבלא קּדיׁשא, ּגּופא ְְִִַַָָָָָלהאי

בגין ּדהא דעלמין. ּבגּופא ע"א)ּפגימּותא קמ"ד ּדא,(ד� ְְְְְְִִִָָָָָ
ילין דצדק ּבארעא קּדיׁשא, ּבאתרא לינה עביד ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלא

דכּתיבס"א(ּבּה, בארעא ּדמלּכא קּדיׁשא à)דכתרא äéòùé)ילין צדק ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

דמלּכא.ּבּה) דּיּוקנא אתקרי יקרא, גּופא ּדהאי מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ּבעירא. מן ּכחד הוי לינה, ּביּה עביד הּואואי (הדא ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָ

èî)דכתיב, íéìäú)) ּכבהמֹות נדמּו).ע"כנמׁשל ( ְְְְִִִִֵַַ

å)ּתאנא, úéùàøá).האדם ּבנֹות את האלהים בני וּיראּו ְְְֱִִֵֶַָָָָָָֹ
האלהים)ס"א( בנּוקּבאבני ונפלּו ּדאטמרּו, איּנּון ְְְְְְְֱִִִֵַָָָֹ

האדם, ּבנֹות את רּבא. הּידּוע)ּדתהֹומא ּוכתיב(האדם . ְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
מההּוא וגֹו'. מעֹולם אׁשר הּגּבֹורים הּמה להם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָוילדּו

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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.‚b‰ ˙Áz 'ÈÏÚa BzL‡Â LÈ‡ ÌL ÌÈ¯b ‰È‰Â ,Ô·˙a ÌÈqÎÓ ˙Bbb‰Â ¯Úi‰ ÈˆÚ Èza»≈¬≈«««¿««¿Àƒ¿∆∆¿»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»««««
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חודשי לימוד
לחודש יט

שנתי לימוד
אייר י יום



רּבא ְִַָָאדרא רלו

מּנהֹון הּׁשם, אנׁשי עֹולם. ימי ּכדּתנינן עֹולם. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָדאקרי
ברׁשיעייא. לאתּדּבקא לעלמא, וׁשדין רּוחין ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָנפקּו

הוֹוהּנפילים ּדלא אחרנין. אּלין לאּפקא בארץ, היּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבארץ. הוֹו ועּזא"ל עּז"א הּנפילים: ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארץ.
אתמר. וכּלא הּוא ורזא ּבארץ. הוֹו לא האלהים ְְְְֱֲִִֵֶַָָָָָָָֹֹּבני

å)ּכתיב úéùàøá),ּבארץ האדם את עׂשה ּכי יי וּיּנחם ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
וּינחם בארץ. הוי ּדלא ּדלעיּלא, אדם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלאּפקא
וּיעצב לּבֹו, אל וּיתעּצב אתמר. אּפין בזעיר האי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָיי
ּתלייא ּדביּה אתעּצב, איהּו וּיתעּצב, אּלא נאמר. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלא
ּבלּבֹו לּבֹו, אל אתעּצב. ּדלא מּמאן לאּפּוקי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָמּלתא.
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חודשי לימוד
לחודש יט

שנתי לימוד
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רּבא רלזְִַָָאדרא

אל אּלא ּכתיב, ּדאתעּצבלא ּכמאן (ּומקּבל)לּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לּבין. דכל ללּבא האי ּדאחזי ְְְְְִִִֵֵַַָָָלמאריּה,

ּפניוּיאמר מעל ּבראתי אׁשר האדם את אמחה יי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ואי ּדלעיּלא. אדם לאּפקא וגֹו'. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָהאדמה
כלל, לאּפקא לאו בלחֹודֹוי. ּדלּתּתא אדם ְְְְִִֵַַָָָָָָָָתימא

דא. בלא ּדא קאים ּדלא ְְִִָָָָָמּׁשּום

אתּתּקןואלמלא ּכּלא דכּלא, סתימא חכמה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹ
דכתיב, הּוא הדא ç)ּכמרישא. éìùî)אני ְְֲִִִֵֵָָָ

ׁשכינּתי אּלא ׁשכנּתי, ּתקרי אל ערמה. ׁשכנּתי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָחכמה
ְִִַׁשיּכנּתי).ס"א(

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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חודשי לימוד
לחודש יט

שנתי לימוד
אייר יב יום



רּבא ְִַָָאדרא רלח

הדאואלמלא עלמא. קאים לא דאדם, תּקּונא האי ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָ
דכּתיב, â)הּוא éìùî).ארץ יסד ּבחכמה יי ְְְְִִֶַָָָָָ

å)ּוכתיב úéùàøá).יי ּבעיני חן מצא ונח ְְְְִֵֵֵָָָָ

והחכמהותאנא, מֹוחא. ּבהאי ּתליין מֹוחין ּכּלהֹון ְְְְְְִַַַָָָָָָֻ
סתימא, חכמה ודא הּוא. דכּלא ּכללא ְְְְְִָָָָָָָֹהּוא
כּלא לאתייּׁשבא דאדם, ּתּקּונא ואתּתּקן אתּתקיף ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹּדבּה

דכתיב, הּוא הדא ּבאתריּה. חד ּכל ּתּקּוניּה, (÷úìäעל ְְְִִִֵֵַַַָָָ
(æּתּקּונא ּדאיּנּון ׁשּליטים, מעׂשרה לחכם תעֹוז ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָהחכמה

קאים מּניּה דלגו, תּקּונא הּוא ואדם דאדם. ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָׁשלימא
דכתיב,רּוחא. הּוא æè)((הדא à ìàåîùויהוה לעינים יראה האדם ּכי ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

לגֹו). בלגֹו ּדאיהּו לּלבב, ְְְְִִִֵֶַָיראה
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רּבא רלטְִַָָאדרא

מהימנּותאּובהאי ׁשלימּותא אתחזי דאדם, ּתּקּונא ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָ
ּדכּתיב, ּכּורסּייא. על ּדקאים à)ּדכּלא, ìà÷æçé) ְְְְְִִִַָָָֹ
ּוכתיב מלמעלה. עליו אדם ּכמראה æ)ּודמּות ìàéðã) ְְְְְְִִֵַָָָָָָ

עּתיק ועד הוא אתה אנׁש כבר ׁשמיא ענני עם ְְְֱֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָוארּו
מּלין, סתימאן ּכאן עד הקרבּוהי. ּוקדמֹוהי מטה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָיֹומּיא
ּבהֹון, ויׁשגח ּדידע ּדמאן חּולקיּה זּכאה טעמין. ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּוברירן
למארי אּלא אתיהיבּו, לא אּלין ּדמּלין ּבהֹון, יטעי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָולא

ּדכּתיב,(מארין)מדין ונפקּו, ּדעאלּו חקלא, ּומחצּדי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(ãé òùåä)ּופֹוׁשעים בם ילכּו וצּדיקים יי ּדרכי יׁשרים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּכי

בם. ְִָָיּכׁשלּו

איּתאנא, ואמר, קליּה וארים ׁשמעֹון, רּבי ּבכה ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
חברּייא אתּגניזּו הכא, ּדאתּגּליין ּדילן, ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָבמּלין
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רּבא ְִַָָאדרא רמ

יאּות עלמא, מהאי ואסּתּלקּו ּדאתי, דעלמא ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָבאּדרא
הדר עלמא. מּבני לחד אתּגּליין ּדלא ּבגין הוה, ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָוׁשּפיר
דעּתיקין, ּדעּתיקא קּמיּה גּלי ּדהא בי, הדרי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָואמר,
עבידנא, דילי ליקרא לא ּדהא סתימין, דכל ְְְְְֲִִִִִִִָָָָָָָסתימא
אּלין, דחברּייא ליקרא ולא אּבא, דבית ליקרא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָולא
ּבכּסּופא יעלּון ולא ּבאֹורחֹוי, יטעּון ּדלא בגין ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָאּלא
חּולקי זּכאה ּבידיהֹון. יּמחּון ולא פלטרֹוי, ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָלתרעי

דאתי. לעלמא ְְְְִֵָָָעּמהֹון,

רּביּתנא, מיתּו אּדרא, מההּוא חברייא נפקּו לא עד ְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
וחמּו ייסא. ורּבי חזקּיה, ורּבי יעקב, ברּבי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָֹיֹוסי

נטלין ּדהוֹו ּבההּואחברּייא, קּדיׁשין מלאכין לֹון ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָ
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רּבא רמאְִַָָאדרא

ואמר, צווח ואׁשּתככּו. מּלה, ׁשמעֹון רּבי ואמר ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָּפרסא.
לאתעּנׁשא, עלנא אתּגזר ּגזרה וׁשלֹום חס ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּמא
דקאים מּיֹומא אתּגלי דלא מה ידנא על ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּדאתגלי

ּדכּתיב, ּדסיני, טּורא על ãì)מׁשה úåîù)עם ׁשם ויהי ְְְִִִִִֶַַַָָֹ
הכא. אנא מה וגֹו'. לילה וארּבעים יֹום ארּבעים ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָיי

אתענׁשּו. ּדא בגין ְְֲִִִָָאי

חּולקְךׁשמע זּכאה ׁשמעֹון, רּבי אנּת זּכאה קלא, ְְְִִִַַַַָָָָָָָָָ
אתּגלי ּדהא ּבהדְך, ּדקיימין אּלין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָוחברּייא,

דלעיּלא, חילא לכל אתּגלי דלא מה קמ"דלכֹון (ד� ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
כתיב,ע"ב) ּדהא חזי, ּתא å)אבל òùåäé)ייּסדּנה ּבבכֹורֹו ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

ותּקיף, סּגי ּדברעּו ׁשּכן וּכל ּדלתיה. יּציב ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּובצעירֹו
זּכאה דאתנסיבּו. דא ּבׁשעתא נפׁשתהֹון ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָאתּדּבקּו
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רּבא ְִַָָאדרא רמב

אסּתלקּו. ּבׁשלימּותא ּדהא לאינּוןחּולקיהֹון, כן הוה (ּדלא ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָ

מיתּו). אמאי קמייהּו, ְְֲֲִַַָּדהוֹו

עּלאיןּתאנא, אתרגיׁשּו מּלין, ּדאתּגּליין ּבעֹוד ְְְְְְִִִִִִִַָָָָ
רתיכין)וּתּתאין, ּבמאתן(ּדאינּון אּתער וקלא ְְְְְְִִִִִַַָָָָָ

ועד אתּגליין, לתּתא עּתיקין מּלין ּדהא עלמין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָוחמׁשין
נפקאועֹוד)נ"א( מּלין, באיּנּון נׁשמתייהּו מתּבּסמן ּדאּלין ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

ונטלין פרסא, ּבההּוא ואתקּׁשר בנׁשיקה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָנׁשמתייהּו
לֹון וסּלקין עּלאי, מלאכי אּלין.להּו ואמאי לעיּלא. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ּדנא, קדמת מן אחרא זמנא נפקּו ולא ּדעאלּו ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָמּׁשּום
ונפקּו. עאלּו אחריני ְְְְֲִֵַַָֻוכּלהּו
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רּבא רמגְִַָָאדרא

תלתא,אמר ּדהני חּולקיהֹון זּכאה ּכמה ׁשמעֹון, רּבי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
נפק ּדא. בגין דאתי לעלמא חּולקנא ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָָוזּכאה

ואמר, ּתניינּות ã)קלא íéøáã)ּביי הּדבקים ואּתם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּדהוֹו אתר ּבכל ואזלּו. קמּו הּיֹום. ּכלכם חּיים ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָֹֻאלהיכם
מיּנּה, ׁשמע ׁשמעֹון רּבי אמר ריחין. סליק ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָמסּתּכלי
ולא דכּלהּו, אנּפֹוי נהרין והוּו ּבגינן. מתּברְך ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָֻּדעלמא

בהּו. לאסּתּכלא עלמא ּבני יכלין ְְְְְְְֲִִֵַַָָָהוֹו

רּביּתאנא, חּדי והוה נפקּו, וׁשבע עאלּו, עׂשרה ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
יתיב הוה חד יֹומא עציב. אּבא ורּבי ְְִִִִִַַָָָָָָׁשמעֹון.
מּלה, ׁשמעֹון רּבי אמר עּמיּה, אּבא ורּבי ׁשמעֹון ְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָרּבי
עּלאין, מלאכין להֹון מייתין דהוֹו ּתלתא לאּלין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוחמּו
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רּבא ְִַָָאדרא רמד

דלהֹון. יקרא ּבגין ּדלעיּלא, ואּדרין גניזין להּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָּומחזיין
ּדעּתיּה נח דכיא. דאפרסמֹונא ּבטּורי לֹון עיילי ְְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָוהוּו

אּבא. ְִִַָּדרּבי

רּביּתאנא, מּבי חברּייא אעּדּו לא יֹומא מההּוא ְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
לא רזין, מגּלה ׁשמעֹון רּבי הוה וכד ְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשמעֹון.
רּבי להּו קארי והוה איּנּון. אּלא ּתּמן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמׁשּתּכחין

ּדכּתיב, יי. עיני אנן ׁשבעה ã)ׁשמעֹון, äéøëæ)ׁשבעה ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
ׁשיתא אנן אּבא, רּבי אמר אתמר. ועלן יי עיני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּלה
דכּלא. ׁשביעאה הּוא אנּת מּׁשביעאה. ּדנהראן ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹבֹוציני,
תלי ּדכּלא מּׁשביעאה. ּבר לׁשיתא, קיּומא לית ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּדהא
ׁשיתא ּדכּלהּו ׁשּבת, ליּה קארי יהּודה רּבי ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֻבׁשביעאה.
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רּבא רמהְִַָָאדרא

ּדכּתיב, מתּברכין, ë)מּניּה úåîù),ליי קדׁש ליי, ׁשּבת ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ׁשמעֹון רּבי אֹוף קדׁש, ליי ׁשּבת קדׁש.מה ליי ׁשּבת ְִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

חרצן,אמר חגיר ההּוא על ּתּווהנא ׁשמעֹון, רּבי ְְְִִִִַַַַַַַָָָ
אּדרא ּבבי אׁשּתכח לא אמאי ּדׂשערי, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָמאריּה
אּדהכי, קּדיׁשין. אּלין מּלין דאתּגּליין ּבזמנא ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָדילן,
ליּה אמר ּבאנּפֹוי. נהירין קטפֹורי ּותלת אלּיהּו, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאתא
ּבקרדּוטא מר ׁשכיח לא טעמא מאי ׁשמעֹון, ְְְְְִִִִַַַָָָָֹרּבי

דהּלּולא.בקרטמא)ס"א( ּביֹומא דמאריּה, ּגליפא ְְְְְְְִִֵַָָָָָ

קּמיּהאמר אתּברירּו יֹומין ׁשבע רּבי חּייָך ליּה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ויׁשּתכחן ּדייתּון איּנּון ּכל הּוא, ּבריְך ְְְְְְִִִֵַָָֻֻקדׁשא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÁÈÏˆ‰Ï ‰kÊÈ Ì‡ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bza ‰¯Bz ÈLecÁ LcÁÏ ¯·k ‰ÎfL Á"˙ Ë¯Ù·e .Áƒ¿»∆»»¿»¿«≈ƒ≈»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿∆¿«¿ƒ«
‰a¯‰ ‰Êl‰ ‰¯Bz ˜ÏÁa ÌÈLecÁ LcÁÏ ‰kÊÈ ÈÊ‡ ,ÔÁ ˙ÓÎÁa eÏl‰ L„˜ È„enÏa¿ƒ≈…∆«»¿»¿«≈¬«ƒ¿∆¿«≈ƒƒ¿≈∆»«»∆«¿≈
ÔÈÚÓk ˙BÈ‰Ï ‰kÊÈÂ BÏÎN È�ÈÚÏ Á˙t‰Ï eÏÈÁ˙È ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ È�ÈÚÓe ,„‡Ó „‡Ó¿…¿…«¿¿≈»¿««»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»

.ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯B˜Ó Ú·Bp‰«≈«¿«ƒ«ƒ

„Ú ‰l‡‰ ÌÈ�È�Ú ¯aÒ‰ ·˙k‰ ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ‰�eÓ‡a ÈÏ ÔÈÓ‡z .Ë«¬ƒƒ∆¡»∆ƒ∆¿»¿«¬««¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ»≈∆«
‰ÊÂ .ÔBÈq� ÏÚ·k ÌÎÁ ÔÈ‡ ¯L‡ ÌÈ·bN�Â ÌÈÏÚ� ÌÈ¯·c ‰n‰ Èk ,EÓˆÚa ‰ÊÏ ‰kÊzL∆ƒ¿∆¿∆¿«¿¿ƒ≈»¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬∆≈»»¿««ƒ»¿∆
¯wÚk ÌÚË ÌÚËÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Èk ,'„ ·BË Èk e‡¯e BÓÚË ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ CÏn‰ „Âc ¯Ó‡L∆»«»ƒ«∆∆»»«»«¬¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿…««¿ƒ»
˙BÙÒB˙Â ‡¯Ób „enÏa L„Á ÌÚË LÈb¯˙Â .Ï"„Â ,'„ ˙‡¯È ÔÈ·z Ê‡ ˜¯Â ‡˙È¯B‡a¿«¿»¿«»»ƒƒ¿«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ¿»»¿»
˙ÊÓB¯Â ,‰ÏÚÓÏ L¯L dÏ LÈ ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ,·ÏeÏ ,¯ÙBL ,˙ÈˆÈˆ ÔÈlÙz ‰f ‰Ó ÔÈ·˙Â¿»ƒ«∆¿ƒƒƒƒ»»¿»ƒ¿»≈»…∆¿«¿»¿∆∆

חודשי לימוד
לחודש יט

שנתי לימוד
אייר כ יום



רּבא ְִַָָאדרא רמו

ּובעינא דלכֹון, אּדרא ּבבי עיילּתּון לא עד ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמיּה,
ּבכתפֹוי קׁשיר זּמין לומר,ס"א(לאׁשּתּכחא, צריך שכן נ"ל ְְְְְִִִַַַָָ

ּבכתפֹוי) קטיר ּוכדין לאׁשּתּכחא, קמיּה ּובעינא ּתּמן, זּמין הוה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָואנא

הּוא, בריְך קדׁשא ׁשדרני יֹומא ּדההּוא יכילנא, ְְְְְְִִִַַָָָָָָֻולא
ּדאתמסרּו וחברֹוי, סבא המנּונא לרב נּסין ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָלמעּבד

בנּסא,בקרֹוניא)ס"א(בארמֹונא להּו וארחיׁשנא ּדמלּכא, ְְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ואתקטרּו ּדמלּכא, דהיכלא כֹותלא להּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָָָּדרמינא
ואּפיקנא ּפרּדׁשּכי. וחמּׁשה ארּבעים ּדמיתּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָבקטרֹוי,

ורמינא וחברֹוי המנּונא לבקעתואֹוליכנא)נ"א(לרב לֹון ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָ
ּדלא ּומּייא, נהמא קּמייהּו וזמיננא ואׁשּתזיבּו. ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹונֹו,
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ÏÈkN˙Â .ÂÈ˙BÂˆÓa e�Lc˜ ¯L‡ ÔÈÎ¯·nL BÓk ,˙BÂˆn‰ Ìi˜Ó B„B·Îa ‡e‰ Ce¯a»ƒ¿¿«≈«ƒ¿¿∆¿»¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ

.ÏBÎÈ·k ÌÈ˜Ï‡ ÌÏˆ ‰f ‰Ó ,e�ÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ� ·e˙kL ‰f ‰Ó ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«∆∆»«¬∆»»¿«¿≈«∆∆∆¡…ƒƒ¿»

¯„Ò ÏÎÂ ,‰L„Á ‰‚O‰a ÌÈL„Á ÌÈiÁ ˙BÈÁÏ ‰kÊz ‰f‰ LB„w‰ „enÏ È„È ÏÚ .È«¿≈ƒ«»«∆ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¬»ƒ¿«»»¬»»¿»≈∆

˙BÈ‰Ï ˙eÎf‰ ÌeˆÚÂ Ï„‚a ÁÓNÏÂ ÏÈkN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ,‰·BËÏ EÈ�ÙÏ ‰pzLÈ ElL ÌÈiÁ‰««ƒ∆¿ƒ¿«∆¿»∆¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¿…∆¿»«¿ƒ¿

ÌÚËÏ L„˜ L‚¯·e L„Á ÌÏBÚa ‰ÈÁ˙Â ,C¯a˙È ÌM‰ ˙BÂˆÓe ‰¯Bz ¯ÓBL ¯Lk È„e‰È¿ƒ»≈≈»ƒ¿«≈ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿»»»¿∆∆…∆ƒ¿…

˙·‰‡ ‰f ‰Ó ‚ÈO‰Ï ÏÈÁ˙z Ê‡ ˜¯Â ,˙BÂˆn‰ Ìei˜·e ‰¯Bz „enÏa L·cÓ ˜B˙Ó ÌÚË««»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿¿«»«¿ƒ¿«ƒ«∆«¬«

.Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â ‰¯Bz ˙·‰‡Â C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«¿«¬«»¿«¬«ƒ¿»≈

חודשי לימוד
לחודש יט

שנתי לימוד
אייר כא יום



רּבא רמזְִַָָאדרא

בדילנא לא יֹומא ההּוא וכל יֹומין. תלתא ְְְְִִַַָָָָָָָאכלּו
ְִַמּנייהּו.

סמכין,וכד איּנּון כל דנטלּו פרסא אׁשּכחנא ּתבנא, ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ
ואמ לֹון. וׁשאילנא עלּה, חברּייא מן רּוּותלת ְְְְְְֲִִַַַָָָָָ

ׁשמעֹון דרּבי מהּלּולא הּוא, בריְך דקּודׁשא ְְְְְִִִִֵַָָָָחּולקא
וחּולקא חּולקְך, וזּכאה ׁשמעֹון, רּבי אנּת זּכאה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָוחברֹוי.
לכֹון אתּתקנּו דרּגין ּכמה קּמְך. דיתבין חברּייא ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָּדאיּנּון
לכּו. לנהרא זמינין ּדנהֹורין בֹוצינין ּכמה דאתי. ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָלעלמא

ּכתריןוּתא חמׁשין אתעּטרּו ּבגינְך דין יֹומא חזי, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
עּמיּה אזילנא ואנא חמּוְך. יאיר ּבן ּפנחס ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָלרּבי
בריר והּוא דכיא, דאפרסמֹונא דטּורי נהרי איּנּון ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָּבכל

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ואחדיח) ּפעמים מאה חּיים עץ הּפרי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלמד

„enÏ ·È·Á ‰È‰ ‰nk „Ú,ÂÈÎÈLÓÓe ·BË ÌL ÏÚa‰ È„ÈÓÏz ÏÚ „Bq‰ ˙¯Bz ««»»»»ƒƒ««««¿ƒ≈«««≈«¿ƒ»

„ÓlL :¯Ó‡ BÓˆÚa ·BLËÈ„ÈfÓ ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ·¯‰ e�¯BÓ LB„w‰ ·¯‰L ‡·eÓ»∆»««»≈»««ƒƒ¿»«¿ƒƒƒƒ¿¿«¿»«∆»«

.„Á‡Â ÌÈÓÚt ‰‡Ó ÌÈiÁ ıÚ È¯t‰ ‰�LÂ¿»»«¿ƒ≈«ƒ≈»¿»ƒ¿∆»

לפיויט) מּדבׁש אמרֹותיו לחּכי ּנמלצּו ְְְְְְִִִִִִַַָמה
¯ÙÒa ·˙kL BÓk ,B˙¯BzÓ ÌÈ„ÓBl‰ „Úa ·BË ıÈÏÓÈ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ .‡«ƒƒ¿∆««¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿∆»«¿≈∆

ÌÈˆÈÏÓÓe ÌL ÂÈÏÚ ÌÈÏlt˙Ó Ì‰ Ì‰ÈtÓ ‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡‰ Ïk [„"Î¯ ÔÓÈÒ] ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒƒ»»»≈¿«¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»»»«¿ƒƒ

.ÂÈÏÚ ·BË»»

חודשי לימוד
לחודש כ

שנתי לימוד
אייר כב יום



רּבא ְִַָָאדרא רמח

ואתּתּקן. וכו')ס"א(ּדּוכּתיּה, בריר דהא חזינא הא אמרואנא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ
דעטרין, בקרטּופא צּדיקּייא קטּורין ע"א)ליּה, קמ"ה (ד� ְְְְְִִִִֵַַַָָ

יֹומין. ׁשאר מּכל יּתיר וׁשּבתי, ּובזמּני ירחי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּבריׁש

ּדכּתיב,אמר ּדלבר, איּנּון ּכל ואף åñ)ליּה, äéòùé)והיה ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
אי וגֹו'. ּבׁשּבתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו חדׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמּדי
ּבחדׁשֹו, חדׁש מּדי צּדיקּייא. ׁשּכן ּכל אתיין, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלין
ּומּדי קּדיׁשא. רתיכא אבהתא ּדמתעּטרי מּׁשּום ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָלּמה.
ׁשיתא איּנּון דכל ׁשביעאה ּדמתעּטר ּבׁשּבתֹו, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָׁשּבת

ּדכּתיב, á)יֹומין, úéùàøá)הּׁשביעי יֹום את אלהים ויברְך ְְְֱִִִִִִֶֶַַָֹ
ְוגֹו'.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈL„Á ÌÈ¯Ó‡Ó ‰a¯‰ ÈzËwlL "¯‰f‰ ˙B¯B‡Ó" ÌLa ¯Ùq‰ È˙‡¯˜Â¿»»ƒ«≈∆¿≈¿«…«∆ƒ«¿ƒ«¿≈«¬»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ
,ÔÈ�ÚÂ ÔÈ�Ú Ïk ‰‡� ¯„Òa ÌÈz¯cÒÂ ,¯‰f‰ „enÏ ˙ÏÚÓ Ï„‚a ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈ�BL ÌÈ¯ÙÒaƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ¿…∆«¬«ƒ«…«¿ƒ«¿ƒ¿≈∆»∆»ƒ¿»¿ƒ¿»

.‰¯‰Ó·e Ï˜�a ¯Ó‡Ó Ïk ‡ˆÓÏ ÁzÙÓ È˙ÈNÚÂ¿»ƒƒ«¿≈«ƒ¿…»«¬»¿»≈ƒ¿≈»

„ÓÏÏ ‰kÊpL ÈÚ¯ÊÏe ÈÏ „ÓÚÈ ÌÈ‡pz‰ Ïk ˙eÎÊe È"aL¯ È˜Ï‡‰ ‡pz‰ ˙eÎÊe¿««»»¡…ƒ«¿ƒ¿»««»ƒ«¬…ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿…
ÔÁ ‡ˆÓ�Â ,„B·ÎÂ ¯LÚ dÏ‡ÓNa d�ÈÓÈa ÌÈÓÈ C¯‡ e�a Ìi˜ÈÂ ˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ „nÏÏe¿«≈ƒ¿…¿«¬ƒÀ«»…∆»ƒƒƒ»ƒ¿…»∆¿»¿ƒ¿»≈

.Ì„‡Â ÌÈ˜Ï‡ È�ÈÚa ·BË ÏÎNÂ¿≈∆¿≈≈¡…ƒ¿»»

ÏÚ C¯·Ï ÌÏ‰ „Ú È�ÚÈb‰ ¯L‡ epÏÏ‰‡ ÌÈa¯ CB˙·e ··Ï ÏÎa '‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆¿»≈»¿«ƒ¬«¿∆¬∆ƒƒ«ƒ«¬…¿»≈«
˙¯Bz „enÏ ˙B„B‡ ¯¯BÚÏ ,"¯‰f‰ ˙B¯B‡Ó" ¯ÙÒ ÌiÒÏ ‰f‰ ÔÓfÏ e�ÈÁ‰L ¯Ó‚n‰«À¿»∆∆¡»«¿««∆¿«≈≈∆¿«…«¿≈ƒ«

.„Bq‰«

חודשי לימוד
לחודש כ

שנתי לימוד
אייר כג יום



רּבא רמטְִַָָאדרא

ּתהאואנּת דׁשיתא, ׁשביעאה ׁשמעֹון, רּבי הּוא ְְְְְְְִִִִִֵַָָָ
עּדּונין ּותלת מּכּלא. יּתיר ּומתּקּדׁש ְְְִִִִִִַַַַָָָֹמתעּטר
צּדיקּייא אּלין חברייא זמינין ּבׁשביעאה, ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָּדמׁשּתכחין

ּוכתיב דאתי. לעלמא ּבגינְך çð)לאתעּדנא äéòùé)וקראת ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָ
ּדא יי. קדֹוׁש הּוא מאן מכּוּבד. יי לקדֹוׁש ענג ְְְְְְִֶַָָָָָָֹלׁשּבת
דין, ּבעלמא מכּוּבד ּדאקרי יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָרּבי

דאתי. רבא.ּובעלמא קדישא האדרא כאן עד ְְְֵָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
„enl‰ ˜fÁÏ ,Ï‡¯NÈa ÔˆÈÙ‰Ï ÂÈ˙B¯B‡Ó ıa˜Ï e�Á¯hL ,e�„Úa Ô‚È È"aL¯‰ ˙eÎÊ¿»«¿ƒ»≈«¬≈∆»«¿¿«≈≈»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈¿«≈«ƒ
‡ÈˆB‰Ï ‰kÊ� Ôk ,"¯‰f‰ ˙B¯B‡Ó" ¯ÙÒ ¯B‡Ï ‡ÈˆB‰Ï e�ÈÎfL ÌLk ,e�LÁÏ ÔB˜ˆ .Ô‰a»∆¿«¬≈¿≈∆»ƒ¿ƒ»≈∆¿«…«≈ƒ¿∆¿ƒ

.‡iÓLc ‡zÚiÒa ÌÈ¯eaÁ‰ ¯‡Le ‰f‰ ¯eaÁ‰ ¯Ó‚ÏÂ ¯B‡Ï»¿ƒ¿…«ƒ«∆¿»«ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ÏÎa e�¯ˆBÈÏ „·ÚÏ e�··Ï ¯‰ËÏ ‰kÊ�Â ‰¯‰Ë Áe¯ e�ÈÏÚ '‰ ‰¯ÚiL ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»∆¿»∆»≈«»√»¿ƒ¿∆¿«≈¿»≈«¬…¿¿≈¿»
e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa e�Ác� ıa˜ÈÂ e�ÁÈLÓ e�Ï ÁÏLiL „Ú e�„‡Ó ÏÎ·e e�LÙ� ÏÎ·e e�Ák…≈¿»«¿≈¿»¿…≈«∆ƒ¿«»¿ƒ≈ƒ«≈ƒ»≈ƒ¿≈»¿»≈

.ÔÓ‡»≈

ÔBLÏ ‰ÊÈ‡a ‰ˆB¯L ‰nk ÒÈt„‰Ï „Á‡ ÏÎÏ ¯zÓ el‡ ÌÈ¯ÙqL ÈÚ„BÓÏ ˙‡ÊÂ¿…¿»ƒ∆¿»ƒ≈À»¿»∆»¿«¿ƒ«»∆∆¿≈∆»
ÌÈ�·Ï ‰ÎBÊÂ „ÚÏ ˙„ÓBÚ B˙eÎÊ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‰kÊÓ‰ ÏÎÂ ,‰ˆB¯L.ÌÈ˜Ècˆ ∆∆¿»«¿«∆∆»«ƒ¿∆∆»«¿∆¿»ƒ«ƒƒ

‡i¯·Ác È¯ÈÚfÓ „Á È¯·c ‰k…¿»««ƒ¿≈≈¿«¿«»

חודשי לימוד
לחודש כ

שנתי לימוד
אייר כד יום
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זוטא האדרא קודם רנגתפלה

זוטא האדרא קודם תפלה
אנחנּו מֹודים והּסליחֹות, הרחמים אב האדֹונים, ואדֹוני העֹולמים ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָרּבֹון

ּובהׁשּתחויה, ּבקידה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹלפניך

ּבסֹודֹות חלק לנּו ונתּת הּקדׁש, עבֹודת ולעבֹודתך לתֹורתך ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשקרבּתנּו

ּכזה. ּגדֹול חסד עּמנּו עׂשית אׁשר חּיינּו מה אנחנּו מה הּקדֹוׁשה. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּתֹורתך

חּטאתינּו לכל ותסלח ׁשּתמחֹול לפניך, ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו ּכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל

לביניך. ּבינינּו מבּדילים עֹונֹותינּו יהיּו ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָועֹונֹותינּו,

ׁשּתכֹונן אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה מּלפניך רצֹון יהי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּובכן

לבבנּו ותפּתח אּלה, לדברינּו אזניך ותקׁשיב ואהבתך, ליראתך ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלבבנּו

ּכריח כבֹודך כּסא לפני רּוח נחת זה למּודנּו ויהיה ּתֹורתך, ּבסֹודֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהערל

ניצֹוצֹות וׁשּיתנֹוצצּו ּבחינתנּו. בכל נׁשמתנּו מקֹור אֹור עלינּו ותאציל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָניחֹוח.

ּוזכּות ּוזכּותם בעֹולם. אּלה ּדבריך ּגּלית ידם על אׁשר הּקדֹוׁשים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָעבדיך

ּבדברים נּכׁשל לבל לנּו יעמֹוד ּוקדּׁשתם, ּותמימּותם ּתֹורתם ּוזכּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֻאבֹותם

זמירֹות נעים ּכמאמר לֹומדים, ּׁשאנחנּו במה עינינּו ּתאיר ּובזכּותם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאּלּו.

והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו מּתֹורתך. נפלאֹות ואּביטה עיני ּגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

וגאלי: צּורי יאהדונהי יהוה לפניך ְְְֲִִִִֶָָָֹֹלּבי

ּותבּונה: ּדעת מּפיו חכמה יּתן יאהדונהי יהוה ְְְִִִִֵַַָָָָֹּכי

יהא רזּיא. וגּלי ּומסּתרּתא עמיקתא מגּלה הּוא ּדאנּת עלמין ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָרּבֹון

ׁשּכתּוב מקרא בנא ּולקּיימא ּבפּומנא. מּלין לאסּברא קדמך מן ְְְְְְֲֳִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָרעוא

קדמך. ּבכּסּופא ניעּול ולא ּתדּבר, אׁשר והֹוריתיך ּפיך עם אהיה ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹואנכי

עּלאה, ּדמתיבּתא דריׁשא מּפּומא ּדאֹוריתא, עּלאין רזין למׁשמע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָונזּכה

סלה: אמן רצֹון, יהי ּכן ְִֵֵֵֶָָָָאמן



  

  לטובים' הטיבה ה
  הספר הזה נדפס

  ר"ח מוהר"בנדבת הרה

  חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה
  לרפואה שלימה במהרה 

 רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו הקדושה תעמוד האלקיזכות התנא 

,  לטובה ולברכהוכל משאלות לב' שימלא ה,  למליץ יושרול

אריכות ימים  ,עושר וכבוד, פרנסה בשפע וברווח, בבריות גופא

 .ר"אכי, השלימות בבריאות ושנים טובים

  תנצלות המוציאים לאורה
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר ומנופה בלא שגיאות 

ואפשר שנשארו , ובכל זאת אמר נעים זמירות ישראל שגיאות מי יבין, ]לפי כוחותינו[

נו מכל לומד בספר באם ימצא טעות לכן בקשתי – הדפוס וכדומה אי אלו טעויות

  .'הבאה בעזרת ה כדי שנוכל לתקנו בהוצאה, ותודה למפרע, להודיעינו

  הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
וכל המעונין יכול [, להקליט, לצלם, להעתיק, כל אחד יכול לשכפל

ל דרך לסדר או לקלוט בכ, לאחסן במאגר מידע, ]לקבל הטקסט חינם

 כל חלק שהוא מהחומר –ובכל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר 

הן לשימוש מסחרי , הן ליחיד, בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור

מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר ומצוה בהחלט בלא רשות 

ואם אחד מעוניין להדפיס נעזור לו בכל כוחותינו , מפורשת בכתב

  .חות מדמי עלות הספרבפ להוציא לאור

  



זּוטא רנהְִָָאדרא

אׁשיּדקאזּוטארדאה ְִִַָָָָ

לאסּתּלקאּתאנא ּבעא ׁשמעֹון דרּבי יֹומא ּבההּוא ְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
חברּיא אתּכנׁשּו מּלֹוי. מסּדר והוה עלמא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָמן

רּב אּבאלבי ורּבי ּבריּה אלעזר רּבי קמי והוּו ׁשמעֹון. י ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ביתא. מליא והוה חברּיא. ְְְֲֵַַַַָָָָָּוׁשאר

ּבכהזקיף ביתא. דאתמלי וחמא ׁשמעֹון רּבי עינֹוי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָ
בבי הוינא כד אחרא ּבזמנא ואמר. ׁשמעֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָרּבי
ּדברירנא ועד קּמאי. יאיר ּבן פנחס רּבי הוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמרעי,
אׁשא אסחר ּתבנא וכד הׁשּתא. עד לי אֹוריכּו ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָדּוכּתאי
נׁש ּבר עאל הוה ולא אתּפסק. לא ּומעלמין ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָמּקּמאי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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הח"ן ּתֹורת אֹודֹות נפלא לּקּוט - א ְִִֵֶֶַַָּפרק

הּזהר.א) ּבקדּׁשת להּטהר אּתם צריכים מקוה לכם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשאין
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שנתי לימוד
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אתמלי והא דאתּפסק חמינא והׁשּתא ברׁשּותא. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאּלא
וחמא ׁשמעֹון רּבי עינֹוי ּפתח יתבי. ּדהוֹו עד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָביתא.
ואׁשּתארּו כּלהּו נפקּו בביתא. אׁשא ואסחר דחמא ְְְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻמה
יתבּו חברּיא ּוׁשאר אּבא. ורּבי ּבריּה אלעזר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָרּבי

ַַָאּבראי.

איאמר חזי ּפּוק ּבריּה, אלעזר לרּבי ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
אימא ליּה. מערבנא ּדאנא יצחק רּבי ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָהכא

חּולקיּה. זּכאה לגּבאי ויתיב מּלֹוי ּדיסּדר ְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָליּה

אּנּוןקם אן אמר וחּדי. וחּייְך ויתיב ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
קמיּה. יתבּו לֹון ואעיל אלעזר רּבי קם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָחברּיא.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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שנתי לימוד
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ואמר. חּדי והוה צלֹותא ּומצּלי ׁשמעֹון רּבי ידֹוי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָזקיף
נפקּו הכא. יזּדּמנּון אּדרא בבי דאׁשּתכחּו חברּיא ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאּנּון
ורּבי אּבא ורּבי ּבריּה אלעזר רּבי ואׁשּתארּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֻכּלהּו
יצחק. רּבי עאל אּדהכי חּייא. ורּבי יֹוסי ורּבי ְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָיהּודה
חידּו ּכּמה חּולקְך יאֹות ּכּמה ׁשמעֹון רּבי ליּה ְִִִֵֵֵַַַָָָָָאמר
בתר אּבא רּבי יתיב יֹומא. ּבהאי לְך לאּתֹוספא ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָבעי

קמיּה. אלעזר ורּבי ְְְִִִֵֶָָָּכתפֹוי

הּוא.אמר דרעּותא ׁשעּתא הׁשּתא הא ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִַַַָָָָָ
דאתי. לעלמא כּסּופא ּבלא למיעל בעינא ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָואנא
ּבעינא הׁשּתא, עד גליאן ּדלא קּדיׁשין מּלין ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָוהא
בגריעּותא ּדהא יימרּון ּדלא ׁשכינּתא, קּמי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלגּלאה
למיעל ּבלּבאי, הוֹו טמירן ּכען ועד מעלמא. ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָאסּתלקנא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא ְִָָאדרא רנח

יכּתֹוב, אּבא רּבי לכּו, אסּדרנא וכְך דאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָּבהּו
ּבלּבייהּו. ירחׁשּון חברּייא ּוׁשאר ילעי, ּברי אלעזר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָורּבי
ּבריּה אלעזר רּבי ויתיב ּכתפֹוי. מּבתר אּבא רּבי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָקם
ּבההּוא יתיב אחרא ּדהא ּברי, קּום ליּה אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָקּמיּה,

אלעזר. רּבי קם ְֲִִֶָָָָאתר,

ואמר,אתעּטף ּפתח ויתיב. ׁשמעֹון, ÷åè)רּבי íéìäú) ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
דּומה. יֹורדי כל ולא יּה יהללּו הּמתים ְְְְִֵֵַַָָָֹֹלא
ּדאקרּון איּנּון וּדאי, הּוא הכי יּה, יהללּו הּמתים ְְְְִִִִֵַַַָָָֹלא
ׁשארי והּוא אקרי, חי הּוא בריְך קדׁשא ּדהא ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻמתים,
מתים. ּדאקרּון איּנּון עם ולא חּיים, ּדאקרּון איּנּון ְְְְְִִִִִִִֵֵַָבין
איּנּון וכל דּומה, יֹורדי כל ולא כתיב, ּדקרא ְְְְְְִִִֵֵָָָָֹוסֹופיּה

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּונׁשמהד) לּגּוף מסּיע ְְֵַַַַַָָֹהּזהר
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זּוטא רנטְִָָאדרא

ּדאקרּון איּנּון ׁשאני יׁשּתארּון. ּבגיהּנם לדּומה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּדנחּתין
ביקריהֹון. בעי הּוא בריְך קדׁשא ּדהא ְְְִִִֵֵַָָָָֻחּיים,

ׁשעתאאמר ׁשניא ּכמה ׁשמעֹון, ע"א)רּבי רפ"ח (ד� ְְֲִִִַַַַָָָָ
הּוא בריְך קדׁשא אזּדמן ּדבאּדרא מאּדרא. ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻּדא
ואתי הכא, הּוא בריְך קדׁשא הא והׁשּתא, ְְְְְְִִֵַָָָָָָֻּורתיכֹוי.
אערעּו דלא מה דעדן, דבּגנּתא צּדיקּייא איּנּון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָעם
ּדצּדיקּייא ביקריהֹון בעי הּוא בריְך וקּודׁשא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָבאּדרא.
מקטר ּדהוה ּבירבעם, דכּתיב ּכמה דיליּה, מיקרא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָיּתיר
ליּה. אֹוריְך הּוא בריְך וקּודׁשא זרה, לעבֹודה ְְְְְֲִִֵַַָָָָּומפלח
ידיּה, אתייּבׁש נביאה, דעּדֹו לקבלי ידיּה ּדאֹוׁשיט ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָוכיון

âé)ּדכּתיב, à íéëìî)לעבֹודה ּדפלח ועל וגֹו'. ידֹו וּתיבׁש ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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˙�ÈÁa ‡e‰Â ,ÔÈ¯ËÒ ˙ÈL ‡e‰L ,‰Ï‚pa ÌÈ˜qÚ˙Ó ·¯ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ÌÈ�B‡b‰«¿ƒ≈¬«∆»»…ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿∆∆ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ«

‰ ‰"ÈÂ‰ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Èk) ˙e�Ëw‰ ˙�ÈÁa „BÒ ‡e‰L ,Ë"ËÓ˙�ÈÁa „BÒa ‡e‰Â ,(ÔËw ¿«∆¿ƒ«««¿ƒ«ƒ¿»¬»»«»»¿¿¿ƒ«

.˙BÏB„b ˙B¯Êb Ì‰ÈÓÈa eÈ‰ CÎÏ ,ÔÈc(ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ÒÁ�t Èa¯) ƒ¿»»ƒ≈∆¿≈¿«ƒƒ¿»ƒ»ƒ¬«»»ƒ

חודשי לימוד
לחודש כ

שנתי לימוד
אייר כט יום



זּוטא ְִָָאדרא רס

נביאה. לעּדֹו ידיּה ּדאֹוׁשיט על אּלא כתיב, לא ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָזרה
וכּלהּו דילן, ביקרא בעי הּוא בריְך קדׁשא ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֻֻוהׁשּתא

עּמיּה. ִֵָָאתאן

ׁשבעיןאמר, וסחרניּה הכא, סבא המנּונא רב הא ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ
וחד חד ּכל מנהרין ּבעיטרין, ּגליפן ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָצּדיקי
סתימין. דכל סתימא קּדיׁשא, דעּתיקא ּדזיוא ְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָמּזיהרא
אימא. ּדאנא מּלין אּלין ּבחדוותא, למׁשמע אתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּוא
הכא, יאיר ּבן פנחס רּבי הא אמר, יתיב, ּדהוה ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָעד

אז ּדּוכּתיּה, וקמּואתקינּו ּתּמן, דהוֹו חברייא ּדעזעּו ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָ
אּבא, ורּבי אלעזר ורּבי ביתא. ּבׁשיּפּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָויתבּו

קּמיּה רּביעּמיּה)נ"א(אׁשּתארּו אמר ׁשמעֹון. ּדרּבי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָ
אמרי, הוֹו חברייא דכל אׁשּתכחנא ּבאּדרא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָׁשמעֹון,
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זּוטא רסאְִָָאדרא

וכּלהּו בלחֹודאי, אנא אימא הׁשּתא עּמהֹון. ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָֻואנא
דין. יֹומא חּולקי זּכאה ותּתאין. עּלאין למּלּולי, ְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָצייתין

ואמר,ּפתח ׁשמעֹון æ)רּבי íéøéùä øéù)ועלי לדֹודי אני ְְְְֲִִִִִַַַָָָ
עלמא, בהאי ּדאתקּטרנא יֹומין ּכל ְְְְְְְִִַַָָָָָּתׁשּוקתֹו.
ּובגין הּוא, בריְך ּבקּודׁשא ביּה אתקּטרנא קטירא ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָּבחד
קּדיׁשא סיעתא וכל ּדהּוא תׁשּוקתֹו. ועלי הׁשּתא ְְְְְִִַַַָָָָָָָָּכְך
ּוׁשבחא סתימין, מּלין ּבחדוה, למׁשמע אתּו ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָדיליּה,
ּפריׁש סתימין, דכל סתימא קּדיׁשא, ְְְְִִִִִִַַָָָָָדעּתיקא
מתּדבקן, ביּה כּלא ּדהא פריׁש, ולא מּכּלא, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹואתּפרׁש

כּלא. הּוא ּבכּלא מתּדבק ְְְְִַָָֹֹוהּוא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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אתּתקןעּתיקא סתימין, דכל סתימא עּתיקין, ּדכל ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָ
כּלא. לקּיימא ּבגין אתּתקן, אתּתקן. ְְְְְְְְִִִַַַָָָֹולא

ׁשכיח. ּדלא ּבגין אתּתקן, ְְְְְְִִִַַָָולא

מּניּה,ּכד ּדלהטין נהֹורין, תׁשעה אּפיק אתּתקן, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
ּומתלהטין, מתנהרין מּניּה, נהֹורין ואיּנּון ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַמּתּקּונֹוי.
דאתּפּׁשטין ּכבּוצינא עיבר. לכל ּומתּפׁשטין ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָואזלין
ּכד ּדמתּפּׁשטין, נהֹורין ואיּנּון עיבר. לכל נהֹורין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָמּניּה
בלחֹודֹוי. בּוצינא אּלא ׁשכיח לא לֹון, למנּדע ְְְְְְִִִִִֶַַָָָיקרבּון

קּדיׁשא, עּתיקא הּוא סתימא(הּוא)ּכְך עּלאה, ּבּוצינא ְִִִִִַַַָָָָָָ
ּדמתּפּׁשטן, נהֹורין איּנּון ּבר ׁשכיח ולא סתימין. ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָדכל
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זּוטא רסגְִָָאדרא

ּובגין קּדיׁשא. ׁשמא אקרּון ואיּנּון ּוטמירן. ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּדמתּגּליין,
חד. ּכּלא ַָָֹּכְך

ּדרּגיןּומה ּדאיּנּון קדמאי, בספרי חברנא ּדאמרי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבכל בהּו, אתּגלי קּדיׁשא ועּתיקא ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאתּבריאּו,
לאו קּדיׁשא. ּדעּתיקא ּתּקּונין ּדאיּנּון מּׁשּום וחד. ְְְִִִִִִַַַַָָָחד
ּבאּדרא לֹון אמינא ּדהא מּלין להני עידנא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָהׁשּתא
הׁשּתא ועד הכי, ידענא דלא מה וחמינא ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָקּדיׁשא.
אסהידנא בלחֹודאי אנא והּׁשּתא מּלה. ּבלּבאי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָאסּתים
ּדאתּו קׁשֹוט זּכאי הני וכל קּדיׁשא, מלּכא ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָקּמי

אּלין. מּלין ְְִִִִֵַלמׁשמע

וסּיּומא.ּגּולּגלּתא ׁשירּותא ביּה לאו חּוורא, ּדריׁשא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
ואתנהיר, אתּפּׁשט דקטפֹוי, ְְְְְְְְְִִִִָָקּולטרא
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ּדכּסּופין עלמין מאה ארּבע צּדיקּייא ירתּון ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָּומּניּה
גּולּגלּתא ּדהיא דקטפא, קּולטרא מהאי דאתי. ְְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלעלמא
לאתר אנּפין, זעיר לההּוא יֹומא, כל טּלא נטיף ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָחּוורא,
לזמנא לאחּייא מיתּייא זמינין ּוביּה ׁשמים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּדאתקרי

ּדכּתיב, æë)דאתי. úéùàøá)מּטל האלהים לָך ויּתן ְְְְֱִִִִִֵֶַָָֹ
נטיף אּפין, זעיר ּומההּוא ריׁשיּה, ואתמּלייא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהּׁשמים.
טּלא. מההּוא נהירין ּתּפּוחין, חקל וכל ּתּפּוחין. ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָלחקל

עּלאההאי וחכמתא וגניז. טמיר קּדיׁשא עּתיקא ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ
וּדאי מׁשּתכח, גּולּגלּתא ּבההּוא ְְְְְְִִַַַַָָָָסתימאה,
ּבגין בלחֹודֹוי, ריׁשא אּלא אתּגלייא לא עּתיקא, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָבהאי
ּדאיהי עּלאה, חכמּתא ריׁשא. לכל ריׁשא ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָּדאיהּו
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סתימא. מֹוחא עּלאה. מֹוחא ואקרי סתים, ּביּה ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָריׁשא,
איהּו. ּבר ליּה, ּדידע ולית וׁשקיט. דׁשכיְך ְְְְִִִֵֵֵַַָָָמֹוחא

לעיּלאּתלת ודא, ּדא. מן לגֹו ּדא, אתגּלפן, ריׁשין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ
סתימאה, חכמּתא חדא, ריׁשא ּדא. ְְִִֵָָָָָָָָָמן

ו סתימאה,ּדאתּכּסייא, דא וחכמתא מתּפּתחא. לאו ְְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָ
עּלאה, ריׁשא חכמֹות. ּדׁשאר ריׁשיּה, לכל ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָריׁשא
דכל ריׁשא סתימין. דכל סתימא קּדיׁשא, ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָעּתיקא

ע"ב)ריׁשא, רפ"ח ידע,(ד� ולא ריׁשא. דלאו ריׁשא ְְֵֵֵַָָָָָֹ
אתּדבק ּדלא דא, בריׁשא ּדהוי מה אתידע, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָולא

אקרי, האי ועל ּבסּוכלתנּו. ולא ãë)ּבחכמתא, øáãîá) ְְְְְְְְְִֵַַָָָָ
מקֹומָך. אל לָך à)ּברח ìà÷æçé).וׁשֹוב רצֹוא והחּיֹות ְְְְֶֶַַַָָ
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אין.ּובגין ּתלייא ּדביּה אין. אקרי קּדיׁשא עּתיקא ּכְך ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מּמֹוחא נימין, איּנּון וכל ׂשערי, איּנּון ְְְִִִִִֵַָָָוכל

נפקין. ׁשעיעין,(ּתליין)סתימאה יתבין)ס"א(וכּלהּו ְְְְְְְִִִִִַַָָָָֻ

קדלא. אתחזי ולא ְְְְֲִִֵָָָָּבׁשּקּולא.

ּכּלאּכּלא הוי. בחד קּדיׁשא עּתיקא ּדהאי ּבגין הּוא, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹ
עׂשר ּבתלת לעלמין. מרחמי ׁשניא ולא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָּבחידּו,
סתימאה חכמּתא ּדהאי ּבגין אׁשּתכח. ּדרחמין ְְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָמכילן
והּוא ארּבע. לארּבע זמנין ּתלת מתּפרׁש ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַּדביּה,

ּכּלא. על וׁשליט לֹון, ּכליל ְִִִַַָָָָֹעּתיקא,

מּמֹוחא,חד דנפקי דׂשערי ּבפלּגּותא דנהיר ארחא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
דאתי, לעלמא צּדיקּייא ּביּה דנהירין ארחא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהּוא
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ã)ּדכּתיב éìùî)ּדא ועל וגֹו'. נֹוגּה ּכאֹור צּדיקים וארח ְְְְְִִִִַַַַָֹ
çð)כתיב, äéòùé)ארחא ּומהאי יי'. על ּתתעּנג אז ְְְְִִֵַַַַָָָָ

אנּפין. ּבזעיר ּדּתליין ארחין, ׁשאר ּכל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָמתנהרין

סבהאי לעיּלא.עּתיקא עּלאה, ּכתרא דסבין, א ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּכל מתנהרין וכתרין, עטרין, ּכל ּביּה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָּדמתעּטרין

ּומתלהטין מּניּה בּוצינא(ּומתנהרן)ּבֹוצינין הּוא והּוא, . ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָ
אתידע. דלא טמירא מתלהטןעּלאה, מּניּה ּבֹוצינין ׁשאר (וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָ

ְֲִַָּומתנהרן).

ּבחדהאי ּוכלילן ריׁשין, ּבתלת אׁשּתכח עּתיקא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
וההּוא לעיּלאוהּוא)נ"א(ריׁשא. עּלאה, ריׁשא ְְְִֵֵֵַָָָָָ

אֹוף ּבתלת, אתרׁשים קּדיׁשא ּדעּתיקא ּובגין ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָלעיּלא.
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עֹוד, ּבתלת. ּכלילן מּניּה, ּדנהרין ּבּוצינין ׁשאר כל ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָהכי
הּוא בתרין. דעּתיקא ּכללא ּבתרין. אתרׁשים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָעּתיקא
וההּוא ריׁשי. דכל ריׁשא עּלאין, דכל עּלאה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָכתרא
ּבּוצינין, ׁשאר ּכל ּכְך אתידע. ּדלא ּדא, מן לעיּלא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָדהוי
ואסּתים אתרׁשים קּדיׁשא עּתיקא עֹוד ּבתרין. ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָסתימין
ּבּוצינין, ׁשאר ּכל ּכְך חד. הּוא וכּלא חד, והּוא ְְְְִִַַַַַָָֹּבחד,
חד. ואיּנּון ּבחד, ּומתהּדרין מתקּׁשרין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַמתקּדׁשין,

ּדהאמצחא אקרי, רצֹון קּדיׁשא, בעּתיקא ּדאתּגלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
אתידע ּדלא לעיּלא, סתים דא עּלאה ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָריׁשא
ּבמצחא. ּדאתּכליל יאה, בסימא, טּורנא חד ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָּפׁשיט

ּדאיהּו אתּתקןּדההּוא)נ"א(ּובגין רעוין, דכל רעוא ְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָ
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ּבבּוסיטא ואתּגלייא ּבּפסיטא)ס"א(ּבמצחא, האיאתּגליף , ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָ
רצֹון. אקרי ְְִִֵָָמצחא

דרעויןוכד רעוא אתּגלייא, ּדא ּבכּלהּורצֹון אׁשּתכח ְְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֻ
ּומתנהרין מתקּבלין, ּדלּתּתא צלֹותין וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָעלמין,
ּדינין וכל אׁשּתכח, ברחמי וכּלא אנּפין, דזעיר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאנּפֹוי

ואתּכפיין. ְְְְְִִַַָָאתטּמרן

ּדכלּבׁשּבתא עיּדן ּדהּוא דמנחה, דצלֹותא ּבׁשעתא ְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָ
מצחא, האי אתּגלייא מתערין, ְְְְִִִִִִַַָָָּדינין
עלמין. ּבכּלהּו רחמין ואׁשּתכחּו ּדינין, ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָֻואתּכפיין
ולא לעיּלא לא דינא, ּבלא ׁשּבת אׁשּתכח ּכְך ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָּובגין

אׁשּתקע דגיהּנם אׁשא ואפיּלּו אׁשּתכְך)ס"א(לתּתא. ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
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חודשי לימוד
לחודש כא

שנתי לימוד
סיון י יום



זּוטא ְִָָאדרא ער

נׁשמתא אּתֹוסף ּדא ועל חּייבּיא. ונייחין ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּבאתריּה,
ּבׁשּבתא. ְְְֵַָדחדּו

ּדהאּובעי דׁשּבתא, סעּודתי בתלת למחּדי נׁש ּבר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביּה דמהימנּותא, ּכללא וכל מהימנּותא, ְְְְְְִֵֵֵָָָָָָכל
ּתלת ּולמיכל פתֹורא, לסּדרא נׁש בר ּובעי ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָאׁשּתכח,

בהּו. ּולמחדי דמהימנּותא, ְְְְְֱִֵֵֵֵָָסעּודתי

ּדהכא,אמר אּלין לכל עלי אסהדנא ׁשמעֹון, רּבי ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
סעּודתי, ּתלת אּלין בטילנא לא יֹומאי מן ְְְְִִִֵֵָָָָָָָּדהא
ואפיּלּו בׁשּבתא. לתעניתא אצטריכנא לא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּובגיניהֹון
ּדמאן ּבׁשּבתא. ׁשּכן ּכל אצטריכנא, לא אחריני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָביֹומי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
[Ê"Ë ˙B‡ Ôl‰Ï ˜˙Ú� CLÓ‰‰]...‡¯˜na LÈÏL ÏÏÎa ‡e‰ Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙ÎÂ ¯‰f‰ „enÏ ‰p‰ «∆¿≈∆¡«¿«»ƒ≈ƒ«…«¿ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»

...È"L¯ L¯Ùe ,‡¯˜n‰ Le¯t Ô‰ ˙BL¯„n‰ ¯‡Le ‰a¯ L¯„Ó ÔÎÂ ¯‰f‰ L¯„Ó È¯‰L∆¬≈ƒ¿««…«¿≈ƒ¿»«»¿»«ƒ¿»≈≈«ƒ¿»≈««ƒ
˙BÎ¯·c ‡n˜ ˜¯Ùa(·"Ú ‡"È Ûc)Û‡Â .ÌL ÔiÚ ,'eÎ ‡¯˜ÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ L¯„nL ¿∆∆«»ƒ¿»«∆ƒ¿»»¿ƒ¿»«≈»¿«

ÏÏÎa Ô‰ ‡�Âb È‡‰Îe È¯ÙÒÂ ‡¯ÙÒ ‡e‰L ‰¯Bz L¯„Óc ¯‡·Ó ‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰aL∆¿ƒ¿«¿»¿…»¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿««¿»≈ƒ¿«
‰�Ln‰ BÓk ‰¯Bz‰ ÈÙe‚Â È�Èc Le¯t Ô‰L È�tÓ ÌÈ�t Ïk ÏÚ e�È‰ ,‰�Lna LÈÏL¿ƒ«ƒ¿»«¿«»»ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ≈¿≈«»¿«ƒ¿»

,LnÓ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ï elÙ‡ ‰‚O‰ ÔÈ‡ ¯‰f‰ ˙B„BÒ „enÏa Ï·‡ «»¬»¿ƒ«…«≈«»»¬ƒƒ¿≈«¬»ƒ«¿ƒ««¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰Ó,ÏÏk ˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ‡¯B˜ ‡e‰L ‡¯˜n‰ „enÏ ÔÈÚk ‰Ê È¯‰Â ≈«ƒ¿«¿¿¿…«»«««¿»«¬≈∆¿≈ƒ«ƒ¿»∆≈

Ô‰a Êe�b‰ ˙eiÓˆÚ ÏÏk ‚ÈOÓ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ‡e‰ Ce¯a ˘Â„˜‰ ÏL ÂÈ˙BÓLa.Ï"pk ƒ¿»∆«»»««ƒ∆≈«ƒ¿»«¿ƒ«»»∆««
.ÌÈiÁ ıÚÂ ¯‰f‰ „enÏa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÎe‰Ê Ìb ÔÎÏÂ ... ‡¯˜na LÈÏL ÏÏÎa ‡e‰ ÔÎÏÂ ¿≈∆¿ƒ«…«¿≈«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»≈«∆

חודשי לימוד
לחודש כא

שנתי לימוד
סיון יא יום



זּוטא רעאְִָָאדרא

סעּודתא חד, ׁשלימתא. למהימנּותא זכי בהּו, ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָּדזכי
וחד, קּדיׁשא. דמלּכא סעּודתא וחד, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָדמטרֹוניתא.
סתימין. דכל סתימא קּדיׁשא, דעּתיקא ְְְְְִִִִִַַָָָָָָסעּודתא
אתגלייא, ּכד רצֹון האי לאּלין. בהּו יזּכי עלמא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובההּוא

מּׁשּולׁשליהֹון. אתּכפיין ּדינין ְְְְִִִִֵַָָּכל

ּכללאּתּקּונא חד, ּבתּקּונא אתּתקן קּדיׁשא ּדעּתיקא ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
סתימאה. עּלאה, חכמה והיא ּתּקּונין. ְְְְִִִִִָָָָָָָּדכל
והּוא סתימא. עּלאה עדן אקרי והאי ׁשאר, דכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכללא
לכל אתּפׁשט מֹוחא והאי קּדיׁשא. דעּתיקא ְְְְְִִִַַַַָָָָָמֹוחא

עד ּומהאי אחרא. עדן אתּפׁשט מּניּה אתּגלף.עיבר, ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‡¯˜�,EÈ�ÓL ÁÈ¯ÏB˙ÓÎÁ ˙e‰Ó ˙‚O‰ Èa‚Ï ‡ÓÏÚa ÁÈ¯ BÓk ‡È‰ ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„iL ƒ¿»¿≈«¿»∆∆¿ƒ««¿ƒƒ¿≈«¿»¿»¿«≈«»««»¿»

.„eÓÏ˙Â ‰�LnaL C¯a˙Èƒ¿»«∆«ƒ¿»¿«¿

pL C¯c ÏÚÂ .‚Û‡ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò „enÏaL BÙBÒÏ ·B¯˜ L„w‰ ˙¯b‡a ¯‡a˙ ¿«∆∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆∆«…∆»¿∆¿ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿«
,'eÎ ˙e‰n‰ ÒÙB˙Â ‚ÈOnL ˙BÂˆn‰ „enÏk BÓˆÚ „vÓ ÛÈ„Ú ‡Ï ˙e‡Èˆn‰ ‚ÈO‰ Ì‡ƒƒƒ«¿ƒ…»ƒƒ««¿¿ƒ«ƒ¿∆«ƒ¿≈««

„vÓ ‡l‡‰�lk ÏÚ ‰ÏBÚ ‰a¯c‡Â ‰‡O�Â ‰a¯ ‰ÂˆÓ Ôk Ìb ‡e‰ ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„iL ∆»ƒ«∆¿ƒ««¿ƒ«≈ƒ¿»«»¿ƒ»»¿«¿«»»«À»»
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ ¯Ó‡pL BÓk'eÎ EÈ·‡ È˜Ï‡ ˙‡ Úc„BÚÂ .ÌÏL ·ÏÏ ‰‡È·ÓeÁÈ¯‰ ÌbL ¿∆∆¡«¿»«¿»««∆¡…≈»ƒ¿ƒ»¿≈»≈¿∆«»≈«

... 'eÎ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁaÓ ‰¯‡‰ ‡e‰ ˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„ÈÂ'· ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ƒƒ««¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿»≈»ƒƒ¿
.'eÎ ˜¯ez ÔÓLÂ 'eÎ EÈ�ÓL ÁÈ¯Ï ˙B�ÈÁa‰'‚ Ûc ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL ,‡È�z‰ ÏÚ·Ï ‰¯Bz ÈËewÏ) «¿ƒ¿≈«¿»∆¿∆∆«ƒ≈»¿««««¿»ƒ«ƒƒ«

(CÏÈ‡Â '‚ ¯eË ÛBÒ»≈»

חודשי לימוד
לחודש כא

שנתי לימוד
סיון יב יום



זּוטא ְִָָאדרא ערב

ע"א)וההּוא רפ"ט דבריׁשא(ד� סתימא ריׁשא ְְְִִֵֵַָָָ
טּורנא חד ּפׁשיט ּכד אתידע, דלא ְְְְְִִִַַַַָָָָדעּתיקא

מֹוחאגוונא)ס"א( ּבהאי ּבטׁש לאתנהרא, מתּתּקן ּדהוה , ְְְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָ
ואּפיקמצחא)נ"א( נהירין, ּבכּמה ואתנהיר ואתּגלף, , ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָ

ּביּה ואתרׁשים מצחא. ּבהאי דא, ּכבֹוסיטא ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָוארׁשים
לתּתא אתּפׁשט רצֹון והאי רצֹון. ּדאקרי נהֹורא, ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָחד
ואקרי בדיקנא, ּדמתיּׁשבא אתר ההּוא עד ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָבדיקנא,
ּכד רצֹון ּובהאי חסד. נֹוצר איהּו ודא עּלאה. ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָחסד

ּומתּכפיין. דדינא מארי מסּתּכלין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָאתּגלייא,

ׁשקילן.עינֹוי ּבחד ּתרין קּדיׁשא, דעּתיקא ּדריׁשא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּדכּתיב, נאים. ולא ּתדירא, ÷àë)ּדאׁשּגחין íéìäú) ְְְְְִִִִִַָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
(הּנקראיב) ּדתֹורה ּבּנגלה טעם נֹותן הּתֹורה ּפנימּיּות לּמּוד ּכן ּבּבׂשר טעם נֹותן ׁשהּמלח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּכמֹו

ּובׂשר) ֶֶָָלחם
,'eÎ ÁÏÓ ˙ÈaLz ‡ÏÂ ÔÈ�Ú ¯e‡a ˙ÙÒB˙a Ô·eÈ ‰Ê ÏkÓ ‰p‰Â˙eiÓÈ�t‰ „enlL ¿ƒ≈ƒ»∆«¿∆∆≈ƒ¿«¿…«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒƒ

,ÁÏÓ ÌLa ‡¯˜�CÎÂ ,¯Na‰ BÓk BÓˆÚa ÌÚË Ba ÔÈ‡L Û‡ ¯Na‰ ˙˜zÓÓ ÁÏn‰L ƒ¿»¿≈∆«∆«∆««¿∆∆«»»«∆≈««¿«¿¿«»»¿»
,¯N·Ï Ì‚Â ,ÈÓÁÏ· eÓÁÏ eÎÏ [‰ ,Ë ÈÏLÓ] ¯Ó‡pL BÓk ,ÌÁÏ ÏLÓ� ‰¯BzaL ‰Ï‚p‰«ƒ¿∆∆«»ƒ¿»∆∆¿∆∆¡«ƒ¿≈¿«¬¿«¬ƒ¿«¿»»
ÏÚ È‡˜c ,È¯NaÓ ¯N·e ÈÓˆÚÓ ÌˆÚ ÌÚt‰ ˙‡Ê ˜eÒt ÏÚ ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯Ó‡pL BÓk¿∆∆¡«¿»«≈«»…«««∆∆≈¬»«»»ƒ¿»ƒ¿««

‡¯˙a ‡·a ‡¯Ó‚a ÔÎÂ ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz(·"Î Ûc).‡a¯ Èa ‡�ÈnL ‡¯Na eÏÎ‡ e¯Ó‡ »∆¿«∆¿≈ƒ¿»»»»«¿»«»¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ»≈«»
da LÈ ‰¯BzaL ‰Ï‚p‰ „enÏa Ck LnÓe ,ÌÚË Ô‰a LÈ ¯Na‰Â ÌÁl‰ BÓk e�È‰Â¿«¿¿«∆∆¿«»»≈»∆«««»»¿ƒ«ƒ¿∆∆«»≈»
˙e‡Èˆn‰ ˙ÚÈ„È ˜¯ ‰Êa ÔÈ‡L ˙eiÓÈ�t‰ „enÏa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,LnÓ ˙e‰n‰ ˙‚O‰«»««««»«∆≈≈¿ƒ«¿ƒƒ∆≈¿∆«¿ƒ««¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש כא

שנתי לימוד
סיון יג יום



זּוטא רעגְִָָאדרא

ּבגין קּדיׁשא, יׂשראל יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹלא
כסּותא. ולא עינא, על ּגבינין ליּה אית לא ְְְִִִֵֵַַָָָָּכְך

ּדעילאההּוא חּוורין ּבתלת ונהיר אתּגליף נ"א(מֹוחא ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ּדזעירּדעינא) עינין מסּתחיין חדא ּבחּוורא , ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּדכּתיב, ä)אנּפין, íéøéùä øéù)ּדהּוא ּבחלב. נ"א(רֹוחצֹות ְְְֲִִִֶַָָ

ונהריןבההּוא) אסּתחיין חּוורין ּוׁשאר קדמאה. חּוורא ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּבֹוצינין. ְִִִַלׁשאר

ּברכאןמֹוחא דכל נביעא דברכתא, נביעא אקרי ְְְְְְְִִִִִֵָָָָָָָ
להיט מֹוחא ּדהאי ּובגין אׁשּתּכחּו. ְְְְִִִִֵַָָָמּניּה
ּדכּתיב, ּברכתא, ביּה תלא ּבעינא ּדעינא, חּוורין ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָּבתלת

(áë éìùî)חּוורּו תליין במֹוחא ּדהא יבֹורְך, הּוא עין ְְְְִִַַָָָָָטֹוב

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
LnÓ ÌÚË ˙�ÈÁaa ˙BÈ‰Ï ÏÏk ‚OÓ B�È‡Â ÌÏÚ�Â ¯zÒ� ˙e‰n‰Â ,˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ¿…«»«««¿««ƒ¿»¿∆¡»¿≈À»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ««««»

.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t ‰lb˙iL ‡·Ï „È˙ÚÏ „Ú ,‰Ï‚p‰ BÓkÌÚL ¯ÓBÏ ,ÁÏÓÏ ÏLÓ� ÔÎÏÂ ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ»…∆ƒ¿«∆¿ƒƒ«»¿»≈ƒ¿»¿∆««∆ƒ
˙BÈ‰.¯Na‰a ÌÚË Ô˙Bp‰ ‡˜ÈÈc ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÚ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡L‡È�z‰ ÏÚ·Ï ‰¯Bz ÈËewÏ) ¡∆≈««ƒ»∆«¿»«≈««¿«»»ƒ≈»¿««««¿»

('„ ¯eË ÌL»

חטאיג) יראת ׁשל טעם טעם לא הּתֹורה) (סֹודֹות מדרׁש ּבידֹו ואין הלכֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
Ô˙� Èa¯c ˙B·‡a ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÂ(Ë"Î ˜¯t ÛBÒ)Ìb ‡e‰ ÔÎÂ ¿∆∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿«ƒ»»∆∆¿≈«

,‰ÓÎÁ ÏL ÌÚË ÌÚË ‡Ï ˙BÎÏ‰ B„Èa ÔÈ‡Â L¯„Ó B„Èa LiL ÈÓ Ïk ˙BÎ¯·a ÔkÏk ≈ƒ¿»»ƒ∆≈¿»ƒ¿»¿≈¿»¬»…»«««∆»¿»»
,‡ËÁ ˙‡¯È ÏL ÌÚË ÌÚË ‡Ï L¯„Ó B„Èa ÔÈ‡Â ˙BÎÏ‰ B„Èa LiL ÈÓ˙BÎÏ‰L Le¯t ƒ∆≈¿»¬»¿≈¿»ƒ¿»…»«««∆ƒ¿«≈¿≈∆¬»

‰LaÏ˙pL C¯a˙È B˙ÓÎÁ ˙e‰n‰ ‚OÓ Ô„È ÏÚÂ Ô‰aL ÈÙÏ ‰ÓÎÁ ÏL ÌÚË ‡¯˜�ƒ¿»««∆»¿»¿ƒ∆»∆¿«»»À»««»¿»ƒ¿»«∆ƒ¿«¿»
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זּוטא ְִָָאדרא עדר

אנּפין, ּבזעיר אׁשּגח כד עינא האי (עלמין)דעינא. ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

בחדּו)ס"א( ּכּלהּו אנּפין דא,אתנהרן עינא בחדּו. ּכּלהּו אנהרן ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻ
ּדתּתא, עיינין ׂשמאלא. ּביּה לית ימינא, כּלא ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹהּוא

ּגוונין. ּבתרי ּתרי, ּוׂשמאלא, ְְְְְִִִֵֵַָָָימינא

י'ּבצניעּותא עּלאה, י' ּדהא אֹוליפנא, ּדספרא ְְְְְִִִִִָָָָָָ
עּלאה, ו' תּתאה. ה' עּלאה, ה' ִִַַָָָָָָָָתּתאה.
ּתּתאין, תליין. ּבעּתיקא עּלאין, אּלין ּכל תּתאה. ְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָו'
מּמׁש. איּנּון אּלא תליין, לאו איּנּון. אנּפין ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבזעיר
דעּתיקא ׁשמא ּדהא ּתליין. קּדיׁשא ְְְְְִִִַַַַָָָָָָּובעּתיקא
אתוון אּלין אבל אׁשּתכח. ולא מּכּלא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹאתּכסייא
ּדאי ּדלּתּתא. איּנּון ּדיתקּיימּון ּבגין ּבעּתיקא. ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּדתליין

יתקּיימּון. לא הכי ְְִִַָָָלאו
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ

ÔÎÏÂ ,LnÓ ˙e‰n‰ ‚OÓ ÔÈ‡ L¯„Ó ‡¯˜p‰ ˙eiÓÈ�t‰ „enÏa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,BÊ ‰ÎÏ‰a«¬»»«∆≈≈¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿»≈À»«««»¿»≈
B„Èa LiL ÈÓ ‰Ê Ïk ÌÚÂ .LnÓ ˙e‰n‰ ˘Â¯t ,‰ÓÎÁ ÏL ÌÚË ÌÚË ‡lL ‡¯˜�ƒ¿»∆…»«««∆»¿»≈«««»¿ƒ»∆ƒ∆≈¿»

Èk ,‡ËÁ ˙‡¯È ÏL ÌÚË ÌÚË ‡Ï L¯„Ó B„Èa ÔÈ‡Â ˙BÎÏ‰ÔÈ‡ L¯„n‰ „enÏaL Û‡ ¬»¿≈¿»ƒ¿»…»«««∆ƒ¿«≈¿ƒ«∆¿ƒ«ƒ¿»≈
... ‡ËÁ ˙‡¯È È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰¯‡‰‰ BÊ ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰¯‡‰ ˜¯ ‚OÓe‰fL Û‡ Èk „BÚÂ À»«∆»»ƒ»»«∆»»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«≈¿¿ƒ«∆∆

.‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò ‡˙È¯B‡ Èk ,˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁaÓ ‰¯‡‰ ‡È‰ ‰p‰ ,‰¯‡‰ ˜¯‰¯Bz ÈËewÏ) «∆»»ƒ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒƒƒ«¿»»ƒ¿«¿»ƒ≈»

('„ ¯eË ÌL ‡È�z‰ ÏÚ·Ï¿««««¿»»

ה'יד) ּתֹורת נקרא הּתֹורה זה ידי על אֹוצרֹו, היא ה' ׁשּיראת ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל
˙aLc '· ˜¯t ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰ÊÂ(‡"Ú ÛBÒ ‡"Ï Ûc), ¿∆«≈ƒ¿««¬««≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆¿«»«

ÈÎ‰ elÙ‡Â ,'eÎ ‰ÓÎÁa zÏtÏt 'eÎ ‰¯BzÏ ÌÈzÚ zÚ·˜,ÔÈ‡ B¯ˆB‡ ‡È‰ '‰ ˙‡¯È È‡ »«¿»ƒƒ«»ƒ¿«¿»¿»¿»«¬ƒ»ƒƒƒ¿«ƒ»ƒ
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זּוטא ערהְִָָאדרא

דסתיםּובגין ההּוא וגלייא. סתים קּדיׁשא ׁשמא ּכְך, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
דכּלא. סתימא קּדיׁשא, ּדעּתיקא ְְְְֳִִִֵַַָָָָָֹלקבליּה

ּדתלייא)וההּוא בגיניּה דאתּגלייאס"א((אתּגלייא ּדההּוא בגיניּה דאתגלי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

סתיםּדתלייא) ּבעיין ּברכאן ּכל ּכְך, ּובגין אּפין. ּבזעיר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
ּדתליין סתימן אתוון אּלין תליין,וגלייא. קּדיׁשא. (ּבעּתיקא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

דלתּתא) י' לקיימא י' תליין בעייניןס"א(אּמאי במצחא בגּולּגלּתא ודאי ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָ

) י' דלתּתא).אּמאי)ס"אתליא לי' לקיימא תליא אּמא ְְְְְִִַַַַַָָָָָָ

דביּהחֹוטמא, דפרּדׁשקא, ּבנּוקּבא חֹוטמא, ּבהאי ְְְְְְְֵַַַָָָָָָ
ּובהאי אּפין. לזעיר דחּיי רּוחא ְְְִִִֵֵַַַָָנׁשיב
ה' לקּיימא ה', ּתלייא דפרּדׁשקא, ּבנּוקּבא ְְְְְְְְַַַַָָָָָָחֹוטמא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.‡Ï ‡Ï È‡,BÏ ‰ÏÚ‰Â CÏ‰ ,‰iÏÚÏ ÔÈhÁ ¯ek ÈÏ ‰ÏÚ‰ BÁeÏLÏ ¯Ó‡L Ì„‡Ï ÏLÓ ƒ……»»¿»»∆»«ƒ¿«¬≈ƒƒƒ»¬ƒ»»«¿∆¡»

,dÈÏ ¯Ó‡.‰˙ÈÏÚ‰ ‡lL ·ËeÓ ,dÈÏ ¯Ó‡ ,Â‡Ï ,dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈËÓeÁ ·˜ Ô‰a ÈÏ z·¯Ú »«≈≈«¿»ƒ»∆«¿ƒ»«≈»»«≈»∆…∆¡≈»

Èk ,ÔÈ�Ú‰ÂÔÈÓËeÁ ·˜Â ... ‡˙È¯B‡c ÔÂÂ˙‡ ·"Î ‡e‰ ‰hÁ,‰ÁÏÓ ı¯‡ È"L¯ L¯t ¿»ƒ¿»ƒƒ»«¿»¿«¿»¿«¿ƒ≈≈«ƒ∆∆¿≈»

.'eÎ ÁÏÓ ˙ÈaLz ‡ÏÂ ÔÈ�Ú ‡e‰ÂÈÏ ˙·˙c ,ÔÈËÓeÁ ·˜ Ô‰a ÈÏ z·¯Ú ¯kÊpL e‰ÊÂ ¿ƒ¿«¿…«¿ƒ∆«¿∆∆ƒ¿«≈«¿»ƒ»∆«¿ƒ¿≈«ƒ

¯ÓBÏ ‰ˆ¯c ‡l‡ ,¯zÈÓ,ÈÏ Ì‰ ÌÈhÁ‰Â ‰¯Bz‰ ÈÊ‡ B¯ˆB‡ ‡È‰ '‰ ˙‡¯iL È„È ÏÚL ¿À»∆»¿»»«∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ»¬««»¿«ƒƒ≈ƒ

... '‰ ˙¯Bz ‡¯˜�Â.'eÎ ‰‡¯È ‡Ïa ‰¯Bz Ôk ÔÈ‡M ‰ÓÛc ÌL ‡È�z‰ ÏÚ·Ï ‰¯Bz ÈËewÏ) ¿ƒ¿»««∆≈≈»¿…ƒ¿»ƒ≈»¿««««¿»»«

('‡ ¯eË 'Â
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זּוטא ְִָָאדרא רעו

סתימאה, מּמֹוחא נפיק רּוחא ודא ּדלתּתא. ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָאחרא
למנּדע זמינין רּוחא, ּובהאי ּדחּיי. רּוחא ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָואקרי

ּדכּתיב, מׁשיחא. ּדמלּכא ּבזמנא àé)חכמּתא, äéòùé) ְְְְְְְִִִִַָָָָָָ
חֹוטמא, האי וגֹו'. ּובינה חכמה רּוח יי' רּוח עליו ְְְְִַַַָָָָָָָָָָונחה
אסוותא. רּוח. נחת ׁשלימא. חדּו סטרין, מּכל ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָחּיין

אנּפין דזעיר ּדאֹוקימנא)ּבחֹוטמא áë)ּכתיב,(ּכמה á ìàåîù) ְְְְְְְִִִִֵַָָָָ
כתיב והכא וגֹו'. ּבאּפֹו עׁשן çî)עלה äéòùé)ּותהּלתי ְְְְְִִִַָָָָָָָ
לְך. ֱֶָָאחטם

ה'ּובספרא אֹוקים, סבא, ייבא רב ּדבי ּדאּגדּתא, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
ולא הכי, מתקּיימא לא והכא ְְְְְִִַָָָָָָָּבפּומא,

אּלאאצטריכנא)ס"א(אצטרפא סּלקא, ּדבחד ּגב על אף , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּדתֹורה)טו) נגלה (לּמּוד ּתּורק" "ׁשמן על הּתֹורה) ּפנימּיּות (לּמּוד ׁשמניך" "לריח ענין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמעלת

‰p‰ ... 'eÎ ˜¯ez ÔÓLÂ 'eÎ EÈ�ÓL ÁÈ¯Ï Le¯Ùa ¯ÓBÏ LÈ „BÚ .‡˙BÂˆn‰ „enÏa ≈«¿≈¿≈«¿»∆¿∆∆«ƒ≈¿ƒ«ƒ¿

C¯a˙È B˙ÓÎÁ ˙e‰n‰ ÒÙB˙Â ‚ÈOÓ „eÓÏ˙Â ‰�LÓÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL ¯Á‡Ó ƒ¿»¿«¿«ƒ¿≈««»¿»ƒ¿»«≈««∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

,LnÓ C¯a˙È B˙ÓÎÁÂ B�Bˆ¯ Ô‰LÈ¯etÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,'eÎ ˜¯ez ÔÓL ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ∆≈¿¿»¿»ƒ¿»««»¿∆ƒ¿«∆∆««∆≈≈¿ƒ≈

,˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆÂ ˙B·˙a ˙LaÏÓ‰ C¯a˙È B˙ÓÎÁ ÏÏk ‚OÓ B�È‡L C"�zaL ˙BiNÚÓ«¬ƒ∆«««∆≈À»¿»»¿»ƒ¿»««¿À∆∆¿≈¿≈≈ƒ

E˙ÏÚ‰a ¯‰Êa ·˙kL BÓÎe(‡"Ú ·"�˜ Ûc)‰¯BzaL ˙BiNÚÓ ¯etq‰ ÔÓ Ô·en‰ ˙eiËLtL ¿∆»«¿…«¿«¬…¿«∆«¿ƒ«»ƒ«ƒ«¬ƒ∆«»

ı¯‡a 'eÎ ‰l‡Â ˜eÒt ÏLÓ C¯c ÏÚ BÓk ,ÌL Ê"Ó¯‰ ¯‡·e ,‡˙È¯B‡c ‡Le·Ï ‡¯˜�ƒ¿»¿»¿«¿»≈≈»««»¿«∆∆»»»¿≈∆¿∆∆

‡ ,BËeLt ÈcÓ ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ‰È‰ Ck ‰È‰L ‰NÚÓ È‡ceL ,'eÎ ÌB„‡Ba '‰ ˙�ek ÔÈ‡ Ï· ¡∆«««¬∆∆»»»»»¿≈≈ƒ≈¿¬»≈«»«
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זּוטא רעזְִָָאדרא

עלה ּדכּתיב תליא, בחֹוטמא ודינא תליא, ּדינא ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָבה'
תאכל. מּפיו ואׁש כתיב הא תימא, ואי ּבאּפֹו. ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹעׁשן

תליא. בחֹוטמא ּדרּוגזא ְְְְִַָָָָָָעּקרא

וסתיםּכל ׁשקיט ּבמֹוחא קּדיׁשא, ּדעּתיקא ּתּקּונין ְְְִִִִִִַַָָָָָָ
תּתאה ּבחכמה אנּפין, ּדזעיר ּתּקּונין וכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמתּתּקנן.

ּדכּתיב, ÷ã)מתּתּקנן. íéìäú)'וה עׂשית, ּבחכמה ּכּלם ְְְְְְִִִִַָָָָָָֻ
ּדינא ּדהכא, ה' לה'. ה' בין מה וּדאי. ּדכּלא ְְְְִֵַַָָָָָָָֹּכללא

רחמי. גֹו רחמי ּודהכא מּנּה. ְְֲֲִִֵֵַַַָָָאּתער

דכּלא.ּבדיקנא יּקירּו כל ּתליא קּדיׁשא, ּדעּתיקא ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹ
מּזלא דיקנא, מהאי אקרי. דכּלא ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹמּזלא

יּקירא)נ"א(יּקירּותא מּזלא עּלאימהאי מּזלי יּקירין, ּדכל ְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
Ï·‡ ÌˆÚae‰z‰ ÌÏBÚ ˙B„BÒ eÊ�‚� daÌL ¯‰f·e ÌL ÔiÚ ,'eÎ(·"Ú Ë"Ó˜ Ûc)CÈ¯‡‰L ¿∆∆¬»»ƒ¿¿»«…«≈»«…«»«∆∆¡ƒ

.‰Êa¿∆

Òc¯t·e .·('‡ ˜¯t Ê"Î ¯ÚL):B�BLÏ ‰ÊÂ ·˙ÎÂ ,Ï"p‰ ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ¯e‡·a CÈ¯‡‰ ««¿≈««∆∆∆¡ƒ¿≈«¬««…«««¿»«¿∆¿
‡e‰‰ ÔÈ�Ú‰ „ÓBÏ ‡e‰L B˙�ek ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza „ÓÏÏ Ì„‡‰ ‡B·È ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆»»»»ƒ¿…«»»ƒ∆ƒ¿∆«»»∆≈»ƒ¿»«

,'eÎÂ Ì˙eiÓÈ�t ÌˆÚ epnÓ ‰ÏÚpL ÌÈi˜Ï‡ ÌÈ¯·c Ì‰L ‰Óa‡Ï ‡e‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂ ¿»∆≈¿»ƒ¡…ƒƒ∆«¬∆ƒ∆…∆¿ƒƒ»¿¿ƒ¡∆…
,¯etq‰ ˙eiËLt Ì‡ Èk da ÏÈkNÈÏÏk ÔÈ·È ‡lL ÈÓ eÏÈÙ‡ ‡l‡ ‰Ê ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â «¿ƒ»ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿≈»ƒ«∆∆»¬ƒƒ∆…»ƒ¿»

,'eÎ,·BË ¯ÎN LÈ BÏ Ìb.Ï"ÎÚ «≈»»
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זּוטא ְִָָאדרא רעח

מּזלא ּבהאי מּזלא. לההּוא מׁשּגיחין ּכּלהּו ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֻותּתאי.
תליין מּזלא ּבהאי דכּלא. מזֹוני ּדכּלא, חּיי ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָֹֹתלייא
אׁשּגחּותא מּזלא, ּבהאי ּדרעוא. ּגׁשמין וארעא. ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָׁשמיא
ותּתאין. עּלאין חּיילין ּכל תליין מּזלא ּבהאי ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֹדכּלא.

ע"ב) רפ"ט (ד�

ּתלייןּתלת טבא, דרבּותא ּדמׁשחא נביעין, עׂשר ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
לזעיר נפקין וכּלהּו דא. יּקירא דמּזלא ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻּבדיקנא
מׁשּתּכחן מּנייהּו, תׁשעה אּלא כּלהּו, תימא לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻאנּפין.

דינין. לאכּפייא אנּפין, ְְְְְִִִִֵַַָּבזעיר

קּדּוׁשי(וכד) ּכל טּבּורא. עד בׁשּקּולא ּתלייא מּזלא, האי ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּפׁשיט מּזלא, ּבהאי ּתליין. ביּה ּדקדּוּׁשא ְְְִִִִֵַַַָָָָָקּדּוׁשין
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זּוטא רעטְִָָאדרא

ריׁשין, דכל ריׁשא ההּוא עּלאה. דקּוטרא ְְְְִִִֵֵַָָָָָָּפׁשיטּותא
עּלאין ידעין ולא אׁשּתמֹודע, ולא אתידע, ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּדלא

תלייא. מּזלא בהאי ּכּלא ּכְך ּבגין ְְְְִִַַַַַָָָָָֹותּתאין.

וכּלהּוּבדיקנא מתּפּׁשטן. ּדאמינא, ריׁשין תלת ּדא, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּובגין ּביּה. ּומׁשּתכחין מּזלא, ּבהאי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָמתחּברן
אּלין ּכל תלייא. מּזלא ּבהאי דיקירּותא, יקירּו ּכל ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּכְך,
דיקנא, ּבהאי תליין ּכּולהּו עּתיקא, ּבהאי ּדתליין ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָאתוון
אתוון לקּיימא ּביּה, ותליין מּזלא, ּבהאי ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָּומתחּברן
לא ּבעּתיקא, אתוון אּלין סליק לא ּדאלמלי ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאחרנין.
אצטריְך, כד מׁשה אמר ּכְך ּובגין אחרנין. אּלין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָֹקיימין
במּזלא ּדהא בגּווייהּו. טעמא ּופסיק זימני, ּתרי יי', ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָיי'

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
הּבאטז) עֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הּלֹומד הּסֹוד; לּמּוד העּדר מחמת הּגלּות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻארך

,‡ÈiÁc ‡nÒ .‡eÏÈÙ‡ ÌBÈ ÏÎa LB„w‰ ¯‰Ê „ÓÏÏ Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ ÏB„b ·eiÁ «»¿«»ƒ»«»ƒ¿»≈ƒ¿……««»¿»¬ƒ
Èk B¯ÎN Ï„‚Ï ı˜ ÔÈ‡Â ,B˙ÓL� Lc˜Óe ¯‰ËÓe ˙BÓÏBÚ ‰�Ba ‰Êa Èk ,‡ÓÏÚa ‡Ò¯Èbƒ¿»¿»¿»ƒ¿∆∆»¿«≈¿«≈ƒ¿»¿≈≈¿…∆¿»ƒ

,B¯ˆBÈÏ ÏB„b Áe¯ ˙Á� ‰NBÚÂ ‰l‡b‰ ·¯˜Ó ‰Êa‡N� ˙L¯t LB„w‰ ¯‰fa ‡·enk ¿∆¿»≈«¿À»¿∆«««»¿¿«»«…««»»»«»
·"Ú „"Î˜ Ûc),ÈÓÁ¯a ‡˙eÏb ÔÓ dÈa Ôe˜tÈ 'eÎ ¯‰f‰ ¯ÙÒ e‰È‡c CÏÈc ‡¯eaÁ È‡‰a ( «¿«ƒ»ƒ»¿ƒ≈∆«…«ƒ¿≈ƒ»»¿«¬≈

‡iÓBÈ ÛBÒa ‰‡¯˙a ‡¯„a ‡z˙Ï Èlb˙È „k CÏÈc ‡¯eaÁ È‡‰Ó ,'Â Ôewz ÛBÒ ÌÈ�ewz·e«ƒƒƒ≈«ƒ»ƒ»«ƒ¿«≈¿«»¿»»«¿»»¿«»
.'B‚Â ı¯‡a ¯B¯c Ì˙‡¯˜e dÈ�È‚·e¿ƒ≈¿»∆¿»»∆¿

:B�BLÏ ‰ÊÂ ,CÏÓ ‡qk ¯ÙÒa 'Ï Ôew˙·e .·ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏÚ ·eiÁ ÏB„b ‰nk ¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆∆¿∆¿«»»ƒ««¿ƒ≈¬»ƒ
,‡˙eÏb C¯‡ Ì¯B‚Â ,‰Ïa˜ ÌÈ„ÓBÏ Ì�È‡ Ì‡ ÏB„b ‰nk ÌL�ÚÂ ,‰Ïa˜ „ÓÏÏÌ‰ Èk ƒ¿…«»»¿»¿»«»»ƒ≈»¿ƒ«»»¿≈…∆»»ƒ≈

חודשי לימוד
לחודש כב

שנתי לימוד
סיון כ יום



זּוטא ְִָָאדרא רפ

ע מתּכּספי מּזלא, מהאי כּלא. ותּתאי,ּתלייא ּלאי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
להאי. ּדזכי מאן חּולקיּה זּכאה קּמיּה. ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָּומתּכפיין

אדּכר,האי לא סּתימין, דכל סּתימא קּדיׁשא, עּתיקא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
לכל עּלאה ריׁשא ּדאיהּו ּובגין אׁשּתכח. ְְְְְְִִִִֵַָָָָָולא
לקּיימא גּופא, ּבלא חדא, ריׁשא ּבר אדּכר, לא ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָעּלאין,

ָֹּכּלא.

סּתימיןנ"א(והאי לאס"א(דכל עּלאין, לכל עּלאין ריׁשא ּדאיהּו) בגין ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָָ

והּוא) כּלא. לקּיימא גּופא, ּבלא חדא, ריׁשא אּלא טמיראדּכר, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
מֹוחא ּבההּוא אתּתּקנן, ּתּקּונֹוי מּכּלא, וגניז ְְְְְִִִִִַָָָָָָֹוסתים
חסד ונפיק ּכּלא ואתּתּקן ּדאתּפׁשט דכּלא, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹסתימאה
ואתּכליל ואּתקן אתּפׁשט עּלאה וחסד ותּתאה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָעּלאה

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא רפאְִָָאדרא

דא חּוורא אתּתקן ּכד ּדא. סתימאה במֹוחא ְְְְִִִַַָָָָָָָָֹּכּלא
ואתנהיר, מֹוחא ּבהאי ּדבטׁש, מאן ּבטׁש דא, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָבנהירּו
ונהיר ּדאתּפׁשט אחרא, מֹוחא יּקירא מּמּזלא ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָותלייא
מּמּזלא נהיר אתנהיר ּכד ׁשבילין. ּותרין ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָלתּלתין
וחד ריׁשין, ּתרין עּלאין, ריׁשין תלת אתנהירּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָיּקירא.

ּביּה. ואתּכלילן תליין, ּובמּזלא לֹון. ְְְְְְִִִֵַַָָָָָּדכליל

מּזלאמּכאן ּדאיהּו דדיקנא, יקירּו לאתּגלייא ׁשארי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
דעּתיקא ּכמה מתּתקנן, ואיּנּון ְְְְְְִִִִַָָָָָָסתימאה.
בתלת כּלא הכי ּביּה, מתעּטרין ריׁשין ּתלת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹקּדיׁשא
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¯B‡ Ï‡Bb‰ ˙‡Èa „Ú ,d¯˙a‡ eÂ‰c ÔÈ¯„ ÏÎa dÈ˙ÓÎÁ ¯È‰�c ‡LÈc˜ ‡�Èˆea ,Ë"È¯ƒ»«ƒ»¿»ƒ»¿»≈¿»»ƒ«¬««¿≈«ƒ««≈

.Ï‡¯NÈ ˙BLÙ� ˙BÈÁ‰Ï ·¯ ¯B‡a ¯È‡Ó È"aL¯ ÏL ‰¯Bz»∆«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬«¿ƒ¿»≈

Ôk ÏÚ .‰ÌBÈ ÏÎa ÌÈtc '‰ ˙BÁt‰ ÏÎÏ LB„w‰ ¯‰Ê „ÓÏÏ „‡Ó Ì„‡ Ïk ˜fÁ˙È «≈ƒ¿«≈»»»¿…ƒ¿……««»¿»«»«ƒ¿»
.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ÔÓ‡ ,‡˙˙Â ‡ÏÈÚÏ ÔB‰a ‡�˜¯eÙe ‡Â„Á Ì¯‚iL È„k¯"· ¯È‡Ó „"¯‰ ˙‡eˆ) ¿≈∆ƒ¿…∆¿»¿¿»¿¿≈»¿»»»≈≈¿ƒ»«»«≈ƒ
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זּוטא ְִָָאדרא רפב

ריׁשין, בתלת בדא דא ּכּלהּו ּתליין אתנהרן, וכד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻריׁשין.
לֹון. ּדכליל וחד סטרין, מּתרין ְְְְְִִִִֵֵַָּתרין

לעיּלאואי חזי, ּתא קּדיׁשא. עּתיקא מאן ּתימא, ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
ולא אׁשּתמֹודע, ולא אתידע, ּדלא אית ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָלעיּלא,

ּכלילןאתרׁשים, ּביּה ריׁשין ּותרין ּכּלא, כליל והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹ
ּכּלאתליין)ס"א( ּוכדין לאו(חדא). וההּוא אתּתקן. הכי ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּברעּותא אּלא בחּוׁשּבן ולא בכללא ולא ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָבמניינא,
אתמר, ּדא על èì)דלּבא, íéìäú)ּדרכי אׁשמרה אמרּתי ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

בלׁשֹוני. ְֲִִֵֹמחטא

ּדאתנהיראתר קּדיׁשא, מעּתיקא אׁשּתכח, ּדׁשירּותא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּדאתּפׁשט דחכמתא, נהירּו הּוא ְְְְְְְִִִַַָָָָמּמּזלא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּדלאיז) ליּה טב ונפק עאל ּדלא מאן ׁשאמרּו עד רעתֹו, ּגדֹולה זֹו, ּבחכמה יד לֹו ׁשאין ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָּומי
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זּוטא רפגְִָָאדרא

סתימאה, מֹוחא מההּוא ונפקא עיבר. ּותרין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָלתּלתין
ּבקדמיתא נהיר קּדיׁשא דעּתיקא ּומה ּדביּה. ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמּנהירּו

דאתּגלייאבחכמתא)ס"א( מּמה וׁשירּותא היא. ּדא ,(הוי), ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

ואּלין לֹון. כליל חדא וריׁשא ריׁשין, לתלת ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָואתעביד
ּכּלא. נהרין ּומאּלין אנּפין, לזעיר מתּפּׁשטן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּתלת

ונפיקאתּגליף ּדנגיד נהרא, חד ואּפיק חכמּתא, האי ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ
ועּייל גנּתא ּבריׁשאועּיילן)נ"א(לאׁשקאה ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָ

אתמׁשיְך ּומּתּמן מֹוחא חד ואתעביד אנּפין, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָדזעיר
הּוא הדא נטיעאן. איּנּון כל ואׁשקי ּגּופא, ּבכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָָונגיד

á)דכתיב, úéùàøá)הּגן את להׁשקֹות מעדן יֹוצא ונהר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ְוגֹו'.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙ÏÚÓ Ï„b ÔÈ·È B··Ïe ‰‡¯È ÂÈ�ÈÚa ÌÈÏa˜Ó‰ È¯ÙÒÂ ÌÈ�ewz‰Â ¯‰f‰ ¯ÙÒa ÏÈ‚¯‰»»ƒ¿≈∆«…«¿«ƒƒ¿ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈»ƒ¿∆¿»»ƒ…∆«¬«

.‡¯‚‡ ‡¯Úˆ ÌeÙÏe ‰ÈÏÚ BLÙ� ¯ÒÓÈÂ BÊ ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ¿…«¿»∆»¿«¬»«¿»

‡a ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡L È‡cÂ·e ,·l‰ ˙‡ ÌÈ¯¯ÓÓ‰ ÌÈ¯Ó‡Ó ˙Ba¯ ‰�‰ÎÂ¿»≈»««¬»ƒ«¿»¿ƒ∆«≈¿««∆≈«»»»
Èk ‰p‰ ,¯a„Óe ·e˙k‰ ÏBÎÈ·e ,B¯eÚLk ‡l‡ ·iÁ B�È‡ Ì„‡ ÏÎÂ ÂÈ˙Bi¯a ÌÚ ‡È�e¯Ëaƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿»»»≈«»∆»¿ƒ¿»«»¿«≈ƒ≈ƒ
˙‡ ‰pÙiL ÌÈ˜ÒBÙe ‡¯Ó‚a BÒ¯k ‡lnL ¯Á‡Ï ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk ÏÚ ‡ÈÓ¯ ‡·eiÁ ÔÎ≈ƒ»»¿»«»«¿ƒ»»¿««∆ƒ≈¿≈ƒ¿»»¿ƒ∆¿«∆∆
‰ÓÎÁa Ò�kÏ ÂÈÏÚ ‰·Bh‰ ÌM‰ „Èk ˙BÓeˆÚ˙Â ÊÚ ·¯a ÏczLÈÂ Òc¯ta ÏiËÏ BÓˆÚ«¿¿«≈««¿≈¿ƒ¿«≈¿……¿«¬¿««≈«»»»ƒ»≈¿»¿»
ÌÈiÁ‰ ıÚ ˙Óc˜‰a L¯ÙÓk BÊ ‰ÓÎÁÏ ÌÈÎÈ¯v‰ ÌÈ‡�z‰ Ìi˜Ï ÌÈc˜iL CÈ¯ˆÂ BÊ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿»«¿…»¿«¿»«≈««ƒ
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זּוטא ְִָָאדרא רפד

ּבריׁשאּתּו ועייל ואתמׁשְך חכמּתא, האי ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָאתּגליף
אחרא מֹוחא ואתעביד אנּפין, אחרא)דזעיר .(ההּוא ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ

מׁשיכן ּתרין אּלין מּניּה ּדאתמּׁשכא נהירּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָההּוא
דבירא, דעמיקא ריׁשא ּבחד מתחּברן ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאתּגליפּו,

â)ּדכּתיב, éìùî)ּבריׁשא ועּייל נבקעּו. ּתהֹומֹות ּבדעּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
אתמׁשיְך ּומּתּמן אחרא, מֹוחא ואתעביד אנּפין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָדזעיר
ואכסדרין אּדרין איּנּון ּכל ּומלייא ּגּופא, לגֹו ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָועּייל

דכתיב, הּוא הדא ãë)ּדגּופא. éìùî)חדרים ּובדעת ְְְֲִִִַַָָָָ
ְִָיּמלאּו.

סתימאה,ואּלין עּלאה מֹוחא דההּוא מּנהירּו נהרין, ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ
ּבמּזלא קּדיׁשא)ּדנהיר דא(עּתיקא וכּלא . ְְְִִִַַַָָָָָָָֹ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא רפהְִָָאדרא

עד בדא, ודא בדא, ּדא ואתקׁשר תליין. ְְְְְְְְִַַַָָָָָָבדא
עּתיקא, הּוא וכּלא חד, ּדכּלא ע"א)ּדיׁשּתמֹודע ר"צ (ד� ְְְְְִִַַָָָָֹֹ

נהרין נהֹורין, ּתלת אּלין ּכלּום. מּניּה אתּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָולא
וכּלא לבנין. נהרין ואּלין אבהן. ּדאקרּון אחרנין, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹלתלת
רעווא עּתיקא, האי אתּגלייא ּכד חד. מאתר ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָנהיר
ׁשלימתא. ּבחדּו אׁשּתכח וכּלא נהיר ּכּלא ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹדרעוון,

מעדןהאי אתמׁשְך עדן והאי עדן, אקרי חכמּתא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
עדן, ּומהאי סתימין. דכל סתימאה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָעּלאה,
ׁשירּותא הוי ולא אקרי, לא ּדבעּתיקא ׁשירּותא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאקרי
אקרי לא וסּיּומא, ׁשירּותא ביּה הוי ּדלא ּובגין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָוסּיּומא.
הּוא. ואקרי אתּגלייא. ולא ּדאתּכסייא ּבגין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאּתה.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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e�„enÏÂ e�È˙BÂˆÓe e�˙lÙz È„È ÏÚ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ‰NÚp ‰Ó ÔÈ·È ÔÈ·n‰ ,‡�c Ï· »̃≈¿»«≈ƒ»ƒ««¬∆«»«ƒƒ«««¿≈¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ≈
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אב. ואקרי אּתה, אקרי אׁשּתכח ּדׁשירּותא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּומאתר
âñ)ּדכּתיב, äéòùé).אבינּו אּתה ּכי ְִִִִַָָ

זעירּבאּגדּתא דכּלא, ּכללא סבא, ייבא רב ּדבי ְְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
קּדיׁשא עּתיקא אּתה. אקרי ְְִִִִֵַַַַָָָאנּפין

וׁשּפ הּוא. אקרי ּבאתרדאתּכסייא, קרינן והׁשּתא יר. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
ּדאתּכסייא, ּגב על אף אּתה. אׁשּתכח, דׁשירּותא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּדא
והאי לאבהן. אב והּוא אב. ואקרי ׁשירּותא, הוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָמּניּה

ּדכּתיב קּדיׁשא, מעּתיקא נפיק çë)אב áåéà)והחכמה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
אׁשּתמֹודע. לא ּכְך ּובגין ּתּמצא. ְְְִִִִֵֵַַָָָמאין

ּכתיבּתא çë)חזי, áåéà)ּדרּכּה ּדרּכּה, הבין אלהים ְְְֱִִִֵֵַַָָָָֹ
מקֹומּה מקֹומּה, את ידע והּוא אבל ְְְֲֶַַָָָָָמּמׁש.

ּדרּכּה. ׁשּכן וּכל דרּכּה.מּמׁש. ולא מּמׁש. (מקֹומּה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ
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ּדרּכּה.) ׁשּכן וּכל מּמׁש. חכמהמקֹומּה ההּוא ׁשּכן וּכל ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
קּדיׁשא. ּבעּתיקא ביּה ְְִִִִֵַַָָָדסּתימא

ּתלתיןהאי מתּפּׁשטן מּניּה דכּלא, ׁשירּותא חכמה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ
ׁשבילין. ארחין)ּותרין ולא בהּו(ׁשבילין ואֹורייתא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָֹ

האי אמירן. ועׂשר אתוון, ּותרין ּבעׂשרין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָאתּכלילת
וסּיּומא ׁשירּותא חכמה, ּובהאי לאבהן. אב ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָחכמה
ּכד תּתאה. חכמה עּלאה חכמה ּכְך, ּובגין ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָאׁשּתכח.
אתּכליל לא ּכּלא לאבהן. אב אקרי חכמה, ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָֹאתּפׁשט

בהאי. לאס"א(אּלא ּכּלא לאבהן. אב אתקרי חכמֹות, מתּפּׁשטן כד ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

בהאי) אּלא ÷ã)ּדכּתיב,אׁשּתכלל íéìäú).עׂשית ּבחכמה ּכּלם ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ
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הּואזקף עיּדן וּדאי אמר, וחדי, ידֹוי, ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
ּתאנא, דא. ּבׁשעתא אצטריְך וכּלא ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֹלגּלאה,
סתימין, דכל סתימאה קּדיׁשא, דעּתיקא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבׁשעתא
ּבאתר ונּוקּבא. ּדכר ּכעין אתקין כּלא, לאתקנא ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹּבעא
בקּיּומא אּלא אתקיימּו, לא ונּוקּבא דכר ְְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָּדאתּכלילּו

ּדכר)ס"א(ראאח כללאכעין חכמה והאי ונּוקּבא. ּדדכר ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
לא קּדיׁשא, מעּתיקא ואתנהיר נפקא ּכד ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹּדכּלא,
אתּפׁשט, חכמה ּדהאי ונּוקּבא. בדכר אּלא ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָאתנהיר
חכמה הּוא, ונּוקּבא. ּדכר ואׁשּתכח ּבינה, מיּניּה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָואּפיק
אּתקלּו, מתקלא ּבחד ּובינה, חכמה אם. ּבינה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָאב.
ונּוקּבא, ּבדכר אתקיים כּלא ּובגינייהּו ונּוקּבא. ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹּדכר

מתקּיימין. לא האי, ְְְְִִִֵַַָָּדאלמלא
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אתחּברּוׁשירּותא אבהן, לכּלהּו אב לכּלא, אב ּדא ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹֻ
בדא. דא ּונהירּו ּבדא, אם.דא ּבינה אב. (חכמה ְְְְִִֵָָָָָָָָ

á)ּדכּתיב éìùî)(תקרא לּבינה אם אֹולידּו,ּכי אתחּברּו, ּכד ְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
סבא, ייבא רב דבי ּבאּגדּתא מהימנּותא. ְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָואתּפׁשטת
יֹו"ד בדא, ּדא אתחּבר כד אּלא ּבינה. מהּו תאני, ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָהכי
ּבינה ּכְך, ּובגין ואֹולידת. ּבן, ואּפיקת אתעּברת, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבה"א,
תרווייהּו אׁשּתכחּו דכּלא. ׁשלימּותא י"ּה, ּבן ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹאקרי,
ּבתּקּונייהּו דכּלא. ּכללא ּבגּווייהּו. ּובן ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹדמתחּברן,

ׁשלימּותא ּבגּווייהּו.נ"א(אׁשּתכח ּובן דמתחּברן, ּתרווייהּו י"ּה, ּבן ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ

כללא) דכּלא ׁשלימּותא אׁשּתּכחּו ּבןּבתּקּונייהּו ואם. אב ּדכּלא, ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֹ
ַּובת.
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˙ÚclÓ eÚ�nÈ ‡lL ,ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ¯È‰Ê‰Ïe Ï‡¯NÈÏ ˙BeˆÏ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓ∆«≈»»«»¿«¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ««»ƒ∆…ƒ»¿ƒ«««

.˙B¯Bc‰ ÛBÒ „Ú ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‰¯Bz‰ ˙B„BÒ«»¿»»««

"‰Ïaw‰" ‰i¯ËÓÈb ÏÏBk‰ ÌÚ "‰ÂˆÓ" Y ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‡ÎiL«¿»¿»¿ƒ¿»ƒ«≈ƒ«¿ƒ»««»»

ÏÏBk‰ ÌÚ "‰ÂˆÓ" .‰Ïaw‰ „enÏ ‡È‰ "˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk" :·e˙k‰ ¯Ó‡L ‰ÊÂ¿∆∆»««»ƒ«ƒ¿»«…ƒƒ««»»ƒ¿»ƒ«≈
Ì‰Ó ÁÎMz ‡lL ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓ Ì¯È‰Ê‰Ï ‡a ‰ÈÏÚÂ "‰Ïaw‰" ‰i¯ËÓÈbƒ«¿ƒ»««»»¿»∆»»¿«¿ƒ»∆«≈»»«»∆…ƒ»«≈∆

BÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‡ÎiL e�È‰c "ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ�‡ ¯L‡" ¯Ó‡ ‰ÊÏÂ ,ÌÏBÚÏCÈ¯ˆ CÎÈÙÏe ,Ì ¿»¿»∆»«¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¿«¿»¿»¿¿ƒ»»ƒ
.d˙ÚÈ„Èa ın‡˙‰Ïe ˜fÁ˙‰Ï ‰z‡«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈ƒƒ»»

:˙B�ÚË È�MÓ d„ÓÏÏ ‡lL EÁÈ„Ó Ú¯‰ ¯ˆÈ ‰p‰ Èk Ú¯‰ ¯ˆÈ È¯·„Ï eÚÓLz Ï‡«ƒ¿¿¿ƒ¿≈≈∆»«ƒƒ≈≈∆»«¿ƒ¬∆…¿»¿»ƒ¿≈¿»
¯·c‰ e�Ï ÚÈ„BiL ÌM‰ ÈtÓ ÚÓML ‡È·� CÈ¯ˆ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ‰Ê EÏ ¯ÓB‡ ,˙Á‡««≈¿∆«¬≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆»«ƒƒ«≈∆ƒ«»«»»

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
סיון ל יום



זּוטא ְִָָאדרא רצ

עליֹונין,מּלין לקּדיׁשי ּבר לגּלאה, אתייהבּו לא אּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּוא, בריְך דקּודׁשא ארחֹוי וידעין ונפקּו, ְְְְְְְְְִִַַָָָּדעאלּו

ּדכּתיב, ולׂשמאלא. לימינא ּבהּו סטאן ãé)ּדלא òùåä) ְְְְְִִִִִָָָָָָ
זּכאה וגֹו'. בם ילכּו וצּדיקים יי' ּדרכי יׁשרים ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּכי

למנּד ּדזכי ּדמאן ולאחּולקיּה, סטי, ולא אֹורחֹוי, ע ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ
עליֹונין וקּדיׁשי איּנּון סתימין אּלין ּדמּלין בהּו. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַיטעי
לא דבּוצינא. מּנהירּו ּדנהיר ּכמאן ּבהּו, ְְְְְְִִִִִִַָָָנהירין
ּדמאן ונפיק. ּדעאל למאן אּלא אּלין, מּלין ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאתמסרּו
קּמי גליא ּדהא אברי. ּדלא ליּה טב ונפק, עאל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָּדלא
אּלין ּדמּלין סתימין, דכל סתימא קּדיׁשא, ְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָעּתיקא
דקּודׁשא ּודחילּו ּדרחימּותא ּבאׁשלמּותא ּבלּבאי, ְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָנהרין
עאלּו דהא בהּו ידענא דהכא, ּבני ואּלין הּוא. ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָבריְך

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
CÈ¯ˆ ‰Ïa˜ „ÓBl‰ ,„BÚÂ ˙‡Ê .L„w‰ Áe¯ ‡ÏÂ ‡È·� ÔÈ‡ e�pÓÊa ÂLÎÚÂ .B˙zÓ‡ ÏÚ«¬ƒ»¿«¿»ƒ¿«≈≈»ƒ¿…««…∆…¿«≈«»»»ƒ

Ì˙M„˜ ·¯nL ÌÈ¯ˆnÓ e‡ˆiL Ï‡¯NÈ BÓk ,Ú¯ ¯·c ÏkÓ È˜�Â ¯B‰ËÂ LB„˜ Ûeb ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»¿»ƒƒ»»»«¿ƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿«ƒ∆≈…¿À»»

·¯Ó ,„BÚÂ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚� Ìia e¯·ÚL ÔÂÈk ,ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈLB„˜ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿«»ƒ¿»¬≈∆«»»¿≈…

Ï·‡ .‰Ïaw‰ „enÏ CiL ˙Ó‡a ‰l‡Ï .È�ÈÒ ¯‰ „ÓÚÓa ÌÈ�Ùa ÌÈ�t B˙B‡ e‡¯ Ì˙M„¿̃À»»»»ƒ¿»ƒ¿«¬««ƒ«¿≈∆∆¡∆«»ƒ««»»¬»

.‰Ïaw‰ ÏeÁz ÈÓ ÏÚÂ ÌÈÙpËÓe ÌÈÁe¯Ò Ì‰ ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‰¯·bL ,‰f‰ ÔÓf‰ ˙BÙeb«¿««∆∆»¿»ƒ¿»»√»≈¿ƒ¿À»ƒ¿«ƒ»««»»

Ú¯‰ ¯ˆÈ È¯·„Ï eÚÓLz Ï‡ - Ï‡¯NÈÏ ¯È‰Ê‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈«ƒ¿¿¿ƒ¿≈≈∆»«

È¯·„Ï eÚÓLz Ï‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈÏ ¯È‰Ê‰Ï ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓ ‡a CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆«≈»»«»¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»«»∆«ƒ¿¿¿ƒ¿≈

.eËÚÓÈ Ï·‰Ó ÂÈ¯·c .L„w‰ Áe¯ ‡ÏÂ ‡È·� ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa ÌÎÏ ¯ÓB‡M ‰Ó Èk Ú¯‰ ¯ˆÈ≈∆»«ƒ«∆≈»∆«¿««∆≈»ƒ¿…««…∆¿»»≈∆∆ƒ¿¬

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז א יום



זּוטא רצאְִָָאדרא

והׁשּתא בכּלהּו. ולא מּלין, ּבאּלין ואתנהירן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֻונפקּו,
חּולקי זּכאה ּדאצטריְך. כמה בׁשלימּותא ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָאתנהירּו

עלמא. ּבההּוא ְְְִַָָעּמהֹון,

קּדיׁשא.אמר דעּתיקא דאמינא מה ּכל ׁשמעֹון, רּבי ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ּכּלא חד, ּכּלא אנּפין. דזעיר דאמינא מה ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹֹוכל

לא מּלה. חד ע"ב)הּוא ר"צ ּפירּודא.(ד� ביּה ּתלייא ְִִֵַַָָָָ
עלמין. ּולעלמי לעלם ׁשמיּה בריְך הּוא ְְְְְְְִִִֵֵַָָָּבריְך

ּביֹו"ד,ּתא אתּכליל אב, דאקרי דא ׁשירּותא חזי, ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָ
ּכליל יֹו"ד ּכְך, ּובגין קּדיׁשא. מּמּזלא ְְְִִִִַַַָָָָָָּדתלייא
ריׁשא י' אחרן. אתוון דכל סתימא י' אחרנין. ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָאתוון

דכּלא. ְְֵָָֹוסיפא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
e·zÎ� ‰Ïa˜ È¯·c ÏÎc .Ì„‡‰ È�ÙÏ Ce¯Ú‰ ÔÁÏLk ÔÎeÓe Ce¯Ú Ïk‰ ‰f‰ ÔÓfa Ìb Èkƒ««¿««∆«…»»¿À¿»∆»ƒ¿≈»»»¿»ƒ¿≈«»»ƒ¿¿

."EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ� ‡Ï" ¯Ó‡ ‰Ê „‚�Îe .ÌÈ¯Ùqa eÓzÁ�Â¿∆¿¿«¿»ƒ¿∆∆∆»«…ƒ¿≈ƒƒ¿

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ¯‰hÏ ‡a‰«»ƒ»≈¿«¿ƒ

‰Ê Ìb .LB„˜Â ¯B‰Ë Ûeb ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL Ú¯‰ ¯ˆi‰ ÔÚBhL ,˙È�M‰ ‰�Úh‰ „‚�Îe¿∆∆««¬»«≈ƒ∆≈«≈∆»«∆»ƒƒ¿»¿»«∆
BÓk ¯B‰ËÂ LB„˜ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ¯‰h‰Ïe Lc˜˙‰Ï ‰ˆB¯‰ ‰f‰ ÔÓfa Ìb Èk ‰�ÚË d�È‡≈»«¬»ƒ««¿««∆»∆¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»¿
‰˜BÁ¯ ‡ÏÂ" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ¯‰hÏ ‡a‰ ,‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ»≈¿«¿ƒ¿«∆»«¿…¿»
¯Á‡L ÌÈ˜eÒt‰ Ïk L¯ÙÓe ÏÈf‡Â ,EnÓ ‰˜BÁ¯ d�È‡ ‰¯‰h‰Â ‰M„w‰ ,e�È‰c "‡È‰ƒ¿«¿«¿À»¿«»√»≈»¿»ƒ¿¿«ƒ¿»≈»«¿ƒ∆««

È‰c "ÌÈÓM‰ e�Ï ‰ÏÚÈ ÈÓ ¯Ó‡Ï ‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï" ¯Ó‡L ‰ÊÂ ‰ÊÈk ¯Ó‡z ‡Ï :e� ∆¿∆∆»«…«»«ƒƒ≈…ƒ«¬∆»«»«ƒ¿«¿……«ƒ
e�Ï ‰ÏÚiL ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓk ‡È·� e�‡ ÌÈÎÈ¯ˆe ÌÈÓMa ÈeÏz ‰·k¯Ó ‰NÚÓ«¬≈∆¿»»»«»«ƒ¿ƒƒ»»ƒ¿…∆«≈»»«»∆«¬∆»

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז ב יום



זּוטא ְִָָאדרא רצב

ּדאתיוההּוא דאתי, עלמא אקרי ונפיק, ּדנגיד נהר ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָ
דצּדיקּיא, עּדּונא הּוא והאי פסיק. ולא ְְְִִִִַַַָָָָָּתדיר
ולא לגנּתא, תדיר ּדאׁשקי דאתי, עלמא להאי ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָלזּכאה

ּכתיב עליּה çð)ּפסיק. äéòùé)לא אׁשר מים ּוכמֹוצא ְְֲִִִֵֶַָָָֹ
הדא ביֹו"ד, אברי דאתי, עלמא וההּוא מימיו. ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָיכּזבּו

דכתיב, á)הּוא úéùàøá)את להׁשקֹות מעדן יֹוצא ונהר ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ו"ד. אתוון ּתרין ּכליל י' ְְִֵַַָָָהּגן.

ּכלילןּדביּבאּגדּתא ו"ד אמאי תנינן, סבא ייבא רב ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
דּגנּתא נטיעה אּלא ּדא,וּדאי)ס"א(ּביֹו"ד. ְְְְִִֶַָָָָָ

ו', ּומהאי ד'. ּדאיהי אחרא, ּגנּתא אית ו'. ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאקרי
ד'. ארּבעה),אׁשּתקייא רזאראׁשים)ס"א((ּדאיהי והיינּו ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,Ôk ·LÁz Ï‡ ,¯Ó‡ ‰ÊÏ .B˙zÓ‡ ÏÚ e�Ï eÚÈ„BÈÂ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ e�Ï „¯BÈÂ ,ÌÈÓMÏ«»«ƒ¿≈»«¬≈∆¿»»¿ƒ»«¬ƒ»¿∆»«««¬…≈
¯ˆi‰ ÔÚBhL ˙È�M‰ ‰�Úh‰ „‚�k "‡È‰ ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡Ï" Ì‚Â ,ÌÈÓMa ‰¯‡L� ‡Ï Èkƒ…ƒ¿¬»«»«ƒ¿«…≈≈∆«»ƒ¿∆∆««¬»«≈ƒ∆≈«≈∆
Ûeb Ìlk eÈ‰Â Ìi‰ ˙‡ e¯·ÚL Ï‡¯NÈ BÓk ¯B‰ËÂ LB„˜ Ûeb ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ïa˜ È¯·cL∆ƒ¿≈«»»¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿»≈∆»¿∆«»¿»À»

.Ìi‰ e¯·ÚiL ÌÈ¯B‰h‰ Ûe‚a ÈeÏz ‰Ê ÔÈ‡ ,‰�ÚË d�È‡ BÊ Ìb ,È˜�Â ¯B‰ËÂ LB„»̃¿»¿»ƒ«≈»«¬»≈∆»¿«¿ƒ∆««¿«»

È¯·c Ú„ÈÏÂ Ïk‰ ˙BNÚÏ ‰z‡ ÏBÎÈ EÈÙ·e E··Ïa Lc˜˙zLÎc Ea ÈeÏz Ïk‰c¿«…»¿ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿¿ƒ»«»«¬«…¿≈«ƒ¿≈
‰Ïa«̃»»

Ïa˜Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú ¯‰h‰Ïe Lc˜˙‰Ï ÏÎeiL Ì„‡ È„Èa ÈeÏz Ïk‰ ÂLÎÚ Ìb««¿»«…»ƒ≈»»∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆ƒ¿∆»¿«≈
Ïk‰c "B˙BNÚÏ E··Ï·e EÈÙa „‡Ó ¯·c‰ EÈÏ‡ ·B¯˜ Èk" ÌiÒnL e‰ÊÂ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ«¬≈∆¿»»¿∆∆¿«≈ƒ»≈∆«»»¿…¿ƒƒ¿»¿«¬¿«…

.‰Ïa˜ È¯·c Ú„ÈÏÂ Ïk‰ ˙BNÚÏ ‰z‡ ÏBÎÈ EÈÙ·e E··Ïa Lc˜˙zLÎc Ea ÈeÏz»¿ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿¿ƒ»«»«¬«…¿≈«ƒ¿≈«»»

.BL„˜ ÔBLÏ Ô‡k „Ú«»¿»¿

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז ג יום



זּוטא רצגְִָָאדרא

חכמה ּדא עדן. מאי וגֹו'. מעדן יֹוצא ונהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָדכּתיב,
ּומּׁשם ו'. הּוא ּדא הּגן, את להׁשקֹות. י'. ודא ְְְִִֶַַָָָָָָעּלאה,
כליל וכּלא ד', הּוא ּדא ראׁשים, לארּבעה והיה ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָֹיּפרד

ְּביֹו"ד.

ׁשירּותאּובגין לאבהן. אב לכּלא. אב אקרי ּכְך, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
ּדכּתיב,(אקרי)דכּלא, דכּלא, ãë)ּביתא éìùî) ְְְְִִִֵֵָָָֹֹ

ּבית. יּבנה דכּלא)ּבחכמה וסּיּומא ׁשירּותא י' ּוכתיב,(מהאי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
(ã÷ íéìäú),אתּגלייא לא ּבאתריּה, עׂשית. ּבחכמה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻּכּלם

ּובגין ּבאיּמא אתרמיז ּבאיּמא מּדאתחּבר אתידע. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָולא
אתרמיז, ּובּה אתידע ּבּה דכּלא, כללא איּמא ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹּכְך

דכּלא. וסּיּומא אקרי)ׁשירּותא ּכּלא.(חכמה סתים ּדבּה ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֹֹ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙L¯t ¯B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒa - ‡È�z‰ ÏÚa ·¯‰ Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î „B‰ ‡�a¯Â ‡�¯Ó»»»¿«»»«¿«»≈»«««««¿»¿≈∆»»»«

.'· „enÚ Ê"Ë Ûc ‰¯N ÈiÁ«≈»»««

טֹוביםב) ּומעׂשים ּתֹורה הם הּדבר ֲִִִֵַַַָָָעּקר
¯·c‰ ¯wÚ dÈa‚‰Ï „·Ï ÔÈÙ„‚ ˜¯ Ì‰L ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ÔÈ�Ú ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰zÚÂ¿«»»ƒ¿»ƒƒ¿««¬»¿ƒ¿»∆≈««¿ƒ¿«¿«¿ƒ«ƒ««»»
CÈ¯ˆ ÚÓL ˙‡È¯˜a ‰p‰ .‡È‰ ‰Ó ‰·‰‡‰ ˙e‰Ó ÔÈ·‰Ïe .ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz Ì‰L∆≈»«¬ƒƒ¿»ƒ«»«¬»»ƒƒ≈ƒ¿ƒ«¿«»ƒ
ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏÓ" ·È˙Îc Le¯t .ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡Ïe ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ e‰eÎÈÏÓiL∆«¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿«»»≈ƒ¿ƒ¿…»»»∆
Ïk CBz ˙LaÏ˙n‰ „·Ïa ‰¯‡‰Â ˙eËMt˙‰Â ÂÈÊ ˜¯ ‡e‰L dÈ¯˜È ÂÈÊ BÓeb¯˙Â "B„B·k¿¿«¿ƒ¿»≈∆«ƒ¿ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¿»«ƒ¿«∆∆»

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז ד יום



זּוטא ְִָָאדרא רצד

ולאּכללא רמיזנא, הׁשּתא עד קּדיׁשא. ׁשמא ּדכּלא, ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָֹ
מתּגּלפין והאיּדנא יֹומין. אּלין כל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָאמינא
וקרינן איּמא, ּדא ה' חכמה. ּבהאי ּכליל י', ְְְְִִִִֵַָָָָָָָסטרין,
והא מאיּמא. ּדמתעּטרן ּבנין, ּתרין אּלין ו"ה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּבינה.
באיּמא, ּדמתחּברא יֹו"ד מּכּלא. אתּכליל ּדבינה ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹּתנינן,

ּבןּומּפקין י"ה, ּדאיּנּון וא"ם א"ב בינה, והיינּו ּב"ן. ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ְְַַּבגּווייהּו.

אמאיהׁשּתא תבּונה, ואקרי ּבינה, לאסּתּכלא, אית ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
אקרי, תבּונה אּלא בינה. ולא תבּונה, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָאקרי
ו"ה, ּדאיּנּון ּוב"ת, ּב"ן ּבנין, לתרין דינקא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבׁשעתא
אתוון, ּבאלין כליל ּדכּלא תבּונה. אקרי ׁשעתא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוההיא
תבּונה. והיינּו ּכללא, חד וכּלא ו"ה. איּנּון ּוב"ת, ְְְְְִֵַַַָָָָֹּב"ן

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
Òt˙� B�È‡L ˙e˜Ï‡ ˙eÓˆÚ ˙�ÈÁ·a ‡ÏÓ È�‡ ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ·È˙Îe ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒ∆«»«ƒ¿∆»»∆¬ƒ»≈ƒ¿ƒ««¿¡…∆≈ƒ¿»
LÓM‰ ¯B˜Óa LÓM‰ ÂÈÊ Ïeha ÏLnk .'eÎ ˙Ó‡ Ì‰È�ML ÔÈ�Ú‰Â .Ïe·‚e ‰cÓ CBzƒ»¿¿»ƒ¿»∆¿≈∆¡∆«»»ƒƒ«∆∆ƒ¿«∆∆
ÈÏk CBz ËMt˙Ó ‡e‰L ‰Ó C‡ .ı¯‡‰ ÏÎ ‡ÏÓ ˙e˜Ï‡ ˙eÓˆÚ ˙Ó‡aL Úe„ik dÓˆÚ«¿»«»«∆∆¡∆«¿¡…¿…»»»∆««∆ƒ¿«≈¿ƒ

.'eÎ ˙e˜Ï‡ B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Óa ÏÏÎ�Â ÏËa ‡e‰ Ïe·‚e¿»≈¿ƒ¿«¿«¿«¿¡…

ּכללג) יּפרד ולא ּתׁשּוקה ּבּלב ְְְְִִֵֵֵַָָָֹיתעֹורר
‡e‰ ˙Ó‡aL CÈ‡ ,ÚÓL ˙‡È¯˜·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙa ‰Êa ·ËÈ‰ Ì„‡ Ô�Ba˙iLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿≈»»≈≈»∆ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«≈∆∆¡∆
‡e‰L Ûeb‰ ÈÓLb ÈÏÎa ‡e‰ Ì„‡‰L È�tÓ ˜¯ Ì˙eiÁ ¯B˜Óa ÌÈÏËa ˙BÓÏBÚ‰L Ôk≈∆»»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈∆»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆
È�ÈÚa ˙B‡¯Ï ÏÎeÈ ‡lL ÌÈÏÚÓe ¯ÈzÒn‰ ˙eiÓLbÓ ‰a¯˙Óe Ïcb˙nL ‡ÈeÁc ‡ÎLÓ»¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ«¬ƒ∆…«ƒ¿¿≈≈
„¯tÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ïk eÊ ˙e��Ba˙‰a ¯eL˜ ‰È‰iL ‰˜eLz ·la ¯¯BÚ˙È ÈÊ‡ ˙ÈLeÁ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ¬«ƒ¿≈«≈¿»∆ƒ¿∆»¿ƒ¿¿»«¿…ƒ»≈

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז ה יום



זּוטא רצהְִָָאדרא

מלּכא,ּבספרא ּדׁשלמה אמר, סבא המנּונא ּדרב ְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ
ואמר, דגּלי קדמאה à)ּתּקּונא íéøéùä øéù) ְְְִֵַַַָָָָ

אקרי תניינא, ותּקּונא הּוא. מהאי רעיתי יפה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָהּנְך
ּדתרווייהּו ּדאמרי, ואיּנּון ּדלּתּתא. נּוקּבא ּדאיהי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָכּלה,
קדמאה ּדה"א הכי. לאו איּנּון, דלּתּתא נּוקּבא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלהאי
לזמנין כּלה, אקרי ּבתראה, וה"א כּלה. אקרי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָלא

סּגיאין)ידיעין ּדדכּורא(לזמנין איּנּון, סּגיאין זמנין ּדהא . ְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַָָ
כתיב, זמנא ּבההּוא מיּנּה. ואסּתּלק עּמּה, אתחּבר ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָלא

(çé àø÷éå)ּבׁשעתא תקרב. לא טמאתּה בנּדת אּׁשה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻואל
ּכדין עּמּה, לאתחּברא בעי ּודכּורא נּוקּבא, ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָדאתדּכאת

אתייא. מּמׁש ּככּל"ה כּל"ה. ְְְִֵַַַַָָָָאקרי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‡‰iL EÈ˜Ï‡ ‰"ÈÂ‰ ‰È‰iL z·‰‡Â ÔBL‡¯ ˜eÒta ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ˙Ïa˜ e‰ÊÂ .ÏÏk LnÓ«»¿»¿∆«»««¿»«ƒ«»ƒ¿»«¿»∆ƒ¿∆¬»»¡…∆∆¿≈

.Ì˙B‡ ‰e‰Óe ‰iÁn‰Ï ˙BÓÏBÚ‰ Ïeha eÊ ˙e��Ba˙‰a ¯eL˜ „ÈÓz»ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿«∆¿«∆»

מּמׁשד) חד ּכּלא הּוא ּבריך וקּודׁשא ואֹוריתא הּתֹורה עם אמּתי יחּוד נעׂשה ּבּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּבעסקֹו
¯Ó‚È ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÈzÓ‡ Ïeha Ïa˜Ï ÏÎeÈ ‡Ï ÈÓLb‰ BÙeb Èk ˙BÈ‰ È�tÓ ˜«̄ƒ¿≈¡ƒ««¿ƒ…«¿«≈ƒ¬ƒƒ«ƒ¿«¿≈ƒ¿…
˙È˜Ï‡‰ BLÙpL e�ÈÈ‰c .Ìa z¯a„Â B¯Ó‡a ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�Ú ÚÓL ˙‡È¯˜a BzÚ„a¿«¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«»¿»¿¿ƒ«¿»»¿»ƒ∆«¿»¡…ƒ
„Á ‡lk ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡Â ‰¯Bz‰ ÌÚ ÈzÓ‡ „eÁÈ ‰NÚ� ‰¯Bza B˜ÒÚa¿»¿«»«¬∆ƒ¬ƒƒƒ«»¿»¿»¿¿»¿ƒ…»«
LÈaÏÓ Ì„‡LÎe ÌÏBÚ‰ ‰Ê È�È�Úa ‰LaÏ˙�Â ˙˜Ù� ‰‡lÚ ‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈ¯B‡ Èk LnÓ«»ƒ»¿»≈»¿»ƒ»»»¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿≈∆»»¿∆»»«¿ƒ
LaÏ˙Ó ‰ÏÚÓÏ BLÙ� L¯M Ìb ÈÊ‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊaL ‰¯Bz‰ „enÏ È�È�Úa ˙È˜Ï‡‰ BLÙ�«¿»¡…ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«»∆»∆»»¬««…∆«¿¿«¬»ƒ¿«≈

.¯eÓb „eÁÈ ÌL ‰NÚ�Â ˙BÏÚn‰ Ìe¯ „Ú ‰ÏÚÓlL ‰¯Bza Ôk Ìb«≈«»∆¿«¿»«««¬¿«¬∆»ƒ»

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז ו יום



זּוטא ְִָָאדרא רצו

דתרווייהּו(אבל) רעּותא אפסיק לא איּמא, האי ְְְְְֲִִַַַַָָָָ
אפסיק לא ׁשריין. ּבחד נפקין, ּבחד ְְְְְְְִִִַַַַָָָָלעלמין,
ּכתיב ּכְך ּובגין ּדא. מן ּדא אסּתּלק ולא ּדא, מן ְְְְְִִִִִַָָָָָָּדא
הּוא הדא אפסיק. ולא תדיר, יֹוצא מעדן, יצא ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹונהר
ּכְך ּובגין מימיו. יכּזבּו לא אׁשר מים ּוכמֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹדכתיב,
ּבאחדּותא ׁשריין, ּדאחוה ּברעּותא רעיתי, ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָּכתיב
דכּורא אתא ּדכד ּכּלה, אקרי הכא אבל ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָׁשלימּותא.

אתי איהי ּככּלה כּלה, היא עּמּה, מּמׁש.לאתחּברא יא ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ

ּתריּובגין רמ"ב(ּכְך, ׁשלמה.)ויחי פריׁש ּדנּוקבי ּתּקּונין ְְְְְִִִִֵֵָָֹֹ
סתימא. ּדאיהי ּבגין סתימא, דקדמיתא ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָּתּקּונא
האי. ּכּולי סתים ולא יּתיר, פריׁש תניינא ְְְִִִִִֵַַָָָָָָותּקּונא

ּדכּתיב, דלעיּלא. בההיא ׁשבחא כל ּתליא (øéùּולבתר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ

מצריםה) מארץ אֹותֹו הּמֹוציא הּוא ׁשהּׁשם לּבֹו אל ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָיׁשיב
.Ïˆ BÓk Le¯t Elˆ '‰ e‰ÊÂ .Ï"pk Bc‚�k ‰�BLÂ ·LBÈ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ e‰ÊÂ¿∆«»»≈¿∆¿∆¿««¿∆ƒ¿≈¿≈

k ‰p‰Â¯Ó‡È ‡lL Le¯t .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎÈ‰Ï‡ ‰"ÈÂ‰ È�‡ ·È˙ ¿ƒ≈¿ƒ¬ƒ¬»»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ≈∆……«

B�È‡ ÔÈ„Ú ‡e‰L ¯Á‡Ó ‰lÙ˙e ‰¯Bza „eÁi‰ ˙‚¯„ÓÏ ÚÈbÈ CÈ‡‰ ˙eÏÙL C¯„a Ì„‡‰»»»¿∆∆ƒ¿«≈«ƒ«¿«¿≈««ƒ«»¿ƒ»≈««∆¬«ƒ≈

‡ÈˆBn‰ ‡e‰ ÌM‰L BaÏ Ï‡ ·ÈLÈ ˙‡Ê .BÏˆ‡ ˙eÓÏLa ÔÈ„Ú ‡e‰Â 'eÎ ¯eÓb Ú¯Ó ¯eÒ≈«»¿¬«ƒƒ¿≈∆¿…»ƒ∆ƒ∆«≈«ƒ

˙È˜Ï‡ LÙp‰ Ú¯‰ ÔÓ ·Bh‰ BLÙ�a LÈ¯ÙÓe ÏÈc·Ó ‡e‰L Le¯t .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó B˙B‡≈∆∆ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«ƒ»««∆∆¡…ƒ

CÈLÓÓ ‡e‰ ¯eÓb ÚL¯ eÏÈÙ‡Â .LnÓ ÏÚta Ú¯ ‰NÚ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Lk ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÓƒ∆∆««¬ƒ¿∆¬«ƒ…»»««…««»«¬ƒ»»»«¿ƒ

¯tÒÏ EÏ ‰Ó ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ ÚL¯ÏÂ ¯Ó‡� ÂÈÏÚL ˜¯ ‰¯Bza B˜ÒÚa ˙È˜Ï‡‰ BLÙ�a¿«¿»¡…ƒ¿»¿«»«∆»»∆¡«¿»»»»«¡…ƒ«¿¿«≈

חודשי לימוד
לחודש כג

שנתי לימוד
תמוז ז יום



זּוטא רצזְִָָאדרא

(å íéøéùäּובגין ליֹולדּתּה. היא ּברה לאּמּה היא ְְְְִִִִַַַָָָָאחת
דיֹו"ד ּורעּותא דכּלה, בעטרא מתעּטרא איּמא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָּדאיהי
חירּו ּכל ּברׁשּותּה אתיהיב לעלמין, מּנּה אפסיק ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָלא
לדּכאה דחייבּיא, חירּו ּכל ּדכּלא. חירּו ּכל ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹדעבדין.

ּדכּתיב, æè)לכּלא. àø÷éå).עליכם יכּפר הּזה ביֹום ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
çë)ּוכתיב àø÷éå)ׁשנה החמּׁשים ׁשנת את וקּדׁשּתם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

אמר דאּת ּכמה יֹובל. מאי היא. æé)יֹובל äéîøé)ועל ְְְְִֵֵֵַַָָָ
ונגיד ּדאתי נהר ההּוא מּׁשּום ׁשרׁשיו. יׁשּלח ְְְִִֵַַַַָָָָָָָיּובל

פסיק. ולא תדיר, ואתי ְְְִִִֵָָָָָונפיק,

ע"א)ּכתיב רצ"א á)(ד� éìùî)תקרא לּבינה אם ּכי ְְִִִִֵַָָ
לּבינה אם ּכי ּדאמר ּכיון קֹולָך. תּתן ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלּתבּונה
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הי דאמינא. כמה כּלא אּלא לּתבּונה. אמאי ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹתקרא,
ואם אב ּבינה מּתבּונה. עּלאה ּבינה עּלאה. ְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָמּנייהּו
כללא ּכּלא ּתבּונה: ּבגּווייהּו. ּובן ואם, אב י"ה: ְְְְֵֵֵַַָָָָָָֹּובן.
אּלא ואם, אב אׁשּתכח ולא ו"ה. ּובת, ּבן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָדבנין,

וּדאי ּדאיּמא איּמא)ס"א(באיּמא, וּדאי ּובתבּונה בּבינה. אּלא ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

דתרין ּדכללא אׁשּתכח אתּגלייא. ולא עלייהּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָרביעא
בינה. אקרי ּובן, אם דאב ּוכללא תבּונה. אקרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָּבנין,

אתּכליל. ּבהאי כּלא, לאכללא ּבעי ְְְְְְְִִֵַַַָָָֹוכד

ּבגיןוהאי ודעת. בינה חכמה אקרּון ּובן, ואם אב ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
אקרי ואּמיּה, ּדאבֹוי סימנין נטיל ּבן ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּדהאי
אקרי בן, והאי דתרווייהּו. סהדּותא ּדהּוא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָדעת,
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ּדכּתיב, ã)בּוכרא. úåîù)ּדאקרי ּובגין יׂשראל. בכֹורי ּבני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָ
נטיל בעטרֹוי, אתרּבי וכד חּולקין. ּתרין נטיל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָבּוכרא,
ּותלת חּולקין, ּתרין ּכְך, ּובין ּכְך ּובין חּולקין. ְְְִִֵֵֵַַַַָָּתלת

הכי והאי והאי מּלה. חד ּכּלא הוי,חד)ס"א(חּולקין ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹ
ירית. ואּמיּה דאבֹוי ְְְִִֵָָָירּותא

עטריןמאי ּותרין ואיּמיּה, דאבֹוי אחסנּתא דא. ירּותא ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ
מּסטרא ּדא. לבן ואחסינּו ּבגּווייהּו, ּגניזין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּדהוֹו
חסד. ּדאקרי עטרא, חד ּבגוויּה גניז הוה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדאבֹוי,
וכּלהּו גבּורה. דאקרי עטרא חד דאיּמא, ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֻּומּסטרא
אב אּלין נהרין וכד לֹון. ואחיד ּבריׁשיּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָמתעּטרין
נטיל וכּלא ּדריׁשא. ּתפיּלין אקרּון ּכּלהּו עליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹֻואם
יהיב בן והאי ּגּופא. ּבכל ואתּפּׁשט ּכּלא, וירית ּדא, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבן
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ּברא מּכאן, ּפנים ּכל ועל אּתזן. מּניּה ּוברּתא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָלברּתא.
ברּתא. ולא ּולאּמיּה לאבּוי ירית ּברא ּברּתא. ולא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָירית

דכּתיב, ּכמה ּברּתא. אּתזן ã)ּומּניּה ìàéðã)לכּלא ּומזֹון ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
ּכּלא).ביּה. וחד איּנּון ּבחד וצדק צּדיק אקרּון והאי האי כל תימא (ואי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּכלהני ואם, טמיראב ואב בדא. ּדא ּומתחּברן ילן ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ
ותליא קּדיׁשא, מעּתיקא אחיד וכּלא ְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹיּתיר.
ואם, אב ואּלין יקירין. דכל יקירּו קּדיׁשא, ְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמּמּזלא

דכּתיב, דאמינא ּכמה ּביתא, ãë)מתּקנין éìùî)ּבחכמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ
כל יּמלאּו חדרים ּובדעת יתּכֹונן ּובתבּונה בית ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָיּבנה

ּוכתיב ונעים. יקר áë)הֹון éìùî)תׁשמרם ּכי נעים ּכי ְְְְִִִִִִֵָָָָ
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יקירא).ּבבטנָך. קּדיׁשא מּמּזלא ותליין דאמינא ּכמה דכּלא, כללא (הּני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הניאמר וכל כּלא. גלינא לא ּבאּדרא ׁשמעֹון, רּבי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָֹ
ּובעינא הׁשּתא, עד הוֹו ּבלּבאי טמירין ְְְֲִִִִִֵַַָָָָמּלין,
ׁשאלּתא ּדתּמן מּׁשּום דאתי, לעלמא לֹון ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָלאטמרא

דכּתיב, ּכמה לנא, âì)ׁשאיל äéòùé)עּתָך אמּונת והיה ְְְֱִִִִֶַָָָָָָ
מיני, בעיין וחכמה וגֹו', ודעת חכמה יׁשּועֹות ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָחֹוסן
בלא הא בהאי, הּוא בריְך דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְִַַָָָָָוהׁשּתא

פלטרֹוי. קּמי איעּול ְְִִֵַַָכּסּופא

á)ּכתיב à ìàåîù)הּוא וּדאי. ּדעֹות יי'. ּדעֹות אל ּכי ְְִִֵֵֵַָָ
ּדכּתיב, אתמּליין. ּפלטרי ּכל ּבדעת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָהּדעת.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰ÏÚÓlL ‰�eÓ‡‰ÏÎa ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ È¯·„a ÌÚË ÌÚBË ÏÎÏ Úe„È ¯L‡ÎÂ ˙Úc‰ ÔÓ »¡»∆¿«¿»ƒ«««¿«¬∆»«¿»≈««¿ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿»

.'eÎÂ LÙ�Â ·Ï≈¿∆∆¿

טֹובי) יֹותר הּתֹורה, ּפנימּיּות ּבלּמּוד ּדהינּו הּוא, ּברּוך הּקדֹוׁש את לדעת לֹומד ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי
נברא. ׁשּלא ְִֶָֹלֹו

B�B¯ÎÊ ÔB‡b‰ Èa¯Â È¯BÓ È·‡ È�B„‡ ÏL ‰¯Bz È·˙k‰ ˙ÁÈ˙Ùa ÒÈt„‰Ï È˙Èeˆ ˙‡ÊÏe¿…ƒƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ¿≈»∆¬ƒ»ƒƒ¿«ƒ«»ƒ¿
˙·L‰Â ÌBi‰ zÚ„ÈÂ ˜eÒt ÏÚ LnÓ Ô˙ÈÂ‰k ÌÈ¯·c ÈÏˆ‡ ÌÈ·e˙ka È˙‡ˆnL ‰Î¯·Ïƒ¿»»∆»»ƒ«¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ«¬»»»«»«»¿»«¿»««¬≈…»
‡„eÁÈ ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎa ÌÈ¯·c‰ ÈËeLt LÈ‡ Ïk ˙Úc ÔÚÓÏ ‰�eÓ‡‰Â ˙Úc‰ ÔÈ�Úa 'eÎ¿ƒ¿««««¿»¡»¿««««»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»
L� ¯a ÏÎc ¯‰fa ‡˙È‡ ‰Ê ÏÚL 'eÎ ‡lÓÓe ··BÒ ˙�ÈÁa ‡e‰L ‰‡zz ‡„eÁÈÂ ‰‡lÚƒ»»¿ƒ»«»»∆¿ƒ«≈¿«≈∆«∆ƒ»«…«¿»«»
‡lL ÈÓ :¯e‡a] 'eÎ È¯a˙‡ ‡Ïc dÈÏ ·Ë ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Ï dÈÏ Úc�ÓÏ ÏczL‡ ‡Ïc¿»∆¿««¿ƒ¿«≈¿¿»¿ƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ≈ƒ∆…
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זּוטא ְִָָאדרא שב

יּמלאּו. חדרים ּכְך)ּובדעת לא(ּבגין אחרא ּדעת ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָ
ּביּה. ואתּכליל ּבגוויּה, אזיל טמירא ּדהא ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָאתּגליא,

כּלא. ּבמֹוחא ואתּפׁשט ּבמֹוחין, נהיר ּבגּופאּדעת (ּבמֹוחא, ְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹ

יי' ּדעֹות אל ּכי ).כּלא, ְִֵֵָָֹ

ּתקריּבספרא אל יי', ּדעֹות אל ּכי תנינן, ּדאּגדּתא ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
דכּלא, סהדּותא ּדהּוא עדּות. אּלא ְְֲֵֵֶַָָָֹּדעֹות,

אמר דאּת ּכמה חּולקין, דתרין çò)סהדּותא íéìäú) ְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
אֹוקמּוה מּלה, ּדהאי ּגב על ואף ּביעקב. עדּות ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹוּיקם
ּבאתריּה התם אחרא. בגוונא ּדצניעּותא ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָּבספרא
מּלה. אסּתים ּכד הוי, וכּלא ׁשּפיר, ּכּלא הכא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֹׁשלים,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא שגְִָָאדרא

סתימן,האי בהּו ּכּלא כלילן, בהּו ּכּלהּו ואם, אב ְְְְְִִֵַָָָָָֹֻ
דכל עּתיקא קּדיׁשא, ּבמּזלא סתימן ְְְְִִִִַַַָָָָָָואיּנּון
הוי. ּכּלא הּוא, ּכּלא ּכלילן. ּביּה סתימן. ּביּה ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹֹעּתיקין.
עלמין. ּולעלמי לעלם ׁשמיּה, ּבריְך הּוא, ְְְְְְְִִִֵֵַָָָּבריְך

מּליןּכל קּדיׁשין, מּלין וכּלהּו יאּות, ּדאּדרא מּלין ְְְִִִִִִִִִַָָָָֻ
מּלין ּכּלהּו ולׂשמאלא, לימינא סטאן ְְְְִִִִִָָָָָָֻּדלא
הכי וכּלא ונפקּו, ּדעאלּו לאיּנּון ואתּגליין ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹּדסּתימין,
ּדדחילנא מּלין אּלין מתּכסיין הוֹו הׁשּתא ועד ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּוא.

קּמי וגּלי אתּגליין. והׁשּתא עּתיקא(מלּכא)לגּלאה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
עבידנא, אּבא ּודבית דילי ליקרא לא ּדהא ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָקּדיׁשא,
עבידנא. פלטרֹוי קמי ּבכּסּופא איעּול ּדלא בגין ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָאּלא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא ְִָָאדרא דש

זּכאי הני וכל הּוא בריְך דקּודׁשא חמינא, הא ְְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָועֹוד,
ּדהא ידי. על מסּתּכמין ּכּלהּו מׁשּתּכחן, ּדהכא ְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֻקׁשֹוט
זמינין וכּלהּו דילי, הלּולא ּבהאי חּדאן דכּלהּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֻֻחמינא

ע"ב) רצ"א זּכאה(ד� דילי, ּבהיּלּולא עלמא ְְְִִִַַָָָָָּבההּוא
ִָחּולקי.

קּדיׁשא,אמר בּוצינא דא מּלה סּיים ּכד אּבא, רּבי ִִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּבעא וחייְך. ּובכה ידֹוי, ארים עּלאה, ְְִִִִַָָָָָָָָּבּוצינא
כל אצטערנא דא ּבמּלה אמר, חדא. מּלה ְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָלגּלאה

יהב לא והׁשּתא ויתיב,יֹומאי, אתּתּקף, רׁשּותא. לי ין ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָ
יכיל הוה ולא זמנין, ּתלת וסגיד ּבׂשפוותיּה, ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָורחיׁש
ּפּומא אמר, ּביּה. ׁשּכן ּכל באתריּה, לאסּתּכלא נׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבר
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הּמצוֹותיב) ּכל הּכֹוללת הראׁשֹונה מצוה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשהיא
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¯‡ML Èt ÏÚ Û‡Â Ï‡¯NÈ ÚÓL Ì‰Ï ¯Ó‡L ‰LÓ È„È ÏÚ Ì‡ Èk dÏa˜Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»ƒƒ«¿≈∆∆»«»∆¿«ƒ¿»≈¿««ƒ∆¿»
Ï·‡ Ï‡¯NÈ ˙Ò�ÎÏ ¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ ÌM‰ ¯Ó‡iÂ BÓk ‰LÓ È„È ÏÚ e¯Ó‡� ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆∆¿«¿≈∆¿«…∆«≈∆∆≈…ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»
ÌM‰ ˙e„Á‡ ¯B‡ CÈLÓ‰Ï ÚvÓÓ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰LÓe d¯Ó‡ BÓˆÚ ‰LÓ È¯‰ BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»¬≈∆«¿¬»»…∆¿ƒ««¿À»¿«¿ƒ«¿«≈
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זּוטא שהְִָָאדרא

מּבּועְך מּבּועְך. אנּגיבּו לא האי, לכל ּדזכית ְְְִִַַַַָָָָָָּפּומא,
קרינן עלְך פסק. ולא á)נפיק úéùàøá).מעדן יֹוצא ונהר ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ

çð)ּוכתיב äéòùé).מימיו יכּזבּו לא אׁשר מים ּוכמֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ּתאיבנאהאיּדנא ּדקאימנא, יֹומין ּדכל עלי. אסהדנא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָ
דא, יֹומא דא)נ"א(למחמי רזא לגּלאה ולארעּותא ְְְְֱֵֵַָָָָָָָָָ

ּברעּותי דאבידי)ס"א(סליק בעטרא ּדהא האיּדנא, ּבר , ְְְְִִִִִִִַָָָָָָָ
קּמיּה מּלין, לגּלאה בעינא והׁשּתא יֹומא. האי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָמתעּטר
והאי ּבריׁשי. מתעּטרין כּלהּו ּדהא הּוא, ּבריְך ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָֻדקּודׁשא
ּדהא אחרא. ּכיֹומא לדּוכּתיּה, למיעל יתרחק לא ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָיֹומא
לגּלאה ׁשרינא והׁשּתא קּיימא. ברׁשּותי דא יֹומא ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָּכל
והא דאתי. לעלמא ּבכּסּופא איעּול ּדלא ּבגין ְְְְְְְִִִִִֵָָָָָָמּלין,

אימא. ִֵָָָׁשרינא
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא ְִָָאדרא שו

èô)ּכתיב, íéìäú)ואמת חסד ּכסאָך מכֹון ּומׁשּפט צדק ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶָ
ּבהאי, יסּתּכל חּכימא, מאן פניָך. ְְְְִִֶַַַַָָָָיקּדמּו

אֹורחֹוי ּדקׁשֹוט,דינֹוי)ס"א(למחמי ּדינין עּלאה, ּדקּדיׁשא ְְְְֱִִִִִִֵֵַָָָ
דכּלהּו חמינא ּדהא עּלאין. ּבכתרי ּדמתעּטרן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָֻּדינין
טמירין, דכל טמירא עּלאה, מּבּוצינא נהרין ְְְֲִִִִִִִִִַָָָָָבּוצינין

לאתנהרא. דרּגין לאנהרא)נ"א(ּכּלהּו ּדרּגין איּנּון ּובההּואוּכּלהּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻֻ
דאתּגלייא, מה אתגלייא ודרּגא, ּדרּגא דבכל ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָנהֹורא
ּונהֹורא דא, בנהֹורא דא נהֹורא אחידן, נהֹורין ְְְְְְֲִִִָָָָָָֻוכּלהּו
ּדא מתּפרׁשן ולא בדא, ּדא ונהרין ּדא, ּבנהֹורא ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָדא,

ּדא. ִָמן

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא שזְִָָאדרא

מלּכא,נהֹורא ּתּקּוני ּדאקרּון ּובּוצינא, ּבּוצינא ּדכל ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
ּבההּוא ואחיד נהיר וחד, חד ּכל מלּכא, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּכתרי
ּכּלא ּכְך ּובגין לבר. מתּפרׁש ולא לגֹו, דלּגֹו ְְְְְְְְִִִַַָָָָֹנהֹורא
ולא אתעּטר, מּלה בחד וכּלא אסּתּלק, ּדרּגא ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹבחד
נהֹורא הּוא. חד ּוׁשמיּה איהּו ּדא, מן ּדא ְְְְִִִֵַַָָָמתּפרׁש
לגֹו, דלּגֹו נהֹורא דמלּכא. לבּוׁשא אקרי ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָדאתּגלייא,

מה) הּוא נהֹורא ההּוא(ּבההּוא ׁשריא ּוביּה סתים, נהֹורא ְְְְִֵַַַָָָָָ
אתּגלייא. ולא אתּפרׁש ְְְְְְִִַַָָָדלא

קּדיׁשאוכּלהּו מעּתיקא נהרין נהֹורין, וכּלהּו ּבּוציני, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֻֻ
וכד עּלאה. ּבּוצינא סתימין, דכל ְְְְִִִִִַָָָָָסתימא
ּבר אׁשּתכח לא ּדאתּפּׁשטן. נהֹורין ּכּלהּו ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻמסּתּכלן,

אתּגלייא. ולא ּדאטמר עּלאה, ְְְְְִִִַַָָָָָָּבּוצינא
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא ְִָָאדרא שח

קׁשֹוט,ּבאיּנּון ּתּקּוני קׁשֹוט, לבּוׁשי ּדיקר, לבּוׁשין ְְְְְִִִִֵֵַ
ּתּקּונא ּבּוצינין, תרין אׁשּתכחּו קׁשֹוט, ְְְְִִִִִֵֵָָּבּוציני
ואיּנּון ּומׁשּפט. צדק ואקרּון דמלּכא, ְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָּדכּורסייא
מתעּטרין ּובהני מהימנּותא. ּבכל ּוׁשלימּותא, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָׁשירּותא,
וצדק ּבּמׁשּפט. סתים וכּלא ותּתא, ּדלעיּלא ּדינין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

לּה, קרינן ּולזמנין אּתזן. מׁשּפט ãé)מהאי úéùàøá) ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ
ׁשלם. מלְך צדק ְִֵֶֶֶֶַָּומלּכי

ּכּלהּוּכד רחמי, ּכּלהּו מּמׁשּפט, ּדינין מתערין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֻֻ
ודינין צדק, להאי מבּסם ּדהאי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַבׁשלימּו.
ּוכדין ּברחמי. בׁשלימּו, לעלמא נחּתין וכּלהּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֻמתּתּקנין,

ּכּלהּו(אקרי) עלמין וכל ונּוקּבא, ּדכר ּדמתחּברן ׁשעתא ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ
ּובחדוותא. ְְְֲֵֶַָָברחמי,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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¯¯BÚÏ ‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ÌÈa¯ ÌÈ‚¯Ë˜Óe ÔÈLw‰ ÔÈ�Èc‰ Û˜z „vÓ ˙eiÓL‚a ˙B¯ˆÂ¿»¿«¿ƒƒ«…∆«ƒƒ«»ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ¿«¿»¿«»¿≈

חודשי לימוד
לחודש כד

שנתי לימוד
תמוז יט יום



זּוטא שטְִָָאדרא

ּודכּוראוכד מקּדׁשא, ואסּתאבת עלמא, חֹובי אסּגיאּו ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ
ׁשריא תּקיפא וחויא נּוקּבא, מן ְְְְְְִִִִַַַָָָָאתרחק
צדק. מהאי זמנא ּבההּוא דמּתזן לעלמא ווי ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאּתערא,
זּכאין ּכמה ּבעלמא, מתערין טריקין חבילי ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָּכמה
ּדכּורא ּדאתרחק ּבגין לּמה. ּכְך וכל מעלמא. ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמסּתּלקין
האי ועל ּדא. ּבצדק קרב לא ּומׁשּפט נּוקּבא, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָמן

âé)כתיב, éìùî)ּדמׁשּפט מׁשּפט, ּבלא נסּפה ויׁש ְְְְְְְִִִִֵֶָָֹ
מאתר ינקא וצדק אתּבסמא, ולא צדק, מהאי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאתרחק

ֲַָאחרא.

מלּכא,ועל ׁשלמה אמר æ)ּדא úìä÷)ראיתי הּכל את ְְְִִֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּדא, הבל וגֹו', ּבצדקֹו אֹובד צּדיק יׁש הבלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָבימי

ּדא)ס"א( הבל ּדאקרּוןל"ג ּדלעיּלא, מהבלים חדא, הבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ

EnÚ ÏÚ 'eÎ ÌÈBb eL‚¯ ‰nÏ ·e˙kL BÓk 'eÎ ˙ei�Áe¯a ‰Ó¯ÁÏ „Ú Ûc¯Ï ·la ‰‡�O‰«ƒ¿»«≈ƒ¿…«¿»¿»¿»ƒ¿∆»»»»¿ƒ««¿
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aÏc ‡˙eÚ¯e ‰�eÎa BaÏÂ BÁÓa „Á‡.ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ‡˜Âc ÂÈÏ‡ ,‡˜Âc ‡ ∆»¿…¿ƒ¿«»»¿»¿ƒ»«¿»≈»«¿»¿…¿ƒ»

ּבּזהרטז) ּביגיעתֹו למצא ּותבּונה ּדעת ויֹוסיף חכם ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹֹיׁשמע
Áe¯ ÈÊ‡ ,„Á‡a LÙ� ˙e¯ÈÒÓa ÛÒ‡È ÂÈÏ‡ B˙ÓL�Â BÁe¯Â BaÏ ÂÈÏ‡ ÌÈNÈ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»ƒ≈»ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆¡…ƒ¿ƒ∆∆¿∆»¬««
¯È‡‰Ï LnÓ ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ¯B‡ Èelb CÈLÓÈ 'eÎ Áe¯ CÈLÓ‡Â Áe¯ È˙ÈÈ‡«¿≈«¿«¿ƒ««¿ƒƒ«¿≈»«»¿»ƒ
Lw·ÈÂ Ïlt˙È ¯L‡ LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ ‰¯NÚ ‰�BÓLc ˙BÎ¯a È"Áa L„Á ¯B‡ ˙ÙÒB˙a¿∆∆»»¿«¿»ƒ¿∆∆¿≈¿»ƒ¿ƒ¬∆ƒ¿«≈ƒ«≈

חודשי לימוד
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תמוז כ יום



זּוטא ְִָָאדרא שי

היא ּדכד קּדיׁשא, מלכּותא איהּו ודא מלּכא, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאּפי
מאי ּבצדקֹו. אֹובד צּדיק יׁש ּכתיב בדינֹוי, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָמּתערא
ּכְך ּובגין מצדק. אתרחק ּדמׁשּפט מּׁשּום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָטעמא.

מׁשּפט. בלא נסּפה ויׁש ְְְְְִִִֵֵֶָֹאקרי,

רחימאּתא בעלמא, עּלאה זּכאה אׁשּתכח ּכד חזי, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
צדק אּתער כד אפיּלּו הּוא, בריְך ְְְְֲִִִֶֶַָָדקּודׁשא
בריְך וקּודׁשא בגיניּה. לאׁשּתזבא עלמא יכיל ְְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָָּבלחֹודֹוי,

מסּתפי ולא ביקריּה, בעי ע"א)הּוא רצ"ב ּדינא.(ד� מן ְְִִִִֵֵֵָָָָָ
בק קּיימא לא זּכאה ההּוא אפיּלּווכד מסּתפי ּיּומיּה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבצדק. ׁשּכן ּכל ּביּה. למיקם יכיל ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמּמׁשּפט,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÏÎÂ È�BÊÓe ÈiÁ È�·a ˙eiÓL‚a Ìb ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯ ˙Lw·a ˙e¯È¯Óe ‰Ú�Î‰a BLÙ� ÏÚ««¿¿«¿»»¿ƒ¿«»««¬ƒ«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈«≈¿≈¿»
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ÈË¯t Ïk Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙ÎÂ ¯‰fa B˙ÚÈ‚Èa ‡ˆÓÏ ‰�e·˙e ˙Úc ÛÈÒBÈÂ ÌÎÁ ÚÓLÈÂ ‰‡zz«»»¿ƒ¿«»»¿ƒ««¿»ƒ¿…ƒƒ»«…«¿ƒ¿≈»«ƒ«»¿»≈
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זּוטא שיאְִָָאדרא

אמר,ּדוד ּבקדמיתא åë)מלּכא, íéìäú).ונּסני יי' ּבחנני ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מהאי אפיּלּו ּדינין, מּכל מסּתפינא לא אנא ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּדהא

כתיב. מה ביּה, ּדאחידנא ׁשּכן וּכל æé)צדק, íéìäú)אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
למיקם מסּתפינא לא וּדאי. ּבצדק פניָך, אחזה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבצדק
ּדכּתיב, מסּתפי, מּמׁשּפט אפיּלּו ּדחב, ּבתר ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָּבדינֹוי.

(âî÷ íéìäú).עבּדָך את במׁשּפט ּתבא ְְְְִֶֶַַָָֹואל

אקריּתא ּכדין מּמׁשּפט, צדק האי מתּבּסמא ּכד חזי, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּניּה. ואתמּליא בחסד, מתּבּסמא ועלמא ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָצדקה.

âì)ּדכּתיב, íéìäú)מלאה יי' חסד ּומׁשּפט צדקה אֹוהב ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
ֶָָהארץ.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÈÏ ÈÊ¯ ÈÏ ÈÊ¯ ¯ÓBÏ „·Ï ‰Ïaw‰ Èt ÏÚL „eÁi‰Â ‰�ek‰ ˜ÓÚ Ï‡ ‡B·Ï ˜¯ B˙n‚nL∆¿«»«»∆…∆««»»¿«ƒ∆«ƒ««»»¿««»ƒƒ»ƒƒ

‰Âˆn‰ ¯wÚ CÙ‰ e‰Ê ‡ˆÓ�Â „·Ï C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ÌÈÓ˙·e ˙Ó‡a ÔBÎ� B··Ï ÔÈ‡Â 'eÎ¿≈¿»»∆¡∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ¿»∆≈∆ƒ««ƒ¿»
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.'eÎ

אלקיםיז) ּבקרבת חפץ אׁשר ְְֱֲִִֵֶַָָֹּכל
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זּוטא ְִָָאדרא שיב

עלמא,אסהדנא על מצטער הוינא יֹומאי ּדכל עלי, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
עלמא יֹוקיד ולא דצדק, ּבדינֹוי יערע ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָּדלא

דכּתיב, ּכמה ì)ּבׁשלהֹובֹוי. éìùî).פיה ּומחתה אכלה ְְְְְֲִִִַָָָָָָ
והא עמקא, ּבירא ּכפּום חד, ּכל ּכפּום ּולהלאה, ְְְְְְִִֵַָָָָָָָמּכאן
לאּגנא ּדיקּומּון איּנּון ּוזעירין זּכאין, ּביּה אית ּדא ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָבדרא

זיוין. מארּבעה עאנא, ועל עלמא, ועלינאס"א(על עלמא, על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָ

ֲַָבעּיין).

מּליןעד ּומתּפרׁשן בדא, דא מּלי אחידן ּכאן ְְְֲִִִִִַָָָָָָָ
סתימין, דכל סתימא קּדיׁשא, ּבעּתיקא ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָּדסּתימין
ּדזעיר מּלין להלאה, מּכאן ּבאּלין. אּלין אחידן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵָָָָוהיְך
סתימין ּדהוֹו איּנּון ּבאּדרא. אתּגּליין ּדלא איּנּון ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָאנּפין,

אּתקנּו.ּבלּבאי, לא מּלין)ותּמן סתימן ּכאן (עד ְְְְִִִִִַַָָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא שיגְִָָאדרא

ּוברירין סתימין, מּלין וכּלהּו ואתּגליין, אתּתקנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָֻהׁשּתא
ּדכּתיב, דא, ירּותא ּדירּתּו ואיּנּון חּולקי, זּכאה ְְְְְְִִִִַַָָָָָֻּכּלהּו.

(ãî÷ íéìäú).'וגֹו ּלֹו ׁשּככה העם ְְֵֶַָָָָאׁשרי

ּבתיּקּונֹוי,האי אחידן, ּבעּתיקא ואם אב ּדאֹוקימנא, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
סתימין דכל סתימאה מּמֹוחא ּדהא הּוא. ְְְְִִִִִָָָָָָהכי

ּביּה.נפקין)נ"א(ּתליין, קּדיׁשאּומתאחדן ּדעּתיקא ּגב על (ואף ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ּבלחֹודֹוי) יסּתּכלּוןאתּתּקן עּתיקא(ּבכל)וכד הּוא ּכּלא מּלי. ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹ
ּביּה. תּקּונין הני וכל יהא. והּוא הוי, הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָבלחֹודֹוי,
סתימאה ּמֹוחא מניּה מתּפרׁשן לא סתימן ּביּה ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָָָאחידן
מֹוחא מהאי וא"ם א"ב ּביּה תליא ולא אתּגּלייא ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָלא
זעיר אחידן. ּוביּה ּתליין, ּוביּה במּזלא, אתּכלילּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָנפקּו,
אֹוקימנא והא ואחיד. ּתלייא קּדיׁשא ּבעּתיקא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָאנּפין,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא ְִָָאדרא שיד

וינּדע ונפיק, ּדעאל ּדמאן חּולקיּה זּכאה באּדרא. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָמּלי
עאל ּדלא ּומאן ולׂשמאלא. לימינא יסטי ּדלא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָאֹורחין

ּוכתיב אברי. ּדלא ליּה טב ãé)ונפק, òùåä)יׁשרים ּכי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ
יי'. ְְֵַָּדרכי

קרא,אמר בהאי יֹומא כל הוינא מסּתּכל ׁשמעֹון, רּבי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
ãì)ּדכּתיב, íéìäú)יׁשמעּו נפׁשי ּתתהּלל ּביי' ְְְְְְִִִִִֵַַַָ

והאיּדנא ויׂשמחּו. ּביי'ענוים כּלא. קרא אתקיים ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹ
ּביּה אחידא, ביּה נׁשמתי ּדהא וּדאי, נפׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָּתתהּלל
דא ּובאׁשּתּדלּותא ואׁשּתּדלת אתדּבקת ּביּה ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלהטא,
הני ּכל ויׂשמחּו, ענוים יׁשמעּו לאתרהא. ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָתסּתּלק
ּדאתיין וזּכאין קּדיׁשא, מתיבּתא ּבני וכל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָצּדיקּייא,
מּלי, ׁשמעין ּכּלהּו הּוא, ּבריְך קדׁשא עם ְְְְְִִִִַַַָָֻֻהׁשּתא
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זּוטא שטוְִָָאדרא

ּכְך, ּבגין ãì)וחּדאן. íéìäú)ׁשמֹו ּונרֹוממה אּתי ליי' ּגּדלּו ְְְְְְְִִִַַַַָָָ
ְַָיחּדיו.

ּכתיב,ּפתח åì)ואמר, úéùàøá)אׁשר הּמלכים ואּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
דכתיב, הּוא הדא אדֹום. ּבארץ (íéìäúמלכּו ְְְֱִִֶֶָָָ

(çîּבאן נֹועדּו, יחּדיו. עברּו נֹועדּו הּמלכים הּנה ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָּכי
עברּו ּתּמן. מתאחדין ּדדינין ּבאתר אדֹום. ּבארץ ְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאתר.
ּתמהּו כן ראּו הּמה תחּתיו. וּימלֹוְך וּימת ּדכּתיב ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָיחּדיו,
ּדתקּונין ּבגין באתרייהּו, אתקיימּו ּדלא נחּפזּו, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָנבהלּו

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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לא וׁשּורֹוי, קּדיׁשא וקרּתא אּתקנּו, לא ְְְְְְִִַַַָָָָָָּדמלּכא
ְְִָאזּדמנּו.

ּדהאהדא וגֹו', ראינּו כן ׁשמענּו ּכאׁשר דכתיב, הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
הׁשּתא, אתקּיימת והיא אתקיימּו, לא ְְְְְְְִִִַַַָָָֻּכּלהּו
דכתיב, הּוא הדא עּמּה. ּדׁשריא דדכּורא, ְְְְְְִִִִִַָָָָָָּבסטרא
אׁשּתֹו וׁשם ּפעּו עירֹו וׁשם הדר תחּתיו ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָוּימלֹוְך
כמה וּדאי זהב מי זהב. מי ּבת מטרד ּבת ְְְְֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמהיטבאל

ּבאדרא. ְְְִִָָָדאֹוקימנא

אתמר,(והא) סבא המנּונא דרב דאּגדּתא ּבספרא ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ
אמר, דאּת ּכמה וּדאי, הדר הדר. תחּתיו ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָוּימלֹוְך

(âë àø÷éå)ּכמה מהיטבאל, אׁשּתֹו וׁשם הדר. עץ ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָּפרי
ּוכתיב, ּתמרים. ּכּפֹות אמר áö)דאּת íéìäú)ּכ ּתמרצּדיק ְְְְִִִֵַַַַָָָָ

מטרד, ּבת אתקריאת האי ונּוקּבא. ּדכר ּדאיהי ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָיפרח,
אב. ואקרי לאתּדּבקא, ּכּלא ּדטרדין אתר מההּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹּבת
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זּוטא שיזְִָָאדרא

çë)ּוכתיב áåéà)בארץ תּמצא ולא ערּכּה אנֹוׁש ידע לא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
מתאחדין ּדמּסטרהא מאיּמא, ּבת אחר, ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהחּיים.

ּדטרדין ע"ב)ּדינין, רצ"ב ּדינקא(ד� זהב, מי ּבת לכּלא. ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ּובדינא. ּבחסד ּגוונין. בתרין ּדנהירּו אנּפין, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָבתרין

ּבאנּפין,עד אנּפין מׁשּגיחין הוֹו לא עלמא, אברי לא ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
קדמאי ועלמין אתחרבּו, קדמאי עלמין ּכְך, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּובגין
אקרי בתּקּונא, הוה דלא וההּוא אתעבידּו. תּקּונא ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבלא

מרצפא אּומנא, ּכהאי נצֹוצין, ּכדמרזפּתא)ס"א(זיקין , ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ
ואיּנּון עיבר, לכל זיקין אּפיק ּדפרזלא, ּבמנא ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָאכּתׁש
לאלּתר. ודעכין ּונהירין, להיטין נפקין ּדנפקין, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַָָָזיקין
ולא אתחרבּו ּכְך ּובגין קדמאי. עלמין אקרּון ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָואּלין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
רׁשּב"יב) ּבהּלּולת ּבעמר ּבל"ג הּמתים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹּתחּית

,‡e‰ ‡¯B� Èk ‡ÏÙ� Ò� ‰NÚÓ ,'‰ ‰NÚÓ ¯tÒlÓ ¯ˆÚÏÂ ˜t‡˙‰Ï ÏÎe‡ ‡Ï .‡…«¿ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿«≈«¬≈«¬∆≈ƒ¿»ƒ»
È�ÈÚa È˙È‡¯M ‰Ó ‡ÏÙe Ò� ‰NÚÓ Ï‰˜a ¯tÒÏ ‰i‡¯ „Ú È��‰Â e�È‡¯ e�È�ÈÚa ¯L‡¬∆¿≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿«≈¿»»«¬∆≈∆∆«∆»ƒƒ¿≈«
ËÚÓkLÂ ,ÈMM‰ ÌBia ¯ÓÚÏ ‚"Ï Ê‡ ÏÁL ,‚"Ù¯˙ ˙�La ¯ÓÚÏ ‚"Ï ÏÚ ÔB¯ÈÓa È˙BÈ‰aƒ¿ƒ¿ƒ««»…∆ƒ¿«∆»»«»…∆««ƒƒ¿∆ƒ¿«
ÌBÈ ˙‡ ÌL ˙aLÏ ÔB¯ÈÓa Ê‡ e¯‡L� ¯ÓÚÏ ‚"Ïa ÌL eÈ‰L Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡Ó Ï‰w‰ ·…̄«»»≈«¿≈ƒ¿»≈∆»»¿«»…∆ƒ¿¬»¿ƒƒ¿…»∆

.˙È‡Ït ˙È‡lÚ ˙aL ˙ÁÓN ÌÚË Ê‡ e�ÓÚËÂ ,˙aM‰««»¿»«¿»««ƒ¿««»ƒ»ƒƒ¿ƒ

Ôeiˆ „È ÏÚ L¯„n‰ ˙È·a Ê‡ e�Ïlt˙‰L ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ ¯˜aa ˙aL ÌBÈ·e .·¿«»«…∆««¿ƒ«»∆ƒ¿««¿»¿≈«ƒ¿»««ƒ
,ÏB„b LÚ¯ ÏB˜ ÚÓL� È‰ÈÂ ,ÌBi‰ ÈˆÁÏ ·B¯˜ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ�n‰ È"aL¯‰ ÌÈL„w‰ L„…̃∆«√»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»»«¬»«¬ƒ««¿ƒƒ¿«««»
‚‰�nk ‰�BL‡¯‰ BzÁÏ‚z BÏ ˙BNÚÏ ‰¯„� Bn‡L ÌÈc¯Ùq‰ e�ÈÁ‡ ÏL „Á‡ „ÏiL∆∆∆∆»∆«≈«¿»«ƒ∆ƒ»¿»«¬ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»
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זּוטא ְִָָאדרא שיח

אּומנא ונפיק קּדיׁשא, עּתיקא ּדאתּתקן עד ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאתקיימּו.
לאּומנּותיּה.מאנא)ד"א( ְֵָָָ

זיקיןועל אּפיק ּדניצֹוצא דילן, במתניתא תנינא האי ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
ניצֹוצין)נ"א(ּבזיקין זיקין אּפיק מאהדבּוצינא לתלת ְְְְִִִִִִִִִַַָָ

ּומיתּו אקרּון, קדמאי עלמין זיקין, ואיּנּון עיבר. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָועׂשרין
אּומנא נפיק לבתר ,לאּומנּותיּהמאנא)ס"א(לאלּתר. ְְְְִֵַָָָָָָָָָ

ּומיתּו, ּדאתדעכּו זיקין והני ונּוקּבא, ּבדכר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָואתּתּקן
נפק ּדקרּדינּותא, מּבּוצינא ּכּלא. אתקיים ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹהׁשּתא
עלמין זיקין ואּפיק ּדבטׁש, תּקיפא, ּפטיׁשא ְְְִִִִִִִַַַַָָָָָניצֹוצא,

ּומתערבי ואתּבסמּוּומתּדכי)ד"א(קדמאי, ּדכיא, ּבאוירא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
בדא. ְָָדא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
„Ïi‰ Ì‡˙Ùe ,ÔB¯ÈÓÏ e˙‡È·‰ dc·Ï Bn‡Â ,ÔB¯ÈÓÏ ÚqÏ ÏÎÈ ‡Ï Ôa‰ È·‡Â ,Úe„i‰«»««¬ƒ«≈…»…ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«»≈ƒ»¿ƒƒ¿…«∆∆

iÁ ˜·LÂ ,ÔÏˆÈÏ ‡�ÓÁ¯ Ú¯-ÈÏÁ‰ ˙ÏÁÓ e˙ÊÁ‡.e�Ï ÌÈ ¬»»«¬««…ƒ««¬»»ƒ¿»¿»««ƒ»

ÌÈ�eiv‰ ˙Bbb ÈÏÚ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈe�a‰ ÌÈpËw‰ ÌÈ¯„Á‰ „Á‡a ÁpÓ ‰È‰ „Ïi‰Â .‚¿«∆∆»»À»¿«««¬»ƒ«¿«ƒ«¿ƒ¿«¿»¬≈««ƒƒ

˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯vL Â"˙ ˙ÙvÓ ‰ÏLÓn‰ ÌÚhÓ ÌL eÈ‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ eeˆÂ ,L„w‰ ¯ˆÁa«¬««…∆¿ƒ»¿ƒ∆»»ƒ«««∆¿»»ƒ¿»∆¿ƒƒ«¬

,˙‡f‰ ‰c˜t‰ ÚÓLpLÎe .ÌÈÓÈ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ¯ˆÁ‰ ÈL�‡ Ïk ÏÚ ,"ÔÈË�‡¯‡˜" ,¯bÒ‰∆¿≈»»¿ƒ«»«¿≈∆»≈«≈∆»ƒ¿∆ƒ¿««¿À»«…

¯L‡ ˙BÚ·‚e ÌÈ¯‰Â ˙B„O‰ Ï‡ ‰ˆeÁ‰ ¯ˆÁ‰Ó Á¯·Ï ÏÈÁ˙‰Â eÏ‰·� ÔBÓ‰‰Ó ÌÈa «̄ƒ≈∆»ƒ¿¬¿ƒ¿ƒƒ¿…«≈∆»≈«»∆«»¿»ƒ¿»¬∆

e·ÊÚ ¯ˆÁÏ ıeÁÓ ÌÈ‡ˆBi‰Ó ÌÈa¯ Èk ,˙BiÎ·e ˙BÏB˜Â ˙B˜Úˆ eÚÈb‰ „iÓ Ï·‡ ,ÌL»¬»ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒƒ«ƒ≈«¿ƒƒ∆»≈»¿
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זּוטא שיטְִָָאדרא

מרּוחאּכד הּוא, אב וההּוא ואיּמ"א, אּב"א אתחּבר ְְְִִֵַַַַָָָָָ
אוירא, האי אתּגניז ּביּה יֹומין, ּבעּתיק ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָּדגניז
דגניז דקרּדינּותא מּבּוצינא ּדנפק לניצֹוצא, ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָואכליל
דא ואתּכלילּו תרווייהּו, אתחּברּו וכד דאיּמא. ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבמעֹוי
ּבסטרֹוי, ואתפּׁשט ּתּקיפא, חד ּגּולגלּתא נפיק ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּבדא.
דעּתיקא ּכמה דא. בסטרא ודא דא, ּבסטרא ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָּדא
אזּדמן ּכּלא ּכְך בחד, אׁשּתכחּו ריׁשין ּתלת ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹקּדיׁשא

ּדאמינא. ּכמה ריׁשין, ְְֲִִֵֵַַָָּבתלת

מריׁשאּבהאי טּלא נטיף אנּפין, דזעיר ּגּולּגלּתא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ליּה)חּוורא בתרי(ואחיד אתחזי טּלא וההּוא , ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ

טּלא ּומהאי קּדיׁשין. דתּפּוחין חקלא מּתזן ּומּניּה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָגווני.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰‡È·‰L È„ÈÁÈ‰Â ÔBL‡¯‰ d�aL ,˙n‰ „Ïi‰ Ì‡ ,‰M‡‰Ó ‰iÎa ÏB˜ ÚÓL�Â ‰ÏÚ»»¿ƒ¿«¿ƒ»≈»ƒ»≈«∆∆«≈∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ∆≈ƒ»

.d˙ÁÓN ‰‚e˙Ï CÙ‰�Â ,ÔÈ‡ ‰�BL‡¯‰ BzÁÏ‚z ÏÚ B˙B‡«ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿∆¡«¿»ƒ¿»»

B�¯ÚËˆ� e�lÎÂ ,˙Óe ˜¯È ı¯‡‰ ÏÚ B¯„Áa ÁpÓ „Ïi‰ ˙‡ È˙È‡¯ È�ÈÚa È�‡Â .„«¬ƒ¿≈«»ƒƒ∆«∆∆À»¿«¿«»»∆»…≈¿À»ƒ¿««¿
˙BNÚÏ ¯Úˆ ·¯Ó ÔÙ‡ ÌeLa e�ÏÎÈ ‡ÏÂ ,Bn‡ ¯ÚˆÂ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ� ÏÚ „‡Ó „‡Ó¿…¿…«∆∆««ƒƒ¿»≈¿««ƒ¿…»…¿¿…∆≈…«««¬

.¯˜aa L„˜ ˙aL ˙cÚÒ ˙‡ „ÚÒÏÂ Lec ƒ̃¿ƒ¿…∆¿À««»…∆«…∆

ÏÚ ˙n‰ „Ïi‰ ‰Á˜ÏÂ ,ÏÈÁ ˙L‡k ‰È�˙Ó ‰¯‚ÁÂ „Ïi‰ Ì‡ ‰Ó˜ Ì‡˙t ‰p‰Â .‰¿ƒ≈ƒ¿…»»≈«∆∆¿»¿»»¿∆»¿≈∆«ƒ¿»¿»«∆∆«≈«
ÏÚ e˙ÁÈp‰Â ,È"aL¯‰ LB„w‰ Ôeiv‰ „È ÏÚL ˙Ò�k‰ ˙È·a ‰hÓÏ BnÚ ‰„¯ÈÂ ‰È„È»∆»¿»¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆∆«««ƒ«»»«¿ƒ¿ƒƒ»«
˜Ècˆ ÈB‰ :„Ïi‰ Ì‡ ‰˜Úˆ ÈÎ··e ˙Á¯Bˆ ¯Ó ÏB˜·e ,LB„w‰ Ôeiv‰ „È ÏÚL ‰tˆ¯‰»ƒ¿»∆«««ƒ«»¿«««¿∆ƒ»¬»≈«∆∆«ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ È„ÈÁÈ‰ È�a Ál‚Ï E„B·ÎÏ Ô‡ÎÏ È˙‡a E˙Ó‡ È��‰ !ÔBÚÓL Èa¯ ˜Èc «̂ƒ«ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬»∆»ƒ¿»ƒ¿¿¿«≈«¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ¬∆
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דאתי, לעלמא לצּדיקּייא מנא טחנין ּדא, ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָדגּולּגלּתא
דנפל מנא אזּדמן ולא לאחּייא. מתּייא זמינין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּוביּה
יׂשראל דאזלּו בזמנא זמנא ההּוא ּבר טּלא, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמהאי
דלא מה אתר. מהאי דכּלא, עּתיקא להּו וזן ְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹּבמדּברא,

דכתיב, הּוא הדא לבתר. æè)אׁשּתכח úåîù)הנני ְְְְְִִִִִַָָָָ
אמר דאּת ּכמה הּׁשמים. מן לחם לכם (úéùàøáממטיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(æëבההּוא האי וגֹו'. הּׁשמים מּטל האלהים לָך ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָֹויּתן
אדם ׁשל מזֹונֹותיו קׁשים תנינן, אחרא לזמנא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָזמנא.
במּזלא תלייא ּבמּזלא והא הּוא. בריְך קדׁשא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֻקּמי
תלייא ּבזכּותא לאו ּומזֹוני, חּיי ּבני ּכן ועל ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָוּדאי.

תלייא במּזלא אּלא ּבהאימּלתא, תליין וכּלא מּלתא, ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
דאֹוקימנא. ּכמה ְְְִַָָָָמּזלא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,¯ÓÚÏ ‚"Ï ÏÚ Ô‡k ÂÈ˙B‡È·‰Ï Èz¯„� ¯L‡ È¯„� ÈzÓi˜Â ,E˙eÎÊa C¯a˙È ÌM‰ ÈÏ Ô˙�»«ƒ«≈ƒ¿»«ƒ¿¿¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¬∆»«¿ƒ«¬ƒƒ»««»…∆

‰zLÓe ¯BpÎ·e Û˙·e ‰¯ÓÊ·e ÌÈ¯ÈLa ˙ÁÏ‚z‰ BÏ È˙ÈNÚÂ ÈÁ ÂÈ˙B‡È·‰ ÏBÓ˙‡Â¿∆¿¬ƒƒ«¿»ƒƒ«ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒƒ¿∆

„Ïi‰ ÈÏa ‰ÓÈÏÎ·e ‰Le·a Ô‡kÓ Úq‡ CÈ‡ ‰zÚÂ ,[‰Êa ÌL ÌÈ‚‰BpL BÓk] ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿∆¬ƒ»¿∆¿«»≈∆«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆

,LB„w‰ ¯ˆÁ‰ Ïk ÏÚ ÚÓL� ‰È‰ ‰È˙BiÎ·e ‰È˙BÏB˜Â .‰˙Èa‰ ‡B·‡ ÌÈ�t ‰ÊÈ‡·e ,'eÎ¿≈∆»ƒ»««¿»¿∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿««»∆»≈«»

.daÏ È¯ÚˆÂ ‰È�e�Á˙Â ·Ï ˙¯n‰ ‰M‡‰ ˙˜Úˆ ÏB˜ ˙‡ ÚÓLÏ ÌÈnk ÒÓ� ‡Ï ÈÓ ·ÏÂ¿≈ƒ…»«««ƒƒ¿…«∆«¬«»ƒ»«»«≈¿«¬∆»¿«¬≈ƒ»

‡Â .ÂEnÓ ‡p‡Â ,‡e‰L BÓk EÈ�ÙÏ BÁÈpÓ È��‰ ,˜Ècˆ ˜Ècˆ :‰¯Ó‡Â ‰Ó˜ Ck ¯Á ¿««»»»¿»¿»«ƒ«ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¿∆¿»»ƒ¿

ÏBÓ˙‡ ÂÈ˙B‡È·‰L BÓk ‡È¯·e ÈÁ È�ÙÏ B¯ÈÊÁ˙Â Ì˜È¯ È�t ¯ÈÊÁz Ï‡Â È�Li·z Ï‡L∆«¿«¿≈ƒ¿««¬ƒ»«≈»¿«¬ƒ¿»««»ƒ¿∆¬ƒƒ∆¿

.ı¯‡a ÌÈËÙBL ÌÈ˜ÈcˆÂ '‰ LÈ Èk eÚ„ÈÂ ,ÌÏBÚa EÓLÂ ÌÈÓL ÌL Lc˜˙ÈÂ ,EÈ�ÙÏ¿»∆¿ƒ¿«≈≈»«ƒ¿ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈¿«ƒƒ¿ƒ»»∆

חודשי לימוד
לחודש כה

שנתי לימוד
אב ב יום



זּוטא שכאְִָָאדרא

האיּתׁשעה על וסמכין נטלין עלמין, רּבֹוא אלפין ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
ּבכּלא, אתּכליל דכיא אוירא והאי ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹּגּולּגלּתא.
אתּפׁשטּו ּביּה, אתּכליל וכּלא מּכּלא כליל ּדהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹּכיון
וכד מּכּלא. ּכלילן נהֹורין ּבתרי סטרין, לתרין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹאנּפֹוי
ארְך ּכּלא קּדיׁשא, ּדעּתיקא ּבאנּפין אנּפֹוי, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאסּתּכלּו

אּפים. ארְך מאי אקרי. ליּה)אּפים מיבעי אּפים אּלא(אריְך ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ארְך אבל לחייביא. אּפיּה ּדאריְך ּבגין ּתנינן, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהכי
אסוותא אׁשּתכח לא ּדהא דאנּפין. אסוותא ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָאּפים,

ּבאנּפין. אנּפין דאׁשּגחין בזמנא אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָבעלמא,

תימאּבחללא ואי נהֹורין. ּתלת נהירין ּדגּולּגלּתא, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
אחסנּתיּה דאמינא, ּכמה איּנּון, ארּבע ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָּתלת,
ּכּלהּו ּדמתעּטרן ּדלהֹון, ּגניזין ּותרין ואּמיּה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָֻּדאבֹוי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.„Ïi‰ ˜¯ ÌL ¯‡L� ‡ÏÂ LB„w‰ Ôeiv‰ ÏÚ ˙Ò�k‰ ˙Èa‰ ‰nL e¯‚Ò ‰l‚ÒÏÂ .Ê¿ƒ¿À»»¿»»«≈«¿∆∆««ƒ«»¿…ƒ¿«»««∆∆
Á˙t ÌL ÌÎÁ‰Â .Bn‡Ï „Ïi‰ ˙˜Úˆ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ ÚÓL� ÏBw‰ ÌÈÚ‚¯ BÊÈ‡ ¯B·ÚÎÂ¿«¬≈¿»ƒ«ƒ¿«ƒ≈«¿∆∆«¬««∆∆¿ƒ¿∆»»»»«
,È�‡ ‡Óˆ Èk ÌÈÓ ËÚÓ ÈÏ ‰�z ,Èn‡ :˜ÚBˆÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Ì˜ „Ïi‰ ‰p‰Â ,Á˙t‰ dÏ»«∆«¿ƒ≈«∆∆»««¿»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿««ƒƒ»≈¬ƒ
˙iÁzÓ ÏB„b LÚ¯ ÌL ‰NÚ�Â ,Ì„wÓ d¯„Á ÌB˜ÓÏ ‰bb‰ e˙ÏÚ‰ ‡È‰Â ,ÌÈÓ BÏ e�˙�Â¿»¿«ƒ¿ƒ∆¡»««»ƒ¿«¿»ƒ…∆¿«¬»»««»ƒ¿ƒ«
e˜„·e ‰nL eÙq‡˙� ÌÈ‡ÙB¯‰ Ì‚Â .ÈÁ‰ „Ïi‰ ˙B‡¯Ï e‡a Ìlk Ï‰w‰ ÏÎÂ ,˙n‰ „Ïi‰«∆∆«≈¿»«»»À»»ƒ¿«∆∆««¿«»¿ƒƒ¿«¿»»»¿
ÏÚ ˙n‰ ˙iÁz Èq� ‰NÚÓ ‡l‡ ÏÏk Ú·h‰ C¯„a ‰Ê ÔÈ‡L e¯Ó‡Â e„B‰Â „Ïi‰ ˙‡∆«∆∆¿¿»¿∆≈∆¿∆∆«∆«¿»∆»«¬∆ƒƒ¿ƒ««≈«
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L e¯Ó‡Â ,¯ˆÁ‰ È¯ÚL ÁzÙÏ „iÓe ÛÎz e¯Èz‰Â ,ÔBÚÓL Èa¯ ‡pz‰ È„È¿≈««»«ƒƒ¿¿ƒƒ≈∆ƒ»ƒ¿…««¬≈∆»≈¿»¿∆≈¿ƒƒ
ÈÁ‰ „Ïi‰ ˙‡ e‡¯L ÌlÎÂ ,„‡Ó ÏB„b '‰ Lec˜ Ê‡ ‰È‰Â ,"ÔÈË�‡¯‡˜" „BÚ ˙BNÚÏ«¬»»¿ƒ¿»»»ƒ»¿…¿À»∆»∆«∆∆««

.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ˙k¯a eÎ¯a≈¿ƒ¿«¿«∆«≈ƒ

חודשי לימוד
לחודש כה

שנתי לימוד
אב ג יום



זּוטא ְִָָאדרא שכב

מתחּברן לבתר ּדריׁשא. ּתפּלין ואיּנּון ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּבריׁשיּה,
נפקין דגּולּגלּתא. חללי ּבתלת ועאלין ונהרין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבסטרֹוי,

ּגּופא. ּבכל ּומתּפּׁשטין ּבסטרֹוי, חד ְְְְְִִִַַָָָּכל

כלילואּלין תליתאה ּומֹוחא מֹוחי. ּבתרי מתחּברין ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ
ואחיד ּבתרילֹון, מתחּברן ואּלין ּדריׁשא. ּתפּלין (ואיּנּון ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָ

דגּולּגלּתא. חללי ּבתלת ועאלין ונהרין לֹון, כליל תליתאה ּומֹוחא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמֹוחי.

תליתאה מֹוחא והאי ּגּופא. ּבכל ּומתּפּׁשטין ּבסטרֹוי, חד ּכל נפקין ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָלבתר

ּגּופא,אחיד) ּבכל ּומתּפּׁשט סטרא, ּובהאי סטרא ּבהאי ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ּכחדא. כלילן גווני ּתרי מּניּה נהירואתעביד ּומהאי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

אקרי והּוא דאנּפֹוי. גווני ואיּמא ּבאּבא ואסהיד ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָאנּפֹוי,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
¯ÎNNÈ ¯ÚL ¯ÙÒ ,‰L„Á ‰Á�Ó È„ÈÏ ÚÈb‰ ·B¯wÓ ‰zÚÂ .Á¯Ó‡Ó ,¯i‡ L„Á È¯Ó‡Ó) ¿«»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ¿»¬»»≈∆««ƒ»¿»««¿≈…∆ƒ»«¬»

('È ˙B‡ È�ÈÚ Ïb:B�BLÏ ‰ÊÂ ,·˙kLÈ‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL‡i¯ËÓÈb.ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ,ÌÈ‚‰�n‰ ÈÓÚË) «≈«∆»«¿∆¿ƒ¿∆«ƒ«¿ƒ»¿«∆≈ƒ«¬≈«ƒ¿»ƒ

(‚"Ò¯ „enÚ È"aL¯c ‡Ïel‰ƒ»¿«¿ƒ«

עקרֹותג) ּפֹוקד ְֲִֵַָרׁשּב"י
.‡Úa ÌÚ ÌÈ�L ¯NÚ ‰˙‰ML ÔB„Èˆa ˙Á‡ ‰M‡a ‰NÚÓ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ dÏÔe˙‡ «¬∆¿ƒ»««¿ƒ∆»¬»∆∆»ƒƒ«¬»¿…»¿»»

¯Ó‡ ,[BfÓ ‰Ê „¯t‰Ï eˆ¯ Ì‰] ÔÈcÓ ÔÈc ‡˜azLÓÏ ÔÈÈÚa È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èab«≈«ƒƒ¿∆««¿»¿ƒ¿«¿»≈ƒ≈≈»¿ƒ»≈∆ƒ»«

‡l‡ ÌÈL¯t˙Ó Ìz‡ ÔÈ‡ Ck ,‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰ÊÏ ‰Ê Ìz‚ecÊpL ÌLk ,ÔBÎÈiÁ ,ÔB‰Ï¿«≈¿≈∆ƒ¿««¿∆∆¿∆¿«¬»¿ƒ¿∆»≈«∆ƒ¿»¿ƒ∆»

.‰zLÓe ÏÎ‡Ó CBzÓƒ«¬»ƒ¿∆

חודשי לימוד
לחודש כה

שנתי לימוד
אב ד יום



זּוטא שכגְִָָאדרא

ּבדעת á)ּכתיב,בדא)ס"א(דעת, à ìàåîù)ּדעֹות אל ּכי ְְְִִֵֵַַַַָ
אבל עלילֹות. נתּכנּו לֹו גווני בתרי ּדאיהּו ּבגין וגֹו', ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָה'
טעמא מאי נתּכנּו. לא סתימאה, קּדיׁשא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלעּתיקא

ּוכתיב חּולקי, ּתרין ּדירית ּבגין להאי. áנתּכנּו ìàåîù) ְְְְְְְְִִִִֵֵַָ
(áë.'וגֹו ּתתחּסד חסיד ְְִִִַָָעם

ּדכּתיב,והא חברייא, אֹוקימּו èë)ּבקׁשֹוט úéùàøá)וּיּגד ְְְְִִִִֵַַַַָָ
ע"א)יעקב רצ"ג הּוא.(ד� אביה אחי ּכי לרחל ְֲֲִִִֵַָָָֹ

רבקה בן וכי דחכמתא. רזא ּדכּלא אֹוקמּוה, הא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹוּיּגד,
רמיזא וכּלא רמז, יצחק. ּבן כתיב ולא רבקה, ּבן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהּוא.
אתחזי ּוביּה ּבכּלא. ׁשלים אקרי האי ועל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹבחכמתא.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.ÈcÓ ¯˙BÈ e˙¯kLÂ ,‰ÏB„b ‰cÚÒ eNÚÂ ·BË ÌBÈ ÔÓˆÚÏ eNÚÂ ÂÈÎ¯„a eÎÏ‰ .·»¿ƒ¿»»¿»¿«¿»¿»¿À»¿»¿ƒ»»≈ƒ«

B˙B‡ ÈÏË ˙Èaa ÈÏ LiL ·BË ıÙÁ Ïk È‡¯ ,Èza ,dÏ ¯Ó‡ ÂÈÏÚ BzÚc ‰·MÈ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«¿»«¿»»»«»ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈ƒ««ƒ¿ƒ

‰¯Ó‡Â ‰È˙BÁÙLÏe ‰È„·ÚÏ ‰ÊÓ¯ ÔLiL ¯Á‡Ï ,‡È‰ ‰˙NÚ ‰Ó .CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏe¿ƒ¿≈»ƒ∆»¿»ƒ¿««∆»«»¿»«¬»∆»¿ƒ¿∆»¿»¿»

.‡a‡ ˙È·Ï e‰eÎÈÏB‰Â B˙B‡ eÁ˜e ‰hna e‰e‡N ,Ì‰Ï»∆»«ƒ»¿¿ƒ¿≈«»

,Ôe˙� È�‡ ÔÎÈ‰ ,Èza ,dÏ ¯Ó‡ dÈ¯ÓÁ ‚Ùc ÔÂÈk ,dÈ˙�MÓ ¯Ú�� ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa .‚«¬ƒ««¿»ƒ¿«ƒ¿»≈≈»¿»«¿≈»«»ƒƒ≈»¬ƒ»

ÈÏ z¯Ó‡ Ck ‡ÏÂ ,dÈÏ ‰¯Ó‡ ,CÈ·‡ ˙È·Ï Èl ‰Ó ,dÏ ¯Ó‡ .‡a‡ ˙È·a ,dÈÏ ‰¯Ó‡»¿»≈¿≈«»»«»«ƒ¿≈»ƒ»¿»≈¿…»»«¿»ƒ

ÌÏBÚa ÈÏ ·BË ıÙÁ ÔÈ‡ ,"CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏe B˙B‡ ÈÏË È˙È·a LiL ·BË ıÙÁ Ïk" ·¯Úa»∆∆»≈∆∆≈¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ≈≈∆ƒ»»

.EnÓ ¯˙BÈ.e„˜Ù�Â Ì‰ÈÏÚ Ïlt˙‰Â „ÓÚÂ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ïˆ‡ Ì‰Ï eÎÏ‰,E„nÏÏ ≈ƒ¿»¿»∆≈∆«ƒƒ¿∆«¿»«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿¿¿«∆¿

חודשי לימוד
לחודש כה

שנתי לימוד
אב ה יום



זּוטא ְִָָאדרא שכד

כתיב ולא יעקב, וּיּגד ּכתיב, ּכְך ּובגין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹמהימנּותא.
ֶַֹוּיאמר.

ּבחלליהני ועאלין דריׁשא, ּבעטרא דנהרין ּכמה גווני, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
וגּופא ּגּופא, ּבכל מתּפּׁשטין הכי ְְְְְְְִִִַַָָָָָּדגּולּגלּתא.
נתּכנּו, לא סתימא, קּדיׁשא לעּתיקא ּבהּו. ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָאתאחיד
לכּלא, חידּו אׁשּתכח, בחד כּלא ּדהא ליּה, ייאן ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָֹֹולא
לֹו ּבהאי, אבל ּדינא. ביּה תלייא לא לכּלא. ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹחּיים

וּדאי. עלילֹות ְְֲִִַָנתּכנּו

ואלפיןּבגּולגלּתא רּבוון איּנּון ּכל ּתליין ּדריׁשא, ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
אּוכמין. ּדאיּנּון דׂשערין, ְְְִִִִֵַָמקֹוצי
ּבנהירּו ּדאחידן בדא, ּדא אחידן בדא, ּדא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָּומסּתּבכין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.˙B¯˜Ú ÌÈ„˜Bt ÌÈ˜Ècˆ Û‡ ˙B¯˜Ú „˜Bt ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ó'‡ ‰L¯t ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL) ««»»≈¬»««ƒƒ¿ƒ¬»ƒ«ƒƒ»»»

(Ca ‰ÁÓN�Â ‰ÏÈ‚� ˜eÒt‰ ÏÚ ,'„ ˜eÒt»««»»ƒ»¿ƒ¿¿»»

לאביוד) רׁשּב"י מּברּכת נֹולד הּקדֹוׁש ׁשּבּזהר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹה"ינּוקא"
,["‡˜e�i"‰ ÏL ÂÈ·‡] ÈB·‡ ‡¯ÙÒ ·¯ ‡Á¯‡a ÈnÚ ÏÈÊ‡ ‰Â‰c „Á ‡ÓBÈ ‡�¯k„‡«¿«¿»»«¿¬»»ƒƒƒ¿»¿»««¿»¬»ƒ∆«»»

.‡˙ÈÈ¯B‡a ‡È¯‡ ¯a dÈÏ ‡‰ic ,ÈpÓ L¯t˙‡ „k dÈÏ ˙ÈÎÈ¯·eÛc ‰Óe¯z ˙L¯t ·"Á ¯‰Ê) »ƒƒ≈«ƒ¿¿«ƒƒƒ≈≈««¿»¿«¿»…«»»«¿»«

(·"ÚÒ Ë"Ò˜

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב ו יום



זּוטא שכהְִָָאדרא

דאתנהיר ּומּמֹוחא מאּבא, ּבריׁשיּה ּדמעטר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָעּלאה
דמתעּטר מּנהירּו נימין, על נימין נפקין לבתר ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָמאּבא.
אחי וכּלהּו מֹוחי. ּומׁשאר מאיּמא, דן,ּבריׁשיּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֻ

ּדאיּנּון ּבגין מאּבא, דאחידן ׂשערי ּבאיּנּון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָּומסּתּבכי
בדא. ּדא ּומסּתּבכין ּבדא, ּדא ְְְְְְִִִִַָָָָָמתערבין

וכּלהּווכּלהּו עּלאה. ּבמֹוחא ּבגּולּגּולתא, אחידן מֹוחי ְְְְְְְְֲִִֵָָָָָֻֻ
אחידן דמֹוחא, חללי מּתלת אתמּׁשכן ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָמׁשיכן
איּנּון ּבכל במסאבא. ּבדכיא בדא, ּדא מתערבן ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָּבמֹוחי
מֹוחי ּכּלהּו ּכְך ּובגין ּומתּגליין. סתימין ורזין, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֻטעמין

בס"י(רמיזי נמצא דנהרין)כך ּכמה וכּו', אלהיָך יי' ּבאנכי ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹֹ
דגּולּגלּתא. ּבחללי ועאלין ּדריׁשא, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּבעטרא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
רׁשּב"יה) צּיּון עבּור ׁשהתנּדבּו ּונדבֹות נדרים ּבזכּות נתרּפאּו וחֹולים נפקדּו עקרֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָהרּבה

ְִּבמירֹון
„·lÓ ,˙BÏB„b ˙B˜e·‡ ÌÈ˜ÈÏ„Óe ˙B·È·q‰ ÏkÓ ÌÈ‡a [¯ÓÚÏ ‚"Ï] ¯i‡ Á"Èa .‡¿ƒ»«»…∆»ƒƒ»«¿ƒ«¿ƒƒ¬¿ƒ¿«

,'eÎ „ÈÓz ¯� ‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„nM ‰Ó‰·„�·e ¯„�a e‡t¯˙� ÌÈÏBÁÂ e„˜Ù� ˙B¯˜Ú ‰a¯‰L «∆«¿ƒƒ»∆»≈»ƒ∆«¿≈¬»ƒ¿¿¿ƒƒ¿«¿¿∆∆ƒ¿»»
.‡e‰‰ ÌB˜nÏ e·c�˙‰L¯ÙÒa ‰Òt„� ,Ë"Ó¯ ˙�La ÂÈÁ‡Ï ‰"‰ÏÊ ‡¯e�Ë¯aÓ ‰È„·BÚ e�Èa¯ ˙¯b‡) ∆ƒ¿«¿«»«ƒ∆∆«≈«¿»ƒ«¿¿»¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»¿≈∆

(ÔBiˆ ÈÎ¯c«¿≈ƒ

ı¯‡ ÈL�‡ ÈtÓ ÚÓML ˙BÈ‰ ,·bN� ÔÈ�Úa ‰ÈÁÈ e�ÓBÏL ÈL�‡Ó „Á‡Ó ÈzL¯„� .·ƒ¿«¿ƒ≈∆»≈«¿≈¿≈ƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ¿»¡∆»«ƒƒ«¿≈∆∆
Ì„Èa ‰ÏawL ,Â"˙ L„w‰‰˜LÓ ÏË‡¯ È"Á ·c�Ï ,ÔÏˆÈÏ ‡�ÓÁ¯ ÌÈ�a ÈÎeNÁÏ ‰l‚Ò «…∆∆«»»¿»»¿À»«¬≈»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«≈»¿«¿∆

È"aL¯ È˜Ï‡‰ ‡pz‰ Ôeiˆ ÏÚ ‡Ïel‰c ‡ÓBÈaBa Èz¯Áa ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÂ Ú"ÈÊ ¿»¿ƒ»«ƒ««»»¡…ƒ«¿ƒ¿«»ƒ¿»≈»≈»«¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש כו
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אב ז יום



זּוטא ְִָָאדרא שכו

דאּודנין.ּכל לסטרא ותליין חפיין אּוכמין, קֹוצין איּנּון ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָ
ּכתיב, ּכְך דּבגין אֹוקימנא, èé)והא á íéëìî)הּטה ְְְְְִִִֵַָָָ

דירּכין ּדבעי מאן אֹוקימנא, מּכאן ּוׁשמע. אזנָך ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָיי'
ויפנה ּדמלּכא, ּבריׁשיּה יסלסל לקבליּה, אּודניּה ְְְְְְְְְְֳִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמלּכא
דבעי. מה בכל מלּכא ליּה וּיׁשמע אּודנֹוי, מעל ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָׂשערי

ּבארחאּבפלגּותא אֹורחא, חד מתאחדא ּדׂשערי, ְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
אֹורחֹוי ּכל מּניּה ּומתּפרׁשן יֹומין, ְְְְִִִִֵַָָָּדעּתיק

אֹורייתא, עלייהּו)ּדפּקּודי ּדיבבא(ואתמנן מאריהֹון ּכל ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ
רׁשּתא מפרׁשין ואיּנּון וקֹוצא, קֹוצא ּבכל ּתליין ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָויללא
דכתיב, הּוא הדא ארחין. איּנּון ידעין ּדלא ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָלחייביא,

(ã éìùî)ּבקֹוצין ּתליין אּלין וכל ּכאפלה. רׁשעים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדרְך

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙a ‰¯N B˙‚eÊ ÌÚ ‰‡Ï ‰iÁ Ôa ¯È‡Ó ‚ef‰ ˙‡ ‰·BËÏ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓ ÁÈÏL B˙BNÚÏ«¬¿ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ¿»∆«≈ƒ∆«»≈»ƒ»»»«

,˜Ê�Â ÏBLÎÓ ÌeL ÈÏa ,‰¯‰Óa ‡Ói˜ ÏL Ú¯Êa Ì˙B‡ C¯a˙È ÌM‰ „˜ÙiL ,Ï„�ÈL≈¿¿∆ƒ¿…«≈ƒ¿»«»¿∆«∆«»»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿≈∆

‰ÚeLÈa Ì„˜ÙÈÂ C¯a˙È ÌM‰ ¯ÊÚÈ ¯L‡ÎÂ .‚e‰pk ‰˜LÓ ÏË‡¯ È"Á Ì¯e·Ú ·c�ÈÂƒ«≈¬»»¿«¿∆«»¿«¬∆«¬…«≈ƒ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ»

.‰ÁÓNa Ì··Ï ˙·„� ÌlLÏ ‰n‰ ÌÈ�ÎeÓ ,‰¯‰ÓaÔBiˆ Ôa Èa¯ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ˙¯b‡) ƒ¿≈»»ƒ≈»¿«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»ƒ∆∆«¿«ƒ∆ƒ

(·"¯Ú˙ ¯ÓÚÏ Ë"È ,Ï"˜eˆÊ ·Ba‡aÓ Ì‡ËL¯aÏ‰«¿∆¿¿»ƒ»¿«»…∆

,Úe„È Ìb .‚ÌÈ�a ÈÎeNÁ ‰a¯‰L(e�ÈÏÚ-‡Ï)e‡¯˜È Ôa Ì‰Ï „Ïe‰aL ¯„� e¯„� «»«∆«¿≈¬≈»ƒ…»≈»¿∆∆∆¿ƒ»≈»∆≈ƒ¿¿

,ÔBÚÓL ÌLa „ÏBp‰ Ôa‰ ˙‡˙‡ eNÚiL e¯„pL B‡ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÌL ÏÚ ∆«≈«»¿≈ƒ¿«≈«ƒƒ¿∆«∆»¿∆«¬∆

,ÔB¯ÈÓa „Ïi‰ ÏL ‰�BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰.È"aL¯ LB„w‰ ‡pz‰ ˙eÎÊa eÚLB�Â «ƒ¿««»ƒ»∆«∆∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»«»«¿ƒ

חודשי לימוד
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זּוטא שכזְִָָאדרא

באיּנּון ואֹוקימנא תּקיפין. ּכּלהּו ּכְך ּובגין ְְְְְִִִִִִִַַָָֻּתּקיפין,
ּדמתקלא, מאריהֹון אתאחדן דרחימּותא)ס"א(ׁשעיען ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

äë)ּדכּתיב, íéìäú),ּכְך וכל ואמת. חסד יי' ארחֹות ּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָ
דמֹוחא. ּדרהיטי סתימין מּמֹוחין ּדמׁשכין ְְְְְְִִִִִִִִֵַָּבגין

מֹוחאּובגין מחד אֹורחֹוי, ּכפּום חד כל מׁשּתכחי ּכְך ְְְְְִִֵֵַַַָָָ
מאריהֹון אתמּׁשכן ׁשעיען, קֹוצין ְְְְִִִִֵַָָָּבאיּנּון

ואמת. חסד יי' ארחֹות ּכל ּדכּתיב ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּדמתקלא,

אתמּׁשכןמּמֹוחא ּתּקיפין, קֹוצין ּבאיּנּון ּתניינא, ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ּבהּו דכּתיב ויללא ּדיבבא מאריהֹון ְְְְִִִִֵַָָָָָָותליין
קא מאי יּכׁשלּו. בּמה ידעּו לא ּכאפלה רׁשעים ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹדרְך

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
יֹוחאי'ו) ּבן ׁשמעֹון 'רּבי ּבגימטרּיא הוי"ה' ּתֹוׁשיע ּובהמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ'אדם

.È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯tÒÓ ˜ei„a ‡i¯ËÓÈb ,‰"ÈÂ‰ ÚÈLBz ‰Ó‰·e Ì„‡¯ÙÒ) »»¿≈»ƒ«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿««ƒƒ¿««≈∆

(·È�¯‡aÓ LB„w‰ ·¯‰ ÌLa ,‰"� ˙B‡ BkÏÓ ˙BÚeLÈ ÏÈc‚Ó«¿ƒ¿«¿¿≈»««»ƒ«¿ƒ

ּבמרֹון הּקדֹוׁש הּזהר ספר לּמּוד - ד ְִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרק

והרּגׁשא) ּגדֹולה הארה ונמׁשכה טֹוב ריח הּבית ׁשּנתמּלא ּגרם ּבמרֹון הּזהר ספר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלּמּוד
להּנׁשמה ְְַָָָּגדֹול

˙B‡¯Ï Ô�Bk˙Â ‰�az ˙ÙˆÏ BkÚÓ e�ÚÒ� ,Â"Ï Ô"˙ÈÂ ˙�L ,'· ¯„‡Ï '‰ ,'· ÌBÈ ÌBi‰««¬»¿«»«¿≈«ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ≈ƒ¿

˜LÁa ÌL e�„ÓÏÂ 'eÎÂ ÔB¯ÓÏ e�ÎÏ‰ Ck ¯Á‡Â ,ÏÈÏb‰ ı¯‡a ÌM‰ ÔB„‡‰ È�t ˙‡∆¿≈»»«≈¿∆∆«»ƒ¿««»»«¿¿≈¿¿»«¿»¿≈∆
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לחודש כו
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זּוטא ְִָָאדרא שכח

בעאן ולא ידעין, לא ּכלֹומר ידעּו, לא אּלא ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹמיירי.
באיּמא אּלא בּמה, ּתקרי אל יּכׁשלּו. ּבּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמנּדע,
סטרא מאי ּדאיּמא. ּבסטר ּדמתאחדין ּבאיּנּון ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָיּכׁשלּו.
ּדיבבא מאריהֹון מתאחדן מיּנּה תּקיפא ּגבּורה ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָדאיּמא.

ִָָויללא.

ּבאמצעיתא,מּמֹוחא ּדאיּנּון קֹוצין ּבאיּנּון ּתליתאה, ְְְְְִִִִִִֶָָָָָ
ּדמידין מאריהֹון ותליין .(ּדמארין)אתמּׁשכן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

כתיב ּובהני נהירין. ולא נהירין אּפין ã)ואקרּון éìùî) ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָ
וׂשערי קֹוצין ּבאיּנּון אׁשּתכח וכּלא רגליָך. מעּגל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפּלס

ְֵָּדריׁשא.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
e�¯ÊÁÂ ,ÏÎ‡Ï e�„ÓÚÂ ,‰ÏÈl‰Ó ˙BÚL '„ „Ú ¯‰f‰ ¯ÙÒ ‰ÁÓN·e ‰ÏB„b ‰·‰‡·e ÏB„b»¿«¬»¿»¿ƒ¿»≈∆«…««»≈««¿»¿»«¿∆¡…¿»«¿
„Á‡ ¯ÙÒ ÌL eÈ‰L ÌÈ¯·Á‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ·¯‰ Ô˙pL ÈÙk e�„enÏ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Á‡ ÛÎz≈∆««»¬ƒ»ƒ≈¿ƒ∆»«»«¿»∆»≈«¬≈ƒ∆»»≈∆∆»

,˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ È˜ÏÁ ‰È‰Â .¯‰f‰ ÏL‡lÓ˙� ˙BÚL 'Â ÛBÒ·e ,˙BÚL ‰ML „Ú e�„ÓÏÂ ∆«…«¿»»∆¿ƒ≈∆¿≈ƒ¿»«¿«ƒ»»¿»ƒ¿«≈
‰È‰� ‡Ï e‰BÓk ¯L‡ ·BË ÁÈ¯ ˙Èa‰e�ÎÏ‰Â ,‰ÏÈl‰Ó ˙BÚL 'Á „Ú e�„ÓÏÂ .'eÎÂ ««ƒ≈«¬∆»…ƒ¿»¿¿»«¿«»≈««¿»¿»«¿

È�L Ì‡ Èk e��LÈ ‡ÏÂ e�z¯ÓLÓ ÏÚ e�„ÓÚ ˙BÚL È�Lk ÌBi‰ ¯È‡‰L Ì„˜Â .ÔLÈÏƒ…¿…∆∆≈ƒ«ƒ¿≈»»«¿«ƒ¿«¿≈¿…»«¿ƒƒ¿≈
Á"È „Ú „ÓÏÏ e�·LÈÂ ÔÈ˜È˙Âk e�Ïlt˙‰ Á¯Ên‰ È�t ¯È‡‰LÎe .„ÓÏÏ e�·LÈÂ ,˙BÚL»¿»«¿ƒ¿…¿∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¿¿»ƒƒ¿»«¿ƒ¿…«
e�„enÏÏ e�¯ÊÁ e�ÏÎ‡L ¯Á‡Â .‰¯Bz È¯·c ÏL ¯ea„a elÙ‡ ÌÈ˙�Èa ˜ÒÙ‰ ÈÏa ˙BÚL»¿ƒ∆¿≈≈¿«ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿≈»¿««∆»«¿»«¿¿ƒ≈
e�ÈÈ‰ ˙aM‰ ÌBÈ ÏÎ·e .'eÎÂ ¯˜aa 'Â ÌBÈ·e .‰ÏÈl‰Ó ˙BÚL 'Á „Ú ,ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ïk»¬ƒƒ«»≈««¿»¿«…∆¿¿»««»»ƒ
¯Ó‡ ˙B¯„‡‰L ,‰ÏÈl‰ Ïk ˙B¯BÓMÓ e�ÈNÚ ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ ‰ÏÈl·e ,¯‰Ê ÌÈ„ÓBÏ¿ƒ…«««¿»≈»≈«»»ƒƒ¿»««¿»∆»ƒ¿»«

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב י יום



זּוטא שכטְִָָאדרא

לאתּפּקדאמצחא מצחא לאתעקרא)ס"א(ּדגּולּגלּתא, ְְְְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָ

מצחא האי וכד עֹובדיהֹון. על ְְִֵַַַַַָָָָחּייבּיא
ּדלא לאיּנּון ּדדינין, מאריהֹון מתערין ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָאתּגלייא,
כוורדא. סּומקא מצחא האי ּבעֹובדיהֹון. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָמתּכּספין
מצחא, בהאי ּדעּתיקא מצחא דאתּגלייא ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָּובׁשעתא
אקר רצֹון עת ׁשעתא, וההיא כתלּגא. חּוורא יאתהּדרת ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ְָֹלכּלא.

מצח.ּבספרא אמר, סבא ייבא רב דבי ּדאגדּתא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אׁשדי לאו, ואי דעּתיקא. מצחא מצח, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָזכי

אמר דאּת ּכמה אתוון, ּתרין ּבין ãë)ח' øáãîá)ּומחץ ְְְְְֵֵֵַַַָָָָ
מֹואב. ֲֵַָּפאתי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.‰È‰ ÔÎÂ ,„ÁÈa Ì˙B‡ „ÓÏpL ·¯‰‰ÏB„b ‰¯‡‰ ‰˙È‰ ˙B¯„‡‰ e�ÏÁ˙‰L ‰ÚL·e »«∆ƒ¿«»¿««¿≈»»¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»∆»»¿»

e�È˙BÓL�a ÏB„b Lb¯‰Â¯a È¯Ó‡Ó e�„ÓÏÂ ,ÌBi‰ ¯B‡Ï CeÓÒ ˙B¯„‡‰ e�¯Ó‚Â ,'eÎÂ ¿∆¿≈»¿ƒ¿≈¿¿»«¿»ƒ¿»¿«¿»«¿««¿≈«
ÓNa È‡ÁBÈ.‰ÏB„b ‰ÁÈÓÚË ¯ÙÒa Òt„� ,ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ „È ·˙k ,LB„w‰ ÌÈiÁ‰ ¯B‡ ÚqÓ ˙¯b‡) «¿ƒ¿»¿»ƒ∆∆«»««ƒ«»¿«»∆»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆«¬≈

(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰ È�È�Ú ,ÌÈ‚‰�n‰«ƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ»¿«ƒƒ¿∆«

יֹוחאיב) ּבן ׁשמעֹון רּבי צּיּון על הּזהר ספר ללמד זמּנים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹקביעּות
ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ˙BÈ‰a˙B¯Ó‡ ÂÈ˙B¯Ó‡a ÌÈ˜ÒBÚÂ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ôeiˆ Ïˆ‡ ƒ¿¬≈ƒ«¿ƒƒ≈∆ƒ«ƒƒ¿∆«¿¿ƒ¿ƒ¿»¬»
‰�La ÌÈÓÚt Bk¯„k ˙B¯B‰Ë.'eÎÂ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓe ˙ÚÏ ˙ÚÓ(‰Óc˜‰a ÌÈ„¯Á‰ ¯ÙÒ) ¿¿«¿«¬«ƒ¿»»≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈∆«¬≈ƒ««¿»»

‰�La ÌÈÓÚt È�L¯·ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÁÌÈÎÏB‰'eÎÂ ‰l‚Ò ÈÓÎÁ Ïk,ÔB¯ÓÏÌÈÒ¯Bt ÌLÂ ¿≈¿»ƒ¿»»…¿…«¬…¿ƒ»«¿≈¿À»¿¿≈¿»¿ƒ
,¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÏL B¯·˜ „Ú È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B¯·˜ ÔÓ „Á‡ Ï‰‡ÌL ÌÈ·LBÈÂ …∆∆»ƒƒ¿∆«ƒƒ¿∆««ƒ¿∆«ƒ∆¿»»¿¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב יא יום



זּוטא ְִָָאדרא של

נצחיםואֹוקימנא, וכּמה רצּופין. ּבאתוון נצח ּדאקרי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
אחרא ּדנצח ּגב על ואף (ּבאתרא)הוֹו. ְְְְֲֲֶַַַַַַָָ

ּדמתּפּׁשטין אחרּנין נצחים ואית אסּתּלק, אחרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָּבנצח
דמנחה, דצלֹותא בׁשעתא ּדׁשּבתא ּובגין ּגּופא. ְְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָּבכל
מצחא קדיׁשא עּתיקא ּגליא ּדינין, יּתער ּדלא ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָּבגין
אתעבידּו. ולא ואׁשּתככּו אתּכפיין ּדינין וכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָדיליּה,

לכלּבהאי דינין, ּבּתי ועׂשרין ארּבעה תליין מצחא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
דכּתיב, ּכמה ּבעֹובדיהֹון. ּדחּציפין (íéìäúאיּנּון ְְְְִִִִִֵַָָ

(âòעׂשרים והא בעליֹון. ּדעה ויׁש אל ידע איכה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואמרּו
ארּבעה ע"ב)איּנּון, רצ"ג ּדארּבעה(ד� לקבליהֹון לּמה. ְְְְֳִֵַַָָָָָָָ

ואׁשּתארּו מּלעיּלא. ּדתליין לתּתא, ּדינא ּבית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָמיתֹות

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.¯‰f‰ È¯ÙÒa ÌÈ˜ÒBÚÂ ÌÈÙeˆ¯ ˙BÏÈÏ 'ÈÂ ÌÈÓÈ 'È ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÔÈa≈«ƒƒ¿∆«¿«ƒ∆¿»»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«…«

ÌÈNBÚ Ì‰ ¯„q‰ ‰ÊÂ‰�M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰¯NÚÂ ˙BÚe·L Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰¯NÚ.„ÈÓz ¿∆«≈∆≈ƒ¬»»»ƒ…∆»«¬»»»ƒ…∆…«»»»ƒ
(‰ÓÎÁÏ Û¯ˆÓ ¯ÙÒ ,ÏÓÈÏL ‰ÓÏL Èa¯Ó L„˜ ·zÎÓ 'È ÛÈÚÒ ÌÈ‚‰�n‰ ÈÓÚË)«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»…∆≈«ƒ¿……¿ƒ∆≈∆«¿≈«»¿»

¯Bc‰ B˙B‡ ÏL Ï‡¯NÈc ‡Ú¯‡ ÈÙÈwz ,ÔÈLÈc˜ Ô�a¯ ,ÌÈÎ‡ÏÓk ÌÈ�BL‡¯‰ e‚‰� Ck»»¬»ƒƒ¿«¿»ƒ«»»«ƒƒ«ƒ≈«¿»¿ƒ¿»≈∆«
LB„w‰ ¯‰Ê ÌL e„ÓÏÂ ‰�La ÌÈÓÚt ÈzL ÔB¯Óa ÌM‰ ˙Èa ˙B¯ˆÁa eÏÚL ,‰Úc≈»∆»¿«¿≈«≈¿≈¿≈¿»ƒ¿»»¿»¿»…««»
e�ÈˆÓ ÔÎÂ .‰‡lÚ ‰·eL˙a ÌLÙ� Ôew˙Ï ÌaÏ ˙e¯È¯Óe ÈÎ·a ÌaÏ ˙‡ eÎÙL ,L„wa«…∆»¿∆ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»¿≈»ƒ
‰�az ˙ÙvÓ ‰¯Bz‰ ÈÏB„‚e ÈÓÎÁ ¯‡Le ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ È"¯‡‰ È¯eb È„ÈÓÏz Ôk e‚‰pL∆»¬≈«¿ƒ≈≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»¿»«¿≈¿≈«»ƒ¿»ƒ»∆

.LB„w‰ ¯‰Ê È¯ÙÒ ÌL „ÓÏÏ ‰�La ÌÈÓÚt È�L d�B¯Ó ˙BÏÚÏ Ô�Bk˙Â,ÌÈ‚‰�n‰ ÈÓÚË) ¿ƒ≈«¬≈»¿≈¿»ƒ¿»»ƒ¿…»ƒ¿≈…««»«¬≈«ƒ¿»ƒ

(È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c ‡ÏeÏÈ‰ È�È�Úƒ¿¿≈ƒ»¿«ƒƒ¿∆«

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב יב יום



זּוטא שלאְִָָאדרא

עד עּלאה, דינא ּבי מעניׁשין לא ּכְך ּובגין ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָעׂשרין.
לקבליהֹוןעׂשרין)נ"א(ּדיׁשלים ׁשנין, לעׂשרין וסּלקא ְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָ

ּתנינן, דילן סתימאה ּבמתניתא ּדינא. ּבּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּדעׂשרין
ּדאתּכלילן ספרים ועׂשרין ּדארּבעה ְְְְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָלקבליהֹון

ְְַָּבאֹורייתא.

מּנייהּועיינין מסּתּמרין ּדלא עיינין איּנּון ּדריׁשא, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ּכְך ּובגין ניימין. ולא ּדניימין עיינין ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָחּייבּיא.

ä)אקרּו íéøéùä øéù)דאּת ּכמה יֹונים. מאי כיֹונים. עיניו ְְְְְִִִֵַָָָ
äë)אמר, àø÷éå)ּדא ועל עמיתֹו. את איׁש תֹונּו ולא ְְֲִִֵֶַָָֹ
ãö)כתיב, íéìäú)ּוכתיב וגֹו'. יּה יראה לא (íù)וּיאמרּו ְְְְְִִִֶַָֹֹ

וגֹו'. יׁשמע הלא אזן ְְֲֲִֶַָֹֹהנֹוטע

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּבמרֹוןג) הרׁשּב"י צּיּון על זהר ְְְִִִֵַַַָֹֹללמד

ÌÈ˜eÒt ‰ÊÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‡È·� B‡ ‡pz Ïk ÏL ¯·˜ Ïk ÏÚL Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ¿≈¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆«»∆∆∆»«»»ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ

ËwÏÓ „Á‡ ¯ÙÒ ‰Ê ÏÚ ÌL Òt„� ¯·Îe .‡pz‰ B‡ ‡È·p‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ¯Ó‡Ó B‡«¬»ƒ∆«»ƒ««»¿»ƒ¿«»«∆≈∆∆»¿À»

LB„w‰ Ì¯·˜ Ôeiˆ ÏÚ ÌL Èk ,Ì¯·˜ ÏÚ Ì˙B‡ ¯ÓBÏ ÌÈ¯e·w‰ ÌÈ‡pz‰ ÏL ÌÈ¯Ó‡nÓƒ«¬»ƒ∆««»ƒ«¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ»«ƒƒ¿»«»

ÌL Èk ,ÌÈLB„w‰ ÌÈ¯eac ÚÓLÏ ‰kÊÈ ÌL Èk ,‰LB„w‰ Ì˙¯Bz „ÓÏÏ „‡Ó ÏbÒÓ¿À»¿…ƒ¿…»»«¿»ƒ»ƒ¿∆ƒ¿…«ƒƒ«¿ƒƒ»

.C¯a˙È ÌM‰Ï ·eLÈÂ BaÏa Ì‰È¯·c ÚÓL� ‰È‰È ‰Ê È„È ÏÚL ,Cf‰Â Áp‰ ¯ÈÂ‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒ«…«¿««∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿«≈ƒ¿»«

(„ ‰ÎÏ‰ ‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰Ó‰a È�ÓÈÒ ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏ ¯ÙÒ)≈∆ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿»¬»»

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב יג יום



זּוטא ְִָָאדרא שלב

ׁשלים.ּתּקּונא ּבׁשעּורא דמּתׁשערן ׂשערי עינא, ּדעל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
מארי מאה וׁשבעה אלף ּתליין ׂשערין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאיּנּון
כּלהּו קיימי ּוכדין קרבא. לאגחא ְְְְְְְֵֵַַַָָָָָָֻּדאׁשגחּותא,

עיינין. ּומתּפקחין ְְְְְִִִִֵַַמּׁשּולׁשליהֹון

רּבווןּכסּותא ואלף ּבהּו. מתאחדן ּגבינין עיינין, ּדעל ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
אקרּון ואיּנּון ּבהּו, אתאחדן תריסין ְְְְְֲִִִִִֵַָָמארי
פקחין, לא יי', עיני ּדאקרּון איּנּון וכל דעיינין. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּכסּותא
דגבינין, ּכסּותי דאּלין ּבזמנא ּבר אּתערּון, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָולא
דאתּפרׁשן ּובׁשעתא מעּלאי. ּתּתאי איּנּון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָמתּפרׁשן
מתּפּקחין לאׁשגחא אתר ויהבין מעּלאי, תּתאי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָּגביני
עיינין אסּתחרּו מּׁשינתיּה. ּדאתער כמאן ואתחּזי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָעיינין,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּבמרֹוןד) הרמ"ק ְֵֵַַַָרּבנּו

ÈË�‡Ï‡b Ì‰¯·‡ Èa¯(.'· ‰�È˜ ÛBÒ ,ÌÈÎBa ÏB˜ B¯ÙÒa)È¯BnÓ ÈzÚÓMM ‰Ó :·˙Bk «ƒ«¿»»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈«∆»«¿ƒƒƒ
Èa¯‰ ÔBiˆ ÏÚ Ì˙BÈ‰a ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ B�B¯ÎÊ [B¯È·B„¯B˜ ‰LÓ e�Èa¯] ˜"Ó¯‰»«««≈∆¿≈ƒ¿¿«≈»»«»ƒ¿»«ƒ»«ƒ

.ÔB¯Ó ¯‰a ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL(.'· ‰�È˜ ÛBÒ ,ÌÈÎBa ÏB˜) ƒ¿∆«»»«»¿«≈ƒƒ»

ּבמרֹוןה) אמן עלינּו יגן זכּותֹו יֹוסף הּבית ְְֵֵֵֵֵֵַָָָָָמרן
,‚Á‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙‰Â ,ÔB¯Óa ˙Bkq‰ ‚Á ‚‚Á Ï‡¯NÈ ÏL Ôa¯ ÛÒBÈ ˙Èa‰ Ô¯Ó»»«≈≈«»∆ƒ¿»≈»«««À¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ«∆»
BÓk ,LB„w‰ ¯‰Ê ÌL e„ÓÏÂ ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡e‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈ�eiv‰ ÌÈ�ÈÓ '„a ÌL ÛÈw‰Â¿ƒƒ»¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»…««»¿

È¯Lz 'Î 'Ê ÌBÈÏ ¯B‡a ,¯Ó‡ ˙L¯t ÌÈ¯LÈÓ „ÈbÓa ·e˙kL'‰ ÏÈÏ ‡e‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡a) ∆»¿«ƒ≈»ƒ»»«¡…¿¿ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈≈

(˙BkÒ „ÚBn‰ ÏÁc‡Ï È˙‡c ÌÈÓLb ‡‰Â ,'eÎÂ EnÚ ÌM‰ :B�BLÏ ‰ÊÂ „Èbn‰ ÂÈÏ‡ ‡a ¿…«≈À»≈»««ƒ¿∆¿«≈ƒ¿¿¿»¿»ƒ¿»≈…

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב יד יום



זּוטא שלגְִָָאדרא

וכד דיליּה. ּבחּוורא ואסּתחן פקיחא, לעינא ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָוחמא
ּכְך ּובגין ליׂשראל. ּדדינין מאריהֹון אתּכפיין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאסּתחיין,

ãî)ּכתיב, íéìäú).'וגֹו הקיצה יי' תיׁשן לּמה עּורה ְְְִִִַָָָָָָ

נהיריןארּבע מאיּנּון עיינין. ּבאיּנּון אתחזיין ּגוונין ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָ
מֹוחא. ּברהיטי ּדנהרין דתפילין, בּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָארּבעה
אּוכמא מּגוון נפקי, ואׁשּגחּותא ה'. עיני דאקרּון ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָׁשבעה

ּדכּתיב,ּדעינא. באדרא, דאֹוקימנא â)ּכמה äéøëæ)על ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ
מתלהטין ּגוונין ואיּנּון עינים. ׁשבעה אחת ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָאבן

ְְְִַּבסטרייהּו.

לדינא.מּסּומקא, דאׁשגחּותא מארי אֹוחרנין, נפקין ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָ
אקרּון, æè)ואיּנּון á íéîéä éøáã)'יי עיני ְְְִִֵֵָ

מׁשֹוטטים. ולא מׁשֹוטטֹות, הארץ. ּבכל ְְְְְְְְִֶָָָֹמׁשֹוטטֹות
הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ

ÌBÏLÂ ÒÁ ÂÈ�t ÏÚ ÔB˙È˜ BÏ CÙL ˙Ó‚c eÂ‰('Ë ‰�LÓ '· ˜¯t ‰kÒ ‰‡¯)eÏa˜˙� ‰a¯c‡ , «À¿«»«ƒ«»»»¿»¿≈À»∆∆ƒ¿»«¿«»ƒ¿«¿

Ì˙¯ÚÓ ÏÚ ¯‰f‰ ÌÎ˙B¯˜a ÌÎ˙‡¯˜Ï eÁÓN B�·e È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,ÌÎÈ¯·cƒ¿≈∆¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿∆«…««¿»»»

ÏÚ ˙Bv¯Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ�ÈÓ '„a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Ï ÌzÙw‰L ÔÂÈk ‡l‡ ,Ì‰Ï CeÓq‰ ¯Ùk·e«¿»«»»∆∆»≈»∆ƒ«¿∆¿«ƒ∆¿»»¿ƒƒ«»ƒ¿««

ÌÈ‡a ÌÈÓLb ·¯ eÈ‰ ,˙¯Á‡ ÌÚt ÌÈÙÈwÓ Ì˙ÈÈ‰ el‡Â ,e‡·e ÌÈn‰ e¯¯BÚ˙� ,ÌÈn‰««ƒƒ¿¿««ƒ»¿ƒ¡ƒ∆«ƒƒ«««∆∆»…¿»ƒ»ƒ

eÙÈwz ‡lL È„k ,ÌÈÙeˆ¯ ‰Î¯a ÈÓLb e‡a Ck È�tÓe ,ÏbÚÓ‰ È�BÁ ÈÓÈa BÓk ÌÏBÚÏ»»¿ƒ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿≈∆…«ƒ

eÎÏ˙Â ,ÌÈÓL‚Ï C¯ËˆÈ ÌÏBÚ‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÎ„Èa Ëe˜� ‰È‰È ‰Ê ÏÏÎe .Ì‰ÈÏÚ ¯˙BÈ≈¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿∆¿∆»¿«∆»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈¿

e�Ú˙Â ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈ˜Ècv‰ È�eiˆ eÙÈw˙ÂLB„w‰ ¯‰fa Ìb ‰‡¯ ,Ë"� Ûc '‚ ˜ÏÁ LB„w‰ ¯‰fa ‰‡¯) ¿«ƒƒ≈««ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈«…««»≈∆«¿≈««…««»

(‡"Ú '‚ ˜ÏÁe�Ú˙Â ÌÈÓÚt 'Ê Ì˙B‡ eÙÈwz ¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰¯ˆ Ïk ÏÚÂ .(ÌL). ≈∆¿«»»»∆…»««ƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈»»

חודשי לימוד
לחוד שכו

שנתי לימוד
אב טו יום



זּוטא ְִָָאדרא שלד

ּדקיימין אֹוחרנין, נפקין מירֹוקא, דינא. ּדכּלהּו ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָֻּבגין
ּדכּתיב ּביׁש. ּובין טב ּבין עֹובדין, ãì)לגּלאה áåéà)ּכי ְְִִִִִֵֵַַָָָ

אקרּון, ואּלין איׁש. ּדרכי על ã)עיניו äéøëæ)'יי עיני ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ
ּדאיּנּון ּבגין מׁשֹוטטֹות. ולא מׁשֹוטטים, ְְְְְְְְְִִִִֹמׁשֹוטטים.
איּנּון ּכל נפקין מחּוורא, ּולביׁש. לטב סטרין, ְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָָלתרין
לאֹוטבא בעלמא, ּדמׁשּתכחי טבאן, איּנּון ּכל ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָרחמי,

אסּתחיין ּוכדין ליׂשראל. איּנּוןאסּתחרן)נ"א(להּו ּכל ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
עלייהּו. לרחמא גווני, ְְְְֲֵַַַַָָּתלת

בדא.אּלין ּדא ואתּדּבקן בדא, ּדא מתערבין ּגוונין ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ּבר דיליּה, מּגווני לחבריּה אֹוזיף חד ְְְִִִֵֵֵַַַָָּכל

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
e„ÈÓ˙zLÎe ,‰ÊÏ CeÓq‰ B‡ Ì˙¯ÚÓ ÏÚ ¯‰f‰ ÌÎ˙B¯˜a „‡Ó ÌÈÁÓN Ì‰ Èk eÚ„e¿ƒ≈¿≈ƒ¿…ƒ¿¿∆«…««¿»»»«»¿∆¿∆«¿ƒ

.ÌL ÔiÚ ,'eÎÂ ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ¯ ÌÎÏ eÏbÈ Ôk(Â"Ù Ûc '· ˜ÏÁ LB„w‰ ¯‰Ê ‰‡¯)ÌÈ¯LÈÓ „ÈbÓ) ≈ƒ»»∆»ƒƒ»ƒ¿«≈»¿≈…««»≈∆««ƒ≈»ƒ

(¯Ó‡ ˙L¯t»»«¡…

ּבמרֹוןו) לברכה זכרֹונֹו האר"י ְְְֲֲִִִֵַָָָחבּורת
˙B¯Ó‡ ÂÈ˙B¯Ó‡a ÌÈ˜ÒBÚÂ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Ôeiˆ Ïˆ‡ ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ˙BÈ‰aƒ¿¬≈ƒ«¿ƒƒ≈∆ƒ«ƒƒ¿∆«¿¿ƒ¿ƒ¿»¬»

,e�ÈÎa Ìb e�·LÈ ÌL ,‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓe ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰�La ÌÈÓÚt e�k¯„k ˙B¯B‰Ë¿¿«¿≈«¬«ƒ¿»»≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»«¿«»ƒ

Óa e�˜ÚˆÂÈ¯·ÁÂ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ CÈ‡ e�˙B‡¯a e�È˙B‚‡L ÌÈnk eÎziÂ e�aÏ ˙e¯È¯ »«¿ƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿««ƒ«¬≈ƒ¿≈≈«ƒƒ¿∆««¬≈»

‡Ó¯b eÈ‰ ‡Ï ÌÈ˜Ècv‰ Ì˙B‡Â ,e�ÈÚLt ·¯ ÏÚ ÌÈÎB·e ÌÈ��B‡Â ÌÈ¯ÚËˆÓ eÈ‰ Ì˙B¯B„a¿»»ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒƒ«…¿»≈¿»««ƒƒ…»¿»»

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב טז יום



זּוטא שלהְִָָאדרא

חפי והּוא אצטריְך, ּכד ּביּה כלילן ּדכּלהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻמחּוורא,
עלמא, ּבני ּכל יכלין לא ּדלּתּתא, ּגוונין ּכל ּכּלא. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹעל
והכא ולירֹוקא. לסּומקא לאּוכמא חּוורא, לֹון ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָלאסחרא
ּבחּוורא. ואסּתחיין אתאחדן ּכּלהּו חד, ְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻבאׁשּגחּותא

ּדחּווראּגבינֹוי ּגוונין ּבעיין ּכד ּבר מׁשּתּככין, לא ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
ּבגי לאׁשּגחא,לאׁשּגחא, אתר יהבין ּדגבינין ן ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ

יכלין לא אתר, יהבין לא איּנּון ואי גווני. ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֻלכּלהּו
מׁשּתּככין ולא קיימין, לא ּגבינין ּולאסּתּכלא. ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָלאׁשגחא
סתמין וסתמין, פקחין אּלא ׁשלימּותא, חדא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעתא
ּדא ועל עלייהּו. דקאי פקיחא עינא מּׁשּום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּופקחין,

à)ּכתיב, ìà÷æçé).אֹוקימנא והא וׁשֹוב. רצֹוא והחּיֹות ְְְְִִַַָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
.ÌÈÏÙÎa ¯ÚËˆ‰Ïe ˙Bk·Ï e�Ï LiL ,ÌÈÓ¯Bb‰ e�Á�‡L e�Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ,ÔÈ˜ÊÈ�aÌÈ„¯Á‰) ¿ƒ¿ƒ«»…∆»∆¬«¿«¿ƒ∆≈»ƒ¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬≈ƒ

(B˙Óc˜‰a¿«¿»»

ּבל"גז) ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים נׁשמֹות וכל מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא ּברּוך ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש
רׁשּב"י ׁשל קּדיׁשא ההילּולא ּבעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבעמר

„Á‡ ÌÚt ‰È‰ ,e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ,ÌÈiÁ‰ ¯B‡‰ ,¯ËÚ Ôa ÌÈiÁ Èa¯ LB„w‰ ·¯‰»««»«ƒ«ƒ∆»»»««ƒ¿»≈»≈»»««∆»

¯‰‰ ˙ÈzÁ˙Ï ÚÈb‰Â ÔB¯ÓÏ ‰ÏÚLÎe ,Ô�Bk˙Â ‰�az ˙Ùˆ L„w‰ ¯ÈÚ ‰t ‡ÏeÏÈ‰a«ƒ»…ƒ«…∆¿»ƒ»∆¿ƒ≈¿∆»»¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ»»

,ÂÈÏ‚¯ ÏÚÂ ÂÈ„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰Â ¯BÓÁ‰Ó „¯È ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯‰ ÔeiˆÏ ÌÈÏBÚL∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ¿∆«»«≈«¬¿»»∆«»»¿««¿»

‡L„e˜ ˙·‰ÏL L‡ ÌB˜ÓÏ ,Ò�Î� ÏÙM‰ È�‡ ÔÎÈ‰ ,˜ÚBˆÂ ‰Ó‰·k ‰ÚB� ‰È‰ C¯c‰ ÏÎÂ¿»«∆∆»»∆ƒ¿≈»¿≈≈»¬ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿»

חודשי לימוד
לחודש כו

שנתי לימוד
אב יז יום



זּוטא ְִָָאדרא שלו

âì)ּכתיב äéòùé),ׁשאנן נוה ירּוׁשלם ּתראינה עיניָך ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
àé)ּוכתיב íéøáã)ּבּה אלהיָך יי' עיני ּתמיד ְְֱִִֵֵֶָָָֹ

ּדכּתיב, כן, ּבעיא ירּוׁשלם ּדהא וגֹו'. הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמרׁשית
(à äéòùé).צּיֹון ולא ירּוׁשלם, ּכְך ּובגין ּבּה. ילין ְְְְִִִֵֶֶָָָָצדק
à)ּדכּתיב, äéòùé).רחמי ּדכּלא וגֹו', ּתּפדה ּבּמׁשּפט צּיֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָֹ

סתימאעיניָך, קדיׁשא, דעּתיקא עינא ּכתיב, עינָך ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לטב ּבּה, אלהיָך יי' עיני הׁשּתא, ְְְְֱֵֵֶַָָָָָֹֹּדכּלא.

דאתחזי. ּכמה חדא,ּולביׁש, באׁשּגחּותא והכא ולירֹוקא. (לסּומקא ְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָ

ּגוונין ּבעיין ּכד מׁשּתּכחי, לא ּגבינֹוי ּבחּוורא. ואסּתחיין אסּתחרן ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻּכּלהּו

והתםלאׁשּגחא) תדיר. בקּיּומא אתקיימּו לא ּכְך ּבגין ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‡ÏeÏÈ‰‰ ˙Ú·e ,‰nL ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL� ÏÎÂ ,‡Î‰ ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt ÏÎÂ ,‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿»»«¿»∆«¿»»»¿»ƒ¿««ƒƒ»»¿≈«ƒ»

.ÌL ÔiÚ ,‰ÏB„b ‰ÁÓN ÁÓN ‰È‰(ÌÈÎÏÓ „B·k ÛBÒa ˙Ùˆ „"·‡b ¯ÈÏÚ‰ Ï‡eÓL Èa¯) »»»≈«ƒ¿»¿»«≈»«ƒ¿≈∆ƒ«¬»¿»¿¿¿»ƒ

ּבעֹולםח) וׂשמחה חדוה הילּולא ּבעמר ל"ג ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹּביֹום
ÌBÈ·e ,ÌBˆÂ Ï·‡ ÌBÈ ‡e‰ ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LÓ ˙¯ÈËt ÌBÈ ,¯„‡ 'ÊaL ÌÚh‰«««∆¿¬»¿ƒ«∆«≈»»«»≈∆¿¿

ÈÙÏ ,ÌÏBÚa ‰ÁÓNÂ ‰Â„Á ,‡ÏeÏÈ‰ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯ÈËt ÌBÈ ,¯ÓÚa ‚"Ï«»…∆¿ƒ««ƒƒ¿∆«ƒ»∆¿»¿ƒ¿»»»¿ƒ

˙BÂˆÓ Ìi˜Ï ‰ˆ¯L ÌÚhÓ ,Ba ıÙÁ ‡ÏÂ B˙BÓ ÌBÈ ÏÚ ‰Îa ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�Èa¯ ‰LnL∆…∆«≈»»«»»»«¿…»«ƒ««∆»»¿«≈ƒ¿

ÌBÈa ÁÓN È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â .ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Óe B˙BÓ ÏÚ ÔÈÎBa Ïk‰ ÔÎÏ ,ı¯‡‰»»∆»≈«…ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿∆«»«¿

‡�·È‡z ,‡�ÓÈ‡˜c ÔÈÓBÈ ÏÎc .ÈÏÚ ‡�„‰Ò‡ ‡�cÈ‡‰ ¯Ó‡L :ÂÈÏÚ ‰tˆÓe „ÓÚÂ ,B˙BÓ¿»«¿«∆»»∆»«»ƒ»»«¿«¿»»«¿»ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»

חודשי לימוד
לחודש כז

שנתי לימוד
אב יח יום



זּוטא שלזְִָָאדרא

ּתראינה ּדכּתיב,עינָך ברחמי. ּכּלא לטב, ּכּלא ירּוׁשלם, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
(ãð äéòùé).אקּבצְך ּגדֹולים ְְְֲֲִִֵַַּוברחמים

מרׁשיתּתמיד הּׁשנה. מרׁשית ּבּה אלהיָך יי' עיני ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
היא. מאן ּבאלף. ראׁשית ולא ּכתיב, א' ְְְִִִֵֵֶָָָָחסר

כתיב, ּולעיּלא ּדלּתּתא. áה"א äëéà)(מּׁשמים הׁשליְך ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ
מּׁשמים הׁשליְך טעמא מאי יׂשראל. ּתפארת ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָארץ

ּדכּתיב, מּׁשּום ð)ארץ. äéòùé)ע"א)אלּביׁש רצ"ד (ד� ְְִִִִֶֶַ
אּוכמא ּבגוונא ּבקדרּותא, ועיינין קדרּות, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָׁשמים

ְִָאתחפּו.

ּבירּוׁשלמרׁשית מסּתּכלין אתר מאן אּליןהּׁשנה, ם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
ּדהּוא הּׁשנה, מרׁשית ּופירׁש, חזר יי', ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָעיני

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,‡ÓÏÚ ÏÎÏ ‡Ïel‰ ‡È‰Â ,dÈ˙eÚ¯ Ô�È„·Ú ,ÂÈÏÚ ‰ÙˆÂ ÁÓN ‰p‰ ,‡c ‡ÓBÈ ÈÓÁÓÏ¿≈¡≈»»ƒ≈»«¿»»»»»¿ƒ«¿≈¿ƒƒ»¿»»¿»

‡ËeÊ ‡¯„‡a ·˙kL ‰Ók(:‡"Ï¯ Ûc e�ÈÊ‡‰).(BÓBÈa ÌBÈ ¯·c) ¿»∆»«¿ƒ¿»»«¬ƒ«¿«¿

וׂשמחהט) מׁשּתה עֹוׂשים אנּו לעמר ְְְְִִִֶֶַָָָֹּבל"ג
ÌÈNBÚ e�‡ ¯ÓÚÏ ‚"Ï·e ,ı¯‡Ï Ò�Î� ‡lL ÏÚ ‰LÓ ˙¯ÈËÙa ÌÈÏa‡˙Ó Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«∆«∆…ƒ¿«»»∆¿«»…∆»ƒ

.È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯a eÒ�ÎpL ‰LÓ ˙ÓL� ÈˆBˆÈpL ÌÈÁÓOL ,‰ÁÓNÂ ‰zLÓ‡ÏeÏÈ‰) ƒ¿∆¿ƒ¿»∆¿≈ƒ∆ƒ≈ƒ¿«∆∆ƒ¿¿¿«ƒƒ¿∆«ƒ»

(È¯B‰�‡ ·˜ÚÈ ·¯‰Ï ·"Î Ûc ‡a «̄»«¿»««¬…¬»ƒ

,e�Èa¯ ‰LÓ ¯Á‡ ÌÏ·‡ È„È ÏÚ ˙BÎÏ‰ ˙B‡Ó '‚ eÁkzL� e�Èa¯ ‰LÓ ˙¯ÈËt ÌBÈa¿¿ƒ«∆«≈ƒ¿«¿≈¬»«¿≈∆¿»««∆«≈

ÏÎÂ ˙B„Bq‰ ‰lbL ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙¯ÈËÙa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .˙È�Úz ‡e‰ Ôk ÏÚ«≈«¬ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆«∆ƒ»«¿»

חודשי לימוד
לחודש כז

שנתי לימוד
אב יט יום



זּוטא ְִָָאדרא שלח

ּגב על אף מּסטרהא, אתאחד ודינא אלף, ּבלא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹדינא
ׁשנה אחרית ׁשנה, אחרית ועד מּמׁש. דינא הּוא ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּדלאו

כתיב, ּדהא אׁשּתכח. ּדינא à)וּדאי äéòùé)ילין צדק ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
הּׁשנה. אחרית ּדהיא ְֲִִַַָָָּבּה,

סתיםּתא ּבאל"ף ּדכר. ראׁשֹון, אקרי ּבלחֹודֹוי א' חזי, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
אל"ף האי אתחּבר ּכד אתידע. דלא מה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָוגניז
דאתחּברא. תימא ואי ראׁשית. אקרי אחרא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבאתר
אקרי ּוכדין ליּה, ונהיר ביּה, אתּגליא אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלא.
ּבירּוׁשל אׁשּגח לא ראׁשית, ּבהאי ואפיּלּו ם,ראׁשית. ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָ

מרׁשית אבל ּתדירא. אתקּיימת ּבהאי, הות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּדאלמלא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,B˙¯ÈËt ÌBÈa ‡ËeÊ ‡¯„‡‰ÔÈÊ¯ È�‰ elb˙pL ‡e‰‰ ÌBia ‰Â„Á‰Â ‰ÁÓO‰ ‰Ê È„È ÏÚÂ »ƒ¿»»¿¿ƒ»¿«¿≈∆«ƒ¿»¿«∆¿»««∆ƒ¿«»≈»ƒ

.‰ÁÓN ÌBÈ ‡e‰ ¯ÓÚÏ ‚"Ï ÔÎÏ ,ÔÈ‡lÚ˙B‡ ,È�ÈÚ Ï"b ¯Ó‡Ó ,¯i‡ L„Á È¯Ó‡Ó ¯ÎNNÈ ¯ÚL) ƒ»ƒ»≈«»…∆ƒ¿»««ƒ»¿»««¿≈…∆ƒ»«¬»«≈«

(‚"Î

מּתֹורתךי) נפלאֹות ואּביטה עיני ּג"ל ּבחינת ּבעמר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל"ג
˙�ÈÁa ,‰¯Bz È¯˙Ò ˙�ÈÁa ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙ� ‰ËÈa‡Â È�ÈÚ Ï"b ˙�ÈÁa ¯ÓÚa ‚"Ï«»…∆¿ƒ««≈«¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ«

.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ‰ÓÏL ‰·eL˙Ï ÔÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰i‡·BÁ ˙i·b ˙BÎÏ‰ ˙BÎÏ‰ ÈËewÏ ¯ÙÒ) «≈∆«¿≈∆ƒƒ¿»¿≈»»≈¿»≈≈∆ƒ≈¬»ƒ¿¿ƒ«

(‚ ‰ÎÏ‰ ÌÈÓB˙È‰Ó≈«¿ƒ¬»»

‰�La ÌÈÓÚt È�L¯·ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÁÌÈÎÏB‰ÌÈÒ¯Bt ÌLÂ ,ÔB¯ÈÓÏ 'eÎÂ ‰l‚Ò ÈÓÎÁ Ïk ¿≈¿»ƒ¿»»…¿…«¬…¿ƒ»«¿≈¿À»¿¿ƒ¿»¿ƒ
,¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÏL B¯·˜ „Ú È"aL¯ ÏL B¯·˜ ÔÓ „Á‡ Ï‰‡È"aL¯ ÔÈa ÌL ÌÈ·LBÈÂ …∆∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆¿»»¿¿ƒ»≈«¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש כז

שנ תילימוד
אב כ יום



זּוטא שלטְִָָאדרא

כתיב, ּדאתי ּולעלמא àî)ּכתיב. äéòùé)לצּיֹון ראׁשֹון ְְְְְְִִִִֵָָָ
וגֹו'. הּנם ְִֵָָהּנה

ּפרצּופאחֹוטמא ּכל דפרצּופא. ּתּקּונא אנפין, ּדזעיר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
כחֹוטמא לא דא, חֹוטמא אׁשּתמֹודע. ְְְִֵַָָָָָָּביּה
ּדחֹוטמא סתימין. דכל סתימאה קדיׁשא ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָּדעּתיקא

ּדחּיים חּיים נּוקבין(לכּלא)ּדעּתיקא, מּתרין ּדהא נפקין. , ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ
ּכתיב, אנּפין זעיר ּבהאי לכּלא. ּדחּיין, áרּוחין ìàåîù) ְְְְְְִִִִֵַַַָֹ

(áë.'וגֹו ּבאּפֹו עׁשן ְְַָָָָעלה

גווניּבהאי כל גווני)ּתננא ּגוונא(ּתרי ּבכל ּביּה, אחידן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
קׁשיא. ּדדינא מאריהֹון ּכמה אחידן ְְְֲִִֵַַָָָָָָָּוגוונא,

תננא. ּבההּוא ּכְך)ּדאחידן ּכּלהּו,(ּובּגין מתבּסמין ולא ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
¯ ˙BÏÈÏ 'ÈÂ ÌÈÓÈ 'È ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ÂÌÈNBÚ Ì‰ ¯„q‰ ‰ÊÂ .¯‰f‰ È¯ÙÒa ÌÈ˜ÒBÚÂ ÌÈÙeˆ ¿«ƒ∆¿»»»ƒ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«…«¿∆«≈∆≈ƒ

.„ÈÓz ‰�M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰¯NÚÂ ˙BÚe·L Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰¯NÚ(‰ÓÎÁÏ Û¯ˆÓ ¯ÙÒ) ¬»»»ƒ…∆»«¬»»»ƒ…∆…«»»»ƒ≈∆«¿≈«»¿»

¯Bc‰ B˙B‡ ÏL Ï‡¯NÈc ‡Ú¯‡ ÈÙÈwz ,ÔÈLÈc˜ Ô�a¯ ,ÌÈÎ‡ÏÓk ÌÈ�BL‡¯‰ e‚‰� Ck»»¬»ƒƒ¿«¿»ƒ«»»«ƒƒ«ƒ≈«¿»¿ƒ¿»≈∆«

,L„wa LB„w‰ ¯‰Ê ÌL e„ÓÏÂ ‰�La ÌÈÓÚt ÈzL ÔB¯ÈÓa '‰ ˙Èa ˙B¯ˆÁa eÏÚL ,‰Úc≈»∆»¿«¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»»¿»¿»…««»«…∆

e�ÈˆÓ ÔÎÂ .‰‡lÚ ‰·eL˙a ÌLÙ� Ôew˙Ï ÌaÏ ˙e¯È¯Óe ÈÎ·a ÌaÏ ˙‡ eÎÙLÔk e‚‰pL »¿∆ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»¿≈»ƒ∆»¬≈

ÌÈÓÚt È�L ‰�B¯ÈÓ ˙BÏÚÏ Â"˙ ˙ÙvÓ ‰¯Bz‰ ÈÏB„‚e ÈÓÎÁ ¯‡Le Ï"ÊÈ¯‡‰ È¯eb È„ÈÓÏz«¿ƒ≈≈»¬ƒ«¿»«¿≈¿≈«»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈¿»ƒ

.LB„w‰ ¯‰Ê È¯ÙÒ ÌL „ÓÏÏ ‰�La(È"aL¯c ‡Ïel‰ È�È�Ú ,ÌÈ‚‰�n‰ ÈÓÚË) ¿»»ƒ¿…»ƒ¿≈…««»«¬≈«ƒ¿»ƒƒ¿¿≈ƒ»¿«¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש כז

שנתי לימוד
אב כא יום



זּוטא ְִָָאדרא שמ

כתיב, ּדא ועל דלּתּתא. דמדּבחא ּבתננא (úéùàøáאּלא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
(çאתּבּסמּותא הּניחח. מהּו הּניחח. ריח את יי' ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹוּירח

רּוח. נחת ּדינא, ְִֵַַַָָדמארי

כתיב,וּירח לא הּקרּבן ריח את הּניחח, ריח את יי' ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּדאחידן גבּוראן ּדכּלהּו הּניחח. ריח את ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻאּלא
וכּמה מתבּסמן. ּכּלהּו ּבהּו, ּדאתאחדן וכל ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָֻּבחֹוטמא,

ּדכּתיב ּכחדא, מתאחדן ÷å)גבּוראן íéìäú)ימּלל מי ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָ
מחד חֹוטמא, והאי ּתהּלתֹו. ּכל יׁשמיע יי' ְְְְְִִֵַַַָָָָָָּגבּורֹות
נּוקּבא ּבחד אּׁשין. ׁשאר כל ּדאכלא אׁשא נפק ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָנּוקּבא
דמדּבחא. ּותננא ּבאּׁשא אׁשּתכח והאי והאי ְְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָתננא.

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ימינּו עד הּמׁשנה מימי למירֹון העלּיה - ה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפרק

ּבמירֹוןא) רׁשּב"י קבר על הּתּנאים ְְְְִִִִֶֶַַַַַָהׁשּתּטחּות
‡a‡ Èa¯ ‡pz‰ ÔÓ‡p‰ B¯ÙBÒÂ È"aL¯‰ È„ÈÓÏz .‡'‚ ˜ÏÁ ¯‰Ê ‡ËeÊ ‡¯„‡ LÈ¯ ‰‡¯) «¿ƒ≈»«¿ƒ¿¿«∆¡»««»«ƒ«»¿≈≈ƒ¿»»…«≈∆

(.ÊÙ¯ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚnÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,B¯·˜ ÏÚ ÁhzL‰(·"È ˜¯t È˙a¯ ‡z˜ÈÒt ‰‡¯)„ÓÏÂ , ƒ¿«««ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«¬»«ƒ¿≈¿ƒ¿»«»ƒ∆∆¿»«

È"aL¯‰ Ba¯ ˙¯BzÓ ÌL(.Â"�˜ Ûc ‡"Á LB„w‰ ¯‰Ê ‰‡¯). »ƒ««»«¿ƒ¿≈…««»«

‡a¯ ‡iÁ Èa¯ ‡pz‰ ‡LÈc˜ ‡¯„‡ È·„e È"aL¯‰ È„ÈÓÏzÓ .··"Á LB„w‰ ¯‰Ê ‰‡¯) ƒ«¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ»««»«ƒƒ»«»¿≈…««»

(.„"ÈÌÈÓMa B˙ÏÚÓ ˙l„bÓe ÂÈNÚnÓ ¯ÈkÊ‰Â ÔB¯ÈÓa LB„w‰ Ba¯ Ôeiˆ ÏÚ ÁhzL‰ƒ¿«««ƒ««»¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬»ƒ¿À««¬»«»«ƒ
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זּוטא שמאְִָָאדרא

היינּו ּכּלא. ואׁשּתכְך קדיׁשא, עּתיקא האי ְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹואתּגלייא
çî)דאּתמר äéòùé).לְך אחטם ּותהּלתי ְְְֱִִִֶַָָָ

ואקריחֹוטמא ּומתּפׁשט. אריְך, קדיׁשא ּדעּתיקא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ּתננא וכד זעיר. חֹוטמא, והאי אּפים. ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָארְך
להאי. מעּכב ּומאן ּדינא. ואתעביד ּבבהילּו, נפיק ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָׁשרי
ואתערּו באדרא, דאמינא כמה וכּלא ּדעּתיקא. ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֹחֹוטמא

ְַַָחברייא.

אֹוקיםּובספרא סבא, המנּונא נּוקבי.ּדרב תרי הני ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
ורּוחא נייחא ּומחד ואּׁשא. ּתננא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָמחד

ּוכתיב ּוׂשמאלא, ימינא ּביּה ּדאית דכּתיב)ס"א(טבא. ְְְְְִִִִִֵָָָָָ
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זּוטא ְִָָאדרא שמב

(ãé òùåä),כתיב ּובנּוקּבא ּכּלבנֹון. לֹו æ)וריח íéøéùä øéù) ְְְְְִֵַַָָ
ּביּה. ׁשּכן ּכל הכי, בנּוקּבא ּומה ּכּתפּוחים. אּפְך ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוריח

קאמר. ְִַַָָוׁשּפיר

ּבתריּומה הּניחח הּניחח. ריח את יי' וּירח ּדאמר ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
קדיׁשא עּתיקא ּדאתּגלייא נייחא, חד ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָסטרי,
ואתּבּסמּותא נייחא הּוא ּדהאי סתימין, דכל ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסתימא
ואּׁשא תננא ּבההּוא דלּתּתא, אתּבּסמּותא וחד ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹלכּלא.
ניחח. ּכתיב סטרין, מּתרין ּדאיהּו ּובגין ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָֹדמדּבחא.

אתמר. אנפין בזעיר ְְְְִִִֵַַָֹוכּלא
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זּוטא שמגְִָָאדרא

לחד.ּתרי סּלקין ותרווייהּו ּוביׁש. טב למׁשמע אּודנין, ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַ
èé)ּדכּתיב, á íéëìî)אּודנא ּוׁשמע. אזנָך יי' הּטה ְְְְְֲִִֵַָָָָ

ּדיתעּכב ּבגין עקימין, ברׁשימין ּתלייא דיליּה, ּבגֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָלגֹו
בבהילּו, ולא מֹוחא, ּביּה ויבחין במֹוחא, לאעלא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָקלא
ׁשלימתא. בחכמתא הוה לא בבהילּו, דהוי מּלה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּדכל

ּדנטליןמאּודנין ּדגדפין, מאריהֹון ּכל ּתליין אּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
יי', אזני אקרּון הכי וכּלהּו מעלמא, ְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֻקלא

ּבהּו, é)ּדכּתיב úìä÷)הּקֹול את יֹוליְך הּׁשמים עֹוף ּכי ְְִִִִִֶַַַָ
קׁשיא, קרא האי הּקֹול, את יֹוליְך הּׁשמים עֹוף ּכי ְְְִִִֶַַַַַָָָוגֹו'.
כת דקרא ריׁשא ּדהא הכא, איּכא קֹול מאי יבהׁשּתא ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

ּובחדרי ּכתיב, ּבמּדעָך ּתקּלל, אל מלְך ּבמּדעָך ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָּגם
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זּוטא ְִָָאדרא שדמ

את יֹוליְך הּׁשמים עֹוף כי טעמא מאי וגֹו'. ְְְֲִִִִֶַַַָָָָמׁשּכבָך
קלא. הכא ליּכא והא ְֵַָָָָָָהּקֹול,

דיסּתּכלאּלא מה וכל נׁש, ּבר דחׁשיב מה כל וּדאי ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ
ליּה ּדאּפיק עד מּלה, עביד לא ְְִִִִֵַַָָָּבלּבֹוי,
דאּפיק, מּלה וההיא ּביּה. אתּכּוון לא והּוא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבׂשפוותיּה,

באוירא, ע"ב)מתּבקעא רצ"ד וטסא(ד� וסּלקא ואזלא ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָ
ליּה נטלין קלא וההּוא קלא. מּניּה ואתעביד ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָּבעלמא,
ּבאּודנֹוי. ועּייל למלּכא, ליּה וסּלקין דגדפין, ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמארי

דכתיב, הּוא ä)הדא íéøáã).ּדבריכם קֹול את יי' וּיׁשמע ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
(àé øáãîá).אּפֹו וּיחר יי' ְְְִִַַַַָוּיׁשמע

מּקּמיּובגין נׁש בר דבעי ּובעּותא צלֹותא ּכל ּכְך, ְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
מּלין לאּפקא ּבעי הּוא, בריְך ְְְִִִֵַָָָָֻקדׁשא
צלֹותא, צלֹותיּה לאו לֹון, אּפיק לא ּדאי ְְְְְִִִֵֵַָָָָּבׂשפוותיּה,
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זּוטא שמהְִָָאדרא

מתּבּקעין נפקין, ּדמּלין וכיון ּבעּותא. בעּותיּה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָולאו
מאן לֹון ונטיל קלא, ואתעבידּו וטסין סּלקין ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָּבאוירא,

לאתרא לֹון ואחיד ּבריׁשאלכתרא)נ"א(ּדנטיל, קדיׁשא, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
ְְַָדמלּכא.

וההּואמּתלת לאּודנין, נטיפא נטיף דמֹוחי, חללי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
אמר, דאּת ּכמה ּכרית. נחל àאקרי íéëìî) ְְְְְִִֵֵַַַָָ

(æéעּייל וקלא דאּודנין. ּכרּותא ּכלֹומר, ּכרית, ְְְְְְִִִַַַַָָָנחל
ּדההּוא נהרא, ּבההּוא ואׁשּתאב עקימא, ְְְְְְֲֲִִַַַַַָָּבההּוא
לביׁש. טב ּבין ואתּבחין ּתּמן, אתעּכב ּוכדין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָנטיפא.

דכתיב, הּוא ãì)הדא áåéà)ּומאי ּתבחן. מּלין אזן ּכי ְְִִִִִִֶַָָָֹ
בההּואט קלא ּדאתעּכב מּׁשּום ּתבחן. מּלין אזן עמא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּבמירֹוןד) - ּגזרֹות ּובּטּול - מינים ּבד' והּקפֹות ְְְְְְִִִִִֵַַָהׁשּתּטחּות

ı·˜Ï‡ ‰ÓÏL Èa¯ BÒÈ‚Â ,ÛÒBÈ ˙Èa‰ Ô¯Ó Ba¯Â [B¯È·B„¯B˜ ‰LÓ e�Èa¯] ˜"Ó¯‰ .‡»«««≈∆¿≈¿«»»«≈≈¿ƒ«ƒ¿……∆¿»≈

˙BÚqn‰Â ÔÈLe¯b‰ ¯ÙÒa ¯‡·Ók ,ÔB¯ÈÓÏ ‰iÏÚ‰ eÎÈLÓ‰ ,Ì˙¯e·ÁÂ ,"È„Bc ‰ÎÏ" ÏÚa««¿»ƒ«¬»»ƒ¿ƒ»¬ƒ»¿ƒ«¿…»¿≈∆«≈ƒ¿««»

[B¯È·B„¯B˜ ‰LÓ e�Èa¯] ˜"Ó¯‰Ï('‰ Ûc ,‡ÈˆÈ�ÈÂ ÒeÙc):B�BLÏ ‰ÊÂ ¿»«««≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«¿∆¿

L¯„n‰ CB˙a È�‡Â ,‰"˘ ÌÈÙÏ‡ '‰ ˙�Lae�ÁhzL�Â ,ÔB¯ÈÓa ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ È"aL¯ ƒ¿«¬»ƒ«¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»»«»¿ƒ¿ƒ¿««¿

ÌLÂ ,È˙ÙN ÈLÁ¯Ó ÔÈ„ÚÂ ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÔBÚÓL Èa¯ Ôeiˆa Ba¯˜a¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿¿«ƒ∆¿»»»»«»«¬«ƒ¿«¬≈¿»«¿»

.ÈaÏ ˙B¯È˜ CBzÓ ‰¯ˆ˜ ‰lÙz ÈzÏlt˙‰ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»¿»»ƒƒƒƒ

חודשי לימוד
לחודש כז

שנתי לימוד
אב כז יום



זּוטא ְִָָאדרא שמו

ּבבהילּו. עּייל ולא ּדאּודנין, ּבעקימּותא דנטיפא, ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָנהרא
לביׁש, טב ּבין אתּבחין ּכְך ãì)ּובגין áåéà)יטעם וחיְך ְְְְְְִִִִִֵֵַַָ

ּדיתעּכב ּבגין לאכֹול. יטעם חיְך טעמא מאי ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָלאכֹול.
ויתּבחן, יטעם ּדא ועל בגּופא, ּבבהילּו עּייל ולא ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָּתּמן,

למרירּו. מתיקא ְְִִִֵָּבין

נּוקּבאּבהאי אֹוחרנין, נּוקבין ּתליין דאּודנין, נּוקּבא ְְְְְְְֲִִִַַָָָָ
דחֹוטמא. נּוקּבא דפּומא. נּוקּבא ְְְְְְִַָָָָָּדעיינין.
עּייל אצטריְך אי דאּודנין, ּבנּוקּבא דעּייל קלא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמההּוא
אי קלא מההּוא ּדמעין. ונבעין ּדעיינין, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלנּוקבי
ּומּפקי דפרּדׁשקא, דחֹוטמא לנּוקּבא עּייל ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָאצטריְך,

דכתיב, הּוא הדא קלא. מההּוא ואּׁשא (øáãîáתננא ְְְִִֵֶַָָָָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÈË�‡Ï‚ Ì‰¯·‡ Èa¯ .·(.'· ‰�È˜ ÛBÒ ,ÌÈÎBa ÏB˜ B¯ÙÒa)È¯BnÓ ÈzÚÓMM ‰Ó :·˙Bk «ƒ«¿»»««¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈«∆»«¿ƒƒƒ

¯‰a ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ È"aL¯‰ Ôeiˆ ÏÚ Ì˙BÈ‰a ‰"‰ÏÊ [B¯È·B„¯B˜ ‰LÓ e�Èa¯] ˜"Ó¯‰»«««≈∆¿≈ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»»«»¿«
.ÔB¯ÈÓƒ

˙lÙz ÌL Ïlt˙‰Â ,ÔB¯ÈÓa ˙Bkq‰ ‚Á ‚‚Á Ï‡¯NÈ ÏL Ôa¯ ÛÒBÈ ˙Èa‰ Ô¯Ó .‚»»«≈≈«»∆ƒ¿»≈»«««À¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«
,LB„w‰ ¯‰Ê ÌL e„ÓÏÂ ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡e‰ ÌÈLB„w‰ ÌÈ�eiv‰ ÌÈ�ÈÓ '„a ÌL ÛÈw‰Â ,‚Á‰∆»¿ƒƒ»¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»…««»
‡e‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡a) È¯Lz 'Î 'Ê ÌBÈÏ ¯B‡a ,¯Ó‡ ˙L¯t ÌÈ¯LÈÓ „Èbna ·˙kL BÓk¿∆»«««ƒ≈»ƒ»»«¡…¿¿ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈

:B�BLÏ ‰ÊÂ „Èbn‰ ÂÈÏ‡ ‡a (˙BkÒ „ÚBn‰ ÏÁc '‰ ÏÈÏ≈¿…«≈À»≈»««ƒ¿∆¿

ÒÁ ÂÈ�t ÏÚ ÔBz˜ BÏ CÙL ‡Ó‚c ˙e‰ ‡Ï e˙‡c ÌÈÓLb ‡‰Â ,'eÎÂ EnÚ '‰ .„ƒ¿¿¿»¿»ƒ¿»…««À¿»»«ƒ«»»«
ÌBÏLÂ(Ë"Ó ·"Ù ‰kÒ ‰‡¯)ÌÎ˙‡¯˜Ï eÁÓN B�·e È"aL¯Â ,ÌÎÈ¯·c eÏa˜˙� ‰a¯c‡ , ¿»¿≈À»«¿«»ƒ¿«¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆

חודשי לימוד
לחודש כז

שנתי לימוד
אב כח יום



זּוטא שמזְִָָאדרא

(àéואי יי'. אׁש ּבם וּתבער אּפֹו וּיחר יי' ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָוּיׁשמע
וגזר ּומּליל דפּומא, לנּוקּבא קלא ההּוא עּייל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאצטריְך,

דאּודנין.גזרין)נ"א(מּלין קלא מההּוא ּכּלא קלא. מההּוא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּכּלא. מּניּה ואתרּגיׁש ּגּופא ּבכל תלייא)ס"א(עּייל כמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

ּדא על מּלֹוי. ּדנטיר מאן זּכאה אּודנא. בהאי ְְְְִִַַַַָָָָָָָּתלייא
ãì)כתיב, íéìäú)מּדּבר ּוׂשפתיָך מרע לׁשֹונָך נצֹור ְְְְְִִֵֵֶַָָ

ְִָמרמה.

אתּכלילןהאי ּובׁשמיעה ׁשמיעה. ביּה קרי אּודנא ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ
ּדכּתיב, ּביּה, אתּכליל חכמה מֹוחי. (íéëìîאיּנּון ְְְְִִִִִֵֵָָ

(â àלעבּדָך אמרונתּת דאּת ּכמה ּבינה, ׁשֹומע. לב ְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָ
(â à ìàåîù).עבּדָך ׁשֹומע ּכי çé)ּדּבר á íéëìî)ׁשֹומעים ּכי ְְִִִֵֵֶַַַ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
'„a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Ï ÌzÙw‰L ÔÂÈk ‡l‡ ,Ì‰Ï CeÓq‰ ¯Ùk·e Ì˙¯ÚÓ ÏÚ ¯‰f‰ ÌÎ˙B¯˜aƒ¿¿∆«…««¿»»»«¿»«»»∆∆»≈»∆ƒ«¿∆¿«ƒ∆¿»»¿
,˙¯Á‡ ÌÚt ÌÈÙÈwÓ Ì˙ÈÈ‰ el‡Â ,e‡·e ÌÈn‰ e¯¯BÚ˙� ,ÌÈn‰ ÏÚ ˙Bv¯Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ�ÈÓƒƒ«»ƒ¿««««ƒƒ¿¿««ƒ»¿ƒ¡ƒ∆«ƒƒ«««∆∆
‰Î¯a ÈÓLb e‡a Ck È�tÓe ,ÏbÚÓ‰ È�BÁ ÈÓÈa BÓk ÌÏBÚÏ ÌÈ‡a ÌÈÓLb ·¯ eÈ‰»…¿»ƒ»ƒ»»¿ƒ≈ƒ«¿«≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈¿»»

.Ì‰ÈÏÚ ¯˙BÈ eÙÈwz ‡lL È„k ,ÌÈÙeˆ ¿̄ƒ¿≈∆…«ƒ≈¬≈∆

eÙÈw˙Â eÎÏ˙Â ,ÌÈÓL‚Ï C¯ËˆÈ ÌÏBÚ‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÎ„Èa Ëe˜� ‰È‰È ‰Ê ÏÏÎe (‰¿»∆ƒ¿∆»¿∆¿∆»¿«∆»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈¿¿«ƒ
e�Ú˙Â ÌÈ¯kÊp‰ ÌÈ˜Ècv‰ È�eiˆ‚"Á LB„w‰ ¯‰fa Ìb ‰‡¯ (Ë"� Ûc ‚"Á) LB„w‰ ¯‰fa ‰‡¯) ƒ≈««ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈«…««»«¿≈««…««»

(‡"Úk ÏÚÂ .e�Ú˙Â ÌÈÓÚt 'Ê Ì˙B‡ eÙÈwz ¯eav‰ ÏÚ ‡B·z ‡lL ‰¯ˆ Ï(ÌL). ¿«»»»∆…»««ƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈»»

e„ÈÓ˙zLÎe ,‰ÊÏ CeÓq‰ B‡ Ì˙¯ÚÓ ÏÚ ¯‰f‰ ÌÎ˙B¯˜a „‡Ó ÌÈÁÓN Ì‰ Èk eÚ„e¿ƒ≈¿≈ƒ¿…ƒ¿¿∆«…««¿»»»«»¿∆¿∆«¿ƒ
.ÌL ÔiÚ ,'eÎÂ ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ¯ ÌÎÏ eÏbÈ Ôk(Â"Ù Ûc ·"Á LB„w‰ ¯‰Ê ‰‡¯) ≈ƒ»»∆»ƒƒ»ƒ¿«≈»¿≈…««»«

חודשי לימוד
לחודש כז

שנתי לימוד
אב כט יום



זּוטא ְִָָאדרא שמח

ּכּלא)אנחנּו. תליין אמר,(ּובהני דאּת ּכמה ã)ּדעת, éìùî) ְְְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָֹ
אמרי. וקח ּבני á)ׁשמע éìùî)הא אּתְך. תצּפֹון ּומצֹותי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

ּובעּותין צלֹותין תליין אּודנא ּבהאי ּבאּודנין תליין ְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹכּלא
ּדכּתיב, הּוא הדא דעיינין. èé)ּופקיחא á íéëìî)'יי הּטה ְְְְְִִִִֵַַָָָָ

ּתלייא. ביּה כּלא הא ּוראה. עיניָך ּפקח ּוׁשמע ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹאזנָך

לבר,ּבהאי נפקין ּדלא עּלאין, רזין ּתליין אּודנא, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
סתימין דרזין ורזא לגֹו. עקימא היא ּכְך ְְְְְֲִִִִִִָָָָָּבגין
כניׁש אּודנא ּדהאי ּובגין רזין. מגּלה לההּוא ווי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּביּה,
לאיּנּון רזין גּלי לא לֹון, נטיל דלגו ועקימּותא ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָרזין,
הדא עקימין. ּדלא לאיּנּון אּלא ּבארחייהּו, ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּדעקימין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÌL e„ÓÏÂ ,‰�La ÌÈÓÚt ÔB¯ÈÓÏ eÏÚ ¯Bc‰ B˙B‡aL Ï‡¯NÈc ‡Ú¯‡ ÈÙÈwz („«ƒ≈«¿»¿ƒ¿»≈∆¿«»¿ƒ«¬«ƒ¿»»¿»¿»

.‰‡lÚ ‰·eL˙a ÌLÙ� Ôew˙Ï ÈÎ·a ÌaÏ eÎÙL L„wa ÌL .¯‰fa È"aL¯‰ È¯Ó‡Ó««¿≈»«¿ƒ«…«»«…∆»¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»

˙B¯B‰Ë ˙B¯Ó‡ ÂÈ˙B¯Ó‡a ÌÈ˜ÒBÚÂ È"aL¯ Ôeiˆ Ïˆ‡ ÌÈ·ÈL˜Ó ÌÈ¯·Á ˙BÈ‰a (‰∆¡¬≈ƒ«¿ƒƒ≈∆ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»¬»¿

e�˜Úˆ ,e�ÈÎa Ìb e�·LÈ ÌL ,‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓe ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰�La ÌÈÓÚt e�k¯„k¿«¿≈«¬«ƒ¿»»≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»«¿«»ƒ»«¿

eÈ‰ Ì˙B¯B„a ÂÈ¯·ÁÂ È"aL¯ CÈ‡ e�˙B‡¯a ,e�È˙B‚‡L ÌÈnk eÎziÂ e�aÏ ˙e¯È¯Óaƒ¿ƒƒ≈«ƒ¿««ƒ«¬≈ƒ¿≈≈«¿ƒ«¬≈»¿»»

Ï˜ ,ÔÈ˜f�a ‡Ó¯b eÈ‰ ‡Ï ÌÈ˜Ècv‰ Ì˙B‡Â ,e�ÈÚLt ·¯ ÏÚ ÌÈÎB·e ÌÈ��B‡Â ÌÈ¯ÚËˆÓƒ¿«¬ƒ¿¿ƒƒ«…¿»≈¿»««ƒƒ…»¿»»¿ƒ»ƒ«

.ÌÈÏÙÎa ¯ÚËˆ‰Ïe ˙Bk·Ï e�Ï LiL ,ÌÈÓ¯Bb‰ e�Á�‡L e�Ï ¯ÓÁÂ.(B˙Óc˜‰a ÌÈ„¯Á‰) »…∆»∆¬«¿«¿ƒ∆≈»ƒ¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬≈ƒ¿«¿»»

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אב ל יום



זּוטא שמטְִָָאדרא

דכתיב, äë)הּוא íéìäú),להֹודיעם ּובריתֹו ליראיו יי' סֹוד ְְְְִִִִִֵָָָ
מּלין. ונטילי ארחֹוי ְְְְִִִֵֵַַָּדנטלי

לֹוןואיּנּון ועיילין מּלין נטלי ּבארחייהּו, ּדעקימין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ
וכל לאתעּכבא. אתר ּבהּו ולית ְְְְְְְֲִִִֵַָָָּבבהילּו,
מּלין ּדנפקין עד ּביּה, מתּפּתחין אחרנין, ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָנּוקבין
ׂשנּואי דרא, חּייבי אקרּו ואּלין ּדפּומא. ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָּבנּוקּבא
קטיל ּכאיּלּו ּתנן, דילן ּבמתניתא הּוא. בריְך ְְְְְְְִִִִִַָָָָָדקּודׁשא
קרא, בחד וכּלא זרה. לעבֹודה ּפלח ּוכאּלּו ְְְְְְֲִִַַָָָָָָֹּגּוברין,

èé)ּדכּתיב, àø÷éå)על תעמֹוד לא ּבעּמָך רכיל תלְך לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹ
דקרא, ריׁשא האי על ּדעבר מאן יי'. אני רעָך ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּדם

ּכּלא.ּכאיּלּו על עבר ְִַַָָֹ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙�La ÔÚÈÂÂ ¯ÈÚa ÚqÓ ˙¯b‡‰ Òt„�) ÔB¯ÈÓÏ ‰ÏÚ LB„w‰ ÌÈiÁ‰ ¯B‡‰ Ìb (Â«»««ƒ«»»»¿ƒƒ¿«»ƒ∆∆«»»ƒƒƒ¿«

Ï‡¯NÈ ı¯‡a ·"˜˙ ˙�La BnÚ ÚÒpL B„ÈÓÏzÓ „È ·˙k ·zÎÓ ‡ˆÓpL (‚"ˆ¯˙∆ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ«¿ƒ∆»«ƒƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈

.ÌÈLB„w‰ ˙BÓB˜nÏ«¿«¿ƒ

ּגדֹולהה) ׂשמחה ׁשם ויׂשמח למירֹון לעמר ּבל"ג יעלה יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדר
ÔkL ÏÎÂ .‰ÏB„b ‰ÁÓN ÁÓNÈ ÌLÂ B¯·˜ ÏÚ ÁÓNÏ CÏÈ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ¯c Ì‡ .‡ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈≈≈ƒ¿…««ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿»∆≈

.‰ÂˆÓ ‡È‰L ,˙B‡t‰ ÁÈpÓe B�a L‡¯ Ál‚nL ‰�BL‡¯ ÌÚt ‡e‰ Ì‡,ÌÈ„ÈÒÁ ˙�LÓ) ƒ««ƒ»∆¿«≈«…¿«ƒ«≈∆ƒƒ¿»ƒ¿«¬ƒƒ

(¯i‡ ˙ÎqÓ«∆∆ƒ»

חודשי לימוד
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זּוטא ְִָָאדרא שנ

כתיב,זּכאה ּדעלייהּו ּדצּדיקּייא, àé)חּולקיהֹון éìùî) ְְְְִִֵַַַַָָָָָ
ּדהא וּדאי, רּוח נאמן דבר. מכּסה רּוח ְְְֱֱֶֶֶַַַַַַָָָָונאמן
ּכְך ּובגין אׁשּתליף, קדיׁשא עּלאה מאתר דלהֹון ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָרּוחא
דמּגּלה ההּוא אֹוקימנא, ּדא וסימן אקרּון. רּוח ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָנאמן
דמלּכא מּגּופא איהּו לאו ּדנׁשמתיּה, ּבידּוע ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָרזין,
ּדרזא מאתר ולא רזא, ּביּה לית ּכְך ּובגין ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָקדיׁשא.
בגּופא אתּדּבקא לא נׁשמתיּה, ּתיּפּוק וכד ְְְְְִִִֵַַָָָָהּוא.
ווי נׁש, בר לההּוא ווי הּוא. אתריּה לא ּדהא ְְְְְֵַַַַַַָָָָדמלּכא,
ּדמכּסין ּדצּדיקּייא, חּולקיהֹון זּכאה לנׁשמתיּה. ווי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָליּה,

הּוא. בריְך ּדקּודׁשא עּלאין רזין ׁשּכן ּכל עּלאיןרזין, (רזין ְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָָ

קדיׁשא) כתיב,ּדמלּכא ñ)עלייהּו äéòùé)צדיקים ּכּולם ועּמְך ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָ
ארץ. יירׁשּו ע"א)לעֹולם רצ"ה (ד� ְְִֶָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּולהחטיאֹוו) לכֹופֹו יכֹול תנ"י ׁשּׁשמֹו הש"ד ּכי לבד הּצּיּון על ילך ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹלא

.‡ÏL B‡ BlL Ôeiv‰ ÏÚ CÏÈ ‡lL ,ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌL ˙BÈ‰a elÙ‡L ¯‰fÈƒ»≈∆¬ƒ∆¡»«¬»ƒ«¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆∆
.B‡ÈËÁ‰Ïe BÙBÎÏ ÏBÎÈ È"�˙ BÓML „"˘‰ Èk ,¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰È ‡Ï Ì‡ Bc·Ï B�a¿¿«ƒ…ƒ¿∆«ƒ»ƒ∆¿»¿¿«¬ƒ

ÌL „ÓÏÏ B�a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â È"aL¯ È¯·˜ ÏÚ CÏÈ ‡lL „Á‡ Ì„‡Ï ¯È‰Ê‰ È¯BÓ .·ƒƒ¿ƒ¿»»∆»∆…≈≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ∆¿»»¿ƒ¿…»
È�a ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó ¯‡La ÔkL ÏkÓe ,ÌL CÏÈÏ Ì„‡ È�a ÌÈÏÈ‚¯L ÌÈÓÈa elÙ‡ È„ÈÁÈ¿ƒƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈»»≈≈»ƒ»∆≈ƒ¿»¿∆≈¿≈

.ÌL ÌÈ·LBÈ Ì„‡.(ÌÈ„ÈÒÁ ˙�LÓ ,Â"Ï„ ÔpÁ˙‡Â ˙L¯t ˙BÂˆn‰ ¯ÚL) »»¿ƒ»«««ƒ¿»»««∆¿««ƒ¿«¬ƒƒ

לעמרז) ּבל"ג ּבמירֹון הם הּצּדיקים ונׁשמֹות מעלה ׁשל הּפמליא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
ÌÚt ‰È‰ ,ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ÌÈiÁ‰ ¯B‡‰ ¯ËÚ Ôa ÌÈiÁ Èa¯ LB„w‰ ·¯‰ .‡»««»«ƒ«ƒ∆»»»««ƒ¿»≈»≈»≈»»««
ÌÈÏBÚL ¯‰‰ ˙ÈzÁ˙Ï ÚÈb‰Â ÔB¯ÈÓÏ ‰ÏÚLÎe ,Â"˙ ˙Ùˆ L„w‰ ¯ÈÚ ‰t ‡Ïel‰a „Á‡∆»¿ƒ»…ƒ«…∆¿»¿∆»»¿ƒ¿ƒƒ«¿«¿ƒ»»∆ƒ

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ב יום



זּוטא שנאְִָָאדרא

ּדבּוסמא.אנּפֹוי, ּתקרֹובין על(ּכּלהּו)ּכתרין סהדּותא ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻ
תליא. בהּו סהדּותא ּדהא ּדאמינא, ְְְֲֲֵַַַַָָָָמה
דבּוסמא, תקרֹובי הני אבל סהדּותא. ּתליא ְְְְְֲֲֲֵֵַַַָָָָָֹּובכּלא
סהדּותא ואיּמא. לאּבא סהדּותא וסּומקא, ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָחּוורא
דילן במתניתא והא לֹון. ואחיד ּדירית ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָָלאחסנא
ואתּכלילן לסּומקא, חּוורא בין ּפרסי ּכמה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָאֹוקימנא,

ּדחּוורא. בסטרא ּכחדא ְְְֲִִֵַָָָָּביּה

ההּואּכד חפּייא דעּתיקא, דחּוורא מנהירּו אתנהיר ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָ
ּוכד אׁשּתכח. בנהירּו וכּלהּו סּומקא. על יןחּוורא ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ

å)ּכתיב, øáãîá),סגיאין חּייבין וכד אליָך. ּפניו יי' יאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
בכּלא סגירּותא אׁשּתכחת ּבעלמא, ּדינין ְְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹּתליין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰ÚB� ‰È‰ C¯c‰ ÏÎÂ ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚÂ ÂÈ„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰Â ¯BÓÁ‰Ó „¯È È"aL¯‰ ÔeiˆÏ¿ƒ»«¿ƒ»«≈«¬¿»»∆«»»¿««¿»¿»«∆∆»»∆
ÏÎÂ ,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ˙·‰ÏL L‡ ÌB˜ÓÏ ,Ò�Î� ÏÙM‰ È�‡ ÔÎÈ‰ ,˜ÚBˆÂ ‰Ó‰·kƒ¿≈»¿≈≈»¬ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÓN ÁÓN ‰È‰ ‡Ïel‰‰ ˙Ú·e ,‰nL ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL� ÏÎÂ ,‡Î‰ ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt»«¿»∆«¿»»»¿»ƒ¿««ƒƒ»»¿≈«ƒ»»»»≈«ƒ¿»

.ÌL ÔiÚ ,‰ÏB„b.(ÌÈÎÏÓ „B·k ÛBÒa ˙Ùˆ „"·‡‚ ¯ÈÏÚ‰ Ï‡eÓL Èa¯) ¿»«≈»«ƒ¿≈∆ƒ«¬«¿»¿¿¿»ƒ

.ÔBÚÓL Èa¯c ‡Ïel‰Ï eL�k˙‡Â e˙‡Â eÏÚ ‡Ï˜ eÚÓL .·(Â"ˆ¯ Ûc ‚"Á LB„w‰ ¯‰Ê) »¿»»»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿«ƒƒ¿…««»«

¯ÓÚÏ ‚"Ï ÌBÈa ÔB¯ÈÓÏ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ˙B··¯ ˙BaÏ ˙¯¯BÚ˙Ó ‰�La ‰�L ÈcÓ .‚ƒ≈»»¿»»ƒ¿∆∆ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿«»…∆
.(‡LÈc˜ ‡ËeÊ ‡¯c‡‰ ÛBÒ :Â"ˆ¯ ‚"Á LB„w‰ ¯‰Ê)…««»»ƒ¿»»«ƒ»

˙Ó È"aL¯ ˙¯ÈËÙa ÈÚÈ·¯‰ ÛÏ‡ ˙�La C¯Úa Ê‡ ‡ˆiL ‰Ê ÔBÈÏÚ ÏB˜ .„¯¯BÚ ∆¿∆∆»»»¿≈∆ƒ¿«∆∆»¿ƒƒƒ¿ƒ««¿ƒƒ¿≈
Ïk ÔÈÏBÚ ˙BÈ‰Ï ‰�La ‰�L ÈcÓ Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡ ˙B··¯ ˙BaÏ ¯¯BÚÓe Ò�Î�Â ,ÌBi‰ „BÚ«¿ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ƒ≈»»¿»»ƒ¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ג יום



זּוטא ְִָָאדרא שנב

כלּבעלמא)ס"א( וחפא ּבאנּפין, אתּפׁשט וסּומקא נ"א(. ְְְְְְְְִִַַָָָָָָָ
ּכתיבעל) ּוכדין ּבדינא. אׁשּתכח ּכּלא ּוכדין חּוורא. ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

(ãì íéìäú).רע ּבעֹוׂשי יי' כתיבּפני קנאה èð)(ּבגדי äéòùé)ּבגדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָ

בכּלא.נקם) הּוא סהדּותא ּדא ּובגין תלייא, בהאי וכּלא ְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹֹ

מצּפאןּכמה גווני, להני מחפאן תריסין מארי וכּמה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכּלהּו עלמין ּכל גווני, נהירין ּכד גווני. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻלהני
גוונא. בההּוא אתחזּו ּכּלא חּוורא, דנהיר ּבזמנא ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹּבחדּו.
גוונא. בההּוא אתחזּו הכי כּלא בסּומקא אתחזי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹוכד

לאתחזאה,ּבאּלין דיקנא ׁשארי ּדבּוסמא, ּתקרֹובין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ּבתקרֹובא וסליק ונחית דאּודנין, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָמריׁשא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
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זּוטא שנגְִָָאדרא

ׁשּפיר. יאה ּבתּקּונא ּדדיקנא, אּוכמין ׂשערין ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָּדבּוסמא,
עּלאה ּדדיקנא דרבּות מׁשחא ׁשּפיר. ּתּקיף, ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָּכגיּבר
ונהיר. אתחזי, אנפין דזעיר דיקנא ּבהאי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָּדעּתיקא,

וכדׁשּפירּו אׁשּתכח. תּקּונין ּבתׁשעה דיקנא, ּדהאי ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ
ּדדיקנא נביעין עׂשר ּדתלת דרבּות, ְְְְְְֲִִִִִִַַָָמׁשחא
עׂשרין אׁשּתכחּו דיקנא, ּבהאי נהיר קדיׁשא ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּדעּתיקא
סבא ויׂשראל ּכּלהּו. מתּברכין ּוכדין ּתּקּונין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָֻּותרין

וסימן, בהאי, çî)מתּברכא úéùàøá).יׂשראל יברְך ּבָך ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
קד באדרא אֹוקימנא דא, ּדדיקנא ּתּקּונין יׁשא,ּכל ְְְְִִִִִִַָָָָָָָ

בעינא והכא אּתקנּו. קדיׁשא ּדעּתיקא מתיּקּונין ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָֻּדכּלהּו

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּבעמרח) ל"ג יֹום ְֶַַָֹֻקדּׁשת

L‡ Ë‰Ïa ¯Ó‡ ¯ÓÚa ‚"Ïc ‡¯Ùˆa B˙ÏÈ·Ë ˙Úa Ú"ÈÊ ˜ÒÈÏ‡wÓ Ì‰¯·‡ Èa¯ .‡«ƒ«¿»»ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«»…∆»«¿««≈
.ÌBi‰ ˙M„˜ ÈÏÚ Ïa˜Ó È�È¯‰ L„…̃∆¬≈ƒ¿«≈»«¿À««

ּבעמרט) ּבל"ג ּבנרֹות להרּבֹות ׁשּנֹוהגין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָֹטעם
¯Ó‡ ,‡LÈc˜ ‡¯„‡a ‡e‰‰ ÌBia ÔÈÊ¯ ‰l‚Ó ‰È‰Lk ÔBÚÓL Èa¯ .‡(·"Ú ‡"ˆ¯ Ûc) «ƒƒ¿¿∆»»¿«∆»ƒ««¿ƒ¿»«ƒ»»««

‰‡l‚Ï ‡�ÈÚa ‡zL‰Â :B�BLÏ ‰ÊÂ‡Ï ‡ÓBÈ È‡‰Â ,'eÎÂ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c dÈn˜ ÔÈÊ¯ ¿∆¿¿«¿»»ƒ»¿«»»»ƒ«≈¿¿»¿ƒ¿¿«»…
‰ˆ¯ .Ï"ÎÚ ,‡ÓÈÈ˜ È˙eL¯a ‡c ‡ÓBÈ Ïk ‡‰c ,‡¯Á‡ ‡ÓBÈk dÈzÎe„Ï ÏÚÈÓÏ ˜Á¯˙Èƒ¿«≈¿≈«¿¿≈¿»«¬»¿»»»»ƒ¿ƒ«¿»»»

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ה יום



זּוטא ְִָָאדרא שנד

ּבלא למיעל ּבגין תּמן, אתּגלי דלא מה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָלגּלאה,
ּדדיקנאכּסּופא. מתיּקּונין דכּלהּו אֹוקימנא ּדדיקנא ּתּקּונין כל (הא ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָָֻ

קדיׁשא). באדרא אֹוקימנא קדיׁשא ְְִִִִִַַַָָָָָָעּתיקא

נפקׁשיתא קדמאה, ּתּקּונא אקרּון. תׁשעה איּנּון, ְְְִִִִִַַָָָָָָ
ּובטׁש דקרדינּותא, בּוצינא ניצֹוצא ְְִִִַַַָָָָההּוא
אּודנין, ּדעל קֹוצין מּתחֹות דריׁשא, ׂשערא ְְְְְֲִִִִֵַַָָּבתחֹות
הא דפּומא. ריׁשא עד דאּודנין ּפתחא מּקּמי ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָונחית
כד אּלא אׁשּתכח, לא קדיׁשא מעּתיקא דא ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָתּקּונא
ההּוא מּניּה ותלייא קדיׁשא, ּדעּתיקא מּזלא ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָנגיד

דחכמתא אתמּׁשכא)חסר(מּבּועא איּמא ּכד , ְְְְְִִַַַָָָָָ
איּמא נקיט חּוורא ההּוא דכיא, ּבאוירא ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָואתּכלילת

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰pt˙iL e�È‰ ,CMÁ˙‰Ï ÌBi‰ ¯B‡Ï ˙eL¯ ‰È‰ ‡ÏÂ B¯B‡a C¯‡˙Ó ÌBi‰ ‰È‰L ¯ÓBÏ«∆»»«ƒ¿»≈¿¿…»»¿¿«¿ƒ¿«≈«¿∆ƒ¿«∆

ÌÈLnLÓe ÌÈÏËa ˙B¯B‡‰ Ïk Èk ‰¯BÈ ‰ÊÂ ,˙eL¯ ÔBÚÓL Èa¯ BÏ Ô˙pL „Ú ,ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»«∆»««ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ»»¿≈ƒ¿«¿ƒ

,ÌÈ˜ÈcvÏ Êe�b‰ ¯B‡ da Ê�‚� ¯L‡ ‡˙È¯B‡c ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÊ¯ e�È‰ ,·BË Èk ¯B‡‰ Ï‡∆»ƒ«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿»¬∆ƒ¿«»«»««ƒƒ

ÌBi‰ ¯B‡ Ôk ÏÚ .da Êe�b‰ ¯"B‡a ÌÈ¯È‡Ó Ìp‰ ‡˙È¯B‡c ÔÈÊ¯a ÌÈ�È·n‰ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ»¿ƒƒ»«»»«≈«

a¯Ó ‰Ê ¯e·Úa .ÔBÚÓL Èa¯ ÏL B˙„e˜t ¯ÓLÂ C¯‡˙Ó ‰È‰ ‡e‰‰.‡e‰‰ ÌBia ¯B‡ ÔÈ «»»ƒ¿»≈¿»«¿»∆«ƒƒ¿«¬∆«¿ƒ««

(¯ÎNNÈ È�a)¿≈ƒ»¿»

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ו יום



זּוטא שנהְִָָאדרא

בדא,)חסר( ּדא ואתאחד ונפקת, עאלת וניצֹוצא ,ְְְְְְֲִִַַַָָָָָ
ּתּקּונא. חד ְְִִִַַָָואתעבידת

מּקּמיוכד חד ואתּכּסיא ּדא, על דא סּלקא אצטריְך ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ
נּוקמין. למעּבד חד אצטריְך, ּכּלא ּכְך ּובגין ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹחדא.
מלּכא, דוד דיקנא להאי תאיב האי ועל לרחמא. ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָוחד

ּדאֹוקימנא. ְְְִָָּכמה

רבווןּבהאי ׁשיתא אׁשּתכחּו, תּקּונין תׁשעה ּדיקנא ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָ
ׁשיּתא ואּלין ּגּופא. ּבכל ּומתּפּׁשטין ּבהּו, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָּדתליין
ּתלת דבּוסמין. ּתקרּובא דתחֹות ּבׂשערי ּתליין ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָדתליין,
דדיקנא, ּוביקירּותא סטרא. מהאי ּותלת סטרא, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָמהאי
ּבאיּנּון ּותרין בׂשפוון, לעיּלא חד אחרנין. ּתלת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּתליין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּבעמר ל"ג ׂשמחת - ו ְִֶֶֶַַָֹּפרק

ּבעמרא) ּבל"ג העֹולמֹות ּבכל וחדוה לׂשמחה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹהּטעם
'· ,ÁÒt ÈÓÈ Ì‰Â ,Ú"¯ È„ÈÓÏz e˙Ó ‡Ï Ôe�Áz Ì‰a ÌÈ¯ÓB‡ ‡lL ÌÈÓi‰ Ïk .‡»«»ƒ∆…¿ƒ»∆«¬…≈«¿ƒ≈¿≈¿≈∆«

·"Ï e¯‡L� Ôk Ì‡Â ,ÌÈÓÈ Ê"È Ïk‰ CÒa ,˙B˙aL 'Ê ,ÔÂÈÒ Á"¯c '‡Â ,¯i‡ Á"¯„ ÌÈÓÈ»ƒƒ»¿ƒ»«»¿««…»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¬

.‚"l‰ ÌBÈa ÌÈÁÓN Ôk ÏÚÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ e˙Ó Ì‰aL ,Ë"Ó ¯tÒÓ „Ú ÌÈÓÈ(Ï"È¯‰Ó) »ƒ«ƒ¿«∆»∆≈««¿ƒƒ¿«≈¿≈ƒ¿«««¬ƒ

„Ú ,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ·"Ïa e˙Ó ‡·È˜Ú Èa¯ È„ÈÓÏ˙c ,·˙k ÌÈÙeˆ ˙Ù� ¯Ùqa .·«≈∆…∆ƒ»«¿«¿ƒ≈«ƒ¬ƒ»≈¿¿≈«¿ƒ»«

ÌBÈ ‡e‰ ¯ÓÚa ‚"ÏÂ ,ÌÈ�Èc‰ e˜zÓ�Â ,Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ‰È‰L ¯ÓÚa ‚"Ïa È"aL¯ ˙nL∆≈«¿ƒ¿«»…∆∆»»»«¬∆»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ¿«»…∆

.Úe„ik ,ÌBi‰ „Ú B˙ÁÓNƒ¿»«««»«

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ז יום



זּוטא ְִָָאדרא שנו

מּכאן ּתלת ׁשיּתא, הני וכל טּבּורא. עד ּדתליין ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָׂשערין
מּכ ׂשעריוּתלת ּבאיּנּון ּכּלהֹון, ותליין אתמּׁשכן אן, ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֻ

ּגּופא. ּבכל ּומתּפּׁשטין ְְְְְִִַָָָָדתליין

מּכּלהּו,ּובגין יּתיר דדיקנא ּביקירּו איּנּון תלתא ּדהני ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָֻ
ּדכּתיב, קדיׁשא. ׁשמא ּבהּו ÷çé)ּכתיב íéìäú)מן ְְְְִִִִִַָָ

אירא. לא לי יי' יּה, במרחב ענני יּה, קראתי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹהּמצר
מאתר יּה, קראתי הּמצר מן באדרא, ּדאֹוקימנא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָוהא

אתר ּדהּוא לאתּפּׁשטא, ּדיקנא רחיקדחיק)ס"א(ּדׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
הּוא. ׁשּפיר אּודנין, ְִִִֵַַמּקּמי

אמרּובספרא הכי סבא, ייבא רב דבי ּדאגדּתא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ
עּלאה, מחסד דדיקנא ּדׁשירּותא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָואֹוקים,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
"הּלּולא"ב) ּבׁשם ּפטירתֹו יֹום נקרא לּמה ְְְִִִֵַַָָָָָטעם

ÔË˜ „ÚBÓa .‡(:‰"Î Ûc)È˜� LÙ� ÂÈÏ‡ ‡B·a ÁÓNÂ NN ˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡˙È‡ ¿≈»»«ƒ»≈¬»»¿»≈«¿≈»∆∆»ƒ
˜ÈcˆÂ(‰"Ï¯ Ûc '‡ ˜ÏÁ LB„w‰ ¯‰Ê)‰ÁÓNÂ ÔBÈÏÚ „eÁÈ ‰ÏÚÓÏ LÈ ¯ÓÚa ‚"Ï ÌBÈ·e ¿«ƒ…««»≈∆«¿«»…∆≈¿«¿»ƒ∆¿¿ƒ¿»

ÔB‰a Ôe¯hÚÓc ÔÈLÈc˜ ÔÈ¯ËÚa eÁÓNiL ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓt Ïk ÔÈ�nÊÓe ,‰‡ÏÙÓ ‰a «̄»À¿»»¿«¿ƒ»»«¿»∆«¿»∆ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«¿¿
LB„w‰ ¯‰fa ·˙kL BÓk ,È"aL¯Ï(Á"È¯ ‡"Á),˜ÁˆÈ Èa¯Ï ˜ÁˆÈ Èa¯c de·‡ ¯Ó‡L ¿«¿ƒ¿∆»««…««»∆»«¬»¿«ƒƒ¿»¿«ƒƒ¿»

˙B�a ‰�È‡¯e ‰�È‡ˆ ¯Ó‡ z‡c ‡Ók ,dÈ¯B˙t Ôw˙Ó ‡‰z ÔBÚÓL Èa¯c ‡a¯ ‡Ïel‰a¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿¿≈¿«≈»≈¿»¿«¿»«¿∆»¿∆»¿
.BaÏ ˙ÁÓN ÌBÈ·e B˙p˙Á ÌBÈa Bn‡ Bl ‰¯hÚL ‰¯ËÚa ‰ÓÏL CÏna ÔBi ƒ̂«∆∆¿……»¬»»∆ƒ¿»ƒ¿¬À»¿ƒ¿«ƒ

‡L„e˜ „eÁÈ ‰È‰È ‰ÓLp‰ d˙B‡ È„È ÏÚL È�tÓ ,‡Ïel‰ ‡¯˜� B˙¯ÈËt ÌBÈ .·¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆«¿≈»«¿»»ƒ¿∆ƒ¿»
.‰lÎÂ Ô˙Á ,dÈz�ÈÎLe ‡e‰ CÈ¯a(‡a ˙L¯t ‰nÁ‰ ¯B‡) ¿ƒ¿ƒ¿≈»»¿«»««»»»«…

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ח יום



זּוטא שנזְִָָאדרא

èë)ּדכּתיב, à íéîéä éøáã)והגבּורה הּגדּולה יי' לָך ְְְְְְִִַַָָָ
ותׁשעה ׁשארי, והכי הּוא, וכּלא וגֹו'. ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוהּתפארת
ׁשארי, הכי אּודנין, ּומּקּמי ּבדיקנא, ותליין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאתמּׁשכן
ּכמה אחרא, באתר אּלא מתקּיימין לא ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָוקּיּומא

ְְִָדאֹוקימנא.

קדיׁשא.וכד מּזלא אתּגלייא לרחמי, עלמא אצטריְך ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
אנּפין, דזעיר יּקירא ּדבּדיקנא תּקּונין הני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָוכל
מתחּזייא לדינא, אצטריְך וכד מׁשּתכחי. רחמי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻּכּלהּו
לאיּנּון ּדיׂשראל, לׂשנאיהֹון נּוקמין עבּדין ּוכדין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּדינא,

להּו. ע"ב)ּדעקין רצ"ה ּבאיּנּון(ד� דדיקנא, יקירּו ּכל ְְְְְְִִִִָָָ
תליין. בהאי ּדכּלא מּׁשּום אינהּו, ּדתליין ְְְְְְְִִֵַַַַָָָֹׂשערי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
,dÈÏÈc ‡Ïel‰ ÌBÈ ‡e‰ Èk ,Ú"ÈÊ È"aL¯ „B·ÎÏ ‰ÁÓN ‰a¯È ¯ÓÚa ‚"Ï ÌBÈ .‚«»…∆«¿∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ»ƒ≈
ÌÈNÚÓe ,‰"‰ÏÊ ÈÂl‰ ‡"¯‰ÓÓ ‰NÚnÓ Úe„ik ,‰Ê ÌBÈa eÁÓNiL ‡e‰ B�Bˆ¯L Ú„B�Â¿«∆¿∆ƒ¿¿¿∆«»«ƒ«¬∆«≈ƒ«¬ƒ
ÏÈÏa „enl‰ ˙BNÚÏ ‚‰BpL ÈÓ LÈÂ .ÈLÈc˜ Ô�a¯ ÌMÓ ÌÚ„�Â e�ÚÓL ¯L‡ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¬∆»«¿»≈»≈ƒ≈«»»«ƒ≈¿≈ƒ∆≈«¬«ƒ¿≈
.‰ÙÈ ‰�Ó ‡e‰Â ‡ËeÊ ‡¯„‡Â ¯‰fa ÌÈ¯fÙÓ‰ È"aL¯ ÈÁ·L „ÓÏÏ ‰¯NÚ Èa ¯ÓÚÏ ‚"Ï«»…∆≈¬»»ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ«¿À»ƒ«…«¿ƒ¿»»¿»»»»

.(‚"Î ˙B‡ 'Á ÔÓÈÒ) Úaˆ‡a ‰¯BÓ ,L„w‰ ˙„B·Ú)¬««…∆∆¿∆¿«ƒ»

מקום לאותו העליון מעולם בא הוא הרי חכם, תלמיד של חידושים האומרים
Ú"ÈÊ ·ÂË‰ Á"È¯‰Ï ÌÈÈÁÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ·Â(˙Á ˙Î¯ÚÓ)ÌÈ˘Â„ÈÁ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ :·˙Î ,

ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ï ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚÓ ‡· ‡Â‰ È¯‰ ,ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚ· ¯·Î˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Ï˘
˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ(‡"Ú Î"¯ Û„ ÒÁ�Ù ˙˘¯Ù '‚ ˜ÏÁ)‰Â‰„ ‡Ï˜ „Á ÂÚÓ˘ :Ï"ÊÂ ,

‡˜È„ˆ„ ¯˙‡ ÏÎ„ Ô�È�˙„ ,ÂÎÈÈ·‚ Â‰È‡„ ,¯È‡È Ô· ÒÁ�Ù È·¯Ï ¯˙‡ ÔÂ�Ù ¯˙‡ ÔÂ�Ù ,¯Ó‡

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול ט יום



זּוטא ְִָָאדרא שנח

קׁשיׁשיןּכל ּכּלהּו אנפין, דזעיר דדיקנא ׂשערי הני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻ
ּבׁשעתא לדינין, אכּפיין ּדכּלהּו מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִִַַַָָֻּתּקיפין,
ּבהאי קרבא, לאגחא ּבעא וכד אתּגלי. קדיׁשא ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָּדמּזלא

אתחז ּוכדיןּדיקנא קרבּיא. נצחן מארי ּתּקיף, כגּבר י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
ּדאגליׁש. מאן ואגליׁש ּדמריט, מאן ְְְְְִִִִַַָָָָמריט

ּבׁשעתאהני תניינא, זמנא מׁשה אמרן תּקּונין, ּתׁשעה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ
ּגב על ּדאף רחמי. ּכּלהּו לֹון לאהדרא ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֻּדאצטריְך
תלייא ּבכּוונא הׁשּתא, אמרן לא ּתּקּונין ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָּדתליסר
אּלא לאדּכרא, תּקּונין ּבהני ייעּול לא ּדהא ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמּלתא,

דכתיב, הּוא הדא ליּה. ואדּכר אתּכּוון, (øáãîáבמּזלא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
(ãéדאקרי ההּוא יי'. ּכח מאן יי'. כח נא יגּדל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹועּתה

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰ÈÏ È˙‡Â ¯˙‡ ‡Â‰‰Ï „È˜Ù ,‡ÓÏÚ ‡Â‰‰· Â‰È‡ „Î ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÈÏÓ ‰È· ˘„Á˙‡

ÈÏÓ ÔÈ¯Ó‡„ ¯˙‡ ‡Â‰‰· ‡˙„ÁÏ ,ÔÈ�¯Á‡ ‡ÈÈ˜È„ˆ ‰ÈÂÂ‚· Ô‡¯˘ „Î ÔÎ˘ ÏÎÂ ,‰È·‚Ï

ÔÈÏ‡ ÁÎ˘‡Â ,‰È¯˙‡Ï „˜ÙÓÏ ¯È‡È Ô· ÒÁ�Ù È·¯ È˙‡ ‰Â‰„ ‡„ ‡�ÂÂ‚Î ,‡˙ÈÈ¯Â‡„

¯È‡È Ô· ÒÁ�Ù È·¯„ ‰ÏÓ ‡Â‰‰ ÔÈÓ„˜ÏÓÎ ˘„Á˙‡Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈÏÓ ÔÈ˙„ÁÓ ‡ÈÈ˜È„ˆ

.‰ÈÓ˜

‡Â‰˘ ,¯È‡È Ô· ÒÁ�Ù È·Ï ÌÂ˜Ó Â�Ù ¯ÓÂ‡ ‰È‰˘ „Á‡ ÏÂ˜ ÂÚÓ˘ :¯‰ÂÊ‰ ÌÂ‚¯˙

ÌÏÂÚ· ‡Â‰˘Î ,‰¯Â˙ È¯·„ Â· ˘„ÈÁ ˜È„ˆ‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·„ ,Â�„ÓÏ˘ ,Â�ÈÏˆ‡ ‡·

‡Â‰‰[ÔÂÈÏÚ‰]ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ï „˜ÂÙ[‰Ê‰ ÌÏÂÚ·]Â˘˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÂÈÏ‡ ‡·ÂÌÈ˜È„ˆ Â· ÔÈ¯

¯È‡È Ô· ÒÁ�Ù È·¯ ‡· ‰�‰ ‰Ê ÔÈÚÎ ,‰¯Â˙ Ì˘ ÌÈ„ÓÂÏÂ ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡ ˘„˜Ï ÌÈ¯Á‡

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול י יום



זּוטא שנטְִָָאדרא

דא, ּדחיּלא סתימין. דכל סתימא קדיׁשא, ְְְְִִִִִַַָָָָָָָמּזלא
ואדּכר דא, מׁשה ּדאמר וכיון ּתלי. מּמּזלא דא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּונהירּו
ּדתליין תּקּונין, תׁשעה הני אמר ּביּה, ואתּכּוון ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּדא,
ּדינא. יׁשּתכח ולא כּלהּו, ּדינהירּו ּבגין אנּפין. ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֻּבזעיר

ּתלי. במּזלא כּלא ּדא ְְֵַַָָָָָֹועל

ׂשעריהאי ׁשראן כד לאתעראלאתערבא)ס"א(ּדיקנא ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
מארילאתארכא)נ"א( ּכגיּבר ּתּקיף כגיּבר אתחזי , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ

מעּתיקא ּדרבּות מׁשח נגיד דיקנא, ּבהאי קרבין. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָנצח
אמר, דאּת ּכמה ÷âì)סתימאה. íéìäú)על הּטֹוב ּכּׁשמן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

אהרן. זקן הּזקן על יֹורד ְֲֵַַַַָָָֹֹהראׁש

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰¯Â˙ ¯·„ Â˙Â‡ ˘„Á˙�Â ‰¯Â˙ È¯·„ ÔÈ˘„ÁÓ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÂÏ‡ ‡ˆÓÂ ,ÂÓÂ˜Ó „Â˜ÙÏ

.Ô‡Î ÂÈ�ÙÏ ˘„Á˙Ó ‰˙Ú ,¯È‡È Ô· ÒÁ�Ù È·¯ ,ÌÈ�ÙÏÓ ¯Ó‡˘

˙Â„ÈÓ˙· Â¯ÙÒ „ÓÂÏ ‰È‰˘ È�ÙÓ ,„Á‡ ÏÈˆ‰ ˘Â„˜‰ ÍÈ˘Ï‡‰

ıÚÂÈ ‡ÏÙ ¯ÙÒ· ·˙Î(··Â„ Í¯Ú)„Ó˘ ‰È‰ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ ÌÈ¯ÙÒ· ·Â˙Î :Â�Â˘Ï ‰ÊÂ

‰È‰˘ ‰·ÈÒ È�ÙÓ ,‰ÎÈÙ‰‰ ÍÂ˙Ó „Á‡Ï ÏÈˆ‰Â ,ıÈ˜‰· Ï"Ê ÍÈ˘Ï‡ Ó"¯‰ÂÓ ‰Ï‚�Â

.Ï"ÎÚ ,˙Â„ÈÓ˙· Â¯ÙÒ „ÓÂÏ

¯Á‡ ÌÈ�LÂ ÌÈÓÈ CÈ¯‡‰Â ˙eÎÏn‰ ·¯ÁÓ Ïv�Â Ò� BÏ ‰NÚpL ¯Á‡Ï È"aL¯ .Ê«¿ƒ¿««∆«¬»≈¿ƒ«≈∆∆««¿¿∆¡ƒ»ƒ¿»ƒ««

˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Èk ,‰ÁÓN ÌLÏ B˙¯ÈËt ÌBÈ eÚ·˜ ÏvpL Òp‰ ¯ÎÊÏ ÔÎÏ ,‰¯Êb‰ Ïehaƒ«¿≈»»≈¿≈∆«≈∆ƒ«»¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¬≈«¿

.Bq�a ÌÈ¯ÈkÓe ÌÈÚ„BÈ B¯·˜ ÏÚ ‰nL ÌÈ‡aLÎe ,‰¯e·˜Ï e�z� ‡ÏÁ"B‡ ‰È¯‡ ÌL ˙"eL) …ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ»»«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿ƒ≈«¿≈

.(„"È ÔÓÈÒƒ»

חודשי לימוד
לחודש כח

שנתי לימוד
אלול יא יום



זּוטא ְִָָאדרא שס

סּומקיןאּלין ּכּלהּו וׂשפוון ׂשפוון, על חפיין לא ׂשערי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּדכּתיב, ä)ּכוורדא. íéøéùä øéù).ׁשֹוׁשּנים ׂשפתֹותיו ְְְְִִִִַַָָ
ּגבּור מרחׁשן ׂשפווןׂשפוון ּבאיּנּון חכמּתא. מרחׁשן ה, ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָָ

ּתליין ׂשפוון מאּלין ּומֹותא. חּיי ּוביׁש, טב ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּתליין
ׂשפוון, אּלין מרחׁשין ּדכד ּדאתערּותא, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמאריהֹון

למגזר ּכּלא דינין,(מארי)מתערין ּבּתי ּבכל ּדינא, ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּכְך) ּובּגין ּבהֹון, ּדכּתיב,(ּדמדֹוריהֹון עירין. ã)ּדאקרּון ìàéðã) ְְְְְְִִִִִִֵָָ

וגֹו'. ּומאמר ּפתּגמא עירין ְְְִִִִֵֵַַָָּבגזרת

אמר,מאי דאּת ּכמה תנינן דאגדּתא, ּבספרא עיר. ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
(çë à ìàåîù)ּדלא לאיּנּון ּדינין ּדמתערין ערָך. ְְְְְֲִִִִִִֶַָָויהי

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
טֹובג) יֹום הּוא הּספירֹות ּגמר הּוא החמיׁשי ּבּׁשבּוע ה' יֹום ׁשהּוא לעמר ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹל"ג

Ë"Ó ‡i¯ËÓÈb 'Ê ÌÈÓÚt 'Ê Ì‰Â 'B‚Â ‰ÏB„b‰ '‰ EÏ„ ˙BcÓ 'Êa ÔÈÎÈÏÓÓ e�‡ .‡»«¿ƒƒ¿ƒ¿¿«¿»¿¿≈¿»ƒƒ«¿ƒ»
Ì‰ ‰�L ˜"˙ CÏ‰Ó ÌÈiÁ‰ ıÚ ˜¯ Ì‰ ˙Bcn‰ L¯LÂ ,˙Bcn‰ ¯e¯a Ï„b ÈÙÏ ,‰cÓƒ»¿ƒ…∆≈«ƒ¿…∆«ƒ≈«≈««ƒ«¬«»»≈
‡e‰ ¯·k '‰‰ Úe·Ma '‰ ÌBÈ ‡e‰L ¯ÓÚa ‚"Ïa ÔÎÏ ,‰lkÂ Ïk Ck ¯Á‡Â .˙BcÓ '‰ƒ¿««»»¿«»»≈¿«»…∆∆«»««¿»
„eÁi‰Â 'eÎÂ È"� ˜ÁˆÈ ÈÂÏ Èa¯ ·¯‰ È¯BnÓ ÈzÚÓL ‰Êk ,·BË ÌBÈ ‡e‰ ˙B¯ÈÙq‰ ¯Ób¿««¿ƒ»∆»«¿ƒƒƒ»««ƒ≈ƒƒ¿»¿¿«ƒ

.˙BÚe·La(È"Á Ôewz ÛBÒ ÌÈ�ewz‰ ÏÚ Le¯t Ï‡¯NÈ ¯B‡) ¿»ƒ¿»≈≈««ƒƒƒ

˙L¯t ÛBÒ ÈÂÏ ˙M„˜ ,¯‰a ˙L¯t Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú LB„w‰ ¯ÙÒa ˙eÎÈ¯‡a ‰‡¯ .·¿≈«¬ƒ¿≈∆«»¬«ƒ¿»≈»»«¿«¿À«≈ƒ»»«
‡È�z‰ ÏÚaÓ Á"‡„ ¯ecÒ ,‡ˆiÂ(‚"Ï ¯ÚL). «≈≈ƒƒ««««¿»«««

ּבל"גד) יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי עם ּביחד ׁשרקדּו החרדים ּובעל מהאריז"ל נֹורא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָמעׂשה
ֶָֹּבעמר

˙È·a LnLÓ ‰È‰ ,‡"ÚÈÊ CÈLÏ‡‰Â È"¯‡‰Â ÛÒBÈ ˙Èa‰ ÔÓÊa ‰È‰L "ÌÈ„¯Á‰" .‡«¬≈ƒ∆»»ƒ¿««≈≈¿»¬ƒ¿»«¿ƒ»»¿«≈¿≈
Úa L¯„n‰e‰e˜ÈÊÁ‰Â B˙M„˜e B˙e�B‡b ÌˆÚÓ Ú„È ‡Ï LÈ‡Â ,Â"˙ ˙Ùˆ L„w‰ ¯È «ƒ¿»¿ƒ«…∆¿»¿ƒ…»«≈…∆¿¿À»¿∆¡ƒ

חודשי לימוד
לחודש כט

שנתי לימוד
אלול יב יום



זּוטא שסאְִָָאדרא

מארי ּדאיּנּון אּלין מתערין ּכְך ּבגין לעיּלא, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָאתרחימּו
ברחמי(ּדכּלהּו)ּלהּו)ס"א(ּדבבּו, גווני בתרי ּדא ּכל ועם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ

ורחמי. ּדינא וקּדיׁש עיר אקרּון ּדא ועל ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָודינא,

רּוחאּובאּלין אתּפתח. כד פּומא אתחזי ׂשפוון, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
אלף ּכמה מתלּבּׁשין ּביּה ּפּומא, מן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָדנפיק
מהימני. נביאן ּביּה מתלּבּׁשין אתּפּׁשט, וכד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָורבבן.
ּפּומא, מן נפקין מּלין ּכד אקרּון. יי' פה ְְְְְִִִִִֶַָָָֻוכּלהּו
אלפין סרי תמני לכּלהּו מתנהרין ּבׂשפוון, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָֻּומתרחׁשין
אֹורחין ּבתמניסר כחדא, ּכּלהּו ּדמתקּטרין עד ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֻעלמין,

ּדאׁשּתמֹודען. ְְְְְִִִָּוׁשבילין,

דא,וכּלא לפּומא רברבן(ּבּדא)מחּכאן ממּלל ּבליׁשן ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ
כתיב, ּדא ועל בעּוטרא. דטיהרא (øéùּבקיטרא ְְְְְְְֲִִִַָָָָ

(ä íéøéùäּכמה חּכֹו. מאי וּדאי. ממּתּקים ממּתּקים, ְְְִִִִַַַַַָָָחּכֹו

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÌÚ È"¯‡‰ ‰nL eÈ‰Â ,ÔB¯ÈÓa ¯ÓÚa ‚"Ïa B˙BÈ‰a ˙Á‡ ÌÚt ,ÌÈÓ˙Â ËeLt LÈ‡Ï¿ƒ»¿»ƒ««««ƒ¿¿«»…∆¿ƒ¿»»»»¬ƒƒ

.‡Ïel‰‰ „B·ÎÏ ·¯ ÔÓÊ Ì‰nÚ „˜¯Â ‡i¯·Á‰««¿«»¿»«ƒ»∆¿««ƒ¿«ƒ»
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אמר, ãì)דאּת áåéà),מחמּדים וכּלֹו לאכֹול. יטעם וחיְך ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָֻ
מתּתקנן, ּומייא אׁשא ּומים. ויאן)ס"א(אׁש ויאןמתּדּבקין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ּכחדא. מתחּברן גווני ּדהא ְְְְְֲִִֵַַַָָָּבצּיּורֹוי,

אחה"עחּכֹו, גלידין ּבעטרֹוי ּדמתּגּלפן רׁשימן, ּבאתוון ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָָ
מלכין, ּדטריד א', á)ּבּגרֹון. ìàéðã),מלכין ּומהעּדה ְְְְְִִִֵַַַַָָ

ּכביׁש ועטיר, וסליק ונחית, ּדטריד ח', מלכין. ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּומהקם
לנּוקּבא, סטיר דאימא, יניקה ה' ּברּוחא. גליד ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָּבאּׁשא
קּדיׁשא, דקרּתא ּבתיאּובתא רּבא, לנּוקּבא ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָאתּפּׁשט

אמר, דאּת ּכמה בדא. ּדא אתרין íéøéùäּדמתקּטרי øéù) ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
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(ãּגליפא דטיפסא, טיהרא ע' הּלבֹונה. ּגבעת הּמֹור ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהר
לרּוחין לסטרֹוי מתאחדן, ּדענפין רהיטין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָבׁשיפסא,

ְִִּגליפין.

אּליןוהא אתעּטרּו מלּכא, ּדׁשלמה דאתוון ּברזי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
דאּת ּכמה ּבחיְך גיכ"ק ּבארּבע, ארּבע ְְְְְְְֵַַַַַַַָָאתוון

לאכֹול, יטעם וחיְך å)אמר áåéà)מּבלי ּתפל היאכל ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּוכתיב וגֹו'. áì)מלח äéòùé).ׁשלֹום הּצדקה מעׂשה והיה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

(èé íéìäú).'וגֹו ּומתּוקים רב ּומּפז מּזהב ְְֱִִִִֶַָָָָָהּנחמדים
וּדאי. ְִַָמתּוקים

אסהדנאּדוד וגֹו'. ּבהם נזהר עבדָך ּגם אמר, מלּכא ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
לאטעאה ּדלא בהּו, אזּדהרנא יֹומאי ּדכל ְְְְְְְְִַַַָָָָָָָעלי
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ּבמערּתא מלּכא, עטרי ּדעטירנא חד יֹומא ּבר ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָבהּו,
אּפּותיא מתלהטא דאּׁשא בּוצינא וחמינא ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָדמרֹוניא,

יֹומאּדמערּתא)נ"א(דמרֹוניא מההּוא ואזּדעזענא. , ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
יֹומאי. ּכל לֹון ׁשביקנא ולא ּבהּו, בדעּתאי ְְְְְְְִִַַָָָָָָָָאזּדהרנא
וטעים דמלּכא, ּבמּתיקא ּדאזּדהר מאן חּולקיּה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָזּכאה

ּכתיב, ּדא על כדקחזי. ãì)ּבהּו íéìäú)כי ּוראּו טעמּו ְְְְֲֲִִִֵַַַָ
ּוכתיב וגֹו'. יי' è)טֹוב éìùî).'וגֹו בלחמי לחמּו לכּו ְְְְְְְֲִִַַָ

ואּדרין,אתּפׁשט אכסדרין ואתמּליין בדעת, ּדכּורא ְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ
ּבכל ואתּפׁשט ׁשרי, דגּולּגלּתא ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָמריׁשא
ניצֹוצא אתּדבק מאחֹורֹוי, ּובכּלא. ּודרֹועֹוי מחדֹוי ְְְְְֲִִֵַַָָָֹּגּופא,

ואּפיק ולהטא דקרּדינּותא, ע"א)ּדבּוצינא רצ"ו (ד� ְְְְְֲִִִַַַָָָ
ּונהירּו סטרֹוי, מּכל סתימא חדא, ּונחיתּו)ס"א(ּגלּגלּתא ְְְְְְִִִִִַָָָָָֻ
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דדכּורא. ּבסטרֹוי ואתּדּבקת ּבּה, ּגליפן מֹוחי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּדתרי
אתקרי ּכְך ä)ּבגין íéøéùä øéù)ּתקרי אל תּמתי, יֹונתי ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ

וּדאי. תאֹומתי אּלא ְִִֶַַָָָָתּמתי

גווניׂשערֹוי ּביּה כלילן גווני)ס"א(ּדנּוקּבא בּגֹו ,גווני ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָ

æ)ּכדכתיב, íéøéùä øéù).ּכארּגמן ראׁשְך ודּלת ְְְְִִֵַַַָָָֹ
נּוקּבא ואתּפּׁשטת ּגבּוראן, ּבחמׁש ּגבּורה ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָאתקטר

דדכּורא. ּבסטרֹוי ואתּדּבקת ְְְְְְְְִִִִַַָָָבסטרהא,

עּמיּהעד לאתחּברא ואתיאת מּסטרֹוי. ּדאתּפרׁשא ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
חד מתחזיין מתחּברן וכד ּבאּפין. ּגּופאאּפין ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָ

פלג אתחזי ּבלחֹודֹוי, ּדכר אֹוליפנא, מהכא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמּמׁש.
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.ÔBÚÓL Èa¯Ï(ÌÈ¯Ó‡ ÈËewÏ B¯ÙÒa LËÈ¯ÊÚnÓ „Èbn‰) ¿«ƒƒ¿««ƒƒ∆¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈¬»ƒ

חודשי לימוד
לחודש כט

שנתי לימוד
אלול יז יום



זּוטא ְִָָאדרא שסו

ּכחדא, מתחּברן וכד נּוקּבא. וכְך רחמי. וכּלהּו ְְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָֻּגּופא,
ּכד הכא, אֹוף הּוא. והכי מּמׁש, ּגּופא חד כּלא ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹאתחזי
ועלמין ּגּופא, חד הּוא ּכּלא ּבנּוקּבא, אתחּבר ְְְְְְִִַַַָָָָָֹּדכר
מתּברכן. ׁשלים מּגּופא כּלהּו ּדהא בחידּו, ְְְְְְְִִִֵָָָָֻֻּכּלהּו

ë)רזא,והיינּו úåîù)הּׁשּבת יֹום את יי' ּברְך ּכן על ְְְֵֵֶַַַַַָָָָ
ּגּופא בחד ּכּלא אׁשּתכח ּדהא ְְְְְְִֵַַַַָָָֹויקּדׁשהּו.
ואׁשּתכח ּבמלּכא, אתדּבקת מטרֹוניתא ּדהא ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָׁשלים,
יֹומא. ּבהאי מׁשּתּכחין ּברכאן ּכן ועל חד. ְְְְְִִִֵַַַַָָָָּגּופא
פלג אקרי ונּוקּבא, ּדכר אׁשּתכח ּדלא מאן ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּומהכא,
אּלא וחסירא, פגימא במּלה ׁשריא ּברכתא ולית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּגּופא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ּברּוחאח) רּוחא ְְְִַָָאתּדּבקּות

¯·c‰L ,ÌÈ�BÓ„w‰ È¯·cÓ ÌÎÁÂ ‡pz ÌeL È¯·c ÌÈ„ÓBlLk ÌÈ�B¯Á‡‰ ˙B¯Bca .‡«»«¬ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«»¿»»ƒƒ¿≈««¿ƒ∆«»»
ÒÈ�ÎÓe ˜a„Ó ÂÈ¯·c ¯a„Óe „ÓBl‰ („nÏÓ) Ì„‡‰Â ,BlL ÔÈÁn‰Â ˙eiÁ ‡e‰ ‡e‰‰««¿«…ƒ∆¿»»»¿À»«≈¿«≈¿»»¿«≈«¿ƒ
B˙B‡ ‰iÁÓ CÎÏe ,‡Áe¯a ‡Áe¯ ˙e˜ac˙‡ ‡¯˜� ÌÈ¯eac‰ CB˙Ï BlL ÔÈÁÓe ˙eiÁ«…ƒ∆¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿«∆

e¯Ó‡ CÎlL ,ÌÈ¯·c‰a ˙eiÁ‰ ÒÈ�ÎnL(.Êˆ ˙BÓ·È)¯LÙ‡L ,¯·wa ˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙN ∆«¿ƒ««¿«¿»ƒ∆¿»»¿¿»ƒ¿»¿«∆∆∆∆¿»
¯e·˜ ‡e‰ ÌL ˜Ècv‰ È¯eac Èk ,ÌÈ˜Ècv‰ È¯·˜ ÏÚ ˙eÁhzL‰ ˙�ÈÁa ‰Ê Èk ¯ÓBÏ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿≈««ƒƒƒƒ≈««ƒ»»
˙eiÁ‰ CB˙Ï BlL ÔÈÁn‰Â ˙eiÁ‰ ÌÚ BÒ�k‰a „ÓBl‰ ‰ÊÂ ,¯eÓ‡k ,BlL ˙eiÁ‰ ÔeÓËÂ¿»««∆»»¿∆«≈¿ƒ»¿ƒ««¿«…ƒ∆¿««
˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙNÂ ‡Áe¯a ‡Áe¯ ˙e˜ac˙‡ ‡¯˜� ,ÂÈ¯·„a ÔÓhL ˜Ècv‰ ÏL ÔÈÁÓe…ƒ∆««ƒ∆»«ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿»¿
BÊ ‰�ÈÁa ˙‡¯˜�Â .ÌÈÓB¯Ó ÈÊ�‚a B˙ÓL� ·BË ÌL ÏÚa‰ È¯·cÓ ‰Ê Ú„Bpk ,¯·wa«∆∆«»∆ƒƒ¿≈«««≈ƒ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש כט

שנתי לימוד
אלול יח יום



זּוטא שסזְִָָאדרא

ּופלּגּות מּלה, בפלּגּות ולא ׁשלים, ּבמּלה ׁשלים, ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָבאתר
לעלמין. אתּברכן ולא לעלמין, אתקיים לא ְְְְְְְְְִִִִִָָָָָָָָמּלה

אֹוקימנאנֹוי והא הּוא. דדכּורא מּנֹוי ּכּלא ְְְְְִִִָָָָָֹּדנּוקּבא,
נּוקּבא מהאי חברייא. ּביני ואׁשּתמֹודען ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמּלי,
והיא ּתבין, ּובּה ינקין, מּנּה ּדלתּתא. איּנּון ּכל ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָמתאחדן
וכל לגּופא, אם דאחרא ּכמה לכּלהּו. אם ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֻאתקריאת

מּנּה מּנּה)ס"א(ּגּופא גנּתא וכל אםלגנּתא האי ּכְך ינקא. ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
ּדלתּתא. אחרנין ְְְֲִִַַָָֻלכּלהּו

æ)ּכתיב, éìùî)חכמה אית אּת. אחתי לחכמה אמֹור ְְְְֱֲִִִַָָָָָֹ
חכמה אתקרי נּוקּבא, והאי חכמה, ְְְְְְְִִֵַָָָָָואית

כתיב, ּדא ועל אחרא לגּבי éù)(çזעירא íéøéùä øאחֹות ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰iÁÓ CÎÏe ,„ÓBl‰ ÌBi‰ ¯ÈkÊÓe „ÓBlL Ì‰È¯·c Ô‰L ÌÈ˜Ècv‰ È¯·˜ ÏÚ ˙eÁhzL‰ƒ¿«¿«ƒ¿≈««ƒƒ∆≈ƒ¿≈∆∆≈«¿ƒ««≈¿»¿«∆

.˜Ècv‰ B˙B‡ ÏL ÔÈÁÓ(˙aL ˙ÎqÓ LÈ¯ ÌÈ�ÈÚ ¯B‡Ó) …ƒ∆««ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»

,˜Ècv‰Ï ˙eiÁ ¯¯BÚnL ,¯·wa ˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙN B¯ÓB‡ ÌLa ¯·c ¯ÓB‡Lk .·¿∆≈»»¿≈¿ƒ¿»¿«∆∆∆¿≈«¿««ƒ
.‰f‰ ÌÏBÚa ¯„k ÈÂ‰c ,ÌÈÓÏBÚ EÏ‰‡· ‰¯e‚‡ eL¯cL e�È‰Â ,¯Bc‰Ï ·LÁ� Ôk ÏÚÂ¿«≈∆¿»¿«¿«¿∆»¿»»¿»»¿»ƒ«¬≈¿»»»«∆

(˙B„ÏBz ˙L¯t ˙¯ËÙ‰ ,‰LÓ ÁÓNÈ)ƒ¿«∆«¿»«»»«¿

הדדיןט) נׁשיקין ּגֹורם רׁשּב"י ּתֹורת ּכׁשר אדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָלּמּוד
‡pz‰ ˙‡ ˜LB� ‡e‰Â B˙B‡ ˜LB� ‡pz‰ Ê‡ ,‡pz‰ ˙¯Bz „ÓBÏ ¯Lk Ì„‡Lk .‡¿∆»»»≈≈«««»»««»≈¿≈∆««»
˙�ÈÁa È„È ÏÚ e‰ÊÂ ,¯·wa ˙B··Bc Ì‰È˙BzÙN ¯Ó‡pL BÓk ‡pz‰Ï ÏB„b ‚e�Úz Ì¯B‚Â¿≈«¬»¿««»¿∆∆¡«ƒ¿≈∆¿«∆∆¿∆«¿≈¿ƒ«

Î e�Áe¯a ÌÁe¯ ˜ac˙� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰˜ÈL�.'e(·"È ÔÓÈÒ '‡ ˜ÏÁ Ô"¯‰BÓ ÈËewÏ) ¿ƒ»¿«¿≈∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ≈¬«≈∆ƒ»

חודשי לימוד
לחודש כט

שנתי לימוד
אלול יט יום



זּוטא ְִָָאדרא שסח

בגלּותא דא ּדהא וגֹו'. לּה אין וׁשדים קטּנה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָלנּו
אבל אתחזי קטּנה וּדאי קטּנה, לנּו אחֹות ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָאתמׁשְך.
דנטיל ׁשלימּו היא ּדהא היא, וסּגיאה היא, ְְְְְְִִִִִִַָָָָָרברבא

דכּתיב, ּכמה כּמגּדלֹות.(íù)מּכּלא. וׁשדי חֹומה אני ְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹ
ּדאיּנּון ּכּמגּדלֹות, לכּלא. לינקא איּנּון מליין ּדהא ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹוׁשדי,

עּלאה. מאיּמא ּדנפקי רברבין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָנהרין

ּבירּותאּתּו ּוׂשמאלא, בימינא ּדכּורא ְְְְְִִִַָָָָָָאתּפׁשט
תפארת. אקרי אתחּברּו, גווני וכד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָדאחסנא.
ותּקיף, רברבא, אילנא ואתעביד ּגּופא, ּכל ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָואתּתּקן

ויאה, ã)ׁשּפיר ìàéðã),ּברא חיות תטלל ּתחֹותֹוהי ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּדרֹועֹוי ביּה. לכּלא ּומזֹון ׁשמיא, עֹופי ידּורון ְְְְְְִֵֵַַָָָָֹּובענּפֹוהי
מיתה ּבׂשמאלא וחסד, חּיים ּבימינא ּוׂשמאלא. ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָָימינא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
eÁÈ¯ÙÈ e�È˜Ï‡ ˙B¯ˆÁa '‰ ˙È·a ÌÈÏe˙L .·(·ˆ ÌÈl‰z)ÌÈÏe˙'L ˙B·z ÈL‡¯ . ¿ƒ¿≈¿«¿¡…≈«¿ƒ¿ƒƒ»≈≈¿ƒ

e�Á�‡ ÌÈLw·Óc ,È‡ÁB'È ¯'a ÔBÚÓ'L ˙B·z ÈL‡¯ ‡e‰L ,È"·˘ ˙B·z ÈL‡¯ '‰ ˙È·'a¿≈»≈≈∆»≈≈ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¬«¿
ÌÏBÚa '‰ ˙È·a ÌÈÏe˙M‰ ÂÈ¯·ÁÂ È"aL¯ ÏL ‰M„w‰ ˙B¯b‡c BÓL C¯a˙È ‡¯Ba‰Ó≈«≈ƒ¿»«¿¿ƒ¿«¿À»∆«¿ƒ«¬≈»«¿ƒ¿≈»»
,e�È˜Ï‡ ˙B¯ˆÁa Ì‰L '‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Ó ÌÈ„ÓBÚ‰ Ô˙B‡Ï ,e�È˜Ï‡ ˙B¯ˆÁa ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿¡…≈¿»»¿ƒ≈»ƒ≈∆≈¿«¿¡…≈

.e�ÎB˙a eÚÈÙBÈÂ eÁÈ¯ÊÈ ,eÁÈ¯ÙÈ ,„‚pÓ ÌÈ„ÓBÚ Ôk ,˙Èa‰ È�ÙÏ ¯ˆÁ‰ BÓk(Ï‡˜ÊÁÈ È¯·c) ¿∆»≈ƒ¿≈««ƒ≈¿ƒƒ∆∆«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆¿≈

לעׂשֹותי) ּבעמר ל"ג ּבכל נהג אמן, עלינּו יגן זכּותֹו טֹוב ׁשם הּבעל נכד מּמעזיּבּוז ּברּוך ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹרּבי
הּקדֹוׁש הּזהר ספרי ְִִֵַַַָֹסּיּום

‰�LÂ ‰�L ÏÎa ‚‰� ,ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ·BË ÌL ÏÚa‰ „Î� Ce¯a Èa¯ Èa¯‰ .‡»«ƒ«ƒ»∆∆«««≈¿»≈»≈»≈»«¿»»»¿»»
È„Èa ¯‰f‰ ¯Ùq‰ Á˜Ï Ìeiq‰ ¯Á‡Â ,LB„w‰ ¯‰f‰ È¯ÙÒ ÌeiÒ ˙BNÚÏ ¯ÓÚa ‚"Ï ÌBÈa¿«»…∆«¬ƒƒ¿≈«…««»¿«««ƒ»««≈∆«…«ƒ≈

חודשי לימוד
לחודש כט

שנתי לימוד
אלול כ יום



זּוטא שסטְִָָאדרא

אכסדרין ּכל ואתמליין ּבדעת, אתּתּקן מעֹוי, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָּוגבּורה.
ּדכּתיב, ּדאמינא, ּכמה ãë)ואּדרין, éìùî)חדרים ּובדעת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
ְִָיּמלאּו.

ּבינייהּוּתּו ּומתאחדן ׁשֹוקין. ּבתרין ּגּופא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָאתּפׁשט
מׁשחא ּדכל דדכּורא. ּביעי ּותרין ּכּוליין, ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָתרין

וחילא ּדכל(ּדדכּורא)ּורבּות אתּכנׁש, ּבהּו ּגּופא, ּדכל ְְְְְְְְִִֵַָָָָָ
אּמה. בפּום ּכּלא וׁשריין נפקין. מּנהֹון ּדנפיק, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹחּיילין

צבאֹות, אקרּון ּכְך ּכּלאּובגין וׁשריין אתּכנׁש, ּבהּו ּגּופא, (ּדכל ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ

נפקי) מּנהֹון ּדנפיק, חּיילין ּדכל צבאֹות, אקרּון ּכְך ּובגין אּמה. ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָבפּום

צבאֹות. והֹוד, נצח יהו"ה. ּתפארת, והֹוד. נצח ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹואיּנּון
צבאֹות. יהו"ה ּכְך ְְְִָָָֹּובגין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰¯Bz‰ ˙ÁÓOÓe ÌBi‰ ˙ÁÓOÓ ‰M„˜c ÔÈ„ew¯ È¯Á‡Â ,˙BÚL ‰nk „˜¯Â BL„˜˜L� »¿¿»««»»¿«¬≈ƒƒƒ¿À»ƒƒ¿««ƒƒ¿««»»«

"CÈÓ ËÒ�Ú˜ ec Ôe‡ ,CÈc ÔÚ˜ CÈ‡" ,ÔBLl‰ ‰Êa ¯Ó‡Â ¯‰f‰ ¯ÙÒ ˙‡ BL„˜ ÈÙa¿ƒ»¿∆≈∆«…«¿»«¿∆«»ƒ∆ƒ∆¿¿ƒ
.[È˙B‡ ¯ÈkÓ ‰z‡Â ,E˙B‡ ¯ÈkÓ È�‡ :Le¯Èt](ÌÈ‚‰�n‰ ÈÓÚË) ≈¬ƒ«ƒ¿¿«»«ƒƒ«¬≈«ƒ¿»ƒ

ואחדיא) מאה חּיים" עץ "ּפרי הּקדֹוׁש ּבּספר וׁשנה למד מּזידיטׁשֹוב איזיק יצחק ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָרּבי
ְִָּפעמים

¯L‡ Ï‡¯NÈ ÈÙÏ‡Ï ÌÒ¯ÙÓe Ú„B� ‡Ï‰ Ì‚Â ,¯tÒÈ ÈÓ B˙l‰z ,BÁ·L ¯tÒÏ ‰p‰ƒ≈¿«≈ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿«¬…«¿À¿»¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆
ÚÂ ‰¯Bz ‡ÏÓ ‰È‰Â ,B˙eLÈ¯Ùe B˙M„˜ Ï„b Blˆa eÙÙBzÒ‰‰È‰Â ,‰¯‰ËÂ ‰M„˜e ‰Â� ƒ¿¿¿ƒ…∆¿À»¿ƒ¿»»»≈»«¬»»¿À»¿»√»¿»»

,È¯ÙÒÂ ‡¯ÙÒ ,‡zÏÈÎÓe ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ ÈL¯„Óe Ò"Ma È˜aÈ�ew˙Â LB„w‰ ¯‰ÊÂ »ƒ««ƒ¿¿≈«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿…««»¿ƒ≈
,‡ÈÏÙ‰Ï „Ú ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ È"¯‡‰ È·˙k ÏÎ·e ¯‰f‰ıÚ È¯t‰L BL„˜ ÈtÓ ÚÓL�Â «…«¿»ƒ¿≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»«¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ»¿∆«¿ƒ≈

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כא יום



זּוטא ְִָָאדרא שע

סּיּומאאּמה ואקריכסּותא)נ"א(ּדדכּורא, ּגּופא, ּדכל ְְְְְִִִֵַָָָָָָ
וכל לנּוקּבא. דמבּסם דרּגא הּוא ודא ְְְְְְְִֵַַָָָָיסֹוד.
עּייל יסֹוד ּבהאי נּוקּבא, לגּבי ּדדכּורא ְְְְְְִִִֵַַַָָָּתיאּובּתא
ּכסּותא אתר הּוא ּדהתם צּיֹון. ּדאקרי לאתר ְְְְְְְֲֲִִֵָָָָָָלנּוקּבא,
צבאֹות יי' ּכְך, ּובגין לאּתתא. רחם ּכבית ְְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָדנּוקּבא,

יסֹוד. ְְִֵאקרי

÷áì)ּכתיב íéìäú).לֹו למֹוׁשב אוּה ּבצּיֹון יי' בחר ּכי ְְְְִִִִַָָָָ
ּבמלּכא ואתחּברת מטרֹוניתא, אתּפרׁשת ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָּכד
ּגּופא, חד ּכּלא אתעביד ׁשּבתא. ּבמעלי ּבאנּפין, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאנּפין

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
ÏÚ ÏÈ‚¯ ‰È‰ [È·ˆ e�Èa¯] LB„w‰ Ba¯ È¯ÙÒ ÔÎÂ ,„Á‡Â ÌÈÓÚt ‰‡Ó ‰�LÂ „ÓÏ ÌÈiÁ«ƒ»«¿»»≈»¿»ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈««»«≈¿ƒ»»»ƒ«
Ì‰Ï CÈLÓ‰Â Ï‡¯NÈ ÏÏk „Úa Ïlt˙‰Â .‰„B·Ú‰Â ‰¯Bz‰ ÏÚ BLÙ� ¯ÒÓe ,B�BLÏ¿»««¿««»¿»¬»¿ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»∆
‰È‰L BL„˜ ÈtÓ ÚÓL�Â È�ÚÂ ˜Ác CBzÓ „ÓÏ ÂÈ˙B�L ÈˆÁ „ÚÂ ,‰ÁÏˆ‰Â ‰Ò�¯t ÚÙL∆««¿»»¿«¿»»¿«¬ƒ¿»»«ƒ…«¿…ƒ¿ƒ¿«ƒƒ»¿∆»»
Ï„b ÔÈ·z ‰fÓe ,B˙È·a ‰È‰L ¯w‰ ÔÓ ÂÈ„È È�¯tˆ eÚwa˙� Û¯Á·e ‰„ÈÓÚa „ÓBÏ≈«¬ƒ»«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ«…∆»»¿≈ƒ∆»ƒ…∆

.B˙„B·Ú ˙M„˜(·BLËÈ„ÈfÓ ˜ÈÊÈ‡ ˜ÁˆÈ ·¯‰ e�È¯BÓ LB„w‰ ·¯‰ ,'Á ˙Î¯ÚÓ ,ÊÏ Ûc ˙BM„˜ ¯NÚ) ¿À«¬»∆∆¿À««¬∆∆»««»≈»«ƒ¿»«¿ƒƒƒƒ¿

ּבמירֹון הּתפּלה מעלת ּגדל - ז ְְֲִִֶֶֶַַַָֹּפרק
צּבּור.א) ּכתפּלת מתקּבלת ׁשלמה, ּכּונה ּובלי יחיד אפּלּו צּדיקים, קברי על ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתפּלה

ÔÎeÓ ‡e‰L ÌB˜n‰ ÔÎ BÓÎe ,ÌB˜na È˜Ï‡‰ ÚÙMÏ ‰ÏB„b ‰�Î‰ LiL ¯‡a˙� .‡ƒ¿»≈∆≈¬»»¿»«∆«»¡…ƒ«»¿≈«»∆»
,„ÈÁÈ elÙ‡ Ba Ïlt˙n‰ ÔÎÏÂ ,Ba ˙ÚÓL� Ï‡¯NÈ ˙lÙz ˙BÈ‰Ï ÔÎe‰ ¯·k Ba Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿»«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿««¿»≈«ƒ¿«≈¬ƒ»ƒ
CÏ‰L ·ÏÎa ¯Ó‡pL BÓÎe ,˙ÚÓL� B˙lÙz ˙BÈ‰Ï ·B¯˜ ‡e‰ ,‰ÓÏL ‰�ek ÈÏa elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ«»»¿≈»»ƒ¿¿ƒ»ƒ¿««¿∆∆¡«¿»≈∆»«
B˙lÙz '‰ ÚÓLiL ÁeËa ‰È‰L ,ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ˆÚÓ '‰ e‰ÏÈviL ˙B·‡ È¯·˜ ÏÚ ÁhzL‰Ï¿ƒ¿«≈««ƒ¿≈»∆«ƒ≈≈¬««¿«¿ƒ∆»»»«∆ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈÏk eÈ‰ ÌÈiÁ Ì˙BÈ‰a Ì˙Ùe‚Â ÌÈLB„w‰ ˙B·‡ Ba ˙BÈ‰ „vÓ Lc˜Ó‰ ÌB˜Ó B˙B‡a¿»«¿À»ƒ«¡»«¿ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ

.‰M„˜aL ¯·„a Ì‰a LnzL‰Ï(‰"Ù ‰lÙz‰ ¯ÚL ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa B¯ÙÒa ‰"‰ÏÊ Ë"ÈaÓ) ¿ƒ¿«≈»∆¿»»∆ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿≈¡…ƒ«««¿ƒ»

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כב יום



זּוטא שעאְִָָאדרא

כּלא ואקרי בכּורסייּה. הּוא בריְך קדׁשא יתיב ְְְְְְְְִִִֵֵֵָָָֹֻּוכדין
לעלמי לעלם ׁשמיּה ּבריְך קּדיׁשא, ׁשמא ׁשלים, ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָׁשמא
ּדאתעּטר דא, יֹומא עד סליקנא מּלין אּלין ּכל ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָעלמין.
זּכאה הכא, אתּגליין והׁשּתא דאתי, לעלמא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָּבהּו

ִָחּולקי.

עלמיןהאי ּכל מלּכא, עם אתחּברת ּכד מטרֹוניתא, ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָ
דכּלא. בחדוותא ואׁשּתכחּו רצ"ומתּברכן, (ד� ְְְְְְְְִִֶָָָָָָֹ

בתלתא.ע"ב) וׁשירּותא ּבתלתא, כליל ּדדכּורא ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָּכמה
לא ּומטרֹוניתא הכי, ּגּופא דכל וסּיּומא הכי, ּכּלא ְְְִִִִַַָָָָָָָָֹּכְך
הֹוד נצח ּדאיּנּון אּלין, דתלתא ּבכללא אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמתּברכא,

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
לּטהרב) להּבא מסּיעת הרׁשּב"י ְְְְִִֵַַַַַָָָזכּות

·eLÏ ‡e‰‰ ÌBÈ BaÏ Ï‡ „¯ÁÂ ‡¯i‰ LÈ‡ ÏÎÏ Èe‡¯ .‡Èa¯ ˙eÎÊ Èk ‰·eL˙a »¿»ƒ«»≈¿»≈∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÌÏBÚ ÈÏ·‰a ÌÈa¯‰ e�È˙B�BÂÚa ÔÓf‰ ˙Bl·Ï ‡ÏÂ ,¯‰hÏ ‡a‰Ï ÚiÒÓ È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓLƒ¿««¿«≈«¿«»ƒ»≈¿…¿««¿««¬≈»«ƒ¿«¿≈»

.'eÎÂ ¯‰ËÏ ˜ÈcˆÏ ‡e‰ ¯L‡(Ï"˜eˆÊ ıÈLaÈ‡ Ô˙�B‰È Èa¯) ¬∆¿«ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»«¿¿ƒ¿«

.LÙp‰Â Ûeb‰ ˙‡eÙ¯Ï ÏbÒÓ ¯ÓÚa ‚"Ï .·('Î Ûc ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡) «»…∆¿À»ƒ¿««¿«∆∆»¿ƒ¿»«

ּבמירֹון ּבעמר ּבל"ג "חאלאקע" – ח ְְִֶֶֶֶַַַָֹּפרק

ּבעמרא) ּבל"ג רׁשּב"י קבר על ְְִֶֶֶֶַַַַַָֹ"חאלאקע"
„ÓÏÏ BÏˆ‡ È�‡ ÈzÎÏ‰L Ì„˜ ‰�BL‡¯‰ ‰�MaL ÈÏ „ÈÚ‰ ˘"È‚‡L Ô˙�BÈ ¯"‰‰ .‡»»«¬ƒ≈ƒƒ∆«»»»ƒ»…∆∆»«¿ƒ¬ƒ∆¿ƒ¿…
BL‡¯ ˙‡ eÁlb ÌLÂ ,B˙Èa ÈL�‡ Ïk ÌÚ ÌL ÔËw‰ B�a ˙‡ CÈÏB‰L ,Ï"Ê È¯BÓ ÌÚƒƒ«∆ƒ∆¿«»»»ƒ»«¿≈≈¿»ƒ¿∆…

.‰ÁÓNÂ ‰zLÓ ÌBÈ ÌL ‰NÚÂ "Úe„i‰ ‚‰�nk"(· ,ÊÙ ˙B�ek‰ ¯ÚL) «ƒ¿»«»«¿»»»ƒ¿∆¿ƒ¿»««««»

˜ÏÁ LÈ‡ ÈÎ�‡Â ,‡¯˜n‰ ÔBLlÓ Ú·B� "Ú˜‡Ï‡Á" ˙lÓ L¯L .·(·"È ,Ê"Î ˙ÈL‡¯a). …∆ƒ«««∆≈«ƒ¿«ƒ¿»¿»…ƒƒ»»¿≈ƒ

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כג יום



זּוטא ְִָָאדרא שעב

קדׁש ּדאקרי באתר ּומתּברכא ּומתּבּסמא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹיסֹוד,
ּדכּתיב, ּדלתּתא. ÷âì)הּקדׁשים íéìäú)'יי צּוה ׁשם ּכי ְְְֳִִִִִִַַָָָָָ

ּובגין ותּתא. לעיּלא איּנּון ּדרּגין תרין ּדהא הּברכה. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
ּדאתי רּבא, ּכהנא ּבר ּתּמן, למיעל רׁשּותא לית ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָּכְך
ּדלעיּלא, אתר לההּוא עּייל ּדלא ּבגין דחסד. סטרא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמן

הּקדׁשים,א ּבּקדׁש ועּייל חסד, דאקרי ההּוא ּלא ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבגֹו הּקדׁשים קדׁש האי ּומתּברכא נּוקּבא. ְְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָֹּומתּבּסמת

וירּוׁשל צּיֹון צּיֹון. ּדאקרי אתר איּנּון,לגֹו, ּדרּגין ּתרין ם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ
ּדכּתיב, צּיֹון, ּדינא. וחד רחמי, à)חד äéòùé)צּיֹון ְְֲִִִִִֵַַַָ

ּדכּתיב, ירּוׁשלים, ּתּפדה. à)ּבמׁשּפט äéòùé)ילין צדק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ
דאֹוקימנא. ּכמה ְְְִָָָּבּה

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
È�BÓ„˜ ‚‰�Ó ‰‡¯pk ,"Úe„È ‚‰�Ó" ‡e‰L ·˙Bk Ú"ÈÊ Ï‡ËÈÂ ÌÈiÁ Èa¯ ·¯‰ .‚»««ƒ«ƒƒ»≈∆ƒ¿»»««ƒ¿∆ƒ¿»«¿ƒ
‰f‰ Úe„i‰ ‚‰�n‰ Ìi˜Ïe ¯M‡Ï ÔB¯ÈÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡a Ï"ÊÈ¯‡‰ ‰p‰Â .ÌÈ�BL‡¯‰Ó „BÚ≈»ƒƒ¿ƒ≈»¬ƒ«»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«ƒ¿»«»««∆

.‰ÁÓNÂ ‰zLÓ ÌBÈa¿ƒ¿∆¿ƒ¿»

‰ÁÓN ÌL ÁÓNÈÂ ÔB¯ÈÓÏ ‰ÏÚÈ ,‰ÂˆÓ ‡e‰L ˙B‡t BÏ ˙BNÚÏ B�a Ál‚nLk .„¿∆¿«≈«¿«¬≈∆ƒ¿»«¬∆¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»
.‰ÏB„b(¯i‡ ˙ÎqÓ ÌÈ„ÈÒÁ ˙�LÓ) ¿»ƒ¿«¬ƒƒ«∆∆ƒ»

ּבעמרב) ּבל"ג ּבקׁשת מֹורים הּתינֹוקֹות לּמה ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹטעם
� ‡Ï È"aL¯c ‡ÓBÈ ÏÎÂ ,È"aL¯c ‡ÏeÏÈ‰ ‡e‰ ‡ÓBÈ ‡e‰‰a .‡‰p‰Â ,˙Lw‰ ‰˙‡¯ ¿«»ƒ»¿«¿ƒ¿»»¿«¿ƒ…ƒ¿¬»«∆∆¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ÊÓ¯Ï ˙L˜a ÔÓÈq‰ ÔÈNBÚ ÌB¯nÏ B˙BÏÚ ÌBÈae�¯BÓ LB„w‰ ·¯‰ ÌLa ¯ÎNNÈ È�a) ¿¬«»ƒ«ƒ»¿∆∆ƒ¿…«∆¿≈ƒ»¿»¿≈»««»≈

(Ú"ÈÊ ·B�ÓÈ¯Ó Ï„�ÚÓ ÌÁ�Ó Èa¯ ·¯‰»««ƒ¿«≈∆¿¿≈ƒ»

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כד יום



זּוטא שעגְִָָאדרא

וקרינןוכל הּוא, הכא נּוקּבא, לגּבי דדכּורא ּתיאּובּתא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָ
עלמין, לכּלהּו ברּכן נפקי ּדמּתּמן ברכה, ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻלהּו
קדׁשים וכל קדׁש. אקרי אתר האי מתּברכן. ְְְְְְֲֳִִִֵֶַָָָָָֹֻוכּלהּו
וכּלהּו דאמינא, דרּגא ּבההּוא ּתּמן, עיילין ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּדדכּורא
מּסטרא דדכּורא, דגּולּגלּתא עּלאה מריׁשא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָאתיין
בכל ברכה ההיא ונגיד ּביּה, ּדׁשריין עּלאי, ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָדמֹוחי
נגידּו ההּוא וכל צבאֹות. ּדאקרּון איּנּון עד גּופא, ְְְְְְִִִֵַַַָָָׁשייפי
אקרּון ּדא ועל תּמן, מתּכּנׁשי ּגּופא, מּכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָדאתנגיד
נפקין. ּתּמן ותּתאין ּדעּלאין צבאֹות ּדכל ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָצבאֹות,
ּבההּוא ליּה ׁשריין ּתּמן ּדאתּכניׁש, בתר נגידּו ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָוההּוא
וההּוא חסד. אקרי ּכְך ּבגין חּוורא, ּכּלא קּדיׁשא, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹיסֹוד

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
למירֹון העלּיה רֹוׁשמי - ט ְְֲִִֵֶֶָָּפרק

ּבמרֹוןא) מּברטנּורא עֹובדיה ְְְְִֵֵַַַָָרּבינּו
.‡¯e�Ë¯aÓ ‰È„·BÚ e�Èa¯ ‡e‰ ¯ÓÚa ‚"Ï ÌBÈa ÔB¯ÓÏ ‰iÏÚ‰Ó ·˙BkL ÔBL‡¯‰»ƒ∆≈≈»¬ƒ»¿≈¿«»…∆«≈«¿»ƒ«¿¿»

(ÔBiˆ ÈÎ¯c ¯Ùqa Òt„� ,Ë"Ó¯ ˙�La ÂÈÁ‡Ï B·zÎÓa)¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿«ƒ¿««≈∆«¿≈ƒ

גלאנטיב) אברהם ְְִִַַַַָָרּבי
˜ÒÚL ‰¯Bz‰ ÏÎÂ ÌÏBÚa ‰NÚL ÂÈNÚÓ Ïk ÌÈ¯¯BÚ˙Ó ˜Ècv‰ ˙¯ÈËt ˙ÚLa .‡ƒ¿«¿ƒ«««ƒƒ¿¿ƒ»«¬»∆»»»»¿»«»∆»«
„BÒa ‡e‰Â ,ÌÈLcÁ˙Óe ÌÈ¯ÊBÁ Ìlk ,ÂÈNÚÓ·e B˙¯B˙a „ÁiL ÌÈ„eÁi‰ ÏÎÂ da»¿»«ƒƒ∆ƒ≈¿»¿«¬»À»¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿
‡e‰ È‡cÂa Èk ,˜ÁˆÈ Èa¯Ï ¯Ó‡pL dÈ¯B˙t Ôw˙Ó ‡‰z ÔBÚÓL Èa¯c ‰a¯ ‡ÏeÏÈ‰a¿ƒ»«»¿«ƒƒ¿¿≈¿«≈¿≈∆∆¡«¿«ƒƒ¿»ƒ¿««

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כה יום



זּוטא ְִָָאדרא שעד

ּדכּתיב הּקדׁשים, לקדׁש עּייל ÷â"ì)חסד íéìäú)ׁשם ּכי ְְֳִִִִִֶֶֶַַָָֹ
העֹולם. עד חּיים הּברכה את יי' ְְִִֶַַַָָָָָָצּוה

למימראמר קּדיׁשא ּבּוצינא סּיים לא אּבא, רּבי ְִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
כתבנא, ואנא מּלֹוי, ּדאׁשּתככּו עד ְְְְֲִִִַַַַָָָָחּיים,
ריׁשא, זקיפנא ולא ׁשמענא. ולא טפי, למכּתב ְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָסברנא
אּדהכי לאסּתּכלא. יכילנא הוה ולא סגי, הוה ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָָּדנהֹורא

ואמר דקארי קלא ׁשמענא â)אזּדעזענא, éìùî)ארְך ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
אחרא, קלא ׁשמענא וגֹו'. חּיים ּוׁשנֹות àë)ימים íéìäú) ְְְְֲִִַַַָָָָָ

ו מּמָך ׁשאל גֹו'.חּיים ְְִִַַָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙·e dÈ¯a ÈÒBÈ Èa¯ CÏ‰ È‡cÒÁ Èa¯ ¯ËÙpLk ,˙e¯ L¯„Óa ‡˙È‡ ÔÎÂ ,‰a¯ ‡ÏeÏÈ‰ƒ»«»¿≈ƒ»¿ƒ¿»¿∆ƒ¿««ƒƒ¿«»««ƒƒ¿≈«
ÔÈ¯Ó‡ BÂ‰Â ÈÙ�k˙Óc ˙Bzk ˙BzÎc ÔÂÂ„Á ÂbÓ ÚÓL ,‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰ dÈ¯·˜ È·a Ônz«»¿≈ƒ¿≈«≈¿»¿«ƒ∆¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈«¬»¿ƒ

.L¯„n‰ Ô‡k „Ú ,È‡cÒÁ Èa¯c ‡˙È¯B‡c ‡ÏeÏÈ‰c ‡˙Â„Áa ÏÈÊÈ�≈ƒ¿∆¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»
ÔÈ‡ ‡ÏeÏÈ‰‰ d˙B‡ ÏÎaL ‰"‰ÏÊ Èf�kL‡ È"¯¯‰Ó È‰Ï‡‰ ÏL BÓMÓ ÈzÚÓLÂ .·¿»«¿ƒƒ¿∆»¡…ƒ«¿¿«ƒ∆¿»»«ƒ»≈
‰ÊÂ .‡˙È¯B‡c ‡ÏeÏÈ‰c ‡˙Â„ÁÏ ÏÈÊÈ� B¯Ó‡ ‰ÊÂ ,‡e‰‰ ¯ËÙp‰ Ì‡ Èk L¯„iL ÈÓƒ∆ƒ¿…ƒƒ«ƒ¿»«¿∆»¿≈ƒ¿∆¿»»¿ƒ»¿«¿»¿∆
‡ÏeÏÈ‰ È·c ¯ÎN ¯ÓBÏk ,"ÈÏÈÓ ‡ÏeÏÈ‰ È·c ‡¯‚‡" ,Ì‰È¯·„a Ï"Ê eÊÓ¯L ÈzÚ„Ï¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿≈∆«¿»¿≈ƒ»ƒ≈¿«»»¿≈ƒ»
ÌL ÔiÚÂ .Ï"ÎÚ ,‡ÓÏÚ ‡e‰‰a ˜ÒÚÂ „È·Úc ÔÈlÈÓ Ô˙B‡ Ïk ,ÈÏÈÓ ‡e‰ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰a¿«»¿»ƒ≈»»ƒ≈¿»ƒ¿»«¿«»¿»¿«≈»

.‰"‰ÏÊ ÛÒBÈ ˙Èa‰ Ô¯ÓÏ ¯Ó‡M ‰Ó „Èbn‰ ÌLa ·˙kL ‰Ó „BÚÈË�‡Ï‚ Ì‰¯·‡ Èa¯) «∆»«¿≈««ƒ«∆»«¿»»«≈≈«ƒ«¿»»««¿ƒ

(ÌÈ¯ÊÏ ‰ÎÙ‰� e�˙ÏÁ� ('· '‰ ‰ÎÈ‡) ˜eÒt‰ ÏÚ "ÌÈ¯˙Ò ˙�È˜"a¿ƒ«¿»ƒ««»≈»«¬»≈∆∆¿»¿»ƒ

למירג) עלה ּבעמרהאריז"ל ל"ג ּביֹום ֹון ְְֲִִֶַַָָָָֹ
ÈL�‡ ÏÎÂ ‡e‰ ¯ÓÚÏ ‚"Ï ÌBÈa ˙Á‡ ÌÚt ÌLÏ CÏ‰L Ï"Ê È¯BÓÏ È˙È‡¯ È�‡ .‡¬ƒ»ƒƒ¿ƒ«∆»«¿»««««¿«»…∆¿»«¿≈

‡e‰‰ Úe·M‰ ÏL ÌÈ�BL‡¯ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌL ·LÈÂ B˙Èa(„BÚÂ :‰�˜ ‡"Á LB„w‰ ¯‰Ê)BÊÂ ≈¿»«»¿»»ƒƒƒ∆«»««…««»¿¿

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כו יום



זּוטא שעהְִָָאדרא

ולאּכל ּביתא, מן אׁשא אפסיק לא יֹומא, ההּוא ְְִִֵֵַַָָָָָָ
ואּׁשא דנהֹורא יכילּו ּדלא לגּביּה, ּדמטי מאן ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָהוה
ארעא, על נפילנא יֹומא ההּוא ּכל ּבסּוחרניּה. ְְְֲִֵַַַָָָָָָָָהוה
קּדיׁשא לבּוצינא חמינא אׁשא, ּדאזיל ּבתר ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָוגעינא.
ׁשכיב אתעּטף עלמא, מן ּדאסּתּלק הּקדׁשים, ְְְְְֲֳִִִִִֶַַָָָָָֹקדׁש

חייכין. ואנּפֹוי ימיניּה, ְְְְִִֵַַַעל

ואנאקם לֹון, ונׁשיק ידֹוי ונטיל ּבריּה, אלעזר רּבי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
חברייא ּבעּו רגלֹוי. דתחֹות עפרא ְְְְְִִַַַַָָָָָלחיכנא

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
‰�MaL ÈÏ „ÈÚ‰ ˘"È‚‡L Ô˙�BÈ ¯"‰‰Â .'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‡aL ‰�BL‡¯‰ ÌÚt ‰˙È‰»¿»««»ƒ»∆»ƒƒ¿«ƒ¿»»«¬ƒ≈ƒƒ∆«»»
ÌL ÔËw‰ B�a ˙‡ CÈÏB‰L Ï"Ê È¯BÓ ÌÚ „ÓÏÏ BÏˆ‡ È�‡ ÈzÎÏ‰L Ì„˜ ‰�BL‡¯‰»ƒ»…∆∆»«¿ƒ¬ƒ∆¿ƒ¿…ƒƒ«∆ƒ∆¿«»»»
‰zLÓ ÌBÈ ÌL ‰NÚÂ "Úe„i‰ ‚‰�nk" ,BL‡¯ ˙‡ eÁlb ÌLÂ ,B˙Èa ÈL�‡ Ïk ÌÚƒ»«¿≈≈¿»ƒ¿∆…«ƒ¿»«»«¿»»»ƒ¿∆

.‰ÁÓNÂ(·"Ú Ê"Ù Ûc ˙B�ek‰ ¯ÚL ¯ÙÒa Ï‡ËÈÂ ÌÈiÁ Èa¯ ·¯‰ e�¯BÓ) ¿ƒ¿»≈»««ƒ«ƒƒ«¿≈∆««««»«

,Ì‰‰ ÌÈÓÈ '‚‰ B˙È·e BzL‡ ÌÚ ÌL ‰È‰L ÌÈ�L 'Á ‰Ê ‰"‰ÏÊ È¯BÓÏ È˙È‡¯ .·»ƒƒ¿ƒ∆»ƒ∆»»»ƒƒ¿≈«»ƒ»≈
.Ì‰‰ ÌÈÓia ‰ÁÓNÂ ‰zLÓa B�a Ál‚Ï ÌLÏ CÏ‰ Ìb(Ï"ÊÈ¯‡‰ Ce¯Ú ÔÁÏL) «»«¿»¿«≈«¿¿ƒ¿∆¿ƒ¿»«»ƒ»≈À¿»»»¬ƒ«

¯„Òa ,Ú"ÈÊ ·B˜L‡¯Ó È˙aL Èa¯ Ïa˜Ó‰ LB„w‰Ï Ï"ÊÈ¯‡‰ ¯ecÒa „BÚ ‰‡¯ .‚¿≈¿ƒ»¬ƒ«¿«»«¿À»«ƒ«¿«≈«¿¿≈∆
.¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«»…∆

הּבא ּבעֹולם ּבמחּצתֹו להיֹות - י ְְִִִֶֶַָָָָּפרק

הּבאא) ּבעֹולם ּבמחּצתֹו ליׁשב זֹוכה ספריו הפצת ידי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָעל
.‡È„ÈÓÏz‰ ˙vÁÓa ·LBÈÂ ‰ÎBÊ ‰¯Bz ¯B‡Ï ‡ÈˆB‰Ï B�BÓnÓ ÌÈ¯ÙÒ ÒÈt„n‰««¿ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ»»∆¿≈ƒ¿ƒ«««¿ƒ≈

,ÌÈ¯Ùq‰ È¯aÁÓ ÌÈÓÎÁ,˙Ú ÏÎa ˙Úc‰ ‰a¯˙Â ,ÌÏBÚÏ ¯eaÁ‰ ‡ˆÈ B„È ÏÚ È¯‰L ¬»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈«»»»«ƒ»»¿ƒ¿∆«««¿»≈
.Ba ÌÈ„ÓBÏ eÈ‰ ‡Ï ,ÌÈ˙Î¯Èa ÔkLn‰ ˙BÚBˆ˜ÓÏ Êe�b ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ…»¿ƒ

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כז יום



זּוטא ְִָָאדרא שעו

ורּבי בבכיה, חברייא ׁשארּו למּללא. יכילּו ולא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָלמבּכי,
למפּתח יכיל ולא זמנין, ּתלת נפיל ּבריּה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאלעזר
חד הוֹו, ּתלת אּבא. אּבא ואמר, ּפתח לבתר ְְְֲֵַַַַַַָָָָָָּפּומיּה.
מׁשּתּקען טאסין, צּפראן חיותא, ּתנּוד הׁשּתא ְְְְְֲֳִִִִֵַַָָָָָָָאתחזרּו.
ּדמא. ׁשתיין כּלהּו וחברּייא רּבא, ּדיּמא ְְְְְְְַַַַַָָָָָָָֻּבנּוקּבאן

בּוצינאקם הׁשּתא עד ואמר, רגלֹוי על חּייא רּבי ְְְִִִִַַַַַָָָָָ
מסּתּכל לאומׁשתּדל)ס"א(קּדיׁשא הׁשּתא עלן. ְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

אלעזר רּבי קם ביקריּה. לאׁשּתּדלא אּלא עּדן, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהּוא
חמא מאן דסיקלא, ּבטיקרא ליּה נטלּו אּבא, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָורּבי

וערּבּוביא)ס"א( הוהערעּורא ּביתא וכל דחברייא, ערּבּוביא ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ
ּביּה, אׁשּתּמׁש ולא ּבפּורייּה, ּביּה סליקּו ריחין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָסליק

אּבא. ורּבי אלעזר רּבי ְְִִִִֶֶַָָָָאּלא

ּבהּואתּו וטרדאן צּפרי ּדכפר תריסין ּומארי טריקין, ְְְְְְֳִִִִִִִֵַַָָָ
והוּו)ס"א( וטרדיא ּבקטירין,ּדצּפרי צווחין מרֹוניא, ּבני ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַָָ

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
˙BÓ·È ˙ÎqÓa Ï"ÊÁ e¯Ó‡ ‰p‰Â .·(·"Ú Â"ˆ Ûc)˙B··Bc ÂÈ˙B˙ÙN‡˙È‡„k 'eÎÂ ¿ƒ≈»¿¬«¿«∆∆¿»«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ»

,ÌL,B˙vÁÓa ·LBÈÂ ‰ÎBÊ ‡e‰ Ìb ,B˙BÓ È¯Á‡ ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰iL Ì¯Bb‰ ‰Ê ÈÙÏe »¿ƒ∆«≈∆ƒ¿∆∆»»««¬≈«∆¿≈ƒ¿ƒ»
˙ÚÈÒ ÌÚ BÓˆÚa ÌÎÁ‰ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡a ‡e‰Lk ˜ÙÒ ÔÈ‡Â ,B˙BÈÁ‰Ï Ì¯b ‡e‰ È¯‰L∆¬≈»«¿«¬¿≈»≈¿∆»»»«»∆»»¿«¿ƒƒ«

È‰BÓÁ¯Ó.ÂÈ�t Ïa˜Ï B˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ˙L¯t Ì‰¯·‡ Ôa B¯ÙÒa ‰ÒÏB¯ËÒÈ‡ ‡"Á¯‰Ó ÔB‡b‰) ≈«¬ƒ¿ƒƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿»»¿ƒ¿∆«¿»»»»«

(·"Ú ‚"Î Ûc ÁÏLiÂ«ƒ¿««

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כח יום



זּוטא שעזְִָָאדרא

הוה ּפּורייא, ּדנפק ּבתר ּתּמן. יתקּבר ּדלא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָּדחׁשיבּו
קלא, ׁשמעּו קּמיּה, להיט הוה ואּׁשא ּבאוירא. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָסליק

ׁשמעֹון, דרּבי להיּלּולא ואתּכנׁשּו ואתּו, æð)עּולּו äéòùé) ְְְְְְְִִִִִָָָ
מׁשּכבֹותם. על ינּוחּו ׁשלֹום ְְִַָָָָֹיבא

האיׁשּכד זה במערּתא, קלא ׁשמעּו למערּתא עאל ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ
פטרין ּכמה ממלכֹות, מרּגיז הארץ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָמרעיׁש

מׁשּתּככין מׁשּתּכחין)ס"א(ּברקיעא ּבגינְך,ולא דין ּביֹומא ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
ּבכל ּביּה מׁשּתּבח ּדמאריּה יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדנא
עּלאין גניזין ּכמה ותּתא. לעיּלא חּולקיּה זּכאה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָיֹומא.

אתמר עליּה ליּה, áé)מסּתמרן ìàéðã)לּקץ לְך ואּתה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָ
הּימין. לקץ לגֹורלָך ותעמֹוד זּוטאותנּוח האדרא ּכאן (עד ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ִַָקּדיׁשא).

הּזהר~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מאֹורֹות ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ספר ְַַֹ
הּצּדיקב) נׁשמת הּוא הּצּדיק ׁשל ְִִִֵֶֶַַַַַַהּספר

ÌÈiÁ ÛÒBÈ Èa¯ ·¯‰ e�¯BÓ ˜Ècv‰ ÔB‡b‰ ˙ÓkÒ‰a ÔiÚÏ ‡�Â ,ÌL ÔiÚ 'eÎÂ ÌBÏÁa«¬¿«≈»¿»¿«≈¿«¿»««»««ƒ≈»««ƒ≈«ƒ
.¯B‡Ï ‰‡ˆB‰ ˙B„B‡ ,"ËtLÓe ‰˜„ˆ" ¯ÙÒÏ ,ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ „ÏÙ��BÊ·¯‰ e�¯BÓ) ∆¿∆¿¿»≈»≈»≈¿≈∆¿»»ƒ¿»»»»≈»«

(ÊÈ¯ ˙B‡ 'Ò Ú"Ó ,"ÌÈiÁÂ ‰¯Bz" B¯ÙÒa Ï"ˆÊ È‚‡Ï‡t ÌÈiÁ«ƒ««ƒ««¿ƒ¿»¿«ƒ

ÏÈ·La ‡e‰ ˜Ècv‰Ï Ôeiv‰L ‡È·Ó ,ÔÓ‡ e�ÈÏÚ Ô‚È B˙eÎÊ ‰¯e‚È„qÓ ¯"BÓ„‡‰ Ìb«»«¿ƒ»ƒ»¿»≈»≈»≈≈ƒ∆«ƒ¿««ƒƒ¿ƒ
.˜Ècv‰ ˙ÓL�Ï ‡e‰ ˜Ècv‰ ÏL ¯Ùq‰Â ,LÙp‰Â Ûeb‰«¿«∆∆¿«≈∆∆««ƒ¿ƒ¿«««ƒ

חודשי לימוד
לחודש ל

שנתי לימוד
אלול כט יום



השכבה שעח

לאיש השכבה
מאד חפץ ּבמצֹותיו יהוה את ירא איׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאׁשרי

ּונׁשמה רּוח נפׁש, על וירחם ויחמֹול יחֹוס הּוא ּברּיֹותיו ּכל על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהמרחם

עדן: בגן ּתניחּנּו ה' רּוח (פב"פ). ְְִֵֶֶֶַַׁשל

מלך וארעא. ׁשמּיא מאריּה אלהא ּכרעּות הדין עלמא מן ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּדאתּפטר

הּמלכים מלכי מלך עליו. ויחמֹול ויחֹוס עליו. ירחם ּברחמיו הּמלכים ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמלכי

ּבהיכלֹו. ּולבּקר ה' ּבנֹועם לחזֹות אהלֹו ּובסתר ּכנפיו ּבצל יסּתירהּו ְְְְְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּברחמיו

נׁשמתֹו. החּיים ּבצרֹור ויצרֹור יׁשקהּו. עדניו ּומּנחל יעמידהּו. הּימין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּולקץ

יהיה מׁשּכבֹו ועל הּׁשלֹום אליו ויּלוה נחלתֹו. הּוא ה' מנּוחתֹו. ּכבֹוד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָויׂשים

ּבני וכל הּוא נכֹוחֹו. הֹולך מׁשּכבֹותם על ינּוחּו ׁשלֹום יבא ּכדכתיב ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹׁשלֹום.

אמן: ונאמר רצֹון יהי וכן והּסליחֹות הרחמים ּבכלל עּמֹו הּׁשֹוכבים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹיׂשראל

לאשה השכבה
אּׁשה הּיפי. והבל החן ׁשקר מכרּה: מּפנינים ורחק ימצא מי ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאׁשת-חיל

ּבּׁשערים ויהללּוה ידיה מּפרי ּתנּו-לּה ּתתהּלל: היא יאהדונהי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹיראת-יהוה

ֲֶַָמעׂשיה:

ּונׁשמה רּוח נפׁש, על וירחם ויחמֹול יחֹוס הּוא ּברּיֹותיו ּכל על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהמרחם

עדן: בגן ּתניחּנה ה' רּוח (פב"פ). ְְִֵֶֶֶַַָׁשל

מלך וארעא. ׁשמּיא מריּה אלהא ּכרעּות הדין עלמא מן ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדאתּפטרת

ועל הּׁשלֹום אליה ויּלוה עליה. ויחמֹול יחֹוס ּברחמיו הּמלכים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמלכי

נכֹוחֹו. הֹולך מׁשּכבֹותם על ינּוחּו ׁשלֹום יבא ּכדכתיב ׁשלֹום. יהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמׁשּכבה

יהי וכן והּסליחֹות הרחמים ּבכלל עּמּה הּׁשֹוכבֹות יׂשראל ּבנֹות וכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָהיא

אמן: ונאמר ְֵַָָֹרצֹון



ישראל על שעטקדיש

ישראל על קדיש
(אמן) רּבא. ׁשמיּה ויתקּדׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָָיתּגּדל

ויקרב ּפרקניּה. ויצמח מלכּותיּה. וימליך ּכרעּותיּה. ברא ּדי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּבעלמא

(אמן) ְִֵֵָמׁשיחיּה.

ואמרּו קריב ּובזמן ּבעגלא יׂשראל ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבחּייכֹון

(אמן) ֵֵָָאמן.

ויתּפאר. ויׁשּתּבח. יתּברך. עלמּיא ּולעלמי לעלם מברך רּבא ׁשמיּה ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָיהא

הּוא. ּבריך ּדקדׁשא ׁשמיּה ויתהּלל ויתעּלה. ויתהּדר. ויתנּׂשא. ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻויתרֹומם.

ֵָ(אמן)

ּבעלמא ּדאמירן ונחמתא. ּתׁשּבחתא ׁשירתא. ּברכתא. ּכל מן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָָָָלעיּלא

(אמן) אמן. ְְִֵֵָָואמרּו

תלמידיהֹון. ּתלמידי ּכל ועל ּתלמידיהֹון ועל רּבנן ועל יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָעל

יהא ואתר. אתר בכל ודי הדין באתרא ּדי קּדׁשּתא. ּבאֹוריתא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָּדעסקין

ואמרּו וארעא ׁשמּיא מארי קדם מן ורחמי. וחסּדא חּנא ּולכֹון ּולהֹון ְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלנא

(אמן) ֵֵָָאמן.

ונח ויׁשּועה וׂשבע חּיים ׁשמּיא. מן רּבא ׁשלמא ּורפּואהיהא וׁשיזבא מה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָ

אמן. ואמרּו יׂשראל עּמֹו ּולכל לנּו והּצלה. וריוח וכּפרה ּוסליחה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֻּוגאּלה

ֵָ(אמן)

עּמֹו ּכל ועל עלינּו. ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו. ׁשלֹום ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָעֹוׂשה

(אמן). אמן. ואמרּו ְְְִִֵֵֵָָָיׂשראל



ישראל על קדיש שפ

דרבנן קדיש
אמן: רּבא. ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְִִֵַַַַַָיתּגּדל

מׁשיחּה. ויקרב ּפרקנּה ויצמח מלכּותּה וימליך כרעּותּה ברא ּדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּבעלמא

אמן:

ואמרּו קריב. ּובזמן ּבעגלא יׂשראל ּבית דכל ּובחּיי ּוביֹומיכֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּבחּייכֹון

ֵָאמן:

עלמּיא: ּולעלמי לעלם מברך רּבא ׁשמּה ְְְְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָיהא

ויתהּלל ויתעּלה ויתהּדר ויתנּׂשא ויתרֹומם ויתּפאר ויׁשּתּבח ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָיתּברך.

ּברכתא מּכל) ּולעּלא (בעשי"ת ּכל מן לעּלא הּוא. ּבריך דקדׁשא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֻׁשמּה

אמן: ואמרּו ּבעלמא. ּדאמירן ונחמתא ּתׁשּבחתא ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָֻוׁשירתא

ועל תלמידיהֹון. ּתלמידי ּכל ועל ּתלמידיהֹון ועל רּבנן. ועל יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָעל

אתר בכל ודי הדין (קּדיׁשא) באתרא ּדי ּבאֹוריתא. ּדעסקין מאן ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָּכל

ּומזֹוני אריכי וחּיי ורחמי וחסּדא חּנא רּבא ׁשלמא ּולכֹון להֹון יהא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָואתר.

אמן: ואמרּו וארעא בׁשמּיא ּדי אבּוהֹון קדם מן ּופרקנא ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָֻרויחי

ואמרּו יׂשראל. ּכל ועל עלינּו טֹובים וחּיים ׁשמּיא מן רּבא ׁשלמא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא

ֵָאמן:

ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ּבמרֹומיו הּׁשלֹום) (בעשי"ת ׁשלֹום ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָעֹוׂשה

אמן: ואמרּו יׂשראל ּכל ועל ְְְְִִֵֵֵַָָָָעלינּו
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ובקשות תפילות שפגשער

ובקשות תפילות שער
רּבא" "הּלּולא מּתֹוך ְְִִִַָָָּתפּלה

ּפני נא וחּלה יֹוחאי. ּבן ׁשמעֹון רּבי החי. אֹור הּקדֹוׁש צּדיק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָקּום

טֹוב ּובועד ויהּדרנּו וידּגלנּו. ויגּדלנּו ויברכנּו, ויאּמצנּו ויחּננּו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָאל

וימּלטנּו וילּבבנּו. ויכלּכלנּו וייּׁשרנּו. ויטהרנּו ויחּכמנּו. ויזּכנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַיועדנּו.

וירּפאנּו. ויחּדׁשנּו ויצליחנּו. ויפרנסנּו ויעזרנּו. ויסמכנּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַוינּׂשאנּו.

ויֹוסף ואהרן ּומׁשה ויעקב יצחק אברהם ּולמען ויתמכנּו. ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹויׁשמרנּו

ויחּיינּו ירחמנּו החסידים, וכל הּצּדיקים וכל ּוׁשלמה ּופנחס ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹודוד

ּברכה. ׁשל חּיים טֹובה. ׁשל חּיים ׁשלֹום. ׁשל חּיים ארּכים. ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּיים

ּבהם ׁשּיׁש חּיים עצמֹות. חּלּוץ ׁשל חּיים טֹובה. ּפרנסה ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּיים

וכבֹוד. עׁשר ׁשל חּיים ּוכלימה. ּבּוׁשה ּבהם ׁשאין חּיים חטא. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראת

ּכל ׁשּימּלא חּיים ׁשמים. ויראת הּתֹורה אהבת ּבנּו ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָחּיים

רצֹון: יהי ּכן אמן יתּברך. לעבֹודתֹו לטֹובה לּבנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמׁשאלֹות

א העֹולם. לפטר ּכחך רב אׁשר עֹולם יסֹוד צּדיק הּואקּום נּת ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ

מרעיׁש האיׁש זה ּבמערּתא קלא אׁשּתמע ּדעלך יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָרּבי

ּדמארך ּבגינך, מׁשּתּככין ּברקיעא ּפטרין ּכּמה ממלכֹות, מרּגיז ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהארץ

ּדלא אלהים. יראת מֹוׁשל צּדיק אּתמר עלך יֹומא. ּבכל ּבך ְְְְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמׁשּתּבח

וקּודׁשא ּגֹוזר אנּת לּה. ּבטלת ּדלא עלמא על ּדאתּגזר ּגזרה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהוה

רחמים ּובּקׁש קּום יעׂשה. יראיו רצֹון אּתמר ועלך מקּים, הּוא ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבריך

ּבני יׂשראל ּבית על הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מלך ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפני

ולחצם וׁשפלּותם ודּלּותם ּבגלּותם אׁשר ויעקב, יצחק ְְְְְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

ּבֹו ּומאמינים ה' ּבׁשם קֹוראים ׁשנים אלפי ּכּמה זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָודֹוחקם

ׁשמֹו קדּׁשת על ולׂשרפה להרגה עצמם מסרּו אלפים וכּמה ְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻּובתֹורתֹו.

ּבכל ּבּתֹורה ׁשעֹוסקין ּביׂשראל יׁש ואביֹונים ענּיים וכּמה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיתּברך.
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ּבּתֹורה ׁשעֹוסקין ּביׂשראל יׁש ואלמנֹות יתֹומים וכּמה ּתמיד. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום

ׁשהם ּביׂשראל יׁש ּוקטּנים נערים וכּמה ּתמיד. יֹום ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובּמצֹות

ׁשּיכניס ּתּקן ּגמלא ּבן יהֹוׁשע חטא: ּבֹו ׁשאין ּבהבל ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעֹוסקים

ּכּמה יׁש ועּתה ׁשבע, ּכבן ׁשׁש ּכבן ּתֹורה, לתלמּוד ּבנֹו את ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאדם

זה. זמן קדם ּתֹורה לתלמּוד ּבניהם את ׁשּמכניסין ּביׂשראל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזריזין

ּכנסּיֹות ּבבּתי ּומעריבין ׁשּמׁשּכימין ּביׂשראל, יׁש ּוזקנֹות זקנים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכּמה

וכּמה יֹום. ּבכל ה' ליׁשּועת ּומצּפין ּומתאּוין וחֹומדין מדרׁשֹות ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּובבּתי

להתּפּלל הּכנסת לבית ּבאים ׁשהם ּביׂשראל יׁש סּומים וכּמה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפסחים

מצֹות עֹוׂשים ׁשהם ּביׂשראל יׁש אנׁשים וכּמה ּתֹורה. ּדברי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולׁשמע

ּבהצנע. ּתֹורה ׁשּלֹומדים ּביׂשראל יׁש וכּמה ּבּסתר. טֹובים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּומעׂשים

הּמחמיר החכם ּכדברי עֹוׂשים אׁשר ּביׂשראל יׁש ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכּמה

חכמים הרּבה ׁשּיׁש ּפי על ואף סֹופרים ודברי ּתֹורה ּדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבהלכֹות

ּבהלכֹות. הּמחמיר ּכדברי ׁשעֹוׂשים ּביׂשראל יׁש ענּיים וכּמה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמקּלין.

הּמּצֹות חג ּבהלכֹות ּובפרט ּבּדבר, ממֹון הפסד להם ׁשּיׁש ּפי על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואף

ּבנֹות זה. על ממֹון ּומפּזרים ונֹותנים עֹוׂשים חמרֹות וכּמה ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻוכּמה

יֹוׁשבֹות ּכחרּדל ּדם טּפת רֹואֹות ׁשאפּלּו עצמן על החמירּו הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

ּבהלכֹות עליהן קּבלּו חמרֹות וכּמה ּכּמה ועֹוד נקּיים. ׁשבעה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻעליו

טֹובים, וימים הּׁשּבתֹות מכּבדים ׁשהם ּביׂשראל, יׁש ענּיים וכּמה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנּדה.

חסדים וגֹומלי צדקֹות ּבעלי וכּמה ּובצער. ּבדחק ׁשהם ּפי על ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹואף

ּביׂשראל. יׁש הּמצֹות אחר ורֹודפים ׁשלֹום אֹוהבי וכּמה ּביׂשראל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש

יּסּורין וסֹובלי חלאים סֹובלי וכּמה ּביׂשראל. יׁש ׁשפלים ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכּמה

וכּמה ה'. ליׁשּועת ּומצּפים מקּוים והם ּביׂשראל יׁש ענּיּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָוסֹובלי

את ׁשּמלין הּמילה ּבמצות ּובפרט ּביׂשראל, יׁש ּבּמצֹות ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׂשמחים

ּומכניסים חפצה ּובנפׁש ׁשלם ּבלב טֹוב ּברצֹון ימים לׁשמֹונת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבניהם
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קּום ּובחּבה. ּבׂשמחה הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָאֹותֹו

סניּגֹוריא ולּמד יׂשראל ּבית עבּור טֹוב והמליץ יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרּבי

טֹוב: ולּמד קּום טֹוב ּכי צּדיק אּתה ְֲִִֵֵֶַַַָעליהם.

הּוא אנּת מכּבד. ה' קדֹוׁש הּקדׁשים. קדׁש קּדיׁשא חסידא ְְְְֲֳִִִֶַַַָָָָֹֻקּום

ּדאתי. ּובעלמא ּדין ּבעלמא מכּבד ּדאתקריאת יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻרּבי

ּותקּבל ּדעדן. ּבגנּתא ּדיתבי לצּדיקּיא ריׁשא למהוי ּדעתיד הּוא ְְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואנּת

צּדיקּיא. עם ותׁשּתעׁשע הּוא ּבריך לקּודׁשא ותחמי ׁשכינּתא. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאּפי

ּובּקׁש קּום עֹוׂשנּו. ה' לפני נברכה ונכרעה נׁשּתחוה ּבֹואּו להּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָותימא

לנּו ׁשּיׁשּפיע אחינּו, יׂשראל ּכל ועל עלינּו ׁשּבּׁשמים מאבינּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָרחמים

וׁשלֹום. ּברכה ורחמים צדקה וחסד, אהבה חּיים, ּתֹורת ְְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָּברחמיו,

וזכרֹון זכרֹוננּו ויּזכר ויּפקד ויּׁשמע וירצה ויראה ויּגיע ויבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹויעלה

וזכרֹון ּדוד. ּבן מׁשיח וזכרֹון הּקדׁש. עיר ירּוׁשלים וזכרֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאבֹותינּו.

ּולח לחן לטֹובה, לפלטה אלהינּו ה' לפניך יׂשראל ּבית סדּכל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

רצֹון. יהיה ּכן אמן, ּולׁשלֹום. טֹובים לחּיים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּולרחמים,

אנּת חֹורין. ּבן ׁשּמלּכך ארץ אׁשרך אּתמר ּדעלך מלּכא מרן ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָקּום

סלקא ואֹוריתך ּתּדירה. ּבאֹוריתא ּדעסקּת יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהּוא

מאה לׁשית אתּפרׁשא נהֹורא וכל נהֹורין. וׁשבעין מאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָָּבתלת

ּכתיב עלך ּדכיא, אפרסמֹונא ּבנהרי ואסּתחין סלקין טעמין, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּותליסר

עליֹון אל לפני והתּפּלל קּום אמּלא. ואֹוצרֹותיהם יׁש אֹוהבי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַלהנחיל

ּכבֹודֹו ויגּדל ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ּבית ועל וצּיֹון, ירּוׁשלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעל

ויֹופע מהרה. עלינּו מלכּותֹו ּכבֹוד יגּלה ּברחמיו וה' ּבימינּו. ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבמהרה

יכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹויים, מן ּפזּורינּו ויקרב חי. ּכל לעיני עלינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָויּנׂשא

וׁשם עֹולם. ּבׂשמחת ולירּוׁשלים ּברּנה לצּיֹון ויביאנּו ארץ. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּירּכתי

ּובכן ּכהלכתן. ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו קרּבנֹות לפניו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָנעׂשה
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ועֹולתה יגילּו. ּברּנה וחסידים יעלֹוזּו. ויׁשרים ויׂשמחּו. יראּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָָצּדיקים

יּכרתּון ּכרֹות והאלילים ּתכלה. ּבעׁשן ּכּלּה והרׁשעה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֻּתקּפץ-ּפיה.

ימלך עד ּולעֹולמי הּמלּוכה, לה' והיתה ׁשּדי. ּבמלכּות עֹולם ְְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹלתּקן

הארץ ּכל על למלך ה' והיה ועד. לעֹולם ימלך ה' ּכּכתּוב ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבכבֹוד

אחד. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ההּוא ְְִֶֶֶַַָָּבּיֹום

יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי הּוא אנּת קּדיׁשא. עּלאה ּבּוצינא ְְְִִִִִִֶַַָָָָָקּום

אנּת עלמא. לכל ונהיר מּנרּתיקה ּדׁשמׁשה ּבנהֹורך נפיק ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָָּדנהֹורך

למיפק ּדזמין ּתּקיפא ּדׁשמׁשא ּכנהֹורא נהיר אּפך למחמי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדזכית

ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ׁשמי יראי לכם וזרחה ּדכתיב לעלמא, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאסּותא

ונהרין קּמך ּגליפין מכילן ּתליסר למחמי ּדזכית אנּת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכנפיה.

קּום יֹומין, ּדעּתיק אּפי סבר למחמי ּדזכית הּוא אנּת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָּכבּוצינין.

עּמנּו ׁשּיתנהג הרחמים, אב אבינּו לפני והתּפּלל הרחמים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעֹורר

ּומּמׁשחית. וצּוקה צרה מּכל ויּצילנּו הרחמים ּובמּדת החסד ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבמּדת

ּומחּבּוט ּגיהּנם ׁשל ּומּדינה מׁשיח ּומחבלי מלכּיֹות מּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻויּצילנּו

ממֹון מענּיּות ויּצילנּו מצֹות. ּומענּיּות ּתֹורה מענּיּות ויּצילנּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּקבר.

קׁשֹות ּגזרֹות ּומּכל ּומּמּגפה מּדבר ויּצילנּו ּכיס. ּומחסרֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומּדּלּות

למעלה לא אֹותנּו, מׂשטינים יהיּו ולא לנּו צרים יהיּו ולא ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹורעֹות,

אֹותנּו. ּומסּיעים עֹוזרים הּכל יהיּו אּלא למּטה. ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹולא

הּוא אנּת ּדחכמתא. מארי ּדאֹוריתא מארי הּקדֹוׁש הּתּנא ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָקּום

ּולפרׁשא סתימין מּלין למימר רׁשּו לך דאתיהיב יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָרּבי

מּלך ּדכל ידך. על אסּתכם הּוא ּבריך ּדקּודׁשא הּוא אנּת ְְְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָלֹון.

ּבֹו אדּבר ּפה אל ּפה ּדכתיב ּכמה אתּכּסין. ולא אּנּון ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבאתּגליא

הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש לפני עלינּו והתּפּלל קּום ּבחידת. ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּומראה

להׂשּכיל, להבין ודעת, ּבינה חכמה ויחּננּו ּבתֹורתֹו. עינינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשּיאיר
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אנחנּו ונהיה ּבאהבה. ּתֹורתֹו ּדברי ּכל את ּוללּמד ללמד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

לאמּתּה ּומכּונים לׁשמּה ּתֹורה לֹומדים צאצאינּו וצאצאי ְְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוצאצאינּו

עליו הּנביא ירמיה ידי על ׁשּכתּוב מקרא ּבנּו ויקּים ּתֹורה. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשל

הּימים אחרי יׂשראל ּבית את אכרֹות אׁשר הּברית את ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשלֹום.

והייתי אכּתֹובנה לּבם ועל ּבקרּבם ּתֹורתי את נתּתי ה' נאם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻההם

רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ולא לעם: לי יהיּו והּמה לאלהים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלהם

ועד למקטּנם אֹותי ידעּו כּלם ּכי ה' את ּדעּו לאמר אחיו את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻואיׁש

ידי על ונאמר עֹוד. אזּכר לא ּולחּטאתם לעֹונם אסלח ּכי ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּגדֹולם

לּים ּכּמים ה' את ּדעה הארץ מלאה ּכי הּׁשלֹום, עליו הּנביא ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָיׁשעיה

ְִַמכּסים.

ּבן ׁשמעֹון רּבי הּוא אנּת עלמין. ּבתרין ותּקיף רּבא אילנא ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָקּום

לעּלא לעּלא וקלך לעּלא. ּדיּוקנך חקק הּוא ּבריך ּדקּודׁשא ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָיֹוחאי

ּבך מתעּטר הּוא ּבריך וקּודׁשא קּדיׁשא. ּבכתרא ּומתעּטרא ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָסלקא

עלמ יׂשראלּבכּלהּו אּתה עבּדי לי וּיאמר ּכתיב עלך ּבך. ּומׁשּתּבח ין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

הרחמן אב אבינּו לפני והתּפּלל טֹוב והמליץ קּום אתּפאר. ּבך ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאׁשר

ּבית ׁשל ותינֹוקֹות חלב ּוגמּולי ׁשדים יֹונקי יׂשראל ּבית ילדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבעד

חלי. ּומּכל נזק מכל ויּצילם יׁשמרם חסדיו, ּוברב ּברחמיו וה', ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹרּבן.

ּדבר ּומּכל הרע מעין ויּצילם רעה. ּומרּוח ּומׂשטין צר מּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָויּצילם

ללמד ואמץ וחזק וכח ּומתּקנים וטֹובים ארּכים חּיים להם ויּתן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻֻרע.

וׁשלֹום: וׁשלוה ּבטֹובה ויגּדלּו הּמצֹות ּולקּים ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָּתֹורה

יירא. לא מי יׁשאג אריה ּכתיב ּדעלך קּדיׁשא, עּלאה אריא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹקּום

למלעי ּפּומך ּדפתחת ּדבׁשעתא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי הּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָאנּת

ּפתחת אנּת רתיכין. וכל רקיעין וכל ּכרסין ּכל לקלך ציתין ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָֻּבאֹוריתא

קּודׁשא ּדברא ּומּיֹומא עּלאין. ּדרּגין ּתקנת ואנּת ּדחכמתא ְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָּתרעין
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לך וקרי הּוא. ּבריך קּודׁשא קּמי זמין הוית אנּת עלמא הּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָּבריך

ּובּקׁש קּום ואּמך. אביך יׂשמח ּכתיב עלך ּבׁשמך. הּוא ּבריך ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָקּודׁשא

ׁשּפגמנּו ּפגם ּכל את לתּקן יׂשראל ּכל ּובעד ּבעדנּו ׁשּדי מאל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָרחמים

ניצֹוצי ּכל ויתּבררּו ועׂשּיה יצירה ּבריאה ּובאצילּות הּקדׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבׁשמֹות

אחרים. ּבגלּגּולים ּבין זה ּבגלּגּול ּבין ידינּו על נתּפּזרּו אׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקדּׁשה

ללמד ונזּכה זה. ּבגלּגּול ונׁשמתנּו רּוחנּו נפׁשנּו ּתּקּון להׁשלים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹונזּכה

רצֹון: יהי ּכן אמן, ׁשמים. לׁשם מעׂשינּו ּכל ויהיּו לׁשמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּתֹורה

קּומּו עליֹון. חסידי עׂשרה ותלמידיך אּתה יׂשראל אֹור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּום

ּבעבּור אׁשחית לא ּדאמר הּוא. ּבריך קּודׁשא קּמי מּלין ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָֹוסּדרּו

ואּתערּו ויעקב. יצחק אברהם חברֹון, לדמיכי וזילּו קּומּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהעׂשרה.

ירּוׁשלים ּדאיהי וקנא ּבגלּותא. יׁשנה אני ּבּה ּדאּתמר ׁשכינּתא, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָלגּבי

ּדעלמא, אּמין קׁשים, אדֹונים ידי ּתחֹות ּבגלּותא, ויׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָָָֻחרבה,

ואּתנה ּבהֹון ּדאּתמר הּוא, ּבריך ּדקּודׁשא עאנא על זכּו ואליפּו ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָקּומּו

עליהּו. זכּו ואליפּו עליהּו, רחמי ּובעּו קּומּו מרעיתי, צאן ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַַָָֹֹצאני

הּוא ּבריך קּודׁשא מחיל ּולמהוי ּביׁשין. חיון מהלין לֹון ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלׁשיזבא

לעֹורר קּומּו קריב. ּובזמן ּבעגלא לֹון ּולמפרק חֹוביהֹון. ּכל על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהֹון

ּבכל אחינּו, יׂשראל ּולכל לנּו ּגדֹולים חסדים ּולהמׁשיך ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָהרחמים

ּכל ּוזכּות והחסידים. הּצּדיקים ּכל ּוזכּות אבֹות ּוזכּות ׁשהם. ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמקֹום

קדּׁשת על ולׂשרפה להרגה עצמם מסרּו אׁשר ּבלּבֹותם. ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהיׁשרים

הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ולּמּודם ּוקדּׁשתם ּותמימּותם יתּברך. ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּׁשם

ּבקדּׁשה ותּקנּו ייחדּו אׁשר והּיחּודים הּתּקּונים וכל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַָָָֻוסֹודֹותיה

יּתן וה' אנחנּו: ּכאחד ּכּלנּו ּכי יׂשראל ּכל ועל עלינּו יגּנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻלמעלה.

לך עלי ּגבֹוּה הר על ואֹומר. מבּׂשר קֹול רב צבא המבּׂשרֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאמר



ובקשות תפילות שפטשער

מבּׂשר ׁשלֹום מׁשמיע מבּׂשר רגלי ההרים על ּנאּוּו מה צּיֹון. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָמבּׂשרת

אלהיך: מלך לצּיֹון אמר יׁשּועה מׁשמיע ְְְְְֱִִִַַַַַָָֹֹטֹוב

זּו: ּבּקׁשה יאמר ּכך ְְַַַַָָָֹואחר
ׁשּיכּבׁשּו מּלפניך רצֹון יהי וחּנּון. רחּום מלך יׂשראל אלהי ה' ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּנא

אלהינּו ה' עּמנּו ותתנהג מּדֹותיך. על רחמיך ויגּלּו ּכעסך את ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹרחמיך

הּדין. מּׁשּורת לפנים לנּו ותּכנס הרחמים ּובמּדת החסד ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבמּדת

והֹוׁשיענּו ּומּנחלתך, ּומארצך מעּמך אּפך חרֹון יׁשּוב הּגדֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּובטּובך

יֹוחאי. ּבן ׁשמעֹון רּבי הּצּדיק עבּדך זכּות ּולמען הּגדֹול ׁשמך ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָלמען

ׁשּכּלֹו לעֹולם הלכּו אׁשר ּבלּבֹותם והיׁשרים הּצּדיקים ּכל זכּות ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּולמען

אל אֹותם ולקחּת ׁשמך, קדּׁשת יחּוד על נפׁשם מסרּו ואׁשר ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻארך.

נפׁשם, ׂשמּת החּיים ּובצרֹור עדן ּובגן ּבהם, להׁשּתעׁשע מנּוחתם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבית

ּוגמּול ּתענּוג ליראיך הכינֹות אּתה ּכמעׂשהּו. לאיׁש ּתׁשּלם אּתה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכי

לע למחּכיך עׂשית זּולתך, אלהים ראתה לא עין ּכמֹוּונעימּות, ּכל, ין ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

נגד ּבך לחֹוסים ּפעלּת ליריאך צפנּת אׁשר טּובך רב מה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנאמר

ּגזר רע ּוקרע ּבענינּו ּוראה לפניך יעלה ּותמימּותם זכרֹונם אדם. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבני

עד ּפלא ּתעׂשה ולּמתים ּתּצילנּו. ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות ּומּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדיננּו.

עפר. ׁשכני וירננּו יקיצּו מתינּו, יחיּו ּכדבריך ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאׁשר

ּתפּלתנּו. את ּוברצֹון ּברחמים וקּבל קֹולנּו ׁשמע העֹולמים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָרּבֹון

ּופנחס ודוד ויֹוסף ואהרן ּומׁשה ויעקב ויצחק אברהם עבדיך ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹּבזכּות

ּכל ּובזכּות יֹוחאי. ּבן ׁשמעֹון רּבי הּצּדיק עבּדך ּובזכּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹּוׁשלמה.

חטא ּומּכל הרע מּיצר ותּצילנּו עדן. ּבגן אׁשר והחסידים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּדיקים

ּתתּקן רחמיך ּוברב לפניך ׁשלמה ּבתׁשּובה לחזר ּותזּכנּו ּופׁשע. ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹועֹון

ּבריאה אצילּות ּבכללּות ׁשּפגמנּו הראׁשֹון אדם ּופגמי ּפגמינּו ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאת

ותסיר עׂשּיה. יצירה ּבריאה אצילּות ּפרטי ּובכל עׂשּיה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָָָיצירה
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ּופרטּות ּכללּות ׁשל יחידה חּיה ּונׁשמה רּוח נפׁש מלבּוׁשי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּסיגים

ּבנגּה ונפלּו ׁשּנפּגמּו הּנפׁש חלקי ּותברר עׂשּיה. יצירה ּבריאה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצילּות

הּקדׁש. מקֹום אל ּתהיה ּכאֹור ונגּה עׂשּיה יצירה ּבריאה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹּדאצילּות

עּמך. על חּוסה ּפעלך והּגּוף לך הּנׁשמה וחּנּון. רחּום מלך ְְְְְְֳֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּנא

אלהינּו לנּו ּברא טהֹור לב עלינּו. אלהינּו ה' רחמיך נא יהמּו ְְֱֱֱֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּובכן

ׁשמך. ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו אלהי עזרּנּו ּבקרּבנּו. חּדׁש נכֹון ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹורּוח

הׁשקט. באין היא הֹומּיה סֹוערה ענּיה ּתּמה עדה מּׁשמים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהּבט

לגדל היא מצער הלא ּכהגן, ּובּקׁשתּה ׁשאלתּה ּתחנּוני ּוׁשמע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהסּכת

לּמה ּבאחדּותך. מרחם העמּוסה לרחם הּׁשמים על רּומה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָחסדך.

ּתן לׁשמך ּכי לנּו לא ה' לנּו לא ולחצנּו. ענינּו ותׁשּכח ּתסּתיר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּפניך

זכּות למען עׂשה אלהיהם. נא אּיה הּגֹויים יאמרּו לּמה ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכבֹוד,

למען עׂשה ואהרן, מׁשה למען עׂשה ויעקב. יצחק אברהם ְְְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹאבֹותינּו

עׂשה הּקדׁש, עיר ירּוׁשלים למען עׂשה ּוׁשלמה. ּפנחס ודוד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹיֹוסף

ׁשממּות למען עׂשה ּביתך. חרּבן למען עׂשה ּכבֹודך. מׁשּכן צּיֹון ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמען

עׂשה ּבצרֹות. והּׁשרּויים והּדּלים הענּיים יׂשראל למען עׂשה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיכלך.

סֹובלי חלאים, סֹובלי יּסּורין, סֹובלי ּדחק, ּברב ּתֹורה לֹומדי ְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלמען

להבין צלּולה, ּדעת ּבהם נׁשאר לא ּתלאֹות מרב אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹענּיּות,

ואלמנֹות, יתֹומים למען עׂשה ּתֹורתך, ּתלמּוד ּדברי ּכל את ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׂשּכיל

ּתינֹוקֹות למען עׂשה חלב. ּגמּולי למען עׂשה ׁשדים. יֹונקי למען ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעׂשה

למענך עׂשה למעננּו. לא אם למענך עׂשה חטאּו. ׁשּלא רּבן ּבית ְְְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל

ותחנּונים ּתפּלֹות ׁשֹומע אל ּכי ּתפּלתנּו. ּוׁשמע ועננּו חּננּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָוהֹוׁשיענּו.

ַָאּתה.

ועל עלינּו רחמים והתמּלא ׁשמרם. ּכבבת יחּודך ּדֹורׁשי ּגּבֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנא

ארץ יֹוׁשבי על ּובפרט ׁשהם, מקֹום ּבכל יׂשראל ּבית אחינּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכל
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ּומּמצֹור ּומרעב מרעה ותּצילם ותּצילנּו ועליהם עלינּו ּותרחם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיׂשראל.

לכל ׁשלמה רפּואה ותׁשלח רע. ּדבר ּומּכל הרע ּומעין ּומּבּזה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּומּׁשבי

מחֹולי אחד ּבכל ּותקּים להם. נא רפא נא אל יׂשראל. עּמך ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָחֹולי

הפכּת מׁשּכבֹו ּכל ּדוי ערׂש על יסעדּנּו ה' ׁשכתּוב מקרא יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעּמך

יחלּו. ׁשּלא ּבריאּותם ּתתמיד יׂשראל מעּמך והּבריאים ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבחליֹו.

ּומׂשטין צר ּומּכל נזק ּומּכל חלאים מּכל יׂשראל לכל ותּציל ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָותּצילנּו

קימא ׁשל ּבזרע ותפקד ּפרענּות. מיני ּומּכל רעה ּומרּוח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּומקטרג

אֹותן ותֹוציא הּמׁשּבר על והּיֹוׁשבֹות ּבנים. חׂשּוכי לכל קדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹזרע

וׁשּום צער ׁשּום יארע ולא טֹובה. ּבׁשעה הּולד ויצא לאֹורה ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמאפלה

ורּוחין וׁשדין אסּכרה ימׁשל ואל לילדיהן. ולא לּיֹולדֹות לא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹנזק,

לתֹורתך יׂשראל עּמך ילדי לכל ּותגּדלם יׂשראל. עּמך ילדי לכל ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָולילין

ּפּצם הּים יֹורדי עּמך יׂשראל ּובני ואּמם: אביהם ּבחּיי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומצֹותיך

ויּנצלּווהּצילם יטּבעּו ואל מּטיט הּצילם נכר. ּבני ּומּיד רּבים מּמים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הדריכם ּבּיּבׁשה ההֹולכים יׂשראל ּובני מים. ּומּמעמּקי סערה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָמרּוח

ואֹורב אֹויב ּכל מּכף והּצילם מֹוׁשב. עיר אל ללכת יׁשרה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדרך

והֹוציאם מאסריהם הּתר יׂשראל מעּמך ּבּכלא האסּורים וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבּדרך.

על ּפניך והאר ּגאים ּביד האנּוסים ּכל ליראתך ותׁשיב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָלרוחה

רחם רחמן מלך אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה': למען הּׁשמם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמקּדׁשך

אבֹות ּבגלל רחמיך ּבהמֹון עלינּו ׁשּובה לנּו. הּדרׁש ּומטיב טֹוב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָעלינּו.

מכֹונֹו. על מקּדׁשך ּבית ּכֹונן ּכבּתחּלה. ּביתך ּבנה רצֹונך. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעׂשּו

ּכהנים והׁשב לתֹוכֹו. ׁשכינתך והׁשב ּבתּקּונֹו ׂשּמחנּו ּבבנינֹו. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹהראנּו

לנויהם, יׂשראל והׁשב ּולזמרם. לׁשירם לדּוכנם ּולוים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָלעבֹודתם

הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמך את ּולאהבה ליראה ה', את ּדעה הארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּומלאה

רצֹון. יהי ּכן אמן, ְְִֵֵַָָָוהּנֹורא,

וגאלי. צּורי ה' לפניך לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹיהיּו
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חלציו ליֹוצאי ְְְֲִֵָָָּתפּלה
הּקדֹוׁש של"ה ִֵֶַָמּספר

ּבכל יתּברך לה' ּובּקׁשה הּתפּלה חֹובת עלינּו חל לׁשֹונֹו: ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוזה

ּבכל האדם ׁשּיצטרך מה ּבכל ּכן על יתּברך, מאּתֹו הּכל ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרכינּו,

יהבֹו. ה' על להׁשליך קצרה ּתפּלה לׁשֹונֹו על ירּגיל ׁשעה, וכל ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָעת

צרכיו: ּבכל יאמר הּפעּלה ְְְֵַַָָָָָֹֻּובעת

הצליח העֹולמים, רּבֹון ּוׁשכינּתיּה, הּוא ּבריך קּודׁשא יחּוד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָ"לׁשם

לֹו ׁשּיהיה להתּפּלל זרּוז צריך ּוביֹותר וכּו'. הּכל" מאּתך ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּדרּכי

הּדבר. יצא מה' וזּוּוגם צרכיהם ּכל ואּגב, עֹולם, עד ּכׁשר ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָזרע

הּוא סיון, ראׁש-חֹודׁש ּבערב זֹו לתפּלה רצֹון ׁשעת לי אֹומר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹולּבי

וראּוי אלקינּו, לה' ּבנים נקראים ואז הּתֹורה, נּתנה ׁשּבֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהחדׁש

עניני ּכל ויתּקנּו ּבתׁשּובה ויתעֹוררּו ואׁשּתֹו, הּוא ּבתענית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָליׁשב

צדקה ויּתנּו הענינים. וכל וטהרה, טמאה והּיתר, אּסּור ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻהּבית,

טֹוב מה הפסקה להתעּנֹות אז לּבעל אפׁשר ואם הגּונים, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָלענּיים

צּבּור. ּתענית ּדיני ּככל ּגמּור ּתענית יהיה ּפנים ּכל ועל נעים. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומה

הּתפּלה: נּסח ְְִֶַָָֻוזה

ואּתה העֹולם, ּבראת ׁשּלא עד אלהינּו יאהדונהי יהוה הּוא ְְֱֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹאּתה

עֹולמך ּובראת אל, אּתה עֹולם ועד העֹולם, מּׁשּבראת אלהינּו ְְֱִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָֹהּוא

ׁשאמרּו ּכמֹו הּקדֹוׁשה ּתֹורתך ּבאמצעּות אלהּותך לאׁשּתמֹודעא ְְְְְְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָּבגין

יׂשראל, ּובׁשביל ּתֹורה ּבׁשביל "ּבראׁשית"- לברכה: זכרֹונם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָרּבֹותינּו

להם ונתּת האּמֹות, מּכל ּבהם ּבחרּת אׁשר ונחלתך עּמך הם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻּכי

הּגדֹול. לׁשמך וקרבּתם הּקדֹוׁשה, ְְְְְְִֵַַַָָָָָָּתֹורתך
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יאהדונהי יהוה מּמך לנּו ּבא הּתֹורה קּיּום ועל העֹולם קּיּום ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹועל

ּבתֹורתך: וכתבּת ּורבּו, ּפרּו ּבתֹורתך: ּכתבּת צּוּויים, ׁשני ְְְְְְְְְְֱִִֵֵַַָָָָָָָָֹאלהינּו

ּבראת לתהּו לא ּכי אחת, ּבׁשּתיהן והּכּונה את-ּבניכם, אתם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹולּמדּתם

אנחנּו ׁשּנהיה ּכדי עׂשית אף יצרּת ּבראת ולכבֹודך לׁשבת, אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכי

ּתֹורתך. ולֹומדי ׁשמך יֹודעי יׂשראל ּבית עּמך כל וצאצאי ְְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוצאצאינּו

ואּפיל הּמלכים, מלכי מלך יאהדונהי יהוה אליך אבֹוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּובכן

לי להזמין ּתפּלתי ותׁשמע ׁשּתחנני עד ּתלּויֹות לך ועיני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתחּנתי,

סֹוף עד בניהם ּובני ּובניהם הם וירּבּו יפרּו הם וגם ּובנֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבנים

ללמד הּקדֹוׁשה ּבתֹורתך יעסקּו ּכּלנּו ואני ׁשהם לתכלית הּדֹורֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבאהבה, ּתֹורתך תלמּוד ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּוללּמד

ׁשמך. את ּוליראה לאהבה ּבמצֹותיך לּבנּו ודּבק ּבתֹורתך עינינּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָוהאר

אב כמֹוך מי ּוברּוכים, ארּכים חּיים לכּלנּו ּתן הרחמן, אב ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָָֻֻאבינּו

ּכמֹו נצחּיים לחּיים זכרנּו לחּיים, ּברחמים יצּוריו זֹוכר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָהרחמים

רּבֹות ּופרׁשּו לפניך, יחיה לּו אבינּו: אברהם זכרֹונםׁשהתּפּלל ינּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּביראתך. ְְְִִֶָָָָלברכה:

עד זרעי וזרע זרעי ׁשּיהא מּלפניך ּולחּנן לבּקׁש ּבאתי ּכן על ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכי

ׁשּום עֹולם עד זרעי ּובזרע ּובזרעי ּבי יּמצא ואל ּכׁשר, זרע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעֹולם

אדם. ּובעיני אלהים ּבעיני ויׁשר וטֹוב ואמת ׁשלֹום אך וׁשמץ, ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפסּול

מארי תלמּוד, מארי מׁשנה, מארי מקרא, מארי תֹורה, ּבעלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָויהיּו

ּתרּומּיֹות, מּדֹות מארי חסדים, ּגֹומלי מארי מצוה, מארי ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָָָרזא,

ּגוּיה לכל ותן חיצֹונית, יראה לא ּפנימית, ּוביראה ּבאהבה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹויעבדּוך

ותן וכח, וכבֹוד ּבריאּות להם ותן ּבכבֹוד. מחסֹורּה ּדי מהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוגוּיה

ּביניהם, וׁשלֹום ואחוה אהבה ויהיה וחסד, וחן ויפי קֹומה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
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צּדיקים, מּזרע חכמים ּתלמידי מּזרע הגּונים זּוּוגים להם ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָותזמין

אחד זּכרֹון ּכי עליהם, התּפּללּתי אׁשר ּככל ּכמֹותם יהיּו זּוּוגם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוגם

ּולכאן. לכאן ְְֶָָעֹולה

לּבי, מצּפּוני נגלּו ּולפניך ּתעלּומֹות, ּכל יֹודע יאהדונהי יהוה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאּתה

ּתֹורתך ּולמען והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמך למען אּלה ּבכל ּכּונתי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּכי

הּקדֹוׁשים: האבֹות ּבעבּור ענני יאהדונהי יהוה ענני ּכן על ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּקדֹוׁשה,

ּדֹומים הענפים להיֹות ּבנים ּתֹוׁשיע ּובגללם ויעקב, יצחק ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָָָָָֹאברהם,

ּברּוח המׁשֹורר ּבּמרּכבה, רביעי רגל עבּדך ּדוד ּובעבּור ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלׁשרׁשם,

ְֶָָקדׁשך.

יגיע ּבדרכיו: ההלך יאהדונהי, יהוה ּכל-ירא אׁשרי הּמעלֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹׁשיר

ביתך, ּבירּכתי ּפרּיה ּכגפן אׁשּתך לך: וטֹוב אׁשריך תאכל ּכי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּכּפיך

יהוה ירא ּגבר יברך כי-כן הּנה לׁשלחנך: סביב זיתים, ּכׁשתלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻּבניך

ּכל ירּוׁשלים, ּבטּוב ּוראה מּצּיֹון, יאהדונהי יהוה יברכך ְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיאהדונהי:

על-יׂשראל: ׁשלֹום לבניך, ּוראה-בנים חּייך: ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָימי

זאת ואני הּפסּוק: ּבנּו יקּים ּתפּלה ׁשֹומע יאהדונהי יהוה ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹֹֻאּנא

ּודברי עליך אׁשר רּוחי יאהדונהי יהוה אמר אֹותם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּבריתי

אמר זרעך זרע ּומּפי זרעך ּומּפי מּפיך לא-ימּוׁשּו ּבפיך, ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאׁשר-ׂשמּתי

לּבי והגיֹון אמרי-פי לרצֹון יהיּו ועד-עֹולם: מעּתה יאהדונהי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיהוה

וגאלי: צּורי יאהדונהי יהוה ְְְֲִִֶָָָֹֹלפניך,

זֹו ּתפּלה ּתהיה ותמיד לׁשֹונֹו: וזה ד' אֹות האֹותּיֹות ׁשער ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשם

ּתֹורה לֹומדי ׁשּיהיּו זרעם על להתּפּלל והאם האב ּבפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשגּורה

הּתֹורה: ּבברּכת זה על ּבמאד ויכּון טֹובֹות, מּדֹות ּובעלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוצּדיקים

אב "אבינּו רּבה: אהבה ּבברּכת וכן וכּו', וצאצאינּו" אנחנּו ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ונהיה
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זרעֹו על ּכן ּגם יחׁשב וכּו', ּבלּבנּו" ותן עלינּו רחם הּמרחם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָֹהרחמן

לּבהלה". נלד ולא לריק נּגע "לא ּכׁשאֹומר: וכן עֹולם. עד זרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוזרע

וכּו'. נפׁשֹו ּובכל לבבֹו ּבכל קבע ּתפּלתֹו יעׂשה ּכאּלּו מקֹומֹות ְְְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָּבכל

ׁשם. ֵַָעיין

הרש"ש ְִַּתפּלת
זיע"א ׁשרעּבי ׁשלֹום רּבי הּקדֹוׁש אלהי איׁש ׁשּסדרה ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתפּלה

לאמרּה טֹוב וכן חצֹות, ּתיקּון ּׁשּיאמר ּבעת לילה ּבכל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֹלאֹומרּה

העליֹון. רצֹון ׁשעת ּובכל הּקדֹוׁשים הּמקֹומֹות ְְְְְְִֶַַַָָָָּבכל

קֹורעת. ולּבּה היכלך ּבאסקּוּפת ׁשטּוחה ּתּמה עדה מּׁשמים ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָהּבט

ׁשאלתּה ּתחנּוני ּוׁשמע הסּכת הׁשקט, ּבאין היא הֹומּיה סֹוערה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָענּיה

בנּו ענּו עֹונינּו ואם חסּדך. לגדל היא מצער ׁשהלא ּכהֹוגן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּובּקׁשתּה

ּתתאּמץ להמיסם. צדקתך וׁשמׁש לפּזרם הּטֹוב רּוחך ׁשלח ענן. ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָועּננּו

ּבאחדּותך. מרחם העמּוסה לרחם הּׁשמים על רּומה חנינּותך. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבתקף

לבן לחׂשף הּוא, ּברּוך סֹוף אין ּבך הּמפלא עּזך העז צלח ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻואּתה

ּבזהרים ותלּבין מראׁש. אֹורֹו אׁשר ּדעּתיק חיזּו צחצחּות ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹחסדיך

ּתּקנּת אׁשר רחמיך מּדֹות עׂשרה ּוׁשלׁש ּדינך, אדם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזהֹורית

לאלפים חסד נצר האל זכֹור ּבריתם את נׂשּגבה. חכמה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבתעלּומֹות

החסדים ויּגֹולּו יּגלּו עֹונֹותינּו. ּכתמי רּום את אֹורֹות ּבטל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָונּקה

ויׁשּתלׁשלּו מּדֹותיך, על העליֹונים ויּגהּווהרחמים יּגיעּו עד ּבסלסּולם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

הּסהר: אגן רב ֲַַַַַַַּכּנֹוגּה

ׁשּיהא אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה מּלפניך רצֹון ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹיהי

החּיים מּמקֹור הּוא ּברּוך סֹוף האין מן ויּמׁשך רצֹון, עת ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעּתה

ּדמחׁשבה לחכמה עליֹונה ּוקדּׁשה עליֹונה ּברכה ׁשפע ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻהעליֹונים
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להׁשּפיע עליֹונה ּדמחׁשבה החכמה אֹותּה מקֹור ותפּתח ְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָעליֹונה.

ׁשרׁשי ׁשל העליֹונים מקֹורֹות לׁשרׁשי רּבה ּוברכה עליֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻקדּׁשה

העליֹון הּטֹוב האֹוצר ותפּתח הּגדֹולים. והרחמים העליֹונים ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהחסדים

לכל ּגדֹולים ורחמים העליֹונים חסדים ותׁשּפיע העליֹונים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמים

וזֹו"ן. וּיׁשּסּו"ת. ואֹו"א. ונוק'. וא"א [ּדעּתי"ו. העליֹונים ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹהּפרצּופים

חּיה נׁשמה רּוח נפׁש ּולׁשרׁשי הּקדֹוׁשים, העֹולמֹות ּדכל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָויעקו"ר]

לירּוׁשלים ּגדֹולים ורחמים עליֹונים חסדים ותׁשּפיע ׁשּלנּו. ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָיחידה

ירּוׁשלים ׁשל ּוׁשעריה חּלֹוניה ותפּתח העליֹון הּמקּדׁש ּולבית ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעליֹונה

ּוברצֹון ּברחמים ּותקּבל ותׁשמע העליֹון, הּמקּדׁש ּבית וׁשל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹונה

ׁשּמקֹורֹו דיצירה דחכמה ּבכתר ׁשהּוא שמועא"ל ידי [על ּתפּלתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

א'ה'ו'ה']. ׁשם ֵהּוא

ּכח לּה לתת לּׁשכינה ּגדֹולים ורחמים עליֹונים חסדים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹותׁשּפיע

ותלּביׁש הּצֹואים. הּבגדים מעליה ולפׁשט הּקלי' מּתֹוך לצאת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּכל עּמּה לצאת ּגדֹול ּכח לּה ותן קּדיׁשא, עּלאה ּפּורפירא ְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָֹאֹותּה

יֹוריׁשּנ'ּו מּבטנ'ֹו ו''יקאּנּו ּב''לע ח''יל ּבּקלי'. ׁשּנׁשארּו הּקדּׁשה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻניצֹוצי

אבינּו ּוברכנּו החּיים. ּדעץ העליֹון וׁשרׁשּה מקֹומּה אל ּולהעלֹותּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָא'ל.

צדקה וחסד אהבה וחּיים ּתֹורה לנּו ותׁשּפיע ּפניך. ּבאֹור יחד ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּכּלנּו

ידינּו ּומּלא מּטּובך ּכּלֹו העֹולם את וׂשּבע וׁשלֹום. ּברכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻורחמים

ויּגֹולּו ּכעסך, את רחמיך ויכּבׁשּו ידיך. מּתנֹות ּומעׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּברכֹותיך

ּבמּדת אלהינּו יאהדונהי יהוה עּמנּו ותתנהג מּדֹותיך, על ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹרחמיך

ּובטּובך הּדין. מּׁשּורת לפנים לנּו ותּכנס הרחמים, ּובמּדת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהחסד

ויבא ויעלה ּומּנחלתך, ּומארצך ּומעירך מעּמך אּפך חרֹון יׁשּוב ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּגדֹול

אבֹותינּו, וזכרֹון זכרֹוננּו ויּזכר ויּפקד ויּׁשמע וירצה ויראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויּגיע

עּמך ּכל וזכרֹון עבּדך ּדוד ּבן מׁשיח וזכרֹון עירך ירּוׁשלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָוזכרֹון
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לחּיים ּולרחמים ּולחסד לחן לטֹובה לפליטה לפניך יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבית

מקּדׁשך ועל ועלינּו ׁשכינתך על ּותרחם ותׁשּוב ּולׁשלֹום. ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָטֹובים

ּגּלה אלהינּו, מלּכנּו אבינּו בימינּו. ּבמהרה ּכבֹודֹו ּותגּדל ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּברחמיך

וקרב חי, כל לעיני עלינּו והּנׂשא והֹופע מהרה עלינּו מלכּותך ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָּכבֹוד

לצּיֹון והביאנּו ארץ, מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹוים מּבין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּפזּורינּו

אלהינּו, אנא עֹולם, ּבׂשמחת מקּדׁשך עיר ולירּוׁשלים ּברּנה ְְְְְְְֱִִִִִִִֵַַָָָָָָָָֹעירך

ּומּוספין ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו קרּבנֹות את לפניך נעׂשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָוׁשם

ְְִָָּכהלכתן.

לדֹורׁשיך, טֹובה ותקוה ליראיך ּתהּלה לעּמך, ּכבֹוד ּתן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובכן

קרן ּוצמיחת לעירך, וׂשׂשֹון לארצך ׂשמחה לך, למיחלים ּפה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּופתחֹון

בימינּו: ּבמהרה מׁשיחך יׁשי לבן נר ועריכת עבּדך, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלדוד

יגילּו, ּברּנה וחסידים יעלֹוזּו, ויׁשרים ויׂשמחּו, יראּו צּדיקים ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַָָָָּובכן

ממׁשלת תעביר ּכי ּתכלה, ּבעׁשן כּלּה והרׁשעה ּפיה, ּתקּפֹוץ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻועֹולתה

הארץ: מן ִֶָָָזדֹון

מעׂשיך, ּכל על מהרה אלהינּו יאהדונהי יהוה הּוא אּתה ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹותמלך

ּבדברי ּכּכתּוב מקּדׁשך, עיר ּובירּוׁשלים ּכבֹודך, מׁשּכן צּיֹון ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבהר

הללּויּה: ודר לדר צּיֹון אלהיך לעֹולם יאהדונהי יהוה ימלך ְְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹֹֹֹֹקדׁשך,

אּלא רצֹונך, לעׂשֹות ׁשרצֹוננּו לפניך וידּוע ּגלּוי עֹולם, ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָרּבֹונֹו

מעּכבים: ּכיס וחסרֹון מלכּיֹות וׁשעּבּוד ׁשּבעּסה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻּׁשּׂשאֹור

אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה מּלפניך רצֹון ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹֹיהי

זרע ּולזרע ּולזרענּו ּולבנינּו לנּו ּותסּיע מהם ועדׁשּתּצילנּו מעּתה נּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּבעבֹודת אֹותנּו המסּיעים אלינּו הּנלוים ּולכל ביתינּו ּולאנׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָעֹולם,



ובקשות תפילות שער שצח

אדמת על לׁשבת ּבידינּו ּומחזיקים מּנכסיהם, אֹותנּו והמהּנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה',

ולעׂשֹות לׁשמּה ּתֹורתך ללמד בימינּו, ּבמהרה ותּכֹונן ּתּבנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּקדׁש

ׁשלם. ּבלבב ּולעבּדך ְְְְְְֵֵָָָָָרצֹונך

וצּוקה צרה ּומּכל ופׁשע ועֹון חטא ּומּכל הרע מּיצר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָותּצילנּו

ּומּמלחמת רב] [ּומערב מׁשיח ּומחבלי מלכּיֹות, ּומּׁשעּבּוד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻּומּמׁשחית

ּומענּיּות ּתֹורה ּומענּיּות הּקבר ּומחּבּוט ּגיהּנם, ׁשל ּומּדינּה ּומגֹוג ֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּגֹוג

ּומּדבר ּכיס, ּומחסרֹון ּומּׁשפלּות ּומּדּלּות ממֹון, ּומענּיּות ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָמצֹות

ּבעֹולם: לבא הּמתרּגׁשֹות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות ּומּכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹּומּגפה,

ׁשּתבּטל אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו יאהדונהי יהוה מּלפניך רצֹון ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹיהי

העליֹונים עלינּו, ּומקטרגים הּמׂשטינים ּכל וכח לנּו הּצרים ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹּכח

ּותצּוה עלינּו. ּולקטרג להׂשטין ּכח להם יהיה ולא ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹוהּתחּתֹונים,

והיצּורים והּנבראים הּנאצלים ּולכל הּׁשרת מלאכי ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלמלאכיך

לנּו צרים יהיּו וׁשּלא ּכחנּו, את ּולאּמץ ּולסּיענּו לנּו לעזר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹוהּנעׂשים,

עֹוזרים הּכל ׁשּיהיּו אּלא למּטה, ולא למעלה לא אֹותנּו, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּומׂשטינים

ונחמדים למעלה אהּובים ונהיה ּכחנּו. את ּומאּמצים אֹותנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּומסּיעים

צּדיקים לבנים ּותזּכנּו ועד. לעֹולם נּכׁשל ולא נּכלם לא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלמּטה,

קדֹוׁשים, ְֲִִִחסידים

ּולחכמה ולגבּורה לעׁשר לכח לתאר לנֹוי וזרענּו אנחנּו ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹּותזּכנּו

ׁשּלא ּבידינּו מסּור לּבנּו ויהיה טֹובה. ּולׂשיבה ּולזקנה ּולדעת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּולבינה

יּׁשּוב לנּו ותּתן ׁשלם. ּבלבב ּולעבּדך רצֹונך לעׂשֹות הּוא והּכל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹנׁשּכחך,

ואל טרּדה. ׁשּום ּבלי לׁשמּה ּתֹורתך ללמד יׂשראל ּבארץ ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹטֹוב

לארץ, לחּוץ יׂשראל מארץ לצאת ּתצריכנּו ואל מּלפניך ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתׁשליכנּו

רצֹון: יהי ּכן אמן בימינּו, ּבמהרה הּמקּדׁש ּבית ּבבנין לראֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָּותזּכנּו
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הרׁשּב"י תאְְִַַָֻּגאּלת

הרׁשּב"יֵֶספר ְְִַַָֻּגאּלת
ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ּדרׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמּדברי

תש"ע סיוון כ"ו קרח, ּפרׁשת ג' ִַַָָָֹיֹום

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק לצּיֹון)ּדרׁשה (ראׁשֹון ְְְִִִִַַַָָָֹ
ה' ּבׁשם הּבאים ְְִִֵַָּברּוכים

הּקדֹוׁש הּקהל וכל הּקהּלה ראׁשי חׁשּובים, רּבנים ׁשליט"א, הּצּדיק הרב ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָּברׁשּות
ֶַהּזה.

ולא אידיׁש, ׂשפת היא ׁשּלי אם ׁשהּׂשפת קטּנה, הקּדמה אּגיד ּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבראׁשית
קצת התרּגלּתי אנׁשים, עם קצת ּׁשּדּברּתי מה רק העברית, ׂשפה ּבכלל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָלמדּתי
אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ׁשּדברים ידּוע אבל לי, קׁשה קצת ּכן ועל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׂשפה,
הּׁשם ׁשּבעזרת מקּוה ואני הּׁשֹומעים, לבבֹות יבין ׁשּלי ׁשהּלב ּבטּוח אני ּכן ועל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּלב,

הּׁשני. את אחד ִִֵֶֶַָָנבין
לעצמי חׁשבּתי ּומּוסר. וחּזּוק ּברכה ּדברי ׁשאּגיד מּמּני ּבּקׁשּו ׁשליט"א ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהרּבנים
לצּיֹון ּבראׁשֹון ׁשּיֹוׁשבים ּכאלּו, צּדיקים לאנׁשים מּוסר ּדברי לֹומר ראּוי אני ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאם
אֹותם קֹורא זי"ע והרׁשּב"י ונׂשּגבה, רמה ׁשּמעלתם הּקדֹוׁש זֹוהר ולֹומדים – ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָיצ"ו

יׁשעיה הּנביא ּדברי להמליץ ניּתן ועליכם ועד". לעֹולם כז)"ּככֹוכבים מא "ראׁשֹון(ּפרק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ללּמּוד מתקּבצים לצּיֹון ׁשּבראׁשֹון ידי ּדעל אּתן". מבּׂשר ולירּוׁשלם הּנם הּנה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלצּיֹון

מּלׁשֹון, הּנם" "הּנה – ּומּוכנים הּקדֹוׁש ּומזּמןהזֹוהר מּוכן לזּכֹותהּנני ּומתנּדבים - ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ
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- נזּכה ּכן ידי על הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּבלימּוד יׂשראל אּתן"את מבּׂשר ‡"ולירּוׁשלם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה
לסרב. לי קׁשה היה ּכך, ּכל מּמּני מבּקׁשים אם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

יׁשמעּו. ּכן ּגם אנׁשים ּוׁשאר ּבקֹול, מּוסר ּדברי לעצמי ׁשאמר החלטּתי ּכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעל
ּבּמדּבר הּׁשבּוע ּבפרׁשת א)איתא טז לוי(ּפרק ּבן קהת ּבן יצהר ּבן קרח "וּיּקח ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אהרן ועל מׁשה על וּיּקהלּו ראּובן, ּבני ּפלת ּבן ואֹון אליאב ּבני ואבירם ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹודתן
על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ּובתֹוכם קדׁשים ּכּלם העדה כל ּכי לכם רב אלהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻוּיאמרּו

הטעתֹו. עינֹו זה לׁשּטּות ראה מה היה ׁשּפּקח וקרח מקׁשה ּוברׁש"י ה'". .(ּתנחּומא)קהל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
לראֹות צריך ּבאחד עינים ׁשּתי לאדם יׁש ּכי זי"ע, אלימלך הּנעם ּבזה ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּובאר
הּבֹורא, ּגדלּות רק ראה וקרח עצמֹו, ׁשפלּות לראֹות צריך ּובאחד הּבֹורא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגדלּות

ּגדֹול. טעּות טעה לכן עצמֹו ׁשפלּות ראה ְְְִֵַָָָָָָָֹולא
על ׁשלח ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ּכמֹו להינצל, ּכדי להתּפּלל הלך ׁשּקרח ּמצינּו לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאכן

ּכב)הּכתּוב יג ּפרק ּבלׁשֹון(ּבּמדּבר וסּים רּבים ּבלׁשֹון ּפתח חברֹון". עד וּיבא בּנגב "וּיעלּו : ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
- חברֹון" עד "וּיבא רׁש"י: וּפירש קברייחיד, על ונׁשּתּטח ׁשם הלך לבּדֹו ּכלב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבעצתם·אבֹות להיֹות לחבריו נּסת יהא ּבחלקֹו)ׁשּלא חברֹון לקּבל ּזכה ּכן ידי הּוא(ועל וכן , ְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּׁשלג‡. ּתכּבסני ואטהר באזֹוב ּתחּטאני הפסוק: על רמז כתב התורה" ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ובשמחת
תהילים ט')אלּבין נ"א אליהו(פרק מביא יוחאי בר שמעון "רבי גימטריה הפסוק וס"ת ר"ת , ְִַ
בטוב" 1090)וגאולה .(ע'

לך·. שלח הפסוק ביאור אל בזה נבא ונבא: ד"ה שלח פרשת - ושמש מאור ובספר
המה נשמות מאותם שהשילוח אחרים נשמות עמהם תשלח שאתה למשה הקב"ה שאמר
יעכבו ואולי לסייעם, כדי צדיקים נשמות עיבור להם למשוך דהיינו ישראל, מבני ולא ממך
אנשים תיבת יוצדק ועתה עזר. אחד לכל שהיה בפרט איש, ביד הבחירה כי מלטעות, אותם
אליו להמשיך הוצרך סוסי בן לגדי גם הקדושים. שבטים נשמת על נאמר שזאת צדיקים,
יהושע כי השבט, נשמת אליו להמשיך הוצרך לא נון בן להושע אבל הצדיק, יוסף נשמת
שמו על אחד אות לו הוסיף כן פי על אף נשמה, לעיבור צריך היה ולא גדול צדיק היה

במצודתם. יולכד השבטיםשלא נשמות מהם פרחה תיכף אזי המרגלים, הטעו כאשר אך
יחידים ונשארו דבה.הקדושים להוציא אחרא הסטרא אל עצמם הטעו והמרגלים אך,

ויעלו נאמר לכך יהודה, נשמת ממנו פרחה ולא להשי"ת, זכה ומחשבתו דעתו היה כלב
חברון עד ויבא שכלבבנגב יחיד לשון ויבא נאמר כי לבדו, כלב על נאמר הפסוק שזה ,

ועל כלב, על נאמר זאת כי רבים, לשון ויעלו נאמר כן פי על ואף לחברון, בא היה לבדו
כנ"ל. העיבור בסוד בתוכו שהיה שבטו נשמת

הישר" "קב בספר ו')ועיין נשמות(פרק וכמה – אותו מסעיין ליטהר הבא בעניין
לסייעו. עליו מתחברים העליון מעולם צדיקים
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א)אֹומר ּוכתיב(ּדברים ּבּה" ּדרך אׁשר הארץ את אּתן א)"ולֹו לכלב(ׁשֹופטים "וּיּתנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חברֹון". לד)את (סֹוטה ְֶֶָ

ׁשמּואל מּמּנּו ׁשּיצא הקודש ּברּוח ׁשראה - הטעתֹו, ׁשעינֹו מּפני לּמה ּכך ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל
ּבתהּלים ׁשּנאמר ּכמֹו יחד, ואהרן מׁשה ּכנגד ׁשּׁשקּול ו')הּנביא צ"ט ואהרן(ּפרק "מׁשה ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹ

נטל ולא עצמֹו על וסמך יענם". והּוא ה' אל קראים ׁשמֹו ּבקראי ּוׁשמּואל ְְְְְְְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹּבכהניו
אבֹות זכּות ּומבּקׁש מתייעץ ולא עצמֹו על ׁשּסֹומך אחד ּכל ּכן ּכמֹו הּזקנים, מן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעצה

וׁשלֹום. חס לּפֹול ְִַָָיכֹול
ּבדבריהם ּולהאמין חכמים, ּבקֹול לׁשמֹוע חייבים ּכּמה לידע צריך ּכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעל
ּבפרׁשת ּכדפרׁשּתי ּכלּום, ללא האמת ּבעֹולם עצמֹו וּימצא יבֹוׁש ׁשּלא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשים,

א')מּקץ מ"א היאֹור".(ּפרק על עמד והּנה חלם ּופרעה ימים ׁשנתים מּקץ "ויהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּפעם אביו, ּבׁשם ּׁשּסּפר זי"ע, מפרימישלאן מאיר רּבי הרה"ק ּדברי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבהקּדם
לימים, צעיר אחד איׁש העליֹון לעֹולם הביאּו ּכי וראה נׁשמה", "עלּית לֹו היתה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאחת
- הּזקן ּולאיׁש ויׂשיׂש, זקן ׁשם קראּו להּצעיר והּנה ימים. ּוׂשבע זקן איׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָואחריו

ּתתלֹוצצּו? ולּמה האמת, עֹולם הּוא ּפה הלא וׁשאל: וילד. ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹקטן
הרּבה המּועטֹות ּבׁשנֹותיו ּפעל הּצעיר האיׁש ּכי הּוא, ּכן האמת ּכי לֹו, ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשיבּו
ועל חּייו, ׁשנֹות ׁשמֹונים ּבכל ּכלּום ּפעל לא הּזקן אבל לֹו, נחׁשב לּׁשנה ויֹום ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּמאד,

מסּכן. ילד הּוא ְִֵֵֶֶּכן
" הּכתּוב: ׁשאמר ׁשּזהּו זצ"ל, מאיר ר' הּצּדיק ימיםואמר ׁשנתים מּקץ ",ויהי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

הּׁשנים ׁשּמּכל ימים", - "ׁשנתים רֹואה הּוא והּנה חּייו, לקץ האדם ּבהּגיע אׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּיׁש
אחדים. ימים אּלא אצלֹו אין ׁשּלֹו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָהרּבֹות

" הּזה, ּבעֹולם האדם לחּיי הּואׁשנתיםמרּמז מעט ׁשעֹוד חֹולפת, ׁשינה ּכמֹו ," ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אֹותּיֹות על יׁשאלּוהּו וׁשם מעלה ׁשל ּדין ּבית לפני "מ'ק'ץ'נּגׂש מ'זּוזה"ׁשהיא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

"צ'יצית". ּבזה]."ק'דּוׁשה" ׁשהארכנּו מה ּבספרנּו [ועין ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ה" על עֹומד "יאֹורוהּנה וּתבת אפ"ל, מרּמז", ורזיןיאֹור הּתֹורה סֹודֹות על " ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ

זֹוהר ּבּתיקּוני ׁשּכתּוב ּכמֹו נ"ג:)ּדאֹורייתא, הּכתּוב(כ"א כ"ב)על א', היאֹורה(ׁשמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ד" לפי "אֹורּתׁשליכּוהּו, ּבגימטרּיא עּיי"ש.רז" ," ְְְְִִִִִֵַַָָ

" עֹומדעֹומדוהּנה לֹו)" ׁשּנתּגּלה הּסֹוף על היאֹור ב120-(על ׁשעברּתי מה ׁשּכל ּומׁשּתֹומם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
" ּתֹורה, הרּבה ולמדּתי צּדיק ׁשאני וחׁשבּתי חֹולםׁשנה "ּופרעה לׁשֹוןּפרעה", ּגּלּוי" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב מה)ּכמֹו יג, ּכאן.(וּיקרא עד מגּלה, יהיה ׁשראׁשֹו ּדפרּוׁשֹו פרּוע, יהיה ראׁשֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
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" מּקץוזהּו זמן,וּיהי ּכך ּכל הּגאּולה ּוזמן הּקץ ׁשּנתארך הּקץ, סּבת היינּו " ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הֹורים לקֹול ׁשמעּתי ולא הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ידי על הּגאּולה לקרב ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹויכֹולּתי
ׁשאֹומרים אלףּומֹורים ּפי עֹולה הּקדֹוׁש זֹוהר ּליּמּוד אחת וכּו'.‚ׁשּׁשעה , ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

עינים מאֹור ׁשּבת)ּובספר מּסכת לּקּוטי ּדבריו:(ּבריׁש ּתרף וזה הּנ"ל, הּפסּוק על ּכתב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
אחרֹונים ּבדֹורֹות יׁש אבת קברי על הׁשּתטחּות ׁשל הּסגּלה ּכׁשּלֹומדיםׁשאֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

כאשר‚. אברם "וילך לך: לך פרשת הדרושים בספר זיע"א חי איש הבן רבנו וכתב
ואקדים מחרן, בצאתו היו כמה שנותיו עתה שפרט בס"ד. לי נראה ועוד וכו', ה'" אליו דבר

למועד בחזון ז"ל מהררא"ף הרב שכתב ד')מה ושנות(דף ימים תוסיף ה' "יראת פי על ,
שניהם ועמדו אחד ביום שנפטרו ושמעון בראובן מדבר, הכתוב במה תקצורנה", רשעים
כמה לראובן שאלו ששים. בן ושמעון שנה, שבעים בן נפטר ראובן מעלה. של דין בית לפני
ושואלים שנים. עשרה בן אתה אלא כן, לא לו אומרים שבעים, אומר והוא חייך ימי
ראובן ואז ארבעים. בן אתה אלא כן, לא לו ואומר ששים. ואומר חייך ימי כמה לשמעון
היה ואיך שלו, מילה בסעודת מזומן הייתי אני והלא מנאי. קשיש שזה אפשר איך צועק

שנה, שלושים מנאי המעשים,קשיש כשרון לפי החשבון כאן לו שעברואומרים ושנים
אתה לכן שנים, הם המעשים בכשרות שהם שנים ורק לשנים. נחשבים אין בחטאים לאדם
המעשים. בכשרון שנים עשרה וחיית תשובה, עשית שנה ששים ואחר חוטא, היית ימיך כל
תשובה, עשה עשרים אחר ושמעון שנים. עשרה ימיך נמצא חיים, לשנות חשבנום לאלו

ארבעים. בן והוא עשרה, בן אתה נמצאת המעשים. בכשרון שנה ארבעים אמרוחיה ולזה
וחוזרים ממנו שחסרו השנים את האחרונים בשנים מתקן יש כי ימים", תוסיף ה' "יראת

כלום חסר אינו ונמצא לו, ואיןונוספים שנותם שמקלקלים תקצרנה", רשעים "ושנות .
קטנים עלמא בההוא נחשבים שבעים, בני זקנים שימותו פי על אף ולכך העבר, מתקנים

" בס"ד פירשתי ובזה ע"ש. עכת"ד עשר, הואבני שם וגדול זהקטון מי יתברר שם כי ,"
ראובן וכמו לדרדקי, התם הדר דקשיש בתר יש כי בשנים, גדול זה ומי בשנים, הקטן

הנזכר.
ובזה זקנותינו, את ביישה שלא ילדותינו אשרי דסוכה בגמרא שכתוב מה יובן ובזה
ימים, לאורך הבא עולם הוא ה'" בבית "ושבתי השלום עליו המלך דוד שאמר מה יובן
שלש בן דח"א ידוע והנה הזה, בעולם אני כאשר שנה שבעים בן זקן נחשב אני שם שגם
חושב היה כן אם שלש, בן ולמ"ד מ"ח, בן וח"א בוראו, את אבינו אברהם הכיר שנים
מ"ח ולמ"ד שנים, ע"ו בן שהוא נחשב בצאתו, ועתה ממנו, השלש אותם דחסרו שוגה איש
את שהכיר אחר השלום עליו אבינו דאברהם והגיד הכתוב בא לכך שנים, ז"ך בן נחשב

בגיו לו שהיו שנים אותם את תיקן בןהשי"ת, היה מחרן בצאתו כי ממנו, נחסרו ולא תו
עכ"ל. שלמים, שנה ושבעים חמש

שעה עולה ערכו אשר הקדוש הזוהר בלימוד ימיו למלא הוא היעוצה העצה כן ואם
כדי יתברך, השם את עבד לא אשר ימיו כל בתשובתו לתקן יוכל כן ידי ועל לשנה, אחת

" לפסוק בביאור הרב שאמר וכמו יבוש, ימיםשלא תוסיף ה' בשםיראת שהבאנו וכמו ,"
טהורה. שמים ליראת זוכה הזוה"ק לימוד ידי שעל המרח"ו,



הרׁשּב"י תהְְִַַָֻּגאּלת
וחכם ּתּנא ׂשּום ּומדּברּדברי והּלֹומד ׁשּלֹו, והמֹוחין החּיּות הּוא ּתֹורתֹו ׁשּדברי , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

רּוחא התּדּבקּות ונקרא הּדּבּורים, לתֹוך ׁשּלֹו ּומֹוחין חּיּות ּומכניס מדּבק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּדבריו
ּבגמרא אמרּו ּכך ועל ע"א)ּברּוחא, צ"ז לֹומר(יבמֹות ואפׁשר ּבּקבר, ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

על הׁשּתטחּות זאת ּבחינה ונקראת צּדיקים... קברי על הׁשּתטחּות ּבחינת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּדזהּו
הּצּדיק. אֹותֹו ׁשל מֹוחין מחּיה ּולכך ּומזּכיר, ׁשּלֹומד ּדבריהם ׁשהן צּדיקים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָקברי

אמרים" ב"לּקּוטי ע"א)וכתב ד' ודף ב' אמר(ּדף ּבגמרא ּכׁשּלֹומד לׁשֹונֹו: ׁשמעֹון,וזה רּבי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּתּנאּתיבת חיֹות הּוא ּברּוךׁשמעֹון הּוי"ה וׁשם ׁשּלֹו, חּיּות הּוא האדם ּכל ׁשם וכן , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

הּמֹוחין עם החּיּות ּומקּׁשר מחּיה מקּׁשר„הּוא הּוא ּורחימּו ּבדחילּו ּכׁשּלֹומד נמצא ... ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לרּבי אצלֹועצמֹו ולֹומד עּכ"ל.ׁשמעֹון , ְְְְְִִֵֶַַַַ

אמן: עלינּו יגן זכּותֹו מּסדיגּורה האדמֹו"ר ּבׁשבילואמר הּוא להּצּדיק ׁשהּצּיּון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הּצּדיק לנׁשמת הּוא הּצּדיק ׁשל והּספר והּנפׁש, .הּגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַ

הרׁשּב"י ּבתֹורת לֹומדים ׁשּכאׁשר רֹואים מּכאן האמּור הּתנאיםּומּכל ּתֹורת (ּובכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
האמּתּיים) והּצּדיקים ּתֹורתםוהאמֹוראים הּלֹומד ּבנׁשמת מאירים והּצּדיקים ּבהם, ּמתדּבקין , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּתלמידי אחד לפני ׁשעמד הּקדֹוׁש האר"י עם הּמעׂשה ּוכידּוע ּבעדֹו, ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּומסייעים
אעׂשה ּומה ענה: הּוא? חׁשּוב ּכה והאם לכבֹודֹו, עמד מה מּפני ּוכׁשּׁשאלּוהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחכמים,

עמדּתי. הּקדֹוׁש האמֹורא ולכבֹוד אליו, והתלווה עּמֹו נכנס חכםׁשרבא ׁשהּתלמיד (ׁשאחר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
האמֹורא) נׁשמת עּמֹו נתדּבק רבא ׁשל ּתֹורתֹו ּדברי .למד ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

איסטרֹולסה מהרח"א הּגאֹון ׁשּכתב מה וׁשמעּו וּיׁשלחהסּכיתּו ּפרׁשת אברהם ּבן (ּבספרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ע"ב) כ"ג יבמֹותּדף ּבמּסכת חז"ל אמרּו והּנה ּכתב: ע"ב), צ"ו וכּו'(ּדף ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

זה ּולפי ׁשם, ויֹוׁשבּכדאיתא זֹוכה הּוא ּגם מֹותֹו, אחרי חי החכם ׁשּיהיה הּגֹורם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
להחיֹותֹו,ּבמחּצתֹו ּגרם הּוא ׁשהרי החכם, הּבא, לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא ספק ואין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּפניו לקּבל לקראתֹו יֹוצאין מרחמֹוהי סיעת עם .ּבעצמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
ּבמחּצת ויֹוׁשב זֹוכה ּתֹורה לאֹור להֹוציא מּממֹונֹו ספרים הּמדּפיס ּכתב: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָועֹוד

הּספרים, מחּברי חכמים הּדעתהּתלמידי ותרּבה לעֹולם, החּבּור יצא ידֹו על ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבֹו. לֹומדים היּו לא ּבירכתים, הּמׁשּכן למקצֹועֹות ּגנּוז היה ואּלּו עת, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹּבכל

חי„. איש הבן לך)וכתב לך פרשת בס"ד(בדרושים לי נראה ברכה". והיה שמך "ואגדלה
המקובלים, דאמרו תמיד" לנגדי ה' "שויתי עםע"ד בשילוב שמו אותיות יצייר שהאדם

יתברך שמו לעשותאותיות שאמרו, דרך על האדם. שם באותיות נשמה אותיות שילוב
יום בזה,בכל יעשה וכן יתברך. שמו מאותיות טובה שפע האדם ישיג פירשתיואז ובזה .

גדיל לשון נדגול" " משאלותיך" כל ה' ימלא נדגול אלקינו ובשם בישועתך "נרננה בס"ד
כאן, שאמר וזה משאלותיך". כל ה' "ימלא כן ידי ועל אלקינו. שם באותיות שמינו שנשלב

בך. ברכה תהיה שבזה כדי שמי. באותיות שמך שאשלב גדיל, לשון שמך" "ואגדלה



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תו
"צּואה ּבספרֹו זיע"א, פלאג'י חּיים רּבי הּקדֹוׁש רּבינּו שכתב מה ּוראה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹּבא

וז"ל: ּבמחּצתֹומחּיים" ויֹוׁשב זֹוכה חכם ספרי ּבעצהּמדּפיס ׁשהחכם ספק ואין מֹו... ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבחלֹום ׁשראה מאדם וׁשמעּתי הּבא. לעֹולם ּכׁשּבא אֹוהביו, סיעת עם לקראתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא
והתּפּלא והׁשּתֹומם ׁשנים, ּכּמה זה ׁשּנפטר ּגדֹול רב אצל יֹוׁשב אחד הּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלבעל

לכך, ההדיֹוט זכה הּקדֹוׁשים.איך מּספריו אחד ספר הדּפיס ׁשהּלה ידע עּכ"ל.ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ורּבֹותי! ְַַַמֹורי

וכל לכך! ּכמּה לב ּכל הלא הּקדֹוׁש? הרׁשּב"י ּבמחּצת לׁשבת רֹוצה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמי
נפׁשֹו" ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר "וכל זה! ּבעד יּתן ּדעלמא ד')חללא ב' ּפרק .(אּיֹוב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשעּורי את להפיץ לעזר אלינּו, יתקּׁשר זה לכל לזּכֹות ׁשרֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמי
הּקדֹוׁש. הרׁשּב"י לברּכת ְְְְְִִִֶַַַָָויזּכה

חּיים החפץ ועליואֹומר ּברּוחנּיּות, לנהג עליו ּכן ּבגׁשמּיּות נֹוהג ׁשהאדם ּכׁשם : ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
והמׁשיל הּצבי, קרן על ּכסּפֹו יניח ׁשּלא מניֹותיו, את מׁשקיע היכן היטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלבּדק
את לבּדק עליו לעסק, ׁשּתף להיֹות ׁשּכדי יֹודע עׁשיר וכל סֹוחר ּכל אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻמׁשל
האם מהענין? ירויח האם ּכדאּיֹות? ּתׂשּואֹות יניב העסק האם העסק, ׁשל ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכדאּיּותֹו
הּתֹורה, מחזיקי ּכן ּבּפח, יּפל ולא ּבעסק יפסיד לא וׁשלֹום ׁשחס ּכדי ּביתרה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹיצא
מֹוסדֹות מחזיקים הּנכם אמנם העסק: את להׁשּביח ּכיצד ולדעת לברר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעליכם
יֹותר, הרּבה להרויח יכֹולים הּנכם אבל לחׁשּבֹונכם, נזקפים הּלֹומדים ּוזכּיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה,
הּזמן ּבאֹותֹו יכֹולים הּנכם זכּיֹותיכם, את אלפים ּבאלפי להכּפיל יכֹולים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנכם

זכּיֹות. יֹותר עֹוד לצּבר הּכסף ְְְִֵֶֶַֹֻּובאֹותֹו
מלך הּכּסא מ"ג)ּכתב זהר ׁשּלֹומד(ּתּקּוני למי הּׂשכר וגדל החּיּוב ּגדל יּודע - : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

ללמד יזּכה אם ׁשּכן וכל עלמין, ּבֹונה ּבעלמא ּבגירסא הּזהר לּמּוד ּכי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּקּבלה,
אחד, מאמר ּפרּוׁש יעׂשהּולהבין ּׁשּלא מה אחת ּבׁשעה למעלה ּתּקּון ּבֹו יעׂשה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּתמימה ׁשנה הּפׁשט עּכ"ל.ּבלּמּוד , ְְְִִַַַָָָָ
ּבקּבלה, ּומבין יֹודע ׁשּלא לערךּולמי ּבגירסא, אפּלּו הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד עֹולה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּקּבלה קנ"ה)לּמּוד סימן החּיים אחת,(ּכף ׁשעה ואפּלּו זהר ׁשהּלֹומד ּדבר, ׁשל ּפרּוׁשֹו . ֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבׂשמחה לֹומד וכאׁשר הּנגלה, ּבתֹורת ּתמימה ׁשנה למד ּכאּלּו זֹוכה ּבלבד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבאמירתֹו

אלף ּכפּול זכּיֹותיו צּדיקים:הכּפיל האֹורחֹות ּכדברי ׁשוה, ׂשמחה מּתֹוך ׁשהּלֹומד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׂשמחה מּתֹוך לֹומד ׁשאינֹו מּמי ּפעם הּׂשמחה).ּכאלף ׁשער צּדיקים .(אֹורחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּפעמים אלף ׁשוה קדׁש, ּבׁשּבת ׁשעה דהלֹומד זיע"א: חּיים יֹוסף רּבנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר
החל. ּבימֹות ׁשנּיה)לּמּוד ׁשנה ׁשמֹות ּפרׁשת חי איׁש ועֹוד(ּבן עֹוד, ׁשוה צער מּתֹוך לֹומד אם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּפעמים נתןמאה ּדרּבי ּבאבֹות ּכדאיתא ו'), מׁשנה ג' מּפעם,(ּפרק ּבצער ּפעמים מאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ



הרׁשּב"י תזְְִַַָֻּגאּלת
ּבצער ׁשּלא קהלת‰אחת זּוטא ּבמדרׁש חז"ל ואמרּו ט), ב עמּדה(ּפרׁשה חכמּתי "אף ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלמדּתי ּתֹורה ּכל ּפּפא ּבר חמא ר' אמר לי(ּכאן)לי". נתקיימה .Â[ּבאף] ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָ
גדלה,‰. המשפחה אבל ובקדושה. בתורה מעייניו כל שהיו עלייה, בן באברך מעשה

קנה ללוות שהצליח במעט היה. לא למסחר וכסף ידע, לא מקצוע פרנסה. לחפש ונאלץ
ופרוטה לדג, פרוטה הרוויח כבודדים. מוכרם והחל בשוק, הציבה . מלוחים דגנים חבית
מפעימים, ומדרשים סבוכות סוגיות הומה שמוחו עדין אברך בשוק, עמד הצטרפה. לפרוטה
ומונה מליחים עוטף למרחקים. ומדיפות גדים ציר נוטפות ואצבעותיו למותניו מרובב סינר
אבינו, רוחשות:"השיבנו, ושפתיו לרוחניות נכספת נפשו המדרש. בבית וליבו מטבעות,

לתורתך"...
מברדיטשוב יצחק לוי רבי הצדיק של מדרשו בבית כדרכו התפלל הנוראים בימים
ואמר אליו הצדיק פנה כיפור יום במוצאי מים. נחלי ניגרו עיניו כמים. לב ושפך זצ"ל,

רעש!" ועוררה במרום, נשמעה לו:"תפילתך
אחת עולם, של ריבונו אמרת: במרומים. לשוכן פנית כיפור, יום המשיך:"בליל והצדיק
שאלמד רוצה אתה הרי משם?! הגליתני מדוע חיי! ימי כל ה' בבית שבתי מאיתך, שאלתי
לי תן הזהב, ולך הכסף לך והרי כיס! חסרון איפוא? מעכב, מי ללמוד. רוצה ואני תורה,
פרנסה! בדאגות להטרד מבלי הקרובה בשנה תלמודי על ואשקוד זהובים, ועשרים מאה
שיהיו ברגע נאותה. בקשה זו אין לא, אמרת: ובבוקר הלילה, כל לחשוב פנאי לך היה אבל
עצמו להכניס לאדם לו אסור דגים. חנות לפתוח הרע היצר יפתני זהובים ועשרים מאה לי
בתפילת בפסח. ושישים כעת, זהובים שישים לי תן עולם, של ריבונו וביקשת: לניסיון.
בתפילת חודש. בכל זהובים עשרה לך שיינתנו ביקשת גדול. סכום זה שגם החלטת מוסף
לשבוע"... וחצי "שניים הסופית: ההצעה את גיבשת פיתוי. יהווה זה שגם החלטת, נעילה
רעש, ועוררה למרום עלתה עובדה: הייתה, כנה והתפילה היה! כן אכן, האברך: השתאה

בלהיטות. שאל רבי?!" לבקשה, "ונענו שמע! והרבי
הרבי. השיב "לא",

באכזבה. האברך קרא "מדוע?!"
שלך, הלב כאב את רוצים אולי שלך, הלימוד את שרוצים לך סיפר מי ענה:" והרבי
באמונה ומתנו שמשאו אברך של שדמות רוצים אולי כרצונך. ללמוד יכול שאינך על
כשרגלייך בערב, שלך התורה שיעור את רוצים אולי השוק. על תקרין בנועם והליכותיו

מדרש. לבית עולה אך לשינה, משווע ואתה טרוטות עיניך דואב, וגופך דברבצקות ו"יפה
לימוד שעות מאה על שכר מקבל ואתה בצער", שלא ממאה בצער דוגמה,אחד ומהווה

שרוצים!"... מה זה אולי הסוחרים. לכל
השירים בשיר המלך שלמה מה(ואמר כּלה אחתי דדיך ּיפּו "מה י'), פסוק ד' ְֲִִַַַַָָֹֹפרק

וז"ל: במדבר" חן "מצא בספר זה על וביאר ּבׂשמים". מּכל ׁשמניך וריח מּיין דדיך ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֹּטבּו
המצווה לקיים יכול לא כאשר הקב"ה על לאדם שיש שהגעגועים געגועים מלשון דודיך
"ורי ליין, שנמשלה התורה מלימוד אפילו "מיין", טובו", "מה בבחינת הם כראוי חוללמוד

מדוע חז"ל שדרשו כמו היצר, בכבישת כשמצטער וכן אדם של ליסורים רומז שמניך"
יסורים ידי על ישראל כך שמן ממנו יוצאים כתיתתו ידי על זית מה לזית ישראל נמשלו
והגעגועים שהצער בפועל, מצוות מיני מכל בשמים" מכל שמניך "וריח וזה ומטהרים, עולים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תח
ּונחּׁשב ּבאּו ּביצרם, הּמֹוׁשלים אּלּו - חׁשּבֹון" ּבאּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ"על

עֹולם ׁשל עח:)חׁשּבֹונֹו קֹודׁש(ב"ב ּבׁשּבת הּקדֹוׁש ּזהר לּמּוד ׁשל אחת ׁשעה ּכיצד :Ê, ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשעה ּדלּמּוד חׁשּבֹון: ּבאּו ּכעת - החל. ּבימי ּפׁשט לּמּוד ׁשנה מליֹון לערך ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹעֹולה
ּבאלף, מכּפל ּובׁשּבת ּפׁשט, לּמּוד ׁשנה לערך ׁשוה החֹול ּבימֹות הּקדֹוׁש ּזהר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻאחת
מצטער ואם ׁשנה. מליֹון לערך לּמּודֹו עֹולה הּכל, סך ּבאלף, מכּפל ׁשּוב ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּובׂשמחה

ׁשנה. מליֹון מאה ערּכֹו וׁשווה ּבמאה, מכּפיל ׁשּוב ּכך על יצרֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבכביׁשת
האם נצחים? לנצח ׁשמּורה ּבטּוחה, להׁשקעה ּכדאּיֹות יֹותר מניֹות לך יׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאם
לדעת רֹוצה הּנך וּדאי יֹותר? ּברּוכה ׁשּתפּות קּימת האם יֹותר? מצלח עסק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻּמצאת

ּבכך? לזּכֹות ּתּוכל ְְְִֵַַָּכיצד
ּבֹו, ּתֹומכים ׁשהנכם ּתֹורני מֹוסד ּכל אֹו ּכֹולל יׁשיבה, ְְְִִִִֵֶֶָָָָָּכל

מה בעצמו, ללמוד יכול שלא דמי להוסיף ויש עכ"ל. ניחוח. כריח יתברך לפניו רצויים הם
חבריו, עם דיבוריו ידי על או ממונו, ידי על או ללמוד, לאחרים ׁשּיזּכה נעים ומה ְֶֶַטוב

בלימודם. עימהם משתתף שבזה
.Â– בסמ"ג איתא י"ב)וכן מצוה - עשה מצות חכמים(חלק אמרו ב): נז, גיטין - ב פג, (שבת

שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי אין באהל, ימות כי אדם התורה זאת רמז, דרך
שלמה אמר וכך עליהם, ט)עצמו ב, באף,(קהלת שלמדתי חכמתי לי, עמדה חכמתי אף

לי תתקסח)עמדה רמז קהלת וילקוט ב פרשה רבה .(קהלת
אבות כה)ובמסכת משנה ה אגרא(פרק צערא לפום אומר הא הא בן המאירי: כתב

פרי ממנה ימשך בתורה שיתעמל מה כפי למעלה שפי' כמו פרי במקום הוא אגרא פירוש
ז"ל ואמרו בטן, חדרי תרד לא והתענוג המנוחה קריאת כי האמת, השגת לומר רצה נבחר,
צערא לפום לפרש ויש לי, עמדה באף שלמדתי חכמה לי" עמדה חכמתי "אף שם, מד"ר
כמאמר, הטובות, בפעולות ועמלו האיש ענין לפי הוא ודומיהן בצדקות שהלמוד אגרא,
ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד מנחות מס' סוף ז"ל וכאומרם עבד לא ליה כדבעי

נתן רבי של ובברייתא לשמים, לבו מהלך(פי"ב)שיכוין שהיה הזקן בהלל מעשה אמר,
דינרין, בב' לו אמרו הסאה, בכמה להם אמר חטה, מביאין שהיו אדם בבני פגע בדרך,
אמרו עליהם, מתמיה התחיל דינרין, בג' לו אמרו הסאה, בכמה להם אמר באחרים, פגע

רחוק. [מ]יותר אותה מביאין שאנו כלומר אגרא, צערא לפום לו,
.Êהּבאּור ּתליין. ׁשביעאה ּביֹומא ותּתא, ּדלעיּלא ּברּכאן ּכל אֹומר הזוה"ק חׁשּבֹון: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבֹואּו

אׁשּתכח לא אמאי ותאנא, הּׁשּבת מּיֹום מׁשּפעֹות הן וׁשּלמּטה ׁשּלמעלה הּברכֹות ּכל ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבזה:
יֹומא, ּדההּוא מּׁשּום הּׁשּבת?] ּביֹום הּמן ּבּמדּבר ירד לא מּדּוע [וׁשנינּו ׁשביעאה, ּביֹומא ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּנא
ׁשׁשת ּכל מּמּנּו ׁשּמתּברכין הּיֹום הּוא ׁשהּׁשּבת [היֹות עּלאין, יֹומין ׁשיתא ּכל מיּניּה ְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתּברכאן
אחד [וכל ּביֹומֹוי, חד ּכל לתּתא, מזֹוניּה יהיב וחד חד וכל העליֹונים], [הּספירֹות] ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּימים
ּביֹומא ּדמתּברכאן ּברכה מההיא ליֹומֹו], אחד ּכל למּטה, מזֹון מׁשּפיע מהעליֹונים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואחד

הּׁשּבת]. ּביֹום מתּברכין ׁשהעליֹונים הּברכה מאֹותּה זה [וכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשביעאה



הרׁשּב"י תטְְִַַָֻּגאּלת
ּזהר. ׁשל ׁשבּועית ׁשעה לפחֹות ׁשּילמדּו ְְְְְִִֶֶַַָָָֹּבּקׁשּו

קדׁש ּבׁשּבת ּובפרט הּסדרים, ּבין הּקדֹוׁש ּזהר ללמד יכֹול אברך אֹו ּבחּור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּכל
ימים ל-354 המחּלק הּיֹומי הּזהר סדר ּפי על ללמד ואפׁשר – ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻׁשּמעלתֹו
– יֹום ּבכל ּבלבד ּדּקֹות 12 ילמדּו - ּבחּורים 500 ׁשל ּביׁשיבה ּולדגמא: - ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבׁשנה.
ּביֹום ּדּקֹות ּוב-24 ּבׁשנה, ּפעמים מאֹות חמׁש הּזהר ספר ּכל את לסּים יּוכלּו ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכך

הּגאּלה. מביא ּתּכף ּכאחד, סּיּומים דּבאלף וכּידּוע סּיּומים, לאלף מגןיזּכּו ("ּתֹורתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
.לנּו") ָ

הּזמן, ּובאֹותֹו הּכסף ּבאֹותֹו זכּיֹות מליֹוני ּתצּבר ּבאחּוזיםּבכך ּתׁשּואֹות ּתרויח ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֻ
הּזהר ׁשל ּתרּגּומֹו וזהּו - הּנצח. ּבעֹולם ׁשּקּימים ּגבֹוהים קנ.)הכי ּוראה(ּבהעלֹותך "ּבא : ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

יחד, ׁשּנׁשּתּתפּו מלּמד ּבאהליך', ויּׂשׂשכר ּבצאתך זבּולן ׂשמח אמר 'ולזבּולן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻהּכתּוב:
ויּׂשׂשכר לזה... חלק נֹותן וזה ּבּתֹורה, ועֹוסק יֹוׁשב וזה מלחמה, ועֹוׂשה יֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
ׁשּיתּברך יחּדיו, נׁשּתּתפּו ּכן ועל וּדאי, ּבּתֹורה חלקֹו לזבּולּון ונֹותן ּבּתֹורה, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחלקֹו

הּכל." ּברּכת היא הּתֹורה ׁשל הּברכה ּכי מּיׂששכר, ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻזבלּון
ובחּורי החׁשּובים הּכֹוללים אברכי ּכבֹוד אל נרּגׁשת ּבפנּיה ּבאנּו זאת ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
"הׁשֹומרים" ּבבחינת ואּתם העֹולם עֹומד עליכם אׁשר ׁשיחיּו, הּקדֹוׁשֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּיׁשיבֹות

ע"ב)האמּתּיים. קנ"א ּדף וּיצא ּפרׁשת הּקדֹוׁש זֹוהר ע"ב, ו ּדף חגיגה מּסכת .(ירּוׁשלמי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
יׂשראל ּבארץ הּמּצב ּכּולֹו)ּכּידּוע ּתּזל(ּובעֹולם עין וכל נקרע והּלב ּדאגה, מעֹורר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבית ׁשחרב מּיֹום חז"ל ואמרּו רח"ל. והּכללּיֹות הּפרטּיֹות הּצרֹות מּגדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹותדמע
רח"ל נֹוראה ּבסּכנה עֹומד הּיּׁשּוב וכל מחברֹו, מרּובה ׁשּקללתֹו יֹום לך אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָהּמקּדׁש

זאבים ׁשבעים ּבין ׁשעֹומדת אחת אּמֹות"ּככבׂשה הּגענּו)Á(ׁשבעים ׁשּכבר וכמדּמה . ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

.Áהטורים בעל שכתב מה וראה ובא הקדושה, התורה לימוד אלא עצה לנו ואין
בהעלותך ט"ז)בפרשת פסוק י"א איש(פרק שבעים לי למצריםאספה שירדו נפש ע' כנגד -

אדיר אדון אחד ה' אלקים א-ל הן: ואלו להקב"ה לו שיש שמות ע' וכנגד אומות ע' וכנגד
ברוך הכופר אשכול אמונה לאחר מלכותו מוסר שאינו אחרון אפים ארך אמת אמיץ אהיה
טהור טוב חכם חסין חוקר חנון חסיד חי זוכר ועד היודע דגול גבור גואל גאה גדול בורא
נושא פשע נושא עון נושא חסד נוצר נצח נשגב נורא המסתתר כבוד סתר יושב ישר עינים
קדוש צבאות צבי צור פודה עזוז עופר עליון סלח סלה קדם יושב סלה נוטר נוקם חטא
שוכן שר שלטון שופט שומר חסד רב מאחר מלכותו קבל שלא ראשון רם רחום קרוב קנא
אחים אלופים הצדק אלי נעורים אשת הן' ואלו ישראל של שמות וע' תקיף. תמים עד
בכור חי אל בני בנים אגודה איומה אגוז אצילים אדירים אפרים אישים אם אום אהובים
חכמים קדש זרע ונשואים העמוסים גפן נעול גל נעול גן גדול גוי בעולה ברה בתי בהירים
כהנים כרם כנה כלה ידידים ילדי יהודים יוסף יעקב ישורון ישראל יקירים יחידים טובים
עברים עדה ענוים עליונים סגולה נטע נער נאוה נדיבים נחלה חתום מעין מלכים משרתים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תי
ואין החרבֹות, מצחצחֹות והאּמֹות וגֹו'. ּגֹוים" רגׁשּו "לּמה ע"ה הּמלך ּדוד ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻלמאמר
נׁשק ּביֹום לראׁשי לסּכתה ּולקּוֹות ׁשּבּׁשמים, אבינּו על אּלא להּׁשען מי על ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹלנּו

קמ) ּפרק ּגֹוג(ּתהילים ׁשל נׁשקֹו זה נׁשק. ּביֹום אחר ּדבר ע"א), עח ּדף יבמֹות מּסכת (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
יעּוצה אחת עצה לנּו יׁש לׁשמּה"Ëאך ּתֹורה הּקדֹוׁשÈ"ּליּמּוד הזֹוהר ולּמּוד , ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּובגׁשמּיּות,È‡ּבׂשמחה ּברּוחנּיּות הּברכֹות ּכל ּולהׁשּפיע ּפרענּות ּכל לעצר ּבכחֹו אׁשר ,. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עמים ע"כ.עבדים תמימים יה שבטי רכים רבים קנוים קדושים צדיקים צאן פרזים פדוים
חומשי בה' וזהירין בקיאין שיהיו לך לומר דאספה, ה' על תגין אספה. לירושלם. שמות וע'

דומין: יהו בגימטריא עמך. תורה.
.Ë,לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד פ"א)ּתֹורת יצחק יֹוסף:(אֹור הּבית למרן הּמּגיד ׁשאמר ּוכמֹו . ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּבר יתהֹון ידע ּדלא סתימין רזין דתדּביק ּבּה לּבך אפּתח הּקּבלה, ּבחכמת עּתים ּתקּבע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָאם
ּבא)נׁש. ּפרׁשת מיׁשרים מסּתּכלין(מּגיד ּדלא עיינין ּוסתימין לּבא אּטימין ּדאּנּון לעלמא ווי - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

דאֹורייתא. כ"ח.)ּברזי ּדף א' חלק לאׁשּתדלא-(זהר בעאן ולא יּבׁשה, לאֹורייתא ּדעבדין אינּון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
וי יביׁשה, ב' ואׁשּתארת מינּה, י' דאיהי דחכמה נביעּו ּדאסּתּלק דגרמין דקּבלה, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָבחכמה

ּבעלמא. ואּבדן והרג ּוביזה וחרּבא ענּיּותא ּדגרמין ל')לֹון תי' .(תיק"ז ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
הּברית ּבספר ה')וכתב ּפרק יב מאמר ב' לשונו:(חלק וזה האמת, ּבחכמת עסק ׁשּלא ּומי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּבבּזיֹון, מּׁשם אֹותּה ּדֹוחין עדן, ּבגן לעלֹות רֹוצה ׁשּנׁשמתֹו ּבׁשעה אֹותּה, ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹולא
הּׁשירים: ׁשיר ּבּזהר ׁשאמרּו ּבחכמתאּכמֹו למנדע ּבאֹורייתא, ּדמׁשּתּדלי אינּון ּכל זּכאין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

עיּלאין. ּברזין ּומסּתּכלין ידעי ואינּון ּבהאדמאריהֹון, עלמא, מהאי נפיק נׁש ּבר ּדכד ּבגין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
אּלא עֹוד, ולא ּדעלמא. ּדינין ּכל מּניּה ּדאפרסמֹונאאסּתּלקּו דרזי ּתרעי ּתליסר ליּה ּדפתחין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ּבהּו ּתלייא עיּלאה ּדחכמתא אנּתדכיא, אם לך צאי ּבּנׁשים, הּיפה לך תדעי לא אם כּו'. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
דעלמא ּברזין ידעּת ולא הכא, תיעֹול ּדלא עד ּבחכמתא, אסּתּכלת ולא ידיעה, ּבלא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָאתיא

לׁשֹונֹו. ּכאן עד למיעל. ּכדי אנּת לית לך, צאי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָעיּלאה,
ׂשֹורפים ּכנפים ׁשׁש ּבעלי הּׂשרפים ׁשּבעֹולם הּטֹובים מעׂשים ּכל ּבידֹו יׁש אפּלּו עֹוד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹולא

ויֹום, יֹום ּבכל נׁשמתֹו ּבּזהראת ׁשאמרּו רמז:)ּכמֹו ּפקּודי קּדיׁשא(ּפרׁשת חיותא האי לׁשֹונֹו זה : ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ּוכפּום ּדמאריּה, ּדחכמתא ּברזא לּה ׁשאל ּכדין לגּביּה, ּומטאת סּלקא נׁשמתא ּכד ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָקּיימא

ואדּבק אבתרּה ּדרדיף חכמתא בה)ההיא אחרים: יכיל(ספרים ואי אגריּה. ליּה יהבי הכי , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
וקּיימא. עיילה, ולא לבר, ליּה ּדחי אדּבק, ולא ְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָלאדּבקא

זי"ע, טֹוב ׁשם הּבעל ראה)ואמר ּפרׁשת עינים מאירֹות וכּמה(ספר ּכּמה אחת על לשונו: וזה , ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ
הּקּבלה ּדרך חכמת הּוא האמּונה חכמת אחר מאד ּובכל נפׁש ּובכל לב ּבכל לרּדף לנּו ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּיׁש

האמת. ּדרך ְֱֶֶֶֶָׁשהּוא
.Èחכם תלמיד רב מעלה של דין הבית לפני באו דפעם הידוע הסיפור פי על ויתבאר

והשיב הזה, בעולם מעשהו היה מה לרב ושאלו מאוד. פשוט כפרי איש עם ביחד אחד
את שאלו כך אחר לשמה. היתה לא שתורתו כיון לגיהנם, ודנוהו בתורה, עוסק שהיה
עם היה כי למד שלא והשיב למדת? האם הזה, בעולם מעשיך היה מה הפשוט, הכפרי
לבבו בכל בשלימות אורחים הכנסת מצות שבכפר, בביתו שקיים לו, היתה זאת ורק הארץ,
והטעם מנוחתו. תהא ושם העליון עדן לגן שיכנס אותו דנו ואז מאודו, ובכל נפשו ובכל

מעל של דין בבית עלי' מדקדקים אין אורחים הכנסת מצות גבי כי לשמהבזה, היתה אם ה
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הּפרענּות מן ּׁשּמּציל – ּברציפּות הּקדֹוׁש הזֹוהר ללּמּוד זי"ע הרמח"ל ּתּקנת ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻוכּידּוע

הּגאּולה ּומביא לנּו")– מגן "ּתֹורתֹו ּבספר הּובא וכן ה', ּפרק הזֹוהר אֹור ספר .(עיין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
חדא" "ּכניׁשתא ּבבחינת הּקדֹוׁש הזֹוהר ספר את המסיימים ׁשּכל ידּוע ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהוי

הּקדֹוׁש) הּגּבֹורים(זֹוהר ׁשלטי ּכל עליו ּתלּוי הּמגן "אלף ּבבחינת ד'הם ּפרק הּׁשירים (ׁשיר ְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ועֹומדד') ּתלּוי עליהם - עליו" "ּתלּוי ּומֹוׁשיע, מגן עֹולם ׁשל אּלּופֹו הּמגן" "אלף ,ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אֹותם, ּוממתקים הּגבּורֹות על ׁשֹולטים והם הּגּבֹורים" ׁשלטי "ּכל יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּצלת
בב"א. הּגאּולה ּבאה ּבּמדּבר)ּומּיד חן .(מצא ְְִִֵַַַָָָָָָ

מן ּכּולֹו העֹולם את לפטֹור אני "יכֹול הרׁשּב"י מאמר היטב מתּבאר זה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּולפי
ּלכם להרׁשֹות הּכֹוללים, ּולראׁשי הּיׁשיבֹות לראׁשי ּבבּקׁשה ּפנּו ּכן על - ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּדין".
ּובוּדאי ּבׂשמחה, הּקדֹוׁש הזֹוהר ללּמּוד סדר ּכל ּבהתחלת ּדּקֹות עׂשר ׁשנים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָלהקּדיׁש
ּוכידּוע עׂשּו. ׁשּכך וּכֹוללים יׁשיבֹות ּבהרּבה הּמציאּות נֹודע ׁשּכבר ּכמֹו עּמכם, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיסּכימּו

ּדלתּתא אתערּותא קֹודם צריך ׁשּיצליח, ּכדי ׁשּבקדּׁשה ּדבר ּפרׁשתּדכל הּקדֹוׁש זֹוהר (עיין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ע"ז:) ּדף ּלך הּקדֹוׁשלך ּבזֹוהר והּקריאה הלימּוד ּבמעלת ׁשּנאמרּו האּדירֹות הּמעלֹות וכל . ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

קֹוראהם הּוא אׁשר את ּכלל מבין ׁשאינֹו ּבמי הרֹופא,ּגם אל ההֹולך ּכמׁשל – ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לינת בו ללון ומקום לאכול לחם להם ונתן עניים נפשות החיה סוף כל סוף דהלא כך, כל
וידוע עדן. לגן ליכנס הניחוהו כן על דיליה, מצוה עביד כך ובין כך דבין ונמצא לילה,
לפעם, מפעם בצלו להסתופף אליו בא שהיה אחד כפרי שהיה זי"ע מבעלז מהרי"ד מהרה"ק
אל דירתו לעקור שרוצה עצמו את מזכיר היה מהרי"ד הרה"ק של בחדרו שהיה עת ובכל
דירתו לעקור לו הניח לא מהרי"ד הקדוש והרב בכפר, לדור מאוד עליו קשה כי העיר תוך

בכפר מקיים שאתה אורחים הכנסת מצות יותר הרבה חשוב שבשמים באמרו (עלמהכפר,
אצלך) ומתאכסנים לפתחך משחרים הדרכים על שנוסעים שאנשים דירתךידי יד על פועל שהיית ממה

בעיר.
עולמו יפסיד שלא לאורייתא: רבה מודעה וגםומכאן בריה, כל שכר מקפח הקב"ה אין (אמנם

מצוה) כהכשר הפחות לכל שנחשב ללשמה, להגיע מנת על לומדה רק אם שכר יש לשמה שלא תורה שישיםעל ,
העליון עדן לגן שיזכה די לא ובזה הקדוש", "הזוהר הח"ן, תורת ללמוד וכוונתו מגמתו

עליו. זכות ימליץ בעצמו הרשב"י בספראלא הזוהר"(כדאיתא )."נשמת
.‡Èזוהר קנא:)עיין דף ויצא פרשת א היא(חלק בה אשתכח דאורייתא זמנא כל דהא :

עלה, דקיימי דחיי אילנא דאורייתא בגין אינון)קיימא, נוסחי אתער(תרי דאורייתא זמנא כל
אסתלק דחיי אילנא לתתא, אורייתא פסק לעילא, אעדי לא דחיי אילנא (מינה)לתתא,

[ביאור: באורייתא, בה יחדון דחכימיא זמנא כל דא ועל אֹוחזיםמעלמא, ׁשהחכמים זמן ְֲֲִִֶַַָָּכל
ּבׂשמחה אֹותּה ולֹומדים והידיםּבּתֹורה יעקב קול הקול כתיב דהא בהו, סמא"ל יכיל לא [ ְְְְִִַָָָ

דבור פסק, לא קול דההוא בעוד יעקב, קול דאקרי עלאה אורייתא הוא דא עשו, ידי
מלה ואמרו ואזלו חייא, רבי ואתער למפסק, אורייתא אצטריך לא דא ועל ויכלא, שלטא

דכתיב הוא, והכי דא, ידעין כלא ייסא, רבי אמר לחכימיא. א)דא קכז יהו"ה(תהלים אם
קיימא קדישא קרתא באורייתא, דמשתדלין אינון אלין שומר, שקד שוא עיר ישמר לא



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תיב
להתרּפא ּכדי ּברפּואה להבין צריך ׁשאינֹוÈ·אינֹו הגם הּקדֹוׁש ּבזֹוהר הּלֹומד ּכן , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

נּגאל ּכן ידי ועל עלּיֹותיו", ּבּׁשמים "ּובֹונה ועצּום ּגדֹול ּכֹוחֹו הלימּוד עצם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבין,
אב נקרא ע"ה אבינּו יעקב – יּוׁשע ּומּמּנה ליעקב היא צרה עת ּכי ּבקרֹוב, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמהרה

ּגימטרּיה וׁשבעים נפׁש, ׁשבעים מּדתֹו"סֹוד"ׁשל ׁשהיא – הּתֹורה ּליּמּוד ידי ּדעל – ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּכנגד – הּקדֹוׁש זֹוהר ּובפרט ע"ה, אבינּו יעקב ׁשל"סֹו"ד"ׁשל אב נקרא ּובזה , ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כזה: אֹותּיֹות ּבמּלּוי יעקֹוב ּכּידּוע ועֹוד – העֹולם אּמֹות מּׁשבעים נּנצל נפׁש, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשבעים
בי"ת וי"ו קו"ף עי"ן סגּלתÈ‚יו"ד מּכח - ּומּמּנה – תש"ע ׁשהּׁשנה – 770 ּגימטרּיה ,ְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

הקודש עיר ׁשּירּוׁשלים [ביאור: דעלמא, תקיפין גברין על ולא יׂשראל)עלייהו, ארץ (וכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
האמּתּיים הּׁשֹומרים הם ּכי ּובׂשמחה לׁשמּה הּתֹורה לֹומדי ידי על רק ונׁשמרּת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּמתקיימת

וגו': עיר יׁשמר לא יהו"ה אם ּדכתיב היינּו ידי] ועֹוצם ּכחי ְְְְְִִִִִִִֵַָֹֹֹֹולא
.·È:כתב בהעלותך פרשת הקדוש קמח:)ובזוהר דף ג פתח,(חלק יהודה ו)רבי יט (תהלים

בהון, אתרעי הוא בריך דקודשא דישראל, חולקיהון זכאה וגו', מחופתו יוצא כחתן והוא
אחיד דביה דחיי, אילנא דקשוט, אורייתא להון ירית)ויהב עלמא(ס"א להאי חיין נש בר

חיין ליה אית בה, ואחיד באורייתא, דאשתדל מאן דכל דאתי, לעלמא אחידוחיין (ס"א
דהיאבחיין) בגין מחיין, מתפרש כאלו מאורייתא, ואתפרש דאורייתא, מלי דשביק מאן וכל ,

מּלֹוי" "וכל וגם חּיים, הם ּבפרטּות ּדבריה וכל מּדבׁש: הּמתֹוק [ּובאר חיין מלוי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחיין,
ּומֹועיל רפּואה הּׁשֹותה לחֹולי ּדֹומה זה למה ּבעלמא, ּבגירסא ּבקריאה לבּדם הּמילֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיינּו

ּדכתיב הּוא הדא הרפּואה], חכמת יֹודע ׁשּלא ּפי על אף ּכב)לֹו ד וגֹו',(מׁשלי הם חּיים ּכי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
ח)ּוכתיב ג וגֹו'.(ׁשם לׁשרך ּתהי רפאּות ְְְְְִִִֶָָָ
.‚Èוּירא ּפרׁשת הּזהר לׁשֹון ע"א)וזה קיט [ההע(ּדף והקּדמֹות. הּזהר מפרׁשי ּפי על רֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּתֹוספת.] קצת עם ׁשליט"א מֹורגנׁשטרן הגרי"מ המקּבל מהּגאֹון החכמה' 'ים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻספרי
ּבתרין אּלא אּמאי, ּבוא"ו מלא יעקֹוב", ּבריתי את "וזכרּתי ואמר, ּפתח ׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָרּבי
אבל יעקב, ּבּה ּדׁשרי אתר ּדחכמתא, ּדרּגא רזא ּדאיהּו חדא ּדחכמתא, רזא איהּו ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָָֹסטרין
ּבית ּדיתּפקדּון זמנא ההּוא ּגלּותא, ּגֹו אנּון ּדכד אּתמר, ּדיׂשראל ּגלּותא על קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהאי
ּופלג רגעי ׁשית ּדוא"ו, ּברזא ּופקידה ׁשּתיתאה. ּבאלף ואיהּו ּדוא"ו, ּברזא יתּפקדּון ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹיעקב
לברּתּה ּפקידּו ׁשמּיא אלּה יקים ׁשּתיתאה, ּבאלף ּדדׁשא לעּבּורא ׁשנין ּדׁשּתין ּובזמנא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָעּדן,

ְֲַֹּדיעקב.
הראׁשֹונֹות הּׁשנים ׁשּׁשים ּכאׁשר ׁשנה, מאה ׁשּנמׁשך ּבעּתּה ּגאּלה ׁשל ּתהליך על מדּבר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ[הּזהר

ּדדׁשא עּבּורא אתנקראֹות ׁשּפֹותח יֹוסף ּבן מׁשיח ּבסֹוד צירּה על הּמסּתֹובבת ּדלת ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
התחילּו ׁשאז ת"ש ּבׁשנת הּׁשנים מאה התחילּו החכמה', 'ים ספרי הקּדמֹות לפי וסֹוגר. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׁשפע
מּכל הּניצֹוצֹות ּברּור את סּימּו ׁשּבּה הּׁשֹואה ּופרצה העֹולם, מּבריאת חדׁשֹות ׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמאה
לא ּכמעט הּמקֹומֹות ׁשּברב ׁשרֹואים ּכפי ּגלּותם, ׁשנֹות ּברב חנה יׂשראל עם ּבהם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹהּמקֹומֹות
ּכל ּגלּותם. ׁשנֹות ּברב הּיהּודים חנּו ּבהם מהארצֹות יצאה הּמזרח יהדּות וכן יהּודים. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹנׁשארּו
ּובמקּביל הּמקֹומֹות. ּבכל הּברּורים את לסּים ׁשּתפקידֹו יֹוסף ּבן מׁשיח לתקּופת ׁשּיך ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָזה
ידי על ּובין יהּודים, ידי על ּבין יׂשראל ארץ ּבבנּית ּגדֹולה ּתנּופה הּמאה ּבתחּלת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהתחילה
לארצם ׁשּיׁשּובּו יׂשראל ּבני עבּור מיעד זה ׁשּכל לּכל ּוברּור לעצמם, ּכביכֹול ׁשּבֹונים ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹערבים
לקּבל הּגׁשמּיים הּכלים את להכין ׁשּתפקידֹו יֹוסף ּבן מׁשיח לתקּופת ׁשּיך זה ּכל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבקרֹוב.



הרׁשּב"י תיגְְִַַָֻּגאּלת
עֹולמים ּתׁשּועת יּוׁשע הּסֹוד ערבֹות")ּליּמּוד "בּדי "הלֹוא(ספר – הּדבר! ּבידנּו זכרּו! - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ויתקיים אני, ּגּבֹור יאמר והחלׁש אּתה", יׂשראל ׁשבטי ראׁש ּבעיניך אּתה קטן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאם
" הּפסּוק לאלףּבנּו יהיה אחיׁשּנה"È„הּקטן ּבעּתּה ה' אני עצּום, לגֹוי (יׁשעיהוהּצעיר ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכב) ס בב"א.ּפרק ְֶֶ

ׁשצחצּוח ּכמֹו אחרים, ׁשּטעּו ּכפי ּדגאּלה אתחלּתא אינּה לּגאּלה והכנה הּגאּלה. אֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻאת
להאריך. הּמקֹום ּכאן ואין ּדׁשּבת, אתחלּתא אינֹו לׁשּבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהּמנעלים

ּכּמה אֹו הּדֹור מּצּדיקי אחד ׁשהּוא יֹוסף ּבן מׁשיח ׁשל זהּותֹו לענין להּכנס ּכּונה ּכאן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ[אין
הזּכרנּו.] ׁשּלא רּבֹות ועֹוד ׁשהזּכרנּו הענינים ּכל את ּובגׁשמּיּות ּברּוחנּיּות לפעל ׁשּדֹואגים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמהם,
ּופלּגא ׁשנין ׁשית זמנא ּומההּוא ּופלּגא, ׁשנין ׁשית זכירה לּה ּדּיהא עד זמנא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָּומההּוא
זמנא ההּוא ועל מעלמא, לּה לאדחּיא ּדיעקב ּברּתיּה על עממּיא ּכּלהֹון ויזּדּוגּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻאחרנין,

יּוׁשע". ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכתיב
החכמה' 'ים ׁשּלפי אחת, ּכל ׁשנים וחצי ׁשׁש ׁשל נֹוספֹות ּתקּופֹות ׁשּתי על הּזהר מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ[ּכאן
לּמּוד ּבהתּפּׁשטּות ּדוד, ּבן ּומׁשיח יֹוסף ּבן מׁשיח לחּבר היא אּלּו ּתקּופֹות ׁשל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתכלית
ּכמֹו ּדוד. צמח ּבסֹוד ואתר אתר ּבכל הּתֹורה לֹומדי ורּבּוי יׂשראל, ּבקרב הּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפנימּיּות
ותהיה ירּוׁשלים נגד העֹולם אּמֹות יתעֹוררּו וׁשלש הּׁשבעים לגמר ׁשּסמּוך הּזהר מצּין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻכן

יּוׁשע" ּומּמּנה ליעקב היא צרה נגד"ועת יֹוצאת ׁשארה"ב ּבימינּו רֹואים ּכבר ּׁשּלצערנּו מה , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
היל"ת.] ְִַָירּוׁשלים

הּוא ּבריך וקדׁשא ּדרֹומי, רּבתא קרּתא לגֹו יתּכּנׁשּון עלמא מלכי ּכל ּותלת, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻּבׁשבעין
ימטּון ּדלא מלכין אּנּון ּבר מעלמא. ויתאּבדּון אלּגביׁש ואבני ּוברּדא אּׂשא עליהּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָיתער
עלמא, ּבכל יּתער מׁשיחא מלּכא זמנא ּומההּוא אחרנין, קרבין לאּגחא ויהדרּון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלתּמן,
ּבכל יתּכּנׁשּון יׂשראל ּבני וכל עלמא, סיפי מּכל חּילין וכּמה עּמין ּכּמה עּמּה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָויתּכּנׁשּון

אּנּון ּדאׁשּתלימּו עד אתרי. אתאּנּון "והביאּו ּוכדין ּבה"א, יתחּבר וא"ו ּכדין לּמאה, ׁשנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
לאּתערא זמנא ּבההּוא זמינין יׁשמעאל ּובני וגֹו'". ליהו"ה מנחה הּגֹוים מּכל אחיכם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
אל הּגֹוים ּכל את "ואספּתי ּדכּתיב ירּוׁשלים, על למיתי ּדעלמא עּמין ּכל עם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעליהֹון
ועל יהו"ה על יחד נֹוסדּו ורֹוזנים ארץ מלכי "יתיּצבּו ּוכתיב וגֹו'", לּמלחמה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָירּוׁשלים
לאתחּברא יּתער, זעירא וא"ו לבתר למֹו". ילעג יהו"ה יׂשחק ּבּׁשמים "יֹוׁשב ּוכתיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָמׁשיחֹו",
ּבמעׂשיו", יהו"ה "יׂשמח ּדכּתיב ּכמה עלמא, לחדּתא ּבגין עּתיקין, ּדהוֹו נׁשמתין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָּולחּדׁשא
לנחּתא ּבמעׂשיו", יהו"ה "יׂשמח יאֹות. ּכדקא לאתחּברא לעֹולם", יהו"ה כבֹוד "יהי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּוכתיב

ּכחד. ּכּלהּו עלמין לחּברא חדּתין, ּברין ּכּלהֹון ּולמהוי לעלמא, ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֻֻלֹון
ּתתחיל וׁשלש הּׁשבעים ׁשּבׁשנת הּמאה, סֹוף עד הּׁשנים וׁשבע עׂשרים על הּזהר מדּבר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ[ּכאן
ותתחיל אלּגביׁש, אבני העֹולם אּמֹות על ימטיר והּקּב"ה ירּוׁשלים על ּבפֹועל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻהּמלחמה
עׂשרים ּתּמׁשכנה אּלּו ּומלחמֹות ה', מלחמֹות להּלחם ׁשּיתעֹורר ּדוד ּבן מׁשיח ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּתקּופה

הּׁשלם.] ּגלּיֹות וקּבּוץ הּׁשלם הּיחּוד יהיה ואז הּמאה, סֹוף עד ׁשנים החשמ"ל)וׁשבע סוד (מספר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
.„Èאחד הּמדרׁש ׁשּבבית ידי ׁשעל לנּו, מגן ּתֹורתֹו הּספר ּדברי ּפי על הּוא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּבאּור

ּבעּתּה ה' ל"אני נזּכה ּכך ידי ועל ׁשלימה, הּגאּולה יהיה ּתכף זֹוהר, סיּומי אלף וּיעׂשּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָילמדּו
יבארּו ּובזה הּמלּבי"ם. ׁשּכתב ּכמֹו ּבזריזּות הּדבר אעׂשה המיעד העת ּבבא - ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻאחיׁשּנה"
סיּומי אלף ונעׂשה ּבּזהר, ולגרס ללמד נתחיל ּכּלנּו ׁשאם צּדיקים", ּכּלם "ועּמך ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻֻהּפסּוקים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תיד
ּבראדין ּביׁשיבתֹו זיע"א חּיים החפץ לּמה להבין יכֹולין הּבחּוריםּובזה לכל צּוה ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

הּׁשבּוע ּפרׁשת ּכל ׁשל הּזהר את ׁשּבת ּכל ורּביÂËלגמר ׁשעֹות, הרּבה ׁשּלֹוקח הּגם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ידי מעׂשה מּטעי "נצר הארץ, לירּׁשת ונזּכה ארץ" יירׁשּו "לעֹולם צּדיקים, להיֹות נזּכה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻזֹוהר,
יהיה "הּקטן הּבא ּבּפסּוק ּׁשאמר למה ׁשּזכינּו ּבּמה אּתנּו להתּפאר יּוכל ׁשהקּב"ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלהתּפאר",
אפּלּו ׁשהּקטן, להיֹות יכֹול איך וׁשאלנּו אחיׁשּנה", ּבעּתּה ה' אני עצּום לגֹוי והּצעיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלאלף
ׁשּילמדּו ידי ׁשעל לפרׁש, אפׁשר עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, יהיה ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו קטן, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָילד

מּמׁש.. ּומּיד ּתכף ׁשלימה להגאּולה הּׁשם ּבעזרת נזּכה זֹוהר, סיּומי אלף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוּיעׂשּו
בתרא בבא מסכת - אגדות בחדושי קכ"ז)וראה נראה(עמוד אחישנה. בעתה ה' אני :

בעתה, כתיב אחישנה, בעתה ה' אני ואמר, זה מקרא לו הביא לכך עילש רב דאיכסף מפני
וכמו בעת, שלא הגאולה מביא שהקב"ה דמשמע אחישנה, וכתיב מיוחד, עת שיש משמע

חלק בפרק א')שהקשו צ"ח שניהם(סנהדרין שיהיו דצריך אלא אחישנה, וכתיב בעתה, כתיב
ומפני הדין, לך אמרתי שאני גב על אף כי ור"ל הגאולה, מביא יתברך השם ואז מיוחד זמן
לכאן באתי לא אלו כי זה, דין שתקבל לפניך אותי שהקרה יתברך השם מקום מכל בא
התורה, שתקבל רוצה יתברך שהשם לך, שיש מעלה על מורה זה ודבר שמעת, לא עתה
קרוב זה ופירוש חלוק. אין זה, היה ידי שעל או השכל, לך נתן יתברך השם אם לי ומה
עליו אמר דאכסף מפני כי דפירוש, ר"ח פירוש דרך על ואפילו נכון. והוא ז"ל רש"י לפי'
כשתגיע אבל הגדולים, כאחד שתהיה שנה, לארבעים הגיע לא עדיין כי ביוש, אין זה כי
אם חדוש שאין אמר כי לפרש, כן גם נראה זה ולפי זה, דין יודע היית אז, שנה לארבעים
השם לפעמים מקום מכל ולהבין, לדעת חכמה בך שיש גב על אף כי זה, דבר ידעת לא
ה' אני כתיב, ולכך רוצה, יתברך השם אשר הזמן שיגיע עד דבר האדם מן מונע יתברך
מונע יתברך השם כי לדעת לך אפשר היה החכמה מצד הזה, הדבר וכך אחישנה. בעתה
ועתה לאדם, נגלה שיהיה רוצה יתברך השם אשר הזמן שמגיע עד האדם, מן דבר לפעמים
השם שאין רק נחשב כלל חסרון זה ואין לך, נגלה להיות יתברך השם גזר אשר הזמן

עכלה"ק. זה, לדבר הזמן שמגיע עד אחד, דבר לאדם לגלות לפעמים רוצה יתברך
לימ בענין הוא שגילווכן אחת בשעה הזוהר לימוד של עניינו וגודל הקדוש הזוהר וד

חדושו עם ובפרט זיע"א, שרעבי מרדכי ורבי חי, איש הבן מלך, הכסא ויטאל, חיים רבי לנו
שנה מליון של לחשבון שוה בשבת הקדוש זהר אחת ששעה שאמרו צדיקים, האורחות של
שעות אחד ביום שעות 10 שלומדים אברכים אלף מאה של חשבון אומרת זאת תורה.

הזה השכר את מקבלים הקדוש זוהר בשבת אחת שעה לומדים ואנחנו הנגלה, (ראהתורת
הזהר) מיליוןאור כזה, גבוה לערך אחת בשעה שזוכה הזה הגדול הזכות את לתאר יכול מי .

תורה. שנה
.ÂË'ר הרב צריך כשהיה כדלהלן: זצ"ל חיים החפץ על סיפר הגדולים המאורות בספר

כשאך – חיים החפץ התעורר בריסק בעיר – הצבא גיוס – לצו להתייצב תלמידו שלום
שר' השתדלות מעשה לעשות בכדי לבריסק לנסוע העז רצונו את והביע – הדבר לו נודע
והפצרתו ביתו ובני מקורביו של להפצרותיהם הודות ורק וכו' בפך חלילה יילכד לא שלום
על להשאר נעתר וכו', לבריאותו להזיק חלילה עלול שזה בנמקם, בעצמו שלום ר' של
סאלאוויטשיק חיים רבי דבריסק הגאב"ד לכבוד המלצה מכתב בכתיבת ולהסתפק מקומו,
דף על שלום ר' במעמד תיכף שרשם היה [וכן שלום. ר' עבור להשתדל שיואיל זצ"ל.



הרׁשּב"י תטוְְִַַָֻּגאּלת
חּדּוׁשֹוחּיי עם ּובפרט זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי ורּבי חי, איׁש הּבן מלך, הּכּסא ויטאל, ם ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

צּדיקים, הארחֹות ׁשלׁשל לחׁשּבֹון ׁשוה ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר אחת ׁשּׁשעה ׁשאמרּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשעֹות 10 ׁשּלֹומדים אברכים אלף מאה ׁשל חׁשּבֹון אֹומרת זאת ּתֹורה. ׁשנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמליֹון
אחד ּכל אחד ּביֹום לֹומדים אנׁשים אלף מאה ּכן! ׁשֹומעים? אּתם – אחד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּביֹום

את מצא לבריסק שלום ר' כשבא דבריסק]. להגאב"ד מכתב לכתוב בזה"ל: ברורה המשנה
מכל תורה גדולי רבנים במסבת צבור בצרכי עוסק תחכמוני בשבת יושב חיים ר' הגאון
ומיד תיכף קם חיים, מהחפץ מכתב עבורו שיש חיים לר' וכשהודיעו דסביב, הגלילות

המכתב, את לקרוא והתחיל האסיפה, את מה לזמן והפסיק הגביהממקומו לקרוא ובגמרו
ישראל רבי גדול" "כהן מצות לקיים ומזומן מוכן הנני ואמר למעלה, ידו את חיים רבי

הכהן. מאיר
מקומות אל החוצה ויצא חיים רבי הרב מהר שפתיו על רוטטים הדברים ובעודם
קצר בזמן שלום ר' של ולהצלתו לטובתו השתדל בשאר וישתדל וההשתדלות, המעשה

טוב. בכי הדבר נסתיים מאד
שורות, מבין נא, שמע אלו, בדברים שלום ר' אל ויפן ביתו, אל שב חיים רבי והרב
לך אודיע ולכן אליך, הוגה שהוא והחיבה האהבה ניכרת חיים, מהחפץ שקבלתי המכתב
העילאית, במדריגתו אותו רואה שאני כפי חיים החפץ של וערכו טיבו את אורחא, אגב

מדריגתו לפי לו שיתאים אחר תואר לך שישאין היינו ומצוה" "גוזר של התואר אם כי
עכ"ד. למלאכים גם ולצוות אומר לגזור וכח שליטה לו

קודשו רוח על מאד נשתוממתי חיים החפץ על חיים רבי של הערכתו את וכששמעתי
המקומות כל אל להתחבא רגיל הייתי בעצמי אני כי האמת, את שכיוון חיים רבי של

הנהגותיו, אחרי ולעקוב להתבודד אוהב היה חיים שהחפץ פעםוהפינות לי ואיסתייעא
עסקו שבשעת הקשבתי חיים, החפץ התבודד בה העליה על מתחבא כשהייתי מילתא
עליון למלאכי בשמות ומצוה גוזר קדישין. פתגמין מבטא שהוא ובנסתר בנגלה בתורה

וכה. כה לעשות הכלים,ומפקדם אל נחבא אגלהוימצאני שלא רבים בתחנונים ויבקשני
ושמעתי. שראיתי דבר שמץ אף לרבים

את שימנו עירו לבני יעץ וגם פטירתו קודם צווה זצ"ל הוראדנער נחום'קע ר' כשמת
דגרודנה. אב"ד בתור חיים לג'החפץ היום את מחלק שהיה הייתה נחום'קע ר' של ודרכו

בלימוד שעות ושמונה קבלה. בלימוד שעות ארבע חסד. לצרכי שעות ארבע חלקים.
ישורנו. לא זר שעין בביהמ"ד עצמו את סוגר היה בלילה בקבלה עסקו ובשעת גפ"ת.
ר' של עבודתו שרשי על להתחקות בכדי התנור כותלי בין חיים החפץ התחבא פעם
הבימה על בעמדו נחום'קע ר' חיים. החפץ את שהדהים מה דבר קרה אבל נחום'קע,
חיים שהחפץ עד גדול כך כל אור עמוד מוקף נעשה ופתאום תורה. בסתרי העיון אחוז

החוצה. ולצאת לאט בלאט להשתמט והוכרח מהפחד. התעלף כמעט
השמש שבא עד בבוקר, שבע משעה בתורה עוסק היה חייו של ידועה לאבתקופה

מגירסא. פומיה מעטפסק טועם היה ובערב לעצמו, שסינן מרק מעט לוגם היה בבוקר
נפשו. את מחיה היה ובזה המרק, מן שנשאר ידועהאוכל למקום הולך היה מנחה לתפלת

ובוכה. דמעות שם מוריד והיה בשדה, ומסויים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תטז
אחת ׁשעה לֹומדים ואנחנּו הּנגלה, ּתֹורת ׁשעֹות מליֹון ׁשל החׁשּבֹון יֹוצא ׁשעֹות, 10ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

– הּזה הּׂשכר את מקּבלים הּקדֹוׁש, זֹוהר עלּבׁשּבת ׂשכר ׁשּמקּבלים יֹותר, ועֹוד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לׁשמּה ּתֹורה הּוא הּסֹוד ּתֹורת ּכי לׁשמּה, הּזהר)ּתֹורה אֹור .(ראה ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

עליו ׁשּתׁשרה רצה ּכאׁשר הּנביא ׁשאליׁשע הּׂשמחה, ּכח ּגדֹול ּכּמה ּוראה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבא
ׁשּנאמר לפניו, ׁשּינּגנּו ּבּקׁש הּקדׁש, טּו)רּוח ג ּפרק ב והיה(מלכים מנּגן לי קחּו ועּתה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּופנימי, עמק יֹותר ׁשהּלּמּוד ׁשּככל הּקדֹוׁש ּבזֹוהר וכתּוב ה'. יד עליו וּתהי המנּגן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכנּגן
הּקדֹוׁש ׁשהּזהר איך מבינים, עּתה העליֹונים. לעֹולמֹות ּומּגיע עליֹונים, ׁשמים ּבֹונה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּכך
הּנׁשמה, ׁשל הּפנימי מחלק היא ׁשּגם הּׂשמחה, עם הּתֹורה, ּפנימּיּות לּמּוד ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
לערך מאד ּגבֹוּה ערּכם הּבא, עֹולם מעין – הּנׁשמֹות עֹולם ׁשהּוא קדׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּובׁשּבת

ּתֹורה. ׁשנה ְִָָָמיליֹון
קדׁש! ּבׁשּבת הּתֹורה לּמּוד ׁשל העצּום ּכחֹו ּוראּו ְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבֹואֹו

חי איׁש הּבן ׁשנּיה)מרן ׁשנה ׁשמֹות לברכה(ּפרׁשת זכרֹונם המקּבלים ּכתבּו וז"ל: ּכֹותב ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּבעסק הּנעׂשה מן יֹותר ּפעמים אלף ׁשּבת, ּביֹום הּתֹורה ּבעסק הּנעׂשה הּפעל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּדגדֹול
ׁשעֹות אלף ׁשוה ׁשּבת, ׁשל אחת ׁשעה אֹומרת, זאת עּכ"ל. החל, ימי ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּתֹורה
חל, ּביֹום הּקדֹוׁש זהר לּמּוד ׁשל אחת דׁשעה מלך הּכּסא למדּנּו ּוכבר חל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹּביֹום

ּפׁשט. לּמּוד ׁשל ׁשלמה מּׁשנה ְְִִֵֵֶָָָָיֹותר
ׁשנים מאלף יֹותר קדׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש זהר לּמּוד ׁשל אחת ׁשעה ּולמד: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹצא

חׁשּבֹון". ּבֹואּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן "על חל. ּביֹום ְְְְְִֵֶַַָֹֹּפׁשט
את מתּקן קדׁש, ּבׁשּבת ׁשעֹות ׁשׁש הּקדֹוׁש זהר לֹומדים ּכאׁשר ונתּבֹונן: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהבה

העֹולם. ׁשל הּׁשנים אלפים ׁשׁשת ֲִִֵֶֶַָָָָָּכל
ׁשלמה הּגאּלה להביא אפׁשר קדׁש ּבׁשּבת זהר אחת ׁשעה לּמּוד ידי ּבספרעל : ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

כ"ב)יׁשעיה ּפסּוק ס' ּבעּתּה(ּפרק ה' אני עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן נאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ֲִֶָאחיׁשּנה".

ׁש הּפסּוק ּכּונת מה ּבאּור, לאלףוצריך יהיה אדםהּקטן ׁשּבן להיֹות יכֹול איך , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
כ"א, ּפסּוק את ּבהקּדם ונפרׁש - עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, להיֹות יזּכה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקטן,

" צּדיקיםׁשאמר: ּכּלם להתּפאר",ועּמך ידי מעׂשה מּטעי נצר ארץ יירׁשּו לעֹולם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
להיֹות יכֹול איך צּדיקיםּדהּנה ּכּלם לנּוועּמך נתן הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש הלא וכּו', ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻ

ּומי אֹותֹו, לנּצח מאד וקׁשה ּכבדה, מלחמה אּתֹו לנהל וצריך ּגדֹול, ּדי הרע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹיצר
המפרׁשים: ּדברי נקּדים זאת ּולבאר – צּדיק? ּדהוי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹיימר

יׁשעיה על יֹונתן ּכב)ּבתרּגּום ּפסּוק ס לעם(ּפרק ּודחּלׁש לאלפא יהי ּבהֹון "ּדזעיר : ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
איתינה". ּבזמנּה ה' אנא ְְְֲִִִַַָָָּתּקיף



הרׁשּב"י תיזְְִַַָֻּגאּלת
" ׁשם: לאלףּובמלּבי"ם יהיה "הּקטן הּכּמּות, ּברּבּוי - "והּצעיר" ּבכח - יהיה" ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

עצּום חּלׁשיםלגֹוי והעם עּתה מתמהמּה ׁשאני והּגם ועצמה, ּבכח האיכּות ּברּבּוי - " ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
" הּנה אחיׁשּנהּומעּטים, ּבעּתּה ה' -אני ּבזריזּות" הּדבר אעׂשה המיעד העת ּבבא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
חיׁש) ּפעל ּגדר זה עּכ"ל.(ּכי הבטחתי, את ואמּלא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבׁשּבת לּמּוד ּבענין זי"ע, מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּדברי ּפי על הּוא, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוהּבאּור
ׁשנים, אלף ׁשּלמד ּכמֹו זה זהר, אחת ׁשעה קֹודׁש ּבׁשּבת ׁשּילמד ידי ׁשעל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹקֹודׁש,
ּבריאת ימי ּכנגד ׁשנה אלפים ׁשׁשת ׁשּלמד ּכמֹו נחׁשב ּבׁשּבת, ׁשעֹות ׁשׁש לֹומד ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואם

ל" נזּכה ּכך ידי ועל אחיׁשּנההעֹולם. ּבעּתּה ה' אעׂשהאני המיעד העת ּבבא - " ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
צּדיקים", ּכּלם "ועּמך הּפסּוקים יבארּו ּובזה הּמלּבי"ם. ׁשּכתב ּכמֹו ּבזריזּות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּדבר
ארץ" יירׁשּו "לעֹולם צּדיקים, להיֹות נזּכה ּבּזהר, ולגרס ללמד נתחיל ּכּלנּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻׁשאם
להתּפאר יּוכל ׁשהקּב"ה להתּפאר", ידי מעׂשה מּטעי "נצר הארץ, לירּׁשת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻונזּכה
ׁשנה, אלפים ׁשׁשת הּבריאה ּכל את לקּים ׁשעֹות ׁשׁש ׁשל ּבלּמּוד ׁשּזכינּו ּבּמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּתנּו
עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן הּבא ּבּפסּוק ּׁשאמר למה נזּכה ּכן ידי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָועל
ּפׁשּוטֹו קטן, ילד אפּלּו ׁשהּקטן, להיֹות יכֹול איך וׁשאלנּו אחיׁשּנה", ּבעּתּה ה' ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאני
אחת ׁשעה ׁשּילמד ידי ׁשעל לפרׁש, אפׁשר עצּום? לגֹוי והּצעיר לאלף, יהיה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכמׁשמעֹו,

אלף. ּכפּול ׁשּנחׁשב קדׁש, ּבׁשּבת הּקדֹוׁש ְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּזהר
ׁשהבאנּו ּכמֹו ימיו ּכל קטן ׁשהיה מי אפילּו ּפירּוש דהקטן לפרׁש: יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד
ּׁשּנׁשאר מי ויׁש הּטֹובים, מעׂשיו לפי האדם ּגיל מחׁשיבים ׁשּבּׁשמים הּדרׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּבתחּלת
להעלֹותם ימיו, ּכל לתּקן ׁשּיזּכה לאלף יהיה הּוא ּגם ׁשנה, ׁשמֹונים ּבן ּכׁשהּוא ּגם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָקטן

הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ידי על תֹוסיףלקדּוׁשה ה' "יראת הּפסּוק על חי איׁש הּבן ּדברי ב' ּבהערה (ועּין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
.ימים") ִָ

ׁשנין", אלפי ה"ׁשית ּכל מתּקן הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ידי ׁשעל ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומה
ּבזמן ללמֹוד יכֹולים מדרׁש ּבית וכל ּכן, לעׂשֹות קדֹוׁשה חּבּורה ידי על ּבקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאפׁשר
אנׁשים 36 יׁש ּכאׁשר לדגמא: ׁשעֹות, ׁשׁש לזמן להם עֹולה ׁשּביחד הּקדֹוׁש זֹוהר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻקצר
ׁשעֹות ׁשׁש קיּבל יׂשראל עם הּקדֹוׁש, זֹוהר ּדּקֹות 10 רק ּבׁשּבת ּביחד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּלֹומדים
העֹולם, ּבריאת ׁשל ׁשנה אלפים ׁשׁשת ּכנגד ׁשהם ּבׁשּבת, הּקדֹוׁש זֹוהר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּליּמּוד
הּוא ּכאילּו הּׂשכר מקּבל מהם אחד וכל הּגאּולה. ּומחיׁשים הּבריאה ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּומתּקנים

ׁשעֹות, הּׁשׁש ּכל למד חסד)לבּדֹו אהבת חּיים הּׁשכינה,(חפץ הׁשראת ׁשּיׁש ּבחבּורה ּובפרט , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
צּדיקים, וׁשׁש מּׁשלׁשים ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש ּדֹור ּׁשאין חז"ל ּדברי זה על להמליץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואפׁשר



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תיח
ÊËׁשלֹוׁשים ּׁשהאיר לּצּדיקים הּׁשמּור לבֹוא לעתיד ׁשּיתּגּלה ּבּתֹורה הּגנּוז אֹור ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוכנגד

הּבריאה. ׁשל הראׁשֹונים קֹודׁש ּובׁשּבת ׁשּבת ּבערב רצּוף ׁשעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשׁש
הּזהר ּבלּמּוד ׁשאנחנּו לנּו מגּלים זיע"א, והרׁשּב"י הּנביא אלּיהּו רּבינּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹמׁשה
הרׁשּב"י אֹומר ּכך אחר, ּדבר ידי על ולא יבֹוא זה ידי על ורק הּגאּלה, את ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻמביאים

ּגלּותא. מן יּפקּון ְְִִָָָּבדא
הּגר"א רּבינּו אׁשר זיע"א, הרמח"ל רּבינּו הּׁשם קדֹוׁש את השי"ת לנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהעמיד

ּברגל הֹולך הייתי ּבימיו חי הייתי אּלּו אמר: ׁשנים)זיע"א ּכּמה ּבערך ׁשּזה – לאיטליה (מּוילנא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
יתרה. אחת אֹות אפּלּו אין יׁשרים ּבמסּלת אׁשר אמר ועֹוד הּקדֹוׁשים, ּפניו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלהקּביל

הּזה הּקדֹוׁש הּצּדיק הזֹוהר(הרמח"ל)והּוא לּמּוד – זֹו אּלא אחרת עצה ׁשאין אמר, , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ּבספרא הּקדֹוׁש: ּבזֹוהר ּׁשּכתּוב ּומה היׁשּועֹות, ּולהמׁשיך הּגזרֹות, לבּטל - ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּברחמי" ּגלּותא מן יּפקּון סגּלהּדא ּבתֹורת רק ולא ּדוקא .זהּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
יבֹוא, ּכׁשהּמׁשיח אּתהידּוע : הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלמדּו אּלּו ּכל על ּבאצּבע יראה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ליׁשּועה צּפית מין ואיזה לבֹוא, לֹו עזר ׁשּלא למי ּתהיה ּבּוׁשה ואיזֹו לבֹוא. לי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹעזרּת
למענֹו. ּפעּלה ׁשּום עֹוׂשה לא אם הזֹוהר)הּוא, מאֹורֹות ּבספר .(ראה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֻ

אֹותֹו מסייעין לּטהר ע"ב)הּבא ל"ח ּובאר(יֹומא ּבעי, לּבא רחמנא חז"ל ואמרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הכי החלק נקרא לכן ּבסתר והּוא הראׁשי האיבר הּוא ּדהּלב ערבֹות" "ּבּדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבספר
הּזהר ּתֹורת ׁשּנלמד רֹוצה הקּב"ה ורחמנא ּפנימית היא הּנׁשמה כן ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפנימי,
ּכּמּובא לּבא ׁשהיא ּבינה ּכנגד ולּמּודֹו הּתֹורה ּפנימּיּות הּלב ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

לטֹוב. זכּור אלּיהּו ְְִֵַָָָּבפתח
הּקדֹוׁש, לּמפעל יצטרפּו יהּודים ׁשּיֹותר וכּמה ּבנּו, אּלא ּתלּוי הּדבר אין ּכך, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאם
ליׁשּועה, צּפית את הּטֹוב הכי ּבאפן מקּימים ׁשּבזה הּקדֹוׁש, הּזהר והפצת ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבלּמּוד
אמן! ּברחמים ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח את לנּו יׁשלחּו הּׁשמים מן ּתכף ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבוּדאי
ּבן ׁשמעֹון ורּבי הּנביא, אלּיהּו רּבינּו, מׁשה - מהימנא הרעיא ורּבֹותי! ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמֹורי
הבה ּברחמים. הּגלּות מן נצא הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּכׁשּנלמד לנּו, אֹומרים זיע"א ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיֹוחאי
ׁשחּיבים וכּידּוע ׁשּנקּים. עלינּו מחּכים רק מּזמן, לכך הסּכימּו ּכבר ּבּׁשמים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָנתּבֹונן,

ּדלתּתא אתערּותא הּקדֹוׁשקדם ּבּזהר ע"ז:)ּכמבאר ּדף לך לך ּכאׁשר,(ּפרׁשת ּבוּדאי הלא ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
לביאת ּבאמת מחּכים ׁשאנּו אֹומרת, זאת הּקדֹוׁש, זֹוהר לֹומדים ׁשאנּו ּבּׁשמים ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיראּו

ּברחמים. נּגאל ּתכף ְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמׁשיח,

.ÊË– סוכה לנר בערוך מה:וכתב שלעולם)(דף רק קאמר לא דהא לק"מ ולענ"ד וז"ל: ,
בר בלא דעיילי משנים פחות ולא המאירה באספקלריא דמסתכלי מל"ו פחות אבלאין

מאלף. יותר הרבה שיהיו ואפשר מל"ו הרבה יותר שהם אפשר



הרׁשּב"י תיטְְִַַָֻּגאּלת
רּבא, ּבאדרא ׁשמעֹון רּבי אימאאמר לא לׁשמּיא ׁשמעֹון, רּבי אמר לׁשֹונֹו: וזה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אֹומר לא אני ּבאּור: עלמין. קּיּומי אנן דהא דתשמע, אימא לא לארעא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹדיצייתין,
רּבינּו מׁשה ּכי רּבינּו, מׁשה ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשמע, לארץ לא וגם ׁשּיאזינּו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלּׁשמים

וארץ, ׁשמים ּבהם העיד זה ועל יחטאּו, ׁשּלא יׂשראל עם את אנחנּוהזהיר אבל ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכי וארץ, ׁשמים לעדּות צרך ואין העֹולם. קּיּום ׁשהיא הּסֹוד ּבתֹורת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעֹוסקים

הּנּסיֹון. מן נּצלים הּסֹוד ּבתֹורת ְְִִִִִַַַָָָהעֹוסקים
העֹולם קּיּום היא הּסֹוד ׁשּתֹורת רֹואים אנּו ּתלּויהמּכאן הּגאּולה ּכל וכּידּוע , ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכמבאר , הּקדֹוׁש הזֹוהר קכ"ד:)ּבלּמּוד יׂשראל:(ח"ג דעתידין "ּובגין ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
ועֹוד ּברחמי, גלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר, ספר האי ּדאיהּו ּדחּיי, ּמאילנא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלמטעם

לנּסיֹון יצטרכּו נכר"לא אל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "ה' ּבהֹון ויתקּים ל"ב), .(ּדברים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשאמרּו ד"מּוכמֹו ח"ב הּקדֹוׁש יקּיםע"ב)(זֹוהר ּדא דדרא "זכּו ּדֹורֹו: על ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָָָ

יתּפרנסּון לתּתא נׁשא ּבני "וכּמה איתא: ו' ּובּתּקּון מׁשיחא". מלּכא ּדייתי עד ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָעלמא
וקראת ּובגניּה יֹומּיא, ּבסֹוף ּבתראה ּבדרא לתּתא יתגלי ּכד ּדילך חיבּורא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָמהאי

וגֹו'". ּבארץ ְְֶָָּדרֹור
עׂשרה ּבׁשמֹונה יֹום ּבכל אֹומרים וכּו',אנּו ה"א הּוא ׁשאּתה לך. אנחנּו "מֹודים : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבתפּלת ּגם נּסים, הּקּב"ה עּמנּו עֹוׂשה ויֹום יֹום ּבכל וכּו', עּמנּו יֹום ׁשּבכל נּסיך ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָועל
להֹודֹות וכּו', צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמיך "ואּתה אנּו מֹודים הּנּסים" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ"על

הּגדֹול". לׁשמך ְְְִֵַַָָּולהּלל
נּסים הרּבה אך נּסים. קצת לנּו נתּגּלה לפעמים ויֹום, יֹום ּבכל מתחּדׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָנּסים

הּפסּוק על סֹופר החתם ׁשּבאר ּוכמֹו ׁשנים. הרּבה אחרי רק לנּו לגיתּגּלּו ּפרק (ׁשמֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ידכג) הנהגת את מבינים הּמעׂשה אחרי ׁשרק יראּו", לא ּופני אחרי את ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ"וראית

השי"ת.
הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ּבזכּות ּגלּויים ְְִִִִִַַַָנּסים

הּיֹומי, הּדף סדר לפי הּקדֹוׁש הּזהר ספר את ׁשּסּימנּו ּבּיֹום ּׁשּקרה מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹאסּפר
ּבעּזה, הּמלחמה נפסקה מּמׁש הּיֹום ּבאֹותֹו הּׁשנה, חדׁשי לי"ב ּכרכים ּבי"ב ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻהּמדּפס
ּכבר קׁשה ּבגלּות ׁשהיּו אחרי לביתם, אנׁשים מליֹון וחזרּו טבת. ּבחדׁש היה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹזה
הּקדֹוׁש, והזהר הרׁשּב"י ּבזכּות ׁשם, ׁשהיה הּגדֹולים הּנּסים על [וב"ה ׁשבּועֹות ְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה

הלאה]. ה' יעזר ְֲֵַָָֹּכן
ּדהינּו, מגלּותא", יפקּון ּדא "ּבספרא הּקדֹוׁש הזהר ּדברי התקּימּו זּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹּובזכּות
להבין נּוכל וכעת עלינּו, ׁשעברה הּקטּנה הּגלּות מן יצאּו ּכּלֹו הּספר ּכל ּבגמר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשרק

ּביֹומֹו יֹום ּדבר המחּלק" ה"ּזהר את ּכּלנּו נסּים ׁשאם הּיֹומי")מּזה, רבבֹות("ּדף ּבאלפי , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻ



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תכ
למטעם יׂשראל דעתידין "ּובגין ׁשהזּכרנּו הרׁשּב"י להבטחת נזּכה ּבוּדאי הזהר, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹסּיּומי

ּברחמי". גלּותא מן ּביּה יּפקּון הזהר ספר האי ּדאיהּו ּדחּיי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמאילנא
ּתֹוׁשבי ּכל את הּציל יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי אׁשר נס, עֹוד ארע ּתקּופה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּובאֹותּה

ח"ו. ׁשמׁש לבית להּגיע מּוכנים ׁשהיּו הּטוח ארּכי מהּטילים ׁשמׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבית
לפ"ק תשס"ט יתרֹו ּפרׁשת קֹודׁש ׁשּבת [ּבערב אז ּדּוחּו הּתֹורה)ּבעּתֹונים קּבלת ](ּבזמן ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מאׁשר ּגדֹול יֹותר טילים ּבמסּפר ׁשמׁש ּבית את להפּגיז ׁשאף החמאס ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנראה,
ׁשמׁש ׁשּבבית ּׁשּידּוע אטֹום, ּבפצצֹות לפּגע רצּו ּכי ׁשבע, לבאר אֹו לאׁשדֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלחּו
ׁשמׁש, מּבית קילֹומטר ּכּמה אחד טיל רק והּגיע אטֹום. ּפצצֹות עם מלאים הרים ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
ויׁשלחּו ׁשהּגיע הּמקֹום איפה הּמקֹום להם יּודע ׁשּלא ּכדי ּבסֹוד, זה את ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהחזיקּו
ולילה יֹומם זה על ׁשעבדּו הּיֹומי הזהר ּבזכּות היה והּכל טילים. יֹותר וׁשלֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹחס

ׁשמׁש. ְֵֶֶּבבית
לבנֹות ׁשּזכה ׁשליט"א ראזנּבערג נחּום הרב להגה"צ הּזה הּסּפּור ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּסּפרּתי
מּפי וׁשמע זכה חרּפֹו וּבימי ּפׁשּוטים ּׁשהּדברים לי אמר מקואֹות, 300 לערך ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולתּקן
יהּודים מליֹון 6 רצח ימ"ש הּגדֹול ּכׁשהרׁשע לֹו: סּפר וכך ּבעצמֹו, זצ"ל ה"סּלם" ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻּבעל
אּלא ּתסּתּים לא זּו ּומלחמה זה, רׁשע לנּצח אפׁשר "אי לכּלם: אמרּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻּבאירֹוּפה,
הזהר ותרּגם "הּסּלם" ּבעל יׁשב לכן הּקדֹוׁש". זהר וילמדּו יהּודים יקּומּו ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹֻאם
עבֹודתֹו, ּבסּיּום ואכן הּׁשגתם. ּכפי ּפׁשּוטים ליהּודים מּובן ׁשּיהיה הקדש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹללׁשֹון
וכך ּבּמלחמה, קׁשה ּתבּוסה ימ"ש היטלר נחל הזהר, ספר על הּתרּגּום ׁשּגמר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבּיֹום

ׁשּׂשר היהּודים מעט אֹותֹונּצלּו ׁשל מּצּפרניו יׂשראל ארץ נּצלה ּגלּויים ּובנּסים דּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּקדֹוׁש. הזהר ּבזכּות – ימ"ש. ְִַַַָָָֹרׁשע

גלּותא מן יּפקּון ּדא ּבספרא נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש בזֹוהר מפרׁש נכּתב ּכך ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹֹואכן
הּספר ּבזה הּקדֹוׁש)ּברחמי– ּברחמים.(הזהר הּגלּות מן יצאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּביׁשיבת למד הּימים", "ׁשׁשת מלחמת ּבעת תשכ"ז, ּבׁשנת אׁשר לי סּפר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעֹוד
יצאּו ּדאז ּבּימים זצוק"ל. חּיים" ה"אמרי ּבעל וקדֹוׁש הּגאֹון אצל ּברק ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָויזניץ
להּלחם החליטּו ּולבנֹון, סּוריה עירק, ירּדן, מצרים, יׂשראל: עם נגד מדינֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחמׁש
ּתחּלת לפני ימים ׁשלׁשה - נֹורא מּמׁש והּפחד מאד, ּגדֹולה היתה והּסּכנה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹנגּדנּו,
סּוריה יתקפּו שמא האֹויב, ּפחד מּפני הּגליל ּכביׁשי סגּורים היּו ּכבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָהּמלחמה
רׁשיֹון וקּבל ּבּקׁש זי"ע מויזניץ האדמֹו"ר ּבדרכים. לּסע הרׁשּו ולא הּצפֹון. את ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּולבנֹון

ואמר: לׁשם, ּבדרּכֹו מיחד, צבאי ּבמׁשריֹון ונסע למירֹון, להּגיע ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֻֻמיחד
רׁשּב"י. ׁשל הּקדֹוׁש לּצּיּון עלה וכך ׁשּצריך. מה ּכל אפעל ׁשמעֹון לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּכׁשאּגיע
"ספר ּכתּוב ּכאן ואמר: ראׁשֹון ּדף ּפתח הזהר ספר לקח הּקדֹוׁש לּצּיּון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשּנכנס
הזהר" "ספר ספר לעכטיגע די איז ּדאס ּופרׁש: רׁשּב"י", האלֹוקי מהּתנא ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהזהר



הרׁשּב"י תכאְְִַַָֻּגאּלת
רׁשּב"י, פּון וועם? פּון "האלֹוקי" ּגעטליכקייט "מהּתנא" אּונז לערנט [ּתרּגּוםוואס ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּמּוארללשה"ק: הּספר אֹותנּו(הזהר)זה מרשב"י].(מהּתנא)ׁשּמלּמד מּמי? אלקּות, ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
ואמר: נׁשק הּקדֹוׁש, לּצּיּון נּגׁש ּכך האּמֹותאחר ּכל ׁשל הּקׁשרים ּכל נּתקּתי ּכבר ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

וכּלנּו רׁשּב"י. הּקדֹוׁש ּבּתּנא ּדבקּתי ּכי זאת? עׂשיתי היאך ליׂשראל. להרע ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהרֹוצֹות
זּו. ּבמלחמה ׁשּקרּו הּגדֹולים הּנּסים על הּצּדיק,יֹודעים ּבנׁשמת מתּדּבק הּצּדיק ׁשל ּבספר (ׁשהּלֹומד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הזהר") "מאֹורֹות ּבספר .ועּין ְְְֵֵֶַַַֹ
ּומפעיל מעֹורר זה ידי ׁשעל הּקדֹוׁש ּבזהר הּלֹומד ּכח ּגדֹול ּכּמה רֹואים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמּכאן
אני יכֹול ׁשאמר: ּכמֹו עלינּו, לרחם ּכפׁשּוטֹו, מּמׁש ע"ה הרׁשּב"י נׁשמת את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּוממׁשיך

הּפׁשּוט. ּבדֹורנּו ואפילּו הּדין. מן ּכּלֹו העֹולם את ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻלפטר
ההיא: ּבּמלחמה ׁשהיּו מהּנּסים ּוראּו ּפרטית:(תשכ"ז)ּבֹואּו ּבהׁשּגחה אלי ׁשּנתּגּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

א)ּבתהּלים קיז האּמים:(ּפרק ּכל ׁשּבחּוהּו ּגֹוים ּכל ה' את עלינּו(ב)הללּו גבר ּכי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
על ה' את ויׁשּבחּו יהללּו הּגֹוים איך ׁשֹואלים הללוי-ה, לעֹולם ה' ואמת ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָחסּדֹו

יׂשראל? עם ׁשעֹוׂשה ְֲִִִֵֶֶַָָהחסדים
ליׂשראל ּוׁשמדֹות צרֹות מתכננים הם ּכּמה יֹודעים הּגֹוים ׁשרק ּבזה: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּביאּור

ה'. ניסי את יֹודעים הם ורק יֹודעים, לא היהּודים וזה מצליחים, ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹח"ו,
ּכדלהּלן: ְְְִִַַָוהּסּפּור

רפּואֹות. ּבׁשביל למיאמי הרּבה נֹוסע ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהייתי
יהּודי ּבא ּבמיאּמי, הארּבער" "בל הּמדרׁש ּבבית לֹומד ׁשאני ּבאמצע אחד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹום
אדם ּכמֹו נראה ׁשהּוא עליו ענתה ּפניו הּכרת ּביֹותר, מפחיד היה ׁשּלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשהּמראה

ֶחֹולה.
ולאכל לׁשּתֹות אֹותֹו ּומכּבד הּבא, ּברּוך עליכם ׁשלֹום לֹו ואֹומר לפניו, רץ ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאני

ּבא? יהּודי מאיפה אֹותֹו ׁשֹואל ואני ְְֲִִֵֵֵַָֹמזֹונֹות,
ׁשהם עליהם ׁשּמצּיר איך ידיו, ׁשּתי את ּתכף לי מראה ּבאזיקים,הּוא אסּורֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

רּוסיה.. – מסיּביר ּבא והּוא מות", "מׁשּפט הּמּלים את ידיו על ּגם ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָוחתּום
היה: ּכך ׁשהיה מעׂשה מסּפר, ְְְֲֵֵֶַַָָָָָוהּוא

ּברּוסיה. הּמלחמה אֹונּיֹות על ּבּצבא מפּקד והייתי הרּוסי, ּבּצבא ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָעבדּתי
מלחמה להכין לסּוריה אֹותי ׁשלחּו תשכ"ז] [ּבׁשנת הּימים ׁשׁשת מלחמת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלפני

יׂשראל. ארץ ׁשל האֹונּיֹות ּכל את ּולפֹוצץ יׂשראל, ארץ נגד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָּגדֹולה
ׁשל הּנמל וכל יׂשראל ארץ ׁשל האֹונּיֹות מּכל מּפֹות לי היה הּמלחמה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלפני

ְָסּוריה.



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תכב
יׂשראל ארץ ׁשל אֹונּיֹות על ּפצצֹות לׁשלח היה ותפקידי הּמלחמה ׁשהחלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלפני
יׂשראל? ארץ את לפֹוצץ אני הֹולך ואיך יהּודי, אני לעצמי, וחׁשבּתי ּפחד עלי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנפל

יהּודי]. ׁשהּוא ידע לא אחד אף ׁשּברּוסיה ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ[ּבטּוח
האֹונּיֹות ּבמקֹום סּוריה ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ ּפקּודה ונתּתי ּתכף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהחלטּתי

יׂשראל. ארץ ְִֵֶֶֶָׁשל
ּכאׁשר יׂשראל, ארץ ׁשל ולא סּוריה ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ העבֹודה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנגמר

למׁשּפט. אֹותי והעמידּו ּבאזיקים אֹותי וׂשמּו ּתפסּו מּיד הּדבר, ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָנֹודע
ּבֹוגד! מּמׁש ואּתה ּבתפקידך מעלּת הרי עׂשית? מה אֹותי ׁשאלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָּבמׁשּפט

ּבא ּופׁשּוט יׂשראל, ׁשל האֹונּיֹות ּכל את לפֹוצץ מּוכן הייתי יֹודע, לא אני ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעניתי
מלאך כזה)איזה ׁשהּוא מה המּפֹות!(אֹו את לי והחליף , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

מׁשּפט לבית אֹותֹו וׁשלחּו הּסֹוהר, לבית והׁשליכהּו אֹותֹו אסרּו ׁשּתכף ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכּמּובן
רח"ל. ּבתלּיה מות מׁשּפט ּדינּו וגזרּו – ְְְְְְִִִִֶָָָָָָּברּוסיה

חק יׁש [ּכי ׁשהּוא? מה להּגיד רֹוצה אם אֹותֹו ׁשאלּו לתלּיה, אֹותֹו ׁשּלקחּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
רֹוצה אני ענה הּיהּודי רֹוצה], ׁשהּוא מה לבּקׁש יכֹול ׁשהּוא, מי ׁשהֹורגים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּקֹודם
הּמדינה. לבּטחֹון ּמאד ונחּוץ ּמאד. ּדחּוף ּדבר הּמדינה, מנהיג עם לדּבר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹּומבּקׁש

הּנאמן הכי הּידיד הייתי הּׁשנים ּכל הּיהּודי, אמר הּנׂשיא לפני הביאּוהּו ְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכאׁשר
זה ׁשּבכלל ּדבר, קרה ּכאן אך הּמדינה. לטֹובת ׁשּביכֹולּתי מה ּכל ועׂשיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמדינה,
נאמן איׁש לתלֹות לּמדינה, ּגדֹול ּבּזיֹון זה יהיה יהרגני ואם ּבאׁשּמתי. ולא אני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלא
והּבּוׁשה כזה, ּדבר לעׂשֹות לּמדינה ּובּוׁשה ּגדֹולה אׁשמה זה ויהיה לּמדינה. ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָכמֹוני

עֹולם! לדראֹון וּתּׁשאר ּתמחק לא ְִִֵֵֵַַַָָָֹֹהּזאת
הלא לך, לעׂשֹות ׁשּצריכים חֹוׁשב אּתה מה ּכן אם אֹותֹו, ׁשֹואל הּמדינה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמנהיג

מות? מׁשּפט מיתה לך ְְִִִֶַַָָָָמּגיע
והחּיֹות הּיער ּבאמצע אֹותֹו יׂשימּו וׁשם לסיּביר, אֹותֹו ׁשּיׁשלחּו הּיהּודי, ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָענה
ּכזאת אׁשמה עליה ּתּקח ולא נקי ּדם ּבידים ּתׁשּפך לא הּמדינה אבל אֹותֹו, ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹיאכלּו

נאמן? ּכך ּכל אדם ּבן ְֱֲֶֶַָָָָָלהרֹוג
ּבסּביר. ליער אֹותֹו וׁשלחּו הסּכים, הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמנהיג

הּמלך ּדוד יד)ּכתפּלת ּכד ּפרק ב ּנא(ׁשמּואל נּפלה מאד לי צר ּגד אל ּדוד "וּיאמר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אּפלה". אל אדם ּוביד {רחמיו} רחמו רּבים ּכי ה' ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹביד

לא ׁשהחּיֹות ּכדי לאדמה מּתחת ּגדֹול ּבֹור לעצמֹו חפר לסיּביר, הּגיע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר
החּיֹות ׁשל מהעֹור ּבגדים לעצמֹו הכין ּכן ּכמֹו הּקר, מּפני להגן וגם אֹותֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹיאכלּו
ּׁשּמתּו, ּורמׂשים ׁשקצים מיני ּכל אכל ּולמחייתֹו ׁשם, ׁשּׂשֹורר הּגדֹול מהּקר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשּמתּו



הרׁשּב"י תכגְְִַַָֻּגאּלת
ׁשהּוא מה ועֹוף חּיה מין ּכל ׁשל הּטעם וידע ׁשהבין עד מּתר], נפׁש ּפּקּוח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ[מּפני

ֵאֹוכל.
התר ּבּקׁש לארץ, לחּוץ מּׁשם לצאת ּכבר ויכלּו נפלה, מרּוסיה הּברזל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכׁשחֹומת

הּברית. לארצֹות ונסע לֹו, ונתנּו ְְְְְְְִִַַַָָָנסיעה,
אׁשר ּבּכליֹות, נּתּוח לעבֹור צריך והיה חֹולה, ּמאד היה הּברית לארצֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכׁשהּגיע

לא הּכנסת, לבית הּכנסת מּבית הֹולך הּוא לכן ּכסף, הרּבה עֹולה ּבׁשבילזה ּכסף סֹוף ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ִַַהּנּתּוח.

למכסיקֹו. ׁשהּגיע ְְִִִֶֶַַעד
ּבנקניק אֹותֹו ּכּבדּו אֹורחים ּבהכנסת זה(סלמי)ׁשם את לאכֹול הֹולך הּוא , ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבׂשר! לא זה ּדם! מּמׁש זה צֹועק, הּוא ּפתאֹום ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹּבתאבֹון,
מׁשּגע! ּכמֹו עליו מסּתּכל הּבית ְְְִִֵַַַַַַָָָֻהּבעל

חיֹות מיני ּכל אכלּתי ׁשנה עׂשרה וׁשבע מסיּביר, ּבא אני הּבית, לבעל עֹונה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּוא
אני וכאן עצּומֹות. ּבענּיים עֹוף אֹו חּיה מין ּכל ׁשל הּטעם יֹודע ואני מתים, ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָועֹופֹות

ּדם! מּמׁש – ּדם ׁשל טעם מּמׁש ְִֶַַַַָָָָָמרּגיׁש
זה, על יׁש חֹותמֹות עם הׁשגחֹות ּכּמה ּוראה הסּתּכל לֹו: אֹומר הּבית ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָהּבעל

אֹומר? ׁשאּתה מה להיֹות יכֹול ְְִֵַַָָָֹולא
ּכּמה ּבתֹוך ותראה האׁש, על הנקניק את ותׂשים ּכלי ּתּקח האֹורח, לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעֹונה

יהיה!. מה ְִֶַַּדּקֹות
ּדם. מּלא היה הּכלי ּכל ּדּקֹות, ּכּמה ותֹוך זה, את עׂשה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּוא

יֹודע ּומי טרף, והּכל ּכלּום אֹומר לא ׁשההכׁשר לראֹות הזּדעזע הּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹוהּבעל
הּיֹום? עד היהּודים ּכל אכלּו ְְִַַַַָָמה

זאת ׁשמעּו ּכאׁשר ּכרת, מאּסּורי ׁשּיּנצלּו הציּבּור את לעֹורר החליט הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּבעל
ּבראׁש. ּבכּדּור להרגֹו עליו אּימּו האיטליזים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבעלי

מקראקס אחד ּביניהם אנׁשים, לכּמה קראתי ּתכף הּזה הּסּפּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכׁשּׁשמעּתי
אחד ּפעם ּפעמים, לֹו להֹודֹות ׁשּצריך ּדֹובר, הּזה הּיהּודי מה ׁשּיׁשמעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּבוונצּואלה,
ּתכף ּכרת, מאּסּורי רּוחנית ּׁשהּציל ׁשנּיה ּופעם ּגׁשמית, מּפרענּות יׂשראל את ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּׁשהּציל

הּטֹוב. הּכרת הרּבה לֹו חייבים ּבוודאי ּכי ּכסף, ׁשל יפה סכּום לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאירגנּתי
ּכבר וארּגן ׁשעׂשה ׁשבּועים לפני אלי טלּפן ואחד הם, קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָב"ה,
סּיּומי אלף לארּגן ׁשרֹוצה ׁשעבר ּבׁשבּוע אלי טלּפן ואחד הּקדֹוׁש, זהר סּיּומי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תכד
ׁשלמה לך האלף ּבסֹוד ליÊÈזהר יׁש ּובאמת הׁשלמה. לּגאּלה מהר נזּכה זה ּובזכּות , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשרֹוצה ּומי ּורבבֹות, ּבאלפים זהר הׁשעּורי לארּגן ּבקל ׁשּיכֹולים איך קּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתכנית
אלינּו. יתקּׁשרּו ׁשּתף ְְְִִֵֵַָֻלהיֹות

אלי" לד' ִֵַָ"מי
מתארּגנים יׂשראל אלפי ׁשּמאֹות איך ולראֹות לחזֹות מרּבה וׂשמחה ּכפּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻענג

לבּדֹו" לד' "ּבלּתי דגליהם על וחרתּו העֹולמי, הזהר והזהר)למפעל הרמח"ל ּבספר (ראה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ּומתריעים יׂשראל, ערי על ּדֹוגלים הּזה אלי"ּובּדגל לד' ,"מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

עדין ׁשּיׁשנם לפליטה, ׁשּנׁשארּו ד' יראי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל סביבם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומתקּבצים
קּבּוץ ועֹוׂשים זי"ע, לרׁשּב"י להתקרב ּבאמת החפצים ּדמׁשיחא, עקבתא ּדֹור ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדֹורנּו
קדֹוׁשים, יׂשראל והמֹוני ּכּלֹו, העֹולם ּובכל ּבארץ, ׁשיעּורים להקים ּופעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻורּבּוץ
האמת ּכי ההּכרה לרגל אחריהם אהבה ּבעבֹותֹות ונמׁשכים יהּודי, זיקת ּבלּבם ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפֹועם

לרגלם. ְְֵַָנר
אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ְְֱִִֶַלזּכֹות

מאמר את היטב ׁשּיֹודעים יׂשראל ּבני מאחינּו יּקירי רברבי הני ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָב"ה
העֹולם ׁשּכל לדעת וצלּול הּבהיר ּומחם - הבל" הּכל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹקהלת
ּכּמה יׂשראל ּכלל את –לזּכֹות הּוא האמּתי והעּקר - מֹועיל" ּבם אין "הבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ידיהם על ולזּכֹות צ"ט)ׁשּיֹותר, סנהדרין ּגמרא .(עּין ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מאֹות ׁשּקנּו מהם יׁש אׁשר ותפארּתם, הֹודם ּבמלא להּכירם ּומחּזק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה
ּבעֹולם ּתֹורה ׁשעה ׁשל ערך ׁשּיֹודעים מּפני – חּנם לחלּקה – סטים ׁשל אלפים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻויׁש

ּובפ – ולרבבֹות.הּזה לאלפים ׁשּמכּפל הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד רט ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
להם יׁש ּגדֹולה זכּות איזה לכם לזכּיֹותÁÈּתתאר ּבקּלּות לזּכֹות יכֹול אחד וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

למה אׁשר - , 505 ּבסך ספרים 101 קֹונה אּתה - לספר ׁשקלים ּבחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלּו:

.ÊÈהיה לא סופו, עד העולם שנברא מיום הדורות, "ובכל כתב: זצ"ל המבי"ט רבינו
זצ"ל הרמ"ע ורבינו המן". לאוכלי אלא התורה ניתנה לא כי המדבר. כדור בתורה שלם דור

לדור, התורה את נתן יתברך שהבורא ּדֹור", לאלף ציווה "ּדבר הפסוק על אדםכתב שכל ְִֶֶָָָ
– הקדוש" "הזוהר – הרשב"י תורת והפצת ובלימוד אחר! בדור אנשים כאלף שקול בו

לאלף". יהיה "הקטן בבחינת ונחשב שקול אחד כל
.ÁÈעליו זיע"א: סלנטר ישראל רבי ישראל גדול על סיפר הגדולים המאורות בספר

ממך". "ויראו וכו' ה'" שם כי הארץ עמי כל "וראו פניונתקיים קלסתר וזיו ותארו דמותו
מאד. נורא ויראתוהיה חכמתו זה עם וכו' והיופי החן מתנת לו חלק יתברך ה' אשר עם

באיזה מחשבתו העמיק אשר בעת וביחוד חיים. מלך פני באור הטהור, פניו את האירה



הרׁשּב"י תכהְְִַַָֻּגאּלת
- הפסדּה. ּכנגד מצוה ׂשכר מחּׁשב הוי – ל-101-ּנחׁשב! מחּלק אּתה ּוראה ּבא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

"מיכאל", ּכמנין –יהּודים זה. מּכח נבראים ולרבבֹות לאלפים מלאכים וכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה לאלף ׁשוה ערּכֹו אׁשר – הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשעה קדׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזכּותך

חל ּביֹום ּפׁשט חי,לּמּוד איׁש הּבן סךלפי - ּבאלף מכּפל - ּבׂשמחה ּוכׁשּלֹומד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשנה מליֹון צּדיקים)הּכל ללמֹוד(ארחֹות עצמֹו על מקּבל וכאׁשר אחד, מיהּודי רק וזה – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכאילּו לֹו עֹולה למד ולא ידע ׁשּלא ימיו על ּומצטער הּקדֹוׁש זֹוהר קֹודׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּבת
הּׁשּבתֹות, ּבכל ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשנהלמד מליֹון עֹולה: לכּמה וחׁשב ּליּמּודצא (ׁשעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת) הּקדֹוׁש ׁשנה,זֹוהר מליֹון 780 ו' מליארד 3 עֹולה ׁשנה 70 ּכפּול ׁשּבתֹות 54 ּכפּול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ
ָּתֹורה.

מזּכה ׁשאּתה יהּודים ּבמאה ּתכּפיל ּכך עֹולה:ואחר לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
– ּתֹורה.378.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ּוׁשמֹונה ׁשבעים מאֹות ְְְְְִִִֵֶָָָֹׁשלׁש

ּבעׂשר ּתכּפיל ּכך אחר יהּודים, לאלף יזּכה עֹולה:ואם לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּתֹורה.3.780.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ׁשמֹונים מאֹות ׁשבע טריליֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשלׁש

בוער הטהור פניו והיה מגשמיותו, נפשו התפשט כמעט ה', ביראת או בתורה אם ענין,
אש, מאדכלבת נורא ה' כמלאך תארו היה ראהואז שלא ומי אליו מגשת חרדו אשר

פניו, על שפוך היה אלקי רוח כי בזה, ציור להיות לו אפשר אי השמשבעיניו, וכצאת
תבניתו,בגבורה. דמות צלם את הגליון פני על לצייר אומן, לצייר מעולם הניח לא הוא

ענין. בשום זה אבה לא כי
היה ולפעמים קבלה ספרי גם אצלו היה כי בנסתרות, גם הרבה ידע הנראה לפי
בזה מאומה דבר לא בקדש כדרכו אולם קבלה. מספרי ספר איזה להשיג בנרות מחפש

בזה. לנו נודעו לא עקבותיו כן ועל אדם, שום עם
וזה לו. צריכים שרבים איש להיות צריך שהאדם הנוראים בימים בפומיה מרגלא
גבוה, צרכי "חיים" פירש חיים", אלוקים למענך החיים בספר "וכתבנו מתפללים שאנו
אם כן שאין מה שאוכל, ב"הצימעס" שקיים, המצווה שאוכל להיות יכול כן, לא דאם

הם. גבוה צרכי חייו כי למאומה, לו נחשב אינו פרנסתו אז גבוה, צרכי חייו
על שיחו מרי את לפניו שפך והלה הדור, מגאוני אחד עם נפגש גדוליפעם אשר

הקבלה. סודות מגלים ואינם אמותיהם בד' עצמם את סוגרים עומדהמקובלים הוא והנה
כלפי קשות במילים שיחתו גמר הוא לעומקו. לרדת יודע ואיננו ב"זהר" קשה בענין
של מהתעצמותו כנראה, נבהל, ישראל ר' הדין. את בזה ליתן עתידים שהם המקובלים,
ביחד אולי בו, מתקשה שהוא ב"זוהר" המקום את לו להראות לפניו והציע גאון אותו

פירושו. למצוא עדיצליחו הענין כל את והבהיר המאמר על עין כהרף עבר ישראל ר'
והשתוממותו תמהונו לרוב גאון אותו של עיניו 330].שאורו עמ' המוסר [תנועת



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תכו
העֹולמֹות, ּבכל הּוא נפלא ורׁשם ּפעל איזה עֹוׂשה, ּזה מה מּׂשג לנּו יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהאם

לך ׁשמּורים .ËÈוכּלם ְְְִָָֻ
לזכּות, נׁשמת, לעּלּוי ללּמּוד ּומנּדבים וחֹוטפים, ּבאים מּדּוע היּפלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָעּתה,
ׁשּלא מזּכרת איזה אֹו ּברכֹון, לתת ּבמקֹום – יפה, ּׁשּתעלה לׂשמחה ׁשלימה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלרפּואה

ּכלּום, מּמּנה חּייךזֹוכרים ּכל ותׂשמח – מצחיק. ּבמחיר זהר ותּקּוני זהר חּלק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הּבא ּבעֹולם ּובוּדאי הּזה ּכלּבעֹולם ּובּבא, ּבזה לטֹובה לעד אֹותך יזּכרּו וכך . ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבעדך, טֹוב ימליצּו ּבּׁשמים הּמלאכים וגם זי"עהּקרֹובים, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ
ּכך על לך ויֹודה אֹותך יברך לקּיםּבעצמֹו רק צריך - ּלחׂשב, מה עֹוד יׁש נּו, – . ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אם נּמּוח הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע "אם חז"ל: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמאמר
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּומתלהב ּומזּדּכך, מּטהר לּבך איך ותּוכח נּסה מתּפֹוצץ". הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּברזל

עצּום חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ּומכרּווכח ׁשעמדּו ּכדי עד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבעצמם וקּימּו יׂשראל, ּכלל את ּולזּכֹות לזּכֹות ּכדי ּברׁשּותם אׁשר ּכסף "ּבֹוזּוּכלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זהב" ּבֹוזּו ּבגלּותא,ּכסף ׁשכינתא ׁשל הּצער ּכנגד – וזהב ּכסף ּנחׁשב מה ּכי - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו מכין והעֹולם - הּגזרֹות, ומתּבּטלים הּקלּפֹות נׂשרפים זה ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה
גלּותא מן יּפקּון ּדא "ּבספרא – לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּגאּלה
הּגדֹולֹות להבטחֹות ונזּכה העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּברחמי".

הרׁשּב"י קכ"ח:)ׁשל ּתרּומה –(ּבזהר ְְְִֶַַָָֹ
את המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמר
לזה זֹוכה אדם ּכל ּׁשאין מה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה הּקדֹוׁש] הּזהר [ּבהפצת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהרּבים
את מעמיד - יתּברך. להּׁשם ועּלּוי רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ְֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
ּבעֹולם לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.
לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר
מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל
להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם
אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך

ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

.ËÈזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)



הרׁשּב"י תכזְְִַַָֻּגאּלת
הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר

ּבּׁשמים הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה
ע"ב י"א ּדף למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה הּתֹורה על מׁשה יׂשמח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבספר

ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה וכּו'Îההּוא ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין חּיבים] אנׁשים אחר לרּדף צריך ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ[זּכאי
ּבאהרן ּדא ועל וכּו', אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ׁשבחא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹאיהּו

ׁשם ועין והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון הׁשיב ע"א)ורּבים קכ"ט (ּבדף ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ׁשם הפליגּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָּכּמה

ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן
רש"י וׁשאל זצ"ל, מדראהאּביטש איציקל רּבי הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה איציקל רּבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז"ל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,

.Îּתרּומה ּפרׁשת ריׁש הּזהר ע"ב)ּובספר זּכאה(קכ"ח ואמר, זֹו מצוה ּבׁשבח לסּפר הגּדיל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
יקרא ּביּה דיסתלק ׁשבחא איהּו ודא וכּו' ׁשלים ּבאגר ליּה ּולמקני חיביא ּבתר למרּדף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּבעי
ּכתיב ּדא ועל וכּו', מכלא יּתיר ּדא ואסּתלקּותא אחרא ּמשבחא יּתיר הּוא ּבריך ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָּדקּודׁשא

ב')ּבאהרן ּפרק ּוכתיב(מלאכי מעֹון, הׁשיב וגֹו',(ׁשם)ורּבים והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּב הכי אסּתּלק ּדלא מה סלּוקין ּבׁשלׁשה אסּתּלק ּכתיבואיהּו נׁש ּבר האי ועל אחרא, נׁש ר ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

לעלמא וזּכי עלמא ּבהאי וזּכי לבנֹוי, ּבנין למחמי וזּכי והּׁשלֹום, החּיים אּתֹו היתה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבריתי
ּכתיב ועליּה ּבידיה, דימחי מאן ולית ּתרעי ּבתליסר ועאל ב')ּדאתי קי"ב ּבארץ(ּתהּלים ּגּבֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

מלּכא ּכדין ליׁשרים. אֹור ּבחׁשך זרח לעד, עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון וגֹו', זרעֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהיה
דחיביא נפׁשין עבד ּכד לאברהם ּדבריך ברכאן ּבכל נׁש ּבר ּדההּוא לדיֹוקנא ּבריך ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָקּדיׁשא
ּבני ידעי הוּו ואלמלא אחרא. נׁש ּבר ּבהּו זכה ּדלא גניזין עלמין לׁשבעין עאל ואיהּו ְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָוכּו'
ּכמאן ורדפי אּבתרייהּו אזלי הוּו בגינייהּו, וזכאן לצּדיקיא ּגרמי וזכּו ּתֹועלּתא ּכּמה ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָנׁשא

וכּו': חּיין ּבתר ְְְִִַָָדרדיף
חּיבים, אנׁשים אחר לרּדף צריך זּכאי, אמר ּתרּומה ּפרׁשת ּתחּלת הּזהר ּבספר - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ[ּתרּגּום
מּׁשבח יֹותר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּכבֹוד ּבֹו ׁשּיתעּלה הּׁשבח הּוא וזה ׁשלם, ּבׂשכר אֹותם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולקנֹות

ּבאהרן, ּכתּוב זה ועל מהּכל, יֹותר היא זֹו ועלּיה מעֹון".אחר, הׁשיב ""ורּבים ּבריתיוכתּוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹ
והּׁשלֹום החּיים אּתֹו עלּיֹות,היתה ּבׁשלׁשה מתעּלה אדם ּבן ואֹותֹו ּבן", ּכן עֹולה ּׁשּלא מה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

אחר "אדם ּכתּוב, זה אדם ּבן ועל והּׁשלֹום". החּיים אּתֹו היתה ּבניםּבריתי לראֹות וזֹוכה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּימחה מי ואין ׁשערים, עׂשרה ּבׁשלׁש ועֹולה הּבא, לעֹולם וזֹוכה הּזה ּבעֹולם וזֹוכה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלבניו,

" ּכתּוב ועליו ּבחׁשךּבידֹו, זרח לעד עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון זרעֹו. יהיה ּבארץ ּגּבֹור ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ליׁשרים ּבכלאֹור אֹותֹו מברך אדם, ּבן אֹותֹו ׁשל לדיֹוקן מברך הּקדֹוׁש הּמלך ּכאׁשר ," ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

נעלמים עֹולמֹות לׁשבעים עֹולה והּוא לחּיבים, נפׁשֹות עׂשה ּכאׁשר לאברהם ׁשּברך ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהּברכֹות
לּצּדיקים נמׁשך ּוזכּות ּתֹועלת ּכּמה אדם ּבני יֹודעים היּו ואּלּו אחר, אדם ּבן ּבהם זכה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּלא

חּיים]: אחר ׁשרֹודף ּכמי ורֹודפים אחריהם הֹולכים היּו ּבעבּורם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוזֹוכים



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תכח
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל
ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא מעֹוןועֹוד הׁשיב ּתׁשּובהׁשרּבים ּבעלי הרּבה ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל ּכאן.אתֹו עד ְְֶַַַַָָָָָֹ
עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות
וכל , הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה

מהם, מדּברים מעלה ׁשל ּגזרֹותהּפמליא מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לראֹותּה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה הּגאּלה, ּומקרבין ורעֹות, .קׁשֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

א נענׁשים אינן אֹו זֹוכין אינן הּדֹורֹות ראׁשי זֹו.כל סּבה על ּלא ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)ּכתב ׁשער ב לחּיבּיא:(חלק מזּכי : ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו סּבה על אּלא נענׁשים אינן .Î‡אֹו ֱִִֵֶֶַָָָָ

.‡Îיונה לרבינו תשובה שערי בספר ג)ראה במחלוקת(שער מחזיק שאינו מי וז"ל: ,
ועובר חטאתם, לכל מפשעיהם נענש הוא הרי העון, ומושכי טוב לא דרך על המתיצבים על

שנאמר יז)בלאו, יט, ונאמר(ויקרא חטא, עליו תשא ולא ט): י, חטאת(הושע הגבעה מימי :
הדור עמד שם אם פירוש: - עולה בני על מלחמה בגבעה תשיגם לא עמדו שם ישראל
ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה

וכן עמדו. שם אם כמו: עמדו" כב)"שם מד, לומר:(בראשית רוצה עזב. ואם - אביו את ועזב :
נפשם על ועמדו נקהלו כי מאלה טובים היו הם אכן חטאתם, היתה גבעה חטא ממין

ונאמר הרע, כג)לבער ה, באו(שופטים לא כי יושביה, ארור אורו ה', מלאך אמר מרוז אורו :
ונאמר בגבורים, ה' לעזרת ה', יז)לעזרת א, לשם(דברים שהוא מי וכל איש. מפני תגורו לא :

שנאמר השם, קדושת על נפשו ימסור כו)יתברך לב, כל:(שמות אליו ויאספו אלי לה' מי
לוי ונאמרבני ז), כה, אוהב(במדבר כי אף ירא, כל על וחובה בידו. רמח ויקח פינחס וירא :

רבותינו ואמרו במעל, וסגנים שרים יד והנה יראה כי קנאה, להעיר לב ה)טהר - כו :(ב"ר



הרׁשּב"י תכטְְִַַָֻּגאּלת
ליּה דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ּבר ּבעי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּכד

ּתלּויה הּגאּולה וכל העֹולם ׁשּכל ּכזה ּדבר ּובפרט טֹוב, ּדבר ׁשּכל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָצריכים
להּגיע ויכֹולים הּכל, על לעבר יכֹולים חזק רצֹון עם אבל מניעֹות, הרּבה יׁשנן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזה,

" הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדׁשמּיא, סּייעּתא עם ּבאמת ּׁשרֹוצים מה ּבעילכל ּכד ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכּמה להּטהר רֹוצה אדם ּבן ּכאׁשר ליּה", דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבר

לֹו. עֹוזרים ְְִִַָמלאכים
הּנביא ירמיהּו ידי על השי"ת הבטיח ּכבר י"ט)ועֹוד ט"ו יקר(ּפרק ּתֹוציא "ואם , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הגּון אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" יקר ּתֹוציא "ואם רׁש"י ּופרׁש תהיה", ּכפי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּזֹולל
מבּטלּה. ואּתה ּגזרה ּגֹוזר ׁשאני - ּתהיה" "ּכפי למּוטב. ׁשּתחזירנּו רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמאדם

נׁשמתם מטהרים ׁשהם ּבעֹולם ּגדֹולים הכי הרּבים מזּכי נקראים הזֹוהר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָולֹומדי
ּברּוחנּיּות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם את ּומּצילים יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונׁשמת

נׁשמעת. ּותפּלתם ּפרֹות עֹוׂשה ּוברּכתם ועצּום רב ּכחם ּבוודאי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּובגׁשמּיּות,
יקרים וחצייהּודים אחד ּכמעט יׁש ּגדֹולים, ׁשמּיא לרחמי נזקקים אנּו עּתה : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבטּוחים אנּו ולכן יהּודים, מליאן עׂשרה חמׁש את לחּסל רֹוצים ׁשּכּלם ערבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביליאן
ּבׁשנה הזהר ּכל ויגמרּו ּדּקֹות, 12 רק ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הזהר את ילמדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאם

שנאמר פרצה, אינה הגדולים מן שאינה פרצה ב)כל ט, היתה(עזרא והסגנים השרים ויד :
ראשונה. הזה במעל

שם, הששי)עוד החלק - קצה תוכחות,(באות בפיו ואין מוחה ואינו למחות בידו שיש מי -
נצטוינו והנה מוכיח, לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין ילטוש לא החטאים מעשה ועל

שנאמר עמנו, מקרב הרע ו)לבער יג, רבותינו(דברים ואמרו מקרבך". הרע "ובערת נד,: (שבת
למחותב) בידו יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות בידו שיש מי כי :

מוחה ואינו העולם בכל למחות בידו יש עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי
ונאמר העולם, כל על לז)נתפש כו, לברכה(ויקרא זכרונם בו ודרשו באחיו", איש "וכשלו :

ב) כז, ואמרו(סנהדרין אחיו. בעון איש לזה.(שם): זה ערבים ישראל כל :
שם, השביעי)עוד החלק - קצו ואומר(באות עורף, קשה עם מקומו אנשי את הרואה -

והנה פיו, יחשוך כן על תוכחות? אמלא ופי נכוחות להם אדבר אם יקשיבו לא אולי בלבו:
תלין ולא אולתם, משנת יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסה לא כי ישא, עונו

לברכה זכרונם רבותינו ואמרו משוגתם. א)אתם נה, שכתוב(שבת מה בענין ד): ט, :(יחזקאל
פי על אף הדין: מדת אמרה וגו'", והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו "והתוית
ברוך הקדוש אמר מיחו! ולא למחות להם היה התורה את וקיימו גמורים צדיקים שהללו
של רבונו הדין: מדת אמרה מהם: מקבלים היו לא מוחים היו שאם לפני וידוע גלוי הוא:

יחדלו!עולם! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו לא הם - גלוי לפניך השםאם וצוה
כן אחרי ו)יתברך פסוק על(שם נענשו כי המקודשים, הצדיקים והם תחלו", "וממקדשי :

ונאמר מיחו, שלא יז)דבר יט, חטא".(ויקרא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תל
ּדא ׁשּבספרא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהבטיח ּכמֹו מׁשיח, מחבלי יּנצלּו ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,

גלּותא. מן ְִִָָיּפקּון
יׂשראל ארץ יֹוׁשבי ּכל נּצלּו נּסים ׁשּבנסי איך וׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהסּכיתּו

ראׁש ׁשל הּמרּכזית הּלּולא ּבסעּודת ׁשהייתה ּבדרׁשה ׁשאמרּתי מה ּכאן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאסּפר
זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש ורּבנּו מֹורינּו יׁשיבתהּמקּבלים וראׁש מייסד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻ

יׁשיבת ּביׁשיבתֹו, ׁשהתקיימה - ׁשרעּבי ׁשלֹום הרב ׁשם על ׁשלֹום" "נהר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהּמקּבלים
ׁשלֹום" "נהר -הּמקּבלים תש"ע ׁשנת וּירא ּפרׁשת ׁשּׁשי ּגדֹוליּבליל ראׁשי ּבהתאּסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ

הרהגה"צ ּדרּכֹו ּוממׁשיך ּתלמידֹו ׁשל ּבראׁשּותֹו - הקודש מארץ הּמקּבלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיׂשראל
ׁשליט"א. ׁשמּואלי ּבניהּו רּבי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקּובל

אּדירֹות ּבכמּיֹות נֹוראים וטילים ּפצצֹות עם מלאה אֹוניה הּגיע עת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבאֹותּה
ויֹוׁשבי נֹוראה!!!.ּומפחידֹות מּסּכנה נּצלּו יׂשראל ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הּזה ההּצלה ונס יׂשראל, ארץ יֹוׁשבי ּכל ונּצלּו האֹוניה את ּתפסּו נּסים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובנּסי
ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבזכּות הּקדֹוׁשיםקרה ּדבריו את ׁשּלמדנּו זיע"א, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

את ּפרסמנּו ּגם ואז אדם, ׁשל חּיים ׁשנה 75 ּכמֹו חֹול ּביֹום הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּמּוד
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ּבעניין זיע"א מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּבׁשּבתּדברי ּובפרט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשנה למליֹון וׁשווה ּבאלף מכּפיל ּובׂשמחה ׁשנה, אלף ּכמֹו ׁשווה ׁשּׁשעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָקֹודׁש,
הּנגלה ּתֹורת ּליּמּוד .(ּפׁשט)ׁשעֹות ְְִִֶַַַָ

זמּנם את ונּצלּו הּקדֹוׁש, זֹוהר בלימּוד להרּבֹות התעֹוררּו יהּודים אלפי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועׂשרֹות
הרמה, מעלתֹו את היוודעם אחרי קֹודׁש זכינּוּבׁשּבת הּצּדיקים הּלֹומדים ּובזכּות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשים יׂשראל מחנה ּבכל וחנית, חרב ּתעבֹור לא אׁשר רּוחנית, מגן .לחֹומת ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לנּו: עׂשה יתּברך הּׁשם נּסים ּכּמה להתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּוכדאי

ׁשּׁשלחּוא. הּצֹורר הּצר מחּמת מּביתם הגלּו יהּודים ּכּמיליֹון ׁשנתים ׁשּלפני נזּכר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבֹואֹו
הּדרֹום. יּׁשּובי לכל ּוּפצצֹות ְְִִִֵַַָָטילים

חיפהב. וכל מירֹון, נהריה, צפת, ׁשמֹונה, מּקרית הּצפֹון יּׁשּובי ּכל ּכן ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובּׁשנה
לּגלּות. הלך ׁשּיכל מי וכל רח"ל, נפׁשֹות וסּכנת ּנֹורא ּבפחד היּו ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהקריֹות

נהרסּו.ג. מׁשּפחֹות ּכּמה היּו, רח"ל הרּוגים ְְְֲִִֶֶַַָָָּכּמה
הּיֹום.ד. עד ׁשמטּוּפלים ּבנפׁש ּפצּועים וכּמה ּבגּוף ּפצּועים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכּמה



הרׁשּב"י תלאְְִַַָֻּגאּלת
ׁשהם הּקדֹוׁש, הזֹוהר לֹומדי ּבזכּות ורק אך וגלּות, ונזק מהרג נּצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועּתה

האמּתּיים הרּבים .Î·מזּכי ְֲִִִִֵַַָָ
ּובחרּוף לטרֹוריסטים, לעזֹור לעּזה ּבדרּכם אֹוניֹות ׁשׁש נתּפסּו הּזה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּׁשבּוע
ּבבּתי ּכּמה עֹוד ויׁש הארץ, יֹוׁשבי את להּציל ּכדי עצמם את החיילים סּכנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפׁש

האֹונּיֹות, מּסּכנת ׁשּנּצלנּו ב"ה ׁשלימה, לרפּואה ּתפילה ׁשּצריכים והּכלהחֹולים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
את ּומזּכים הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל הּיֹומי ּדף ׁשּלֹומדים הּצּדיקים יׂשראל עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָּבזכּות

יׂשראל .ּכלל ְְִֵָָ
רּוחנית מגן ְִֵֶַָָערּכת

ולא חייל, ׁשּום יּפגע ׁשּלא אמּתית מגן וערכת נפלאה עצה לנּו יׁש לכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדעּו
החיילים לכל לחּלק ּפׁשּוט נזק, ׂשּום ותּקּוניÎ‚יקרה הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל קּונטרסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּוכרגע החיילים, לכל לחלּוקּה מתנּדבים מחּפׂשים [אנחנּו ּוׁשמירתם. להּצלתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָזֹוהר
יצ"ו]. חיילים אלף ּכעׂשרים ּבׁשביל ּתֹורם לנּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָיׁש

ּולהצלת החֹולים, לרפּואת הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבזכּיֹות עֹוד ונרּבה ּבֹואּו ורעי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻאחי
ּכּתּקנת הּקדֹוׁש זֹוהר לּלּמּוד מתאחדים יׂשראל עם וכל זֹוכים היינּו ואם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָעם

נגאלים. היינּו ּכבר ְְְִִִַַַָָָהרמח"ל
נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּקדֹוׁש הזהר ּכי אֹומרים: והרׁשּב"י רּבינּו ׁשאּלּוÎ„מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מׁשיח. מחבלי יּנצלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּילמדּו

.·Î,בתורה כאן מתחזקים שיהודים ידי דעל זי"ע: סלנטר ישראל רבי בשם ומפורסם
בפריז שיהודים פועל הרוחני העולם)הכח קודש.(ובכל שבת בשמירת מתחזקים

.‚Îזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)
.„Îּפרׁשת ּובזהר מּמלכּותא: וׁשבע מעיר ׁשנים ּבּה ׁשּנתּכּנסּו נח ּכתבת הּוא הּזהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹספר
קנג:)ּבהעלתך ּדף ג זמנא,(חלק ּבההּוא ּבהּו דיתקיים רשיעייא, רב ערב ואינּון י), יב (ּדנּיאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

זרעא אינּון ויצרפּו מׁשנה, מארי אינּון יתלּבנּו רׁשעים, והרׁשיעּו רּבים ויּצרפּו ויתלּבנּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיתּבררּו
ּדכתיב, הּוא הּדא עּמא, ּדׁשאר ט)קּדיׁשא יג והרׁשיעּו(זכריה הּכסף, את ּכצרף ּוצרפּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יבינּו והּמׂשּכילים רב. ערב אינון ׁשם)רׁשעים, ּׁשּכתּוב(ּדנּיאל ּומה [ּבאּור: קּבלה, מארי אינּון ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּזהר לֹומדי וכן הּתֹורה ּבסֹודֹות העֹוסקים הּקּבלה ּבעלי הם אּלּו יבינּו, והּמׂשּכילים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבדנּיאל
ּבהֹון דאּתמר ג)הּקדֹוׁש] ּפסּוק מׁשּתּדלין(ׁשם ּדקא איּנּון אּלין הרקיע. ּכזהר יזהירּו והמׂשּכילים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

הּז ספר ּדאקרי ּדא, הןּבזהר הּזהר, ספר הּנקרא הּזה ּבאֹור ׁשעֹוסקים הם אּלּו [ּבאּור: הר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
הּקדֹוׁש ׁשהּזהר [ּבאּור: נח ּכתבת ּדאיהּו ׁשּילמדּו], לאחרים המזּכים ּובוּדאי ּבעצמם ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹהּלֹומדים
מי רק ּכך נּצל, ׁשהאמין מי רק נח ׁשּבתבת ּוכמֹו הּפרענּיֹות מּכל ׁשּמּציל נח ּתבת ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻנקרא
אחד ּולזמנין מּמלכּותא. וׁשבע מעיר, ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין יּנצל], הזוה"ק את וילמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיאמין



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תלב
ּבּדֹור יׂשראל עם הּצלת סֹוד ּתלּוי ּבזה ׁשרק לנּו, אֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהרמח"ל

ּוסגּלת ּבכח ּוגאּלתֹו, הּקדֹוׁש:Î‰האחרֹון לׁשֹונֹו וזה הּקדֹוׁש, הזהר לּמּוד ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

לכך], ׁשּיזּכּו מעּטים רק יהיּו ּבּדֹור זכּות ּכׁשאין ולפעמים [ּבאּור: מּמׁשּפחה. ּוׁשנים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמעיר,
יתקּים הּזהר] ּבספר ללמד ׁשּיזּכּו ׁשּבאּלּו [ּבאּור: א)ּדבהֹון הינּו(ׁשמֹות [ּבאּור: הּיּלֹוד הּבן ּכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ

הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק בזוה"ק ׁשהּלֹומד וכּידּוע קּדיׁשא, מאיּמא הּנֹולדֹות הּנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָּכל
הּׁשם] אֹור מּלׁשֹון היאֹורה מּלת את ּדֹורׁש [ּבאּור: ּתׁשליכּוהּו. היאֹורה לכך] ידֹו על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוזֹוכה
על ּולהּגאל ּבאֹורֹו לראֹות ׁשּיזּכּו הּזה הּספר ׁשל האֹור וזהּו [ּבאּור: ּדא. ּדספרא אֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָודא
ּבנׁשמֹות מתלּבׁש ׁשאּתה לפי ּומּכחך מּסּבתך הּוא והּכל [ּבאּור: דילך סּבה על וכלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹידֹו]

חכמים]. ּתלמידי ְֲִִֵֶַָׁשל
ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבריחת
ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ׁשּבסֹודּה הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּבריחת
עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ואז ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים יב)ׁשּבסֹוף נב, ּתצאּו(יׁשעיה בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ה' לפניכם הלך ּכי תלכּון לא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמנּוסה

ספר ּכי והאמת, מׁשיח מחבלי ויּנצל אחרא, הּסטרא מן ּבֹורח הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּיתּדּבק מי ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכל
אחריו נׁשאר רׁשּב"י)הּזהר אחרא,(אחרי הּסטרא מן ׁשּבֹורח נקרא ּבֹו ׁשּיתּדּבק מי ׁשּכל זי"ע, ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו יצטרך ׁשּלא הּימים)עד ּכי(ּבאחרית והאמת ּבזה, נמצא ּתֹועלת מה ואֹודיעך יציאה, אּלא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מׁשיח. מחבלי הּצלה הּוא ּכי הּוא, ּגדֹול ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּתֹועלת
.‰Îּדברי ּבּה. הּזֹוכה ואׁשרי הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד ּתהיה לא העתידה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

הּדֹור ׁשּיבֹוא עד וכּו' ּגנּוז להיֹות עתיד היה הּזהר ׁשחּבּור מּכאן מבאר "הּנה הּקדֹוׁש: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשל"ה
ּתּמלא אז ּכי מׁשיח, יבֹוא העֹוסקים ּובזכּות לּתחּתֹונים. יתּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהאחרֹון
איׁש "וׁשבּתם ּובגינּה ׁשאמר וזה לביאתֹו, קרֹובה סּבה ּתהיה זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהארץ
עד מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ׁשּבזכּות ּכדי וכּו', אחּזתֹו" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאל
יהיה לא העתידה הּגאּלה ּכן הּמילה, ּובדם הּפסח ּבדם לקּדׁשם הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשהצרך

ּבּה" הּזֹוכה ואׁשרי יתּברך, האל רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד (עׂשרההּגאּלה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
הּברית) לּוחֹות ׁשני ראׁשֹון, מאמר .מאמרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָ

הּקדֹוׁש" "הּזהר ּבלּמּוד אּלא יׂשראל, מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא לא זי"ע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהרמח"ל
כן, ּכמֹו ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻּברצף
הּזהר ּבספר והּקריאה הּלּמּוד מסּגלים ּברחמים, הּגאּלה קרּוב ׁשל הּנפלאה לּמעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּבנֹוסף

ליצלן. רחמנא צרה ּכל מּפני ּבצּורה ּכחֹומה ולהיֹות קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש
יׂשראל חכמי יׁשליכּו אל ועּתה - לזכּות לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבֹוד

נתי אלמלא אני ּכי ּגום, אחרי הּזה הּדבר מקֹוםאת ּבכל זה ּדבר קֹובע הייתי חילי ּׁשר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ּכי לזכּות, לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ּכבֹוד אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומקֹום,

ּכלל". הּוא קׁשה ּדבר לא ּכי לעׂשֹותֹו יכֹול ּבמקֹומֹו אחד וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל,
עצה מצא ולא הּתֹורה מכמּני ּבכל עצּום ּבקי היה אׁשר זי"ע, ּכהרמח"ל ּגדֹול לנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומי
ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּזהר ּבספר לּמּוד הּזֹו, העצה את אּלא יׂשראל מעם ּגזרֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלבּטל

ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה (אּגרתהּקדּׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הזֹוהר) מאֹורֹות – .הרמח"ל ְַַ



הרׁשּב"י תלגְְִַַָֻּגאּלת
הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֻּבריחת ְִֵָונּנצל
וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבריחת הרמח"ל: ּכתב ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻועֹוד
הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשּבריחת ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹנברח
ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבסֹודּה
יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים ׁשּבסֹוף עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹואז

ׁשּנאמר יב)וזהּו נב, לפניכם(יׁשעיה הלך ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ְְְֱִִֵֵֶַָֹה'

ּבכל ּדי ּככֹוכבים, הרּבים למצּדיקי קדׁש ּוקריאת לאֹורייתא, רּבא מֹודעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן
הּכנסת ּבית לגּבאי וכן ּבהם, ּתלּויה הרּבים ׁשּזכּות הרּבים מזּכי הם ואתר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתר
לקּבל ׁשּביׂשראל, החכמים לתלמידי ּובעּקר ּכּלֹו, ּובעֹולם הּקדׁש ּבארץ מדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּובּתי
ּדברֹו לקּים הּקדֹוׁש, הרמח"ל יׂשראל, ּכל ׁשל ּדרּכם מֹורה הּוא הלא צּדיק, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעצתֹו
ּגרים ּבּה ּגדֹולה ׁשכּונה ּבכל אפׁשר ואם לאלקים, ּגדֹולה עיר ּבכל ּולארּגן ּדּבר, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
ועד מּבקר פ"ו, ּבאּגרת ּכּנזּכר הּקדֹוׁש הּזהר ׁשל רצּוף לּמּוד יׂשראל, אמּוני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומי

] יעבר ולא חק ּבׁשעהערב יׁשּתּתף אחד ׁשּכל ּדי לערך, מתנּדבים 80 ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
הּׁשוה ּדבר וזה ׁשבּועּיֹות, ּבׁשעתים ּדי אזי מתנּדבים, 40 רק יׁש ואם ּבׁשבּוע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחת

ספק]. ללא נפׁש ְְֵֶֶָָֹלכל
להּציל ּכדי לקיימה, אפׁשר ּבקל אׁשר ויהּודי יהּודי לכל ּונחּוצה חׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעצה

ּברחמים לגאּולה ּבמהרה ולזּכֹות ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאת
אחד אברך לכל ּבׁשבּוע אברכים 80 ל' לׁשּלם ּתכנית לארּגן יכֹול ּכנסת ּבית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לאברך. לחדׁש מאה הּכל: סך לׁשעה, 25ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֻֻ
ּכדי 25 רק לתת יכֹול אחד, לאברך ׁשעה עבּור רק לׁשּלם ׁשרֹוצה אחד ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל

נפׁש, לכל השווה ּתֹוכניּת וזֹוהי הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשל אחת ּבׁשעה לאלזּכֹות ּוּבוודאי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּזה. הּגדֹול ּבּדבר חלק לקּבל ירצה ׁשּלא אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיּמצא

ּבקּלּות יכֹולים הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּילמדּו יׁשיבֹות ּבחּורי לארּגן הרֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָוגם
לזה לזּכֹות יכֹולּובמהירּות ּבחּור וכל ּליּמּוד, לׁשעה 10 לּבחּור ׁשּיׁשּלמּו ידי על , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכל ּיזּכה וכך ּפעם ּבכל ּדּקֹות 12 כ ּביֹום חלקים לחמׁש הּזאת הּׁשעה את ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחּלק
להצלחה עליו ימליץ ׁשהרשּב"י ּבׁשנה, ּפעמים 5 הּכל סך הזֹוה"ק את לסּים יֹום 70ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האמּתי נׁשמתֹו מׁשֹורׁש הגּון ּולזיוּוג ּבּתֹורה ÂÎ.3500ועלּיה ידי על ׁשּזֹוכה והּפרנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדֹולר)ּבׁשנה מאלף עניניו(ּפחֹות ּבכל ּומתּברך עסקיו ּבכל ּומצליח ּבחּייו, עֹולמֹו רֹואה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

.ÂÎ?שלו השדכן יהיה שהרשב"י רוצה לא מי



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תלד
זכּות לֹו ויׁש ּביתֹו. ּבני ועל עליו ּומגן טֹוב ממליץ הּקדֹוׁש ׁשהרשּב"י ׁשּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוכה
ׁשנה, 282 ׁשוה חֹול ימי 282 ב' עֹולה אׁשר הרׁשּב"י, ּתֹורת ּליּמּוד ׁשעֹות 354 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
אלף ּכפּול טֹובים וימים ׁשּבת ימי 72 ו' - ׁשנה. 282.000 אלף: ּכפּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּובׂשמחה
מליֹון ּוׁשּתים ׁשבעים 72.000.000 ׁשוה: אלף, ּכפּול ּובׂשמחה ׁשנה, אלף 72 ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשוה:

ּכמניין ּתֹורה. ל"חסדׁשנה הּיֹוםויזּכה ּכל אל ג)(ּתהי",חסד נב ּפרק .לים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
יֹום. ּבכל אחת ׁשעה ׁשּלֹומד אחד מּבחּור מקּבל אּתה זה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבדּיּוק ּברּוחנּיּות הּנפׁש חׁשּבֹון ּתעׂשּו צֹועק: זי"ע חּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחפץ
.ּבמסחר ְְִָ

לּיֹום ׁשקל ׁשּבעׂשר חּסכֹון תֹוכניּת לך יׁש לעׂשרֹות($2.50)האם זֹוכה אּתה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּׁשאין הּזה הּתענּוג וכל ּכּולֹו. העֹולם ּבכל כזה ּדבר אין ּתֹורה, ׁשל ׁשעֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיליֹוני

יׁשעיה הּנביא ּכדברי לתאר, תּוכל לא הּזה, ּבעֹולם ג')ּכדגמתֹו ס"ד לא(ּפרק "ּומעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
לֹו למחּכה יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ּוברׁש"יÊÎׁשמעּו (סנהדרין". ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ע"א) -צ"ט ראתה לא לּדברעין קץ .ּדאין ְֲִֵֵַַָָָָֹ
הּקדֹוׁשה הּׁשכינה את לׂשּמח ותתארגנּו ּתתחּברּו קדֹוׁשים ּולהעלֹותּהיׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

חצֹות ּתיקּון לֹומר החּיּוב גֹודל על עֹוררּו ּוקדֹוׁשים צּדיקים ּכּמה אׁשר הּגלּות ÁÎמּבֹור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּגדֹולה עצה לנּו יׁש וכאן הּׁשכינה, ּגלּות על יׂשראל עם ׁשפכּו ּכבר ּדמעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָוכּמה
הרמח"ל. ּכּתּקנת עֹולמים ּבגאּלת ּוׁשכינּתיּה קב"ה ּוליחד הּׁשכינה את לׂשּמח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻועצּומה
חׁשּבֹון יעׂשּו ליֹום, ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל המחּלק הּיֹומי הזהר לפי ילמדּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֻואם
ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, לׂשרי ּולהֹודיע הּקדֹוׁש. הזֹוהר ּכל את סּימּו ּפעמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה
לעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל את לאחד עׂשרת, וׂשרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמּׁשים

ּביֹומו. יֹום מּדי ְִִִֵסּיּומים

.ÊÎברכות לד:)ובגמרא הנביאים(דף כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר וז"ל: ,
ולמהנה חכם, לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם, לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן
למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין עצמן, חכמים תלמידי אבל מנכסיו, חכם תלמיד
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר לו,

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח,
.ÁÎרבה אליהו א)ראה סימן - ושאר(או"ח ושל"ה חכמה ראשית האריך עוד וז"ל: ,

דקאים מאן כתבו עוד שם. עיין המבטלו ובעונש לילה חצות קימת מצות בגודל מוסר ספרי
פה. שבעל בתורה יעסוק למיגרס בחצות



הרׁשּב"י תלהְְִַַָֻּגאּלת
קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל נזּכה הּזה הּגדֹול הּתּקּון ידי ׁשעל רצֹון עםËÎויהי מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

הרמח"ל. ּכהבטחת ח"ו, קׁשה הּגזרה מּפני אמּתית מגן לחֹומת ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל,
יעקב ּתֹולעת ּתיראי ְֲִִַַַַֹאל

אֹומר: יׁשעיה יד-טּו)הּנביא מא אני(ּפרק יׂשראל מתי יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפיפּיֹות ּבעל חדׁש חרּוץ למֹורג ׂשמּתיך הּנה יׂשראל: קדֹוׁש וגאלך ה' נאם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעזרּתיך

ּתׂשים ּכּמץ ּוגבעֹות ותדק הרים ׁשבטיאּתדּוׁש ּתדחלּון לא ּבאר: יֹונתן ּובתרּגּום : ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּדיׂשראל: קּדיׁשא ּופריקכֹון ה' אמר ּבסעדכֹון מימרי ּדיׂשראל, זרעיתא יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדבית

.ËÎשלא ישראל, עם ומעל מעלינו, הדינים כל להמתיק נוכל הזוהר לימוד ידי על
אסונות, ושאר ואלמנות, יתומים הרבה כך כל לנו קליהיה בלימוד יכולים אנחנו ואם

ביום דקות 12 דקות)של 12 יום כל יום 354 ל המחולק [ואם(בזוהר הקשות, הגזירות כל לבטל
היומי דף הפחות לכל ללמוד יכול ביום, דקות 12 של זמן זוהר"אין רק"תיקוני שלוקח

והנורא? הגדול הדין ליום נענה מה עשינו, ולא ביום] דקות 1-2
רח"ל. ואלמנות יתומים שציער למי הגדול בעונש זצ"ל, חיים מהחפץ נורא סיפור ראה

מראדין מאיר ישראל רבי והצדיק פרשתהגאון התורה" על חיים "חפץ בספרו חיים החפץ (בעל
התגוררהמשפטים) בעיירתנו הבא: המעשה את ומקורבים תלמידים לחבורת פעם סיפר: זצ"ל

מצבה מפאת רוח, וגס נוקשה אדם של בבעלותו שהייתה שכורה, בדירה ענייה אלמנה
מכך וכתוצאה העלובה, דירתה עבור שכירות דמי בתשלום מתעכבת האלמנה היתה הקשה
לבו על לדבר ניסו המקום שכני לה. אשר כל עם לרחוב שישליכנה הבית בעל עליה איים
התשלומים מועדי וידחה הכרחי קוים כדי לה שאין מרודה אלמנה על שיחוס אדם, אותו של

אטומות. אזנים על נפלו הפצרותיהם כל אולם דירה. כשכר לו המגיעים
ביתה, אל השוק מן האלמנה שבה – גדול שלג עם קר חורף יום זה היה – אחד בוקר
מעל הגג בהסרת עסקו פועלים וכמה ברחוב, מוטלים היו חפציה מעט ושבר! שוד והנה
הבתים, אחד לפרוזדור חפציה את והכניסו באו ושכנים זעקה, קול האישה הקימה דירתה.

כלל. לו נוגע אינו הענין כל כאילו זע, ולא נע לא הבית בעל אולם
– חיים" "החפץ המשיך – רבים באותוימים שחזיתי הזוועה, מראה את בלבי שמרתי

לראשה. קורת-גג בלא שנותרה המסכנה, האלמנה של זעקות-השבר הדהדו ובאזני בוקר,
עלבונה את היום בבוא יתבע האלמנות, דיין הוא, ברוך שהקדוש הלב, בכל האמנתי אולם

האכזר הבית מבעל מרודה אלמנה אותה אדםשל ואותו אחדות, שנים משחלפו זאת עם .
המעשה בשמים נרשם לא האמנם עצמי? את שואל הייתי ובשלווה, בשלום לחיות המשיך
לא ויתום אלמנה "כל בפירוש: כתבה התורה והרי הרחוב? אל מסכנה השלכת של האכזרי

אותו"... והרגתי אפי וחרה צעקתו אשמע שמוע אותו... תענה ענה אם כ"א-כ"ג)תענון. .(שמות
בעיירתנו הקול ועבר מדירתה, האלמנה גירוש מיום בדיוק שנים עשר חלפו-עברו והנה
משונה מיתה מת והאיש מרובים, ימים עברו ולא אכזר, בעל-בית לאותו נשך שוטה שכלב

רח"ל. נוראים, יסורים מתוך
האסונות!!! כל את נמנע הקדוש הזוהר לימוד ידי ועל



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תלו
וילּמדנּו ּכּתֹולעת, ּבגלּות חּלׁשים ׁשהם לפי - יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ּבאר: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוברד"ק

לך לֹומר לתֹולעת, יׂשראל נמׁשלּו אּלאלּמה הארזים את מּכה אינּה זֹו ּתֹולעת מה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
העֹולם רׁשעי ּומּכים ּבּתפּלה, ּכחם ּכל יׂשראל ּכך הּקׁשה, את ּומּכה רּכה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּפה,

ּבּלבנֹון ארז ׁשּנאמר ּבהם ונמׁשלים ּכארזים חזקים .ׁשהם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבפיהם אּלא יׂשראל ׁשל ּכחם אין - יעקב קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקֹול

הראׁשֹונה! הּמּכה את ולתת האֹויב, את לנּצח אּדיר, ּכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבידנּו
הראׁשֹונה! הּמּכה את נֹותנים הּקדֹוׁש הזהר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומדי

" להחזיר מתּכֹוננים ׁשנּיההּצבא צֹוללֹות,מּכה ידי על לאירן " ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
" את ׁשּתּתן אירן זֹו ׁשּתהיה העבּדה, עם הׁשלימּו ׁשּכבר אֹומרת הּמּכהזאת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

[ח"ו],הראׁשֹונה" ליׂשראל ּגרעינית ּפצצה רח"ל)- נפׁש ּכמיליֹון לגּבֹות עלּול ׁשּזה מׁשער .(והּצבא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה עם הׁשלימה ּכבר ּמּצב!הּמדינה ְְְִִִִַַַָָָָ

הּזה! הּמּצב עם מׁשלימים לא ְְֲִִִֶַַַַַָֹאנחנּו
ּבׂשֹונאיהם! הּמה היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא! ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹונהפך

את נּתן הראׁשֹונה"אנחנּו "הּמּכה ְֲִִֵֶַַַָָָ
"ואיׁש הּקדֹוׁש זהר ללּמּוד ... הּמלך" מדינֹות ּבכל ּבעריהם הּיהּודים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נקהלּו

העּמים": ּכל על ּפחּדם נפל ּכי לפניהם עמד ב)לא ט ּפרק (אסּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מסּפר ואפילּו הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל את לסּים ּביֹומֹו יֹום מּדי יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאנחנּו

ּוברחמים. ּבחסד הּגאּלה את ּונקרב האסֹון את נמנע וכך ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעמים,
הּקדֹוׁש ּבּזהר זי"ע לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר קכ"ד)וכך ּדף נׂשא ,(ּפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּדברים: [ּבאּור ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדילך חּבּורא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ"ּבהאי
ללא ּברחמים הּגלּות מן יׂשראל ּבני יצאּו הּקדֹוׁש, הּזהר ספר ׁשּלך, החּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּבזכּות

מׁשיח!] חבלי צער ּוללא ויּסּורים ְְְִִִֵֶַַַָָֹצרֹות
זאת? ליּׂשם יכֹולים האם - אפׁשרי? זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכיצד

ואחד! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית - ואפׁשר! אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאכן,
יכלנּו! לא ּתאמרּו ׁשּלא - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְְִֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
אלי! לה' מי - לנּו! הּוא קדֹוׁש וחֹוב הּדבר, ְְִֵֵַַַָָָָָּבידינּו

א: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 354 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית [ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹקבּוע

לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק הּיֹומי ְְִִִַַָָָָֹֻזהר



הרׁשּב"י תלזְְִַַָֻּגאּלת
ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 12 מ יֹותר לא לֹוקח לאחד, ּדּפים 6-7 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמּוד

ּבלבד! ּדּקֹות 12 ּב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת
ב: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 177 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית [ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹקבּוע
לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק הּיֹומי ְְִִִַַָָָָֹֻזהר

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 24 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 12-14 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 24 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

ג קבּועאפן ּבאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 89 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זהר סדר ּפי על ללמד ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ[ּכגֹון

לׁשנה. ימים 354 ל מחּלק ְְִִִַָָָָֻהּיֹומי
את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 48 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 24-28 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד

ּבלבד! ּדּקֹות 48 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל
אנׁשים. ל45 ה' ואפן ד' אפן יׁש ְְְֲִֵֵֶֶָֹֹוכן

ּגזרֹות מּכל להּצילנּו הרׁשּב"י את לנּו וׁשלח לּמּכה רפּואה לנּו הקּדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
ורעֹות. ְָָקׁשֹות

מּתרּדמתכם, יׁשנים ְְְִִֵֵֶַַעּורּו
הּנֹורא! מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָעם

ידי על רק אפׁשר ְְְֵֶַַָֹוזאת
הּקדֹוׁש" "הזהר ׁשהּוא – נח ֵֶַַַַַָֹֹּתבת

יכלנּו! לא ּתּגידּו אל - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְִִַַַַַָָֹֹֹאל
הע מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש הזהר לּמּוד ידי ׁשעל ּבוּדאּות, יֹודע הרע ֹולםהּיצר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה הּמלחמה וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל
מּמׁש. האמת הפך והבל, ׁשטּות ׁשל ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹות

סּכנה! זהירּות, ּכן נחמניעל ּבר ׁשמּואל רּבי ּכדאמר הּיצר! ּברׁשת לּפל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד הּזה ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּיעׂשה

נב:)וכּו'... ּדף .(סּכה ְַָֹֻ
הּכתּוב: ּבנּו יתקּים טז-יח)ּובזכּותכם פ' טּו ּפרק ופחד(ׁשמֹות אימתה עליהם "ּתּפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית: זּו עם יעבר עד ה' עּמך יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹועך ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבגדל



הרׁשּב"י ְְִַַָֻּגאּלת תלח
ידיך: ּכֹוננּו אדנ-י מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּתך מכֹון נחלתך לעלם(יח)ּבהר ימלך ה' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

בב"א. ֶָועד",
מׁשּפטים: ּבפרׁשת לנּו אֹומרת הּקדֹוׁשה החּקיםהּתֹורה את אתהם והזהרּתה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ואּתה יעׂשּון: אׁשר הּמעׂשה ואת בּה ילכּו הּדרך את להם והֹודעּת הּתֹורת ְְְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹואת
ׂשרי עלהם וׂשמּת בצע ׂשנאי אמת אנׁשי אלקים יראי חיל אנׁשי העם מּכל ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחזה

עׂשרת וׂשרי חמּׁשים ׂשרי מאֹות ׂשרי כ-כא):אלפים יח ּפרק .(ׁשמֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
לאחד עׂשרת, וׂשרי חמּׁשים ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, ׂשרי למּנֹות מתארּגנים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹאנּו
[לפי ּביֹומֹו, יֹום מּדי סּיּומים ולעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאת

יׂשראל. עם להּצלת ליֹום] ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל' המחּלק הּיֹומי ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹֻהזהר
" ּבספר הּמּובא הטפס לפי הּלּמּוד סדר את ּולחּלק הּׁשמֹות, למּלאֹות ּתיבתנא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

".נח ַֹ
הם, רּבים ּכי הּזהר ללֹומדי האמּורֹות והּברכֹות היׁשּועֹות ּכל את לפרט צרך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹאין
ּברכֹות לעין, ּגלּויֹות יׁשּועֹות לידך, ׁשּיתּגלּגל הּבא ּבעסק זאת ּתראה הּׁשם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעזרת
ּתּקנת ידּוע ועֹוד - ּגלּויים. וחסדים וׁשעל, צעד ּכל על ּדׁשמּיא סּיעּתא הּטבע, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָמעל
ּברחמים, ונּגאל הּצרֹות מן נּפדה הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד ידי על ּדרק זיע"א ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

הּקדֹוׁש ּבּזהר קכד)ּומפרׁש נׂשא ויתקּים(ּפרׁשת ּברחמי", גלּותא מן יפקּון ּדא "ּבספרא : ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
יחזקאל הּנביא ׁשל ההבטחה כה)ּבנּו ּוטהרּתם",(לו טהֹורים מים עליכם "וזרקּתי , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אמן! ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח ּבביאת עֹולמים ּבתׁשּועת להּוׁשע ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָונזּכה
צּדיקאי: ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ואמרּתם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹואמרּתם
יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו ּבעדנּו, טֹוב ימליץ הּוא עינינּו, מאירת היא לנּו, מגן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּתֹורתֹו

ְֲֶַַואמרּתם:
יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו מזהיר, החּמה ּכאֹור הּבהיר, ּתֹורה ּבסֹוד האיר, יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָלכל

ְֲֶַַואמרּתם:
יֹוחאי. ּבר אדֹוננּו תֹורה, סתרי למד ׁשם הּגזרה, מּפני מערה, ּבתֹוך ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֻהחּבא

ְֲֶַַואמרּתם:
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אמת

ספר

שירה וזמרה
לת ברת הקב"ה תא עולמו

תלת בשביל שירה וזמרה )ירושלמי(

שירי בר יוחתי
לכבוד האנת התלוקי רבי שמעון בר יוחתי

שיר בר יוחתי:
להרב המקובל התלהי הרב רבי שמעון לבית 

זיע"ת בעהמח"ס כאם פז:
]מוגה היטב הדק כמו שנדפס בספר ביתור השיר בר יוחתי[:



אמב
ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחּאָ ַתׁשְ ר יוָֹחִתי ִנְמׁשַ ּבַ

ת ַהּקֶֹדׁש,  ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת ֹקֶדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יֹוָחאי ׁשֶ )מלכות( ּבַ

בר יוחאי: ֵאֶרָך.  ָך ּפְ אָת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ ָנׂשָ
 , ַרְחּתָ ר ּבָ , יוֹם ַנְסּתָ יֹום ֲאׁשֶ ְבּתָ ב טֹוב ָיׁשַ ר יֹוָחאי מוֹׁשַ )יסוד( ּבַ

בר יוחאי: ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך.  , ׁשָ ָעַמְדּתָ ְמָערֹות צּוִרים ׁשֶ ּבִ
ֵהם  ְיֹהָוה  ִלּמּוֵדי  עֹוְמִדים,  ים  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  יֹוָחאי  ר  ּבַ הוד(  )נצח 

ה יֹורּוָך  לֹוְמִדים, אֹור ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יוְֹקִדים, ֲהֹלא ֵהּמָ
בר יוחאי: מֹוֶרָך. 
ּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלקֹט ּבֹו ֶמְרָקִחים,  ֵדה ּתַ ר יֹוָחאי ְוִלׂשְ )תפארת( ּבַ

ֲעבּוֶרָך. בר יוחאי: ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ סֹוד ּתֹוָרה ּכְ
ת  ֵאׁש-ּדָ ּוְבִמְלֶחֶמת  ְגבּוָרה,  ּבִ ֶנֱאַזְרּתָ  יֹוָחאי  ר  ּבַ )גבורה( 

בר יוחאי: ַלְפּתָ ֶנֶגד צֹוְרֶריָך.  ְעָרּה, ׁשָ ְעָרה, ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמּתַ ַ ַהּשׁ
ַלִיׁש,  ּוְפֵני ַאְרֵיה  ְעּתָ  ִהּגַ ִיׁש,  ׁשַ ר יֹוָחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני  ּבַ )חסד( 

בר יוחאי: ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך.  ת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש, ּתָ ּלַ ם ּגֻ ּגַ
ים,  ׁש ֳחָדׁשִ ים, ַקו ָירֹוק ְמַחּדֵ ָדׁשִ ֹקֶדׁש ַהּקֳ ּבְ ר יוָֹחאי  ּבַ )בינה( 

בר יוחאי: ֶריָך.  ין ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ תֹות סֹוד ֲחִמּשׁ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ
ִניָמה,  ַקְפּתָ ִלְכבּוָדּה ּפְ ר יוָֹחאי יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ )חכמה( ּבַ

ח ִזיו  רּוב ִמְמׁשַ רּוָמה, ַאּתְ ּכְ ית ּתְ ִים ְנִתיבוֹת ֵראׁשִ ּתַ ים ּוׁשְ לׁשִ ׁשְ
בר יוחאי: אֹוֶרָך.  
י ַרב  יט ּכִ ַהּבִ ר יֹוָחאי אֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמּלְ )כתר( ּבַ

בר יוחאי:  ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלּה, ַנְמּתָ ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך.  ָלּה, ּתַ
ֵרי  ֵרי ָהָעם ֵהם לוְֹמֶדָך, ְוַאׁשְ ָך, ַאׁשְ ֵרי יוַֹלְדּתֶ ר יוָֹחאי ַאׁשְ ּבַ

יָך ְואּוֶריָך: ּמֶ ן ּתֻ י חׁשֶ ָהעֹוְמִדים ַעל סוֶֹדָך, ְלבּוׁשֵ

ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחּאָ ַתׁשְ ר יוָֹחתי ִנְמׁשַ ּבַ



אמג
ר יוָֹחתי: ִהּלּוָלת ְדּבַ ֵרנּו ַמה טוֹב ֶחְלֵקנּו ּבְ ַתׁשְ

ר יוָֹחתי: ִהּלּוָלת ְדּבַ ִעים גוָֹרֵלנּו ּבְ ּוַמה ּנָ
ה הּוא  ר יֹוָחאי, ַאּתָ ִהּלּוָלא ְדּבַ ַמע קֹוֵלנּו, ּבְ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ יֵענּו, ּבִ מֹוׁשִ

ָדִוד  ן  ּבֶ יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ נּו,  ִלּבֵ ְוָיֵגל  ָיבֹוא  ְמֵהָרה  ּבִ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנּו, ּבִ
ה  ֻאּלָ ּגְ יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָעֵלינּו,  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ ה  ּלֵ ּגַ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ְגָאֵלנּו, ּבִ ֵלָמה ּתִ ׁשְ

ִרים  ְיׁשָ ּדֹור  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ בוֵֹנּנּו,  ּתְ ל  ּכֵ ְוַהׂשְ ָעה  ּדֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ָבְרֵכנּו, ּבִ ּתְ
ַהיֹום  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ִעיֵרנּו,  ְלִצּיֹון  ִכיָנְתָך  ׁשְ ב  ָהׁשֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ְוָעֵתנּו, ּבִ ַמע ׁשַ ׁשְ ּתִ
ּוְלִציֹון  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ֵתנּו,  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  ְוֵתָעֵרב 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ׁשּובוֹ ֶיֱחזּו ֵעיֵנינּו, ּבִ ּבְ

ינּו  ר יֹוָחאי, ֶזה ה' ִקּוִ ִהּלּוָלא ְדּבַ ְזכּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינּו, ּבְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ יֵענּו, ּבִ ְויֹוׁשִ
ָעֵלינּו  ר יֹוָחאי, ֲחמֹול  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם ָנא  חּוס 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ְוַעל עֹוָלֵלינּו, ּבִ
טּוְבָך  יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָלנּו,  ֶרׁש  ִהּדָ ּוֵמִטיב  טֹוב 
ֵרנּו ְוכו':  ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ְוַחְסְדָך ָעֵלינּו, ּבִ
ר יֹוָחאי, ְיִהי ה' ֱאֹלֵקינּו  ִהּלּוָלא ְדּבַ ינּו, ּבְ ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ַיְדּבֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ נּו, ּבִ ִעּמָ
בֹוד ְוָהָדר  ר יוָֹחאי, ּכָ ִהּלּוָלא ְדּבַ נּו, ּבְ ֶתר ִהּלּוִמים ְלׂראׁשֵ ּכֶ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ֵרנּו, ּבִ ַעּטְ ּתְ



אמד
נּו  ֻחּקֵ ֶלֶחם  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ֵננּו,  ּתְ ּתִ ה  ְוִלְתִהּלָ ם  ְלׁשֵ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ַהְטִריֵפנּו, ּבִ
ְרָכְתָך  ִמּבִ יוָֹחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ַרֲחָמן  ֶמֶלְך 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ א ָיֵדינּו, ּבִ ַמּלֵ
ַנֲהֵלנּו  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ֵחנּו,  ּכָ ׁשְ ּתִ ַאל  יר  ְוַאּדִ ָנאֹור 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ְלִציֹון גֹוָרֵלנּו, ּבִ

ָנא  ְסַלח  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָצרֹוֵתינּו,  ְלָכל  ָוֵקץ  סֹוף 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ַלֲעוֵֹננּו, ּבִ

ֱאֹלֵקי  ָעְזֵרנּו  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ָלנּו,  ַהיֹום  ָרצֹון  ֵעת 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ֵענּו, ּבִ ִיׁשְ
ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ ֵתנּו,  ִלְתִפּלָ ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלנּו  ַתח  ּפְ
יֹוָחאי. ר  ּבַ ֲאדֹוֵננּו  ְזכּות  ּבִ ַפְרְנֵסנּו,  ּתְ ֶרַוח  ּבְ ְרָנָסה  ּפַ  יֹוָחאי, 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ  
ר יוָֹחאי, ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ִהּלּוָלא ְדּבַ ְצִמיַחת ֶקֶרן ְלגֹוֲאֵלנּו, ּבְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ נּו, ּבִ ה ִעּמָ ֲעׂשֵ

ְקַהל  קוֵֹמם  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ יֵננּו,  ּדִ ַזר  ּגְ רֹוַע  ְקַרע 
ֵרנּו ְוכו':  ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ֲעָדֵתנּו, ּבִ
ְרפּוָאה  יֹוָחאי,  ר  ְדּבַ ִהּלּוָלא  ּבְ נּו,  ַמְלּכֵ ִלְראֹות  ְרצוֵֹננּו 
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ ֵאנּו, ּבִ ְרּפָ ֵלָמה ּתִ ׁשְ

ר יוָֹחאי, ׁשּוָבה ה' ֶאת  ִהּלּוָלא ְדּבַ ָאֳהֵלינּו, ּבְ ֵמָאז ּבְ כֹון ּכְ ׁשְ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ בּוֵתנּו, ּבִ ׁשְ
ְבֶנה ָלנּו  ר יֹוָחאי, ּתִ ִהּלּוָלא ְדּבַ ְמָחה ְלַאְרֵצנּו, ּבְ ׂשִ ֲעֵלנּו ּבְ ּתַ
ֵרנּו ְוכו': ַאׁשְ ר יֹוָחאי.  ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ נּו, ּבִ ׁשֵ ִמְקּדָ



אמה
ר יוָֹחתי: ְמעוֹן ּבַ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ַוֲתַמְרּאֶ
יָקתי: ְמעוֹן ַצּדִ י ׁשִ ם ּכֹה ֶלָחי, ַרּבִ ַוֲתַמְרּאֶ

ִאיׁש ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש הּוא, ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו, ֵלב ָחָכם 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּברּוְך הּוא ִמִּפי ֶעְליֹון, ָקדֹוׁש הּוא ֵמֵהָריֹון, ְמאֹור ָגִליל 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהֶעְליֹון, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַמָּדע  ָמֵלא  ְּתִמיָמה,  ּתֹוָרה  ְּבַדת  ִמְלָחָמה,  ְוִאיׁש  גּבֹור 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוָחְכָמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּדַרׁש ָּכל ַּתֲעלּומֹות, ְּבעֹז ְוַתֲעצּומֹות, ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִסְתֵרי  ָלַמד  ָׁשם  ַהְּגֵזָרה,  ִמְּפֵני  ְמָעָרה,  ְּבתֹוְך  ֻהְחָּבא 
ַוֲאַמְרֶּתם: תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ֶחְלקֹו  ּטֹוב  ַמה  ְלַמֲאָכלֹו,  ְוָחרּוב  לֹו,  ַמְעָין  ִנְבָרא  ְוָׁשם 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוֶחְבלֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַרִּבים  ִזָּכה  ֵריָכא,  ּוַבר  ֵריָכא  ֵּדין  ִלְבָרָכה,  ַצִּדיק  ֵזֶכר 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְוָזָכה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַהַּמְרִגיז  ֶזה  ֲערּוכֹות,  ַּבִּמְׁשָנה  ֵהם  ֲהָלכֹות,  ַּכָּמה  ִחֵּדׁש 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַמְמָלכֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

לֹו  הֹודּו  ְנִקָּיה,  אֹוָתּה  ָעָׂשה  ְטֶבְרָיה,  ִעיר  ֶאת  ִטֵהר 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִמְּׁשַמָיא, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַּכָּמה  ִּבֵּטל  ֵּפרֹות,  עֹוִׂשים  ְּדָבָריו  ַהִּנְסָּתרֹות,  ָּכל  ָיַדע 
ַוֲאַמְרֶּתם: ְּגֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּכל ָיָמיו ֲאֶׁשר ָחָיה, אֹות ַהֶּקֶׁשת ֹלא ִנְהָיה, ִּכי הּוא אֹות 
ַוֲאַמְרֶּתם: עֹוָלם ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֵהִאיר, ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר, ְּכאֹור ַהַחָּמה 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַמְזִהיר, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 



אמו
ָמקֹום ָּבַחר ִּבְׁשַמָּיא, ִעם ַהָּנִביא ֲאִחָיה, ֶזה ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ֶנְחָמד ְמאֹד ְלַמֲעָלה, ָזָכה ִליָקר ּוְגֻדָּלה, ֶּכֶתר ֶעְליֹון לֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִנְגָלה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִסיַני ִסיַני לֹו ִנְקָרא, ֲאִרי ֶׁשַּבֲחּבּוָרה, ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא תֹוָרה, 
ַוֲאַמְרֶּתם: ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִּתֵּקן  ָּבם  ִמְּפִניִנים,  ְיָקִרים  ִּתּקּוִנים,  ִׁשְבִעים  ָעָׂשה 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהֶעְליֹוִנים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָּפַתח ֶאת ִּפיו ְּבָחְכָמה, הֹוִציא אֹור ַּתֲעלּוָמה, ִּתֵּקן ָזֳהֵרי 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַחָּמה, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ִלְפטֹור  ָיכֹול  ַהֶּנְעָלם,  ִמְדָרׁש  ִּגָּלה  ָהעֹוָלם,  ְיסֹוד  ַצִּדיק 
ַוֲאַמְרֶּתם: ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ְוִהִּציל  ַהּקֹוִצים,  ֶאת  ְוִהְכִרית  ָעִריִצים,  ִזֵּמר  קֹולֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַהְּלחּוִצים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָרָאה ָּפָניו ְמִאיִרים, ְּבִׁשְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ֵעת ִּגָּלה סֹוד 
ַוֲאַמְרֶּתם:  ִנְסָּתִרים, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ָׁשלֹום ָרב ַעל ִמְׁשָּכבֹו, ַמה ָיְפיֹו ּוַמה ּטּובֹו, ּדֹוֵבר ֱאֶמת 
ַוֲאַמְרֶּתם: ִּבְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ַיְמִליץ טֹוב  ֵעיֵנינּו, הּוא  ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת  ָמֵגן  ּתֹוָרתֹו 
ַוֲאַמְרֶּתם: ַּבֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוָחאי. 

ם  ָרֵתל, ִלְפֵני ִמי ַתּאֶ ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבת, ַתׁשְ ָתַמר ַרּבִ
ַמִים. ְותוֵֹמר,  ָ ּשׁ ּבַ ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶתְאֶכם, ֲתִביֶכם ׁשֶ ִמּטַ
ֵמִתים, ַתף  ְקֶוה ְמַטֵהר ֶתא ַהּטְ ָרֵתל ְיָי, ַמה ּמִ ִמְקֵוה ִיׂשְ

ָרֵתל: רּוְך הּות ְמַטֵהר ֶתא ִיׂשְ דוֹׁש ּבָ ַהּקָ



אמז
ניגון קול הזוהר – תידיש #1

די איבעראשונג ווערט פארשפרייט,
פון איבעראל אפילו פון ווייט,
גאר א זעלטענע געלעגענהייט, 

חאפט אריין ווייל ס'איז נישטא קיין צייט, 

קומט יודעלעך לאמיר לערנען צוזאם,
עס זאל פלאקערען דער קול הזוהר פלאם,

אלע אינאיינעם שבת אחים גם,
אויסנוצען יעדע רגע, עד יעבור זעם,

לימוד הזוהר, א גוואלדיגע זכיה,
דערהייבען אונזערע נשמות מיט א גרויסע עליה,

מיט אזא קליינע פעולה,
וועט ענדלעך קומען די גאולה, 



אמח
ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #1

ניגון כי הרביא

שמחה בלב גדולה ומאירה, גדולה ומאירה,
לנו זכות נפלאה וטהורה, נפלאה וטהורה,

בואו יהודים נתחמם,
עם קול הזוהר נתרומם,

כולנו שבת אחים, אהובים וברוכים,

לימוד הזוהר – זכות עצומה, זכות עצומה,
עלי-ה גבוהה לנשמה, גבוהה לנשמה,

כה קטנה היא הפעולה, ומקרבת הגאולה

התנא רבי שמעון בר יוחאי,
אליו מתחברים כל אחי,

בלימוד הזוהר הקדוש,
יתגלה בן דוד בראש.



אמט
ניגון "קול הזוהר" – תידיש #2

ניגון  כי הרביא

טייערע יידישע קינדער,
קומטס, מ'גייט זעהן וואונדער,

2 - ס'איז שוין ממש – זמן משיח,
     זייט'ס ענק אביסל מטריח, 

לאמיר הערן דעם גרויסן סוד,
"קול הזוהר" דאס איז דער יסוד,

לערנען פלייסיג מיט א ברען, 
יעדע רגע וואס מען קען,

איי, איי, איי,

ווער עס וויל זוכה זיין,  
אנטקעגען משיח צו גיין,

זאל אריין כאפן – יעדע מינוט,
ווייל מ' הערט משיח'ס טריט



אנ
ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #2

ניגון "כי כל פה לך יודה"

יהודים יקרים עד מאוד,

פלאי פלאים נהנה עוד ועוד

הנה מתנגנים פעמי משיח,

אחר כותלינו משגיח,

הנה מתנגנים פעמי משיח,

את עצמינו מעט נטריח

בואו נשמע את הסוד,

"קול הזוהר" הוא היסוד,

נלמד באש קודש ובחום,

כל רגע בוהק כיהלום,

החפץ במהרה לזכות  לאורה, 

לראות בנוי את משכן השכינה,

לנצל רגעיו כל דקה בחייו,

ובוא יבא ברינה



אנת
ניגון "קול הזוהר" – תידיש #3

ניגון תני מתמין

אזוי נאנט מיר שטייען,
די ידן בעטען און שרייען,

ווען וועט משיח שוין זיין דא,
מיר ווארטן קוים, א שעה נאך א שעה,

פאר די צרות זאל קומען א סוף,
די בית המקדש זאל זיך בויען אויף,

וואס קענען מיר קינדער דערויף?

קומט'ס קינדער זיך צאם – נעמען,
די הארץ זיך אנווארעמען,

גרויסע און קליינע די זכיה האבן דא,
הערן "קול הזוהר" א שעה נאך א שעה,

בזכות התנא ר' שמעון, אלע גוטע השפעות אראפ קומען,
בגאולה שלימה בקרוב, צו אונז קומען.



אנב
ניגון "קול הזוהר" – לשון הקודש #3

ניגון תני מתמין

אני מאמין

אני מאמין

מבקשים ומיחלים עד מתי,

שיאמר לצרותינו  די,

בנה ביתך כבתחילה,

בכח העצום של כל מילה

ליטול חלק בביאת הגאולה,

בצוותא נלמד בחשק,

נשאב קדושה, במתק "קול הזוהר",

ישמע ברמה קול המעורר את הנשמה,

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי,

בכל העולמות יושפע שפע רב בלי די,



  

  

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ   ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ

  ֵסֶפר

 .והאדרותר הקדוש תיקונים מעלת הלימוד בספר הזוה  .א
 הקדוש ברוך צרךוכשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שה  .ב

כן גאולה העתידה לא תהיה , הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה
  .שה הזווהגאולה עד שיזכו לתוספות הקד

כדי שיהי לנו מגן עתה לאחוז , ללמוד זוהר והאידרא במירון   .ג
 .בלבב שלם לאבינו שבשמים

 .במירון לומדים זוהר הקדוש ברציפות  .ד
ה לומדים הזוהר באימה וביראה ובדביקות "י ע"על קבר רשב  .ה

 .גדולה
י בא מגן עדן מעוטר "הרשב, כשאנחנו עוסקים בדברי האידרא  .ו

 .ויושב בינינוכמלך 
ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר והתיקונים באופן שישלימם   .ז

 .כל שנה
 מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא =תקון לגאולה האמתית   .ח

 .קדישא
 .אורך הגלות מחמת העדר לימוד הסוד  .ט
 .באהלומד מובטח לו שהוא בן עולם ה  .י
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  ,וידידי� החברי� לכל ,בשמחות, מדרשות בבתי, כנסיות בבתי
 א"בב שלימה הגאולה לקרב ,מישראל ואחד אחד ולכל

  
  

  בדקות ספורות בלבד תזכה להיות ב� עול� הבא
  לימוד הזוהר נביא את המשיחב

  ,נדפס באותיות גדולות מאירות עיני� למע� ירו� הקורא בו
  ,ועתה קבלו מאתנו שולח� ועליו לח� וכל מיני מגדי� והתענגו בו

  תל� לבטח דרכ� ורגל� לא תגו�, ויהיו חיי� לנפש� וח� לגרגרותי�

*  
  כל הזכויות שמורות
  הטקסט או חלקוואי� למכור או לסחור או לקבל רווח עבור 

  בחינ� בלבדמותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבי� 

  "מפעל הזוהר העולמי"נית� ל

  א"שליט הרב בניהו שמואלי על ידי הרב הצדיק המקובל

  ) ירושלי�6שילה ' רח( "נהר שלו�"ראש ישיבת 
  לעילוי נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדוש

  א"זיע י"שרעב ב� מרי� מרדכירבי 



הזוהר תנהתהילות

הזוהרספר תהילות
א פרק

והאדרות תיקונים הקדוש הזוהר בספר הלימוד מעלת
עלאהא) קדישא באדרא שנמצא מי של ובעולם הזה בעולם חלקו אשרי

ע"ב)בזוהר קל"ד ׁשמעֹון,(דף רּבי אמר וז"ל: ּדמאן[להחברים], חּולקיּה זּכאה ְְִִִֵַַַָָָָ
ּביּה. ּדאנן עּלאה קּדיׁשא אּדרא ּבהאי שנמצאּדאׁשּתכח מי של ובעולם הזה בעולם חלקו [אשרי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ

עלאה" קדישא בו]ב"אדרא שאנו ּדאתי.הזה ּובעלמא ּדין, ּבעלמא חּולקיּה ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָזּכאה
הבא] ובעולם הזה בעולם חלקו עּלאה,[אשרי ּבקדּוׁשא יתבין עליונה]ּדאנן בקדושה יושבים אנו [כי ְְֲִִִַַָָָָ
לן אסחר עּלאה לן)אּׁשא דאסחר עלאה אשא בין כי[(ס''א אותנו, מסבבת העליונה אש ְִֶַַָָָָ

מלמעלה אש ירדה קדישא, האידרא את לחבר והחברים שמעון רבי כשישבו
מסביב אותם עּלאיןוכו']והקיפה ּתּקּונין ּכל קּדיׁשא(לדיוקנא)והא ּדדיקנא ְְְִִִִִִַָָָָָ

הסודותאתּתקנּו, ידי על נתתקנו, דא"א קדישא הדיוקנא של העליונים התיקונים כל [והרי ְִָָ
בהם] לדּוכתייהּו.שפירשנו ואסחרּו כלואתעּטרּו א"א פני את והקיפו למעלה [ונתעטרו ְְְְְְְְֲִַַַ

לו] המיוחס במקומו .תיקון
ישראלב) יגאלו הזוהר למוד ידי על זי"ע: הגר"א כתב

זוהר כד.)בתקוני דף ששי, תקון חבורא(סוף מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה :
ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד י)דילך, כה, וקראתם(ויקרא

כאן. עד בארץ. החבורדרור מזה ויחיו, יעסקו לומר רוצה יתפרנסו, למטה אדם בני [וכמה
בארץ"] דרור "וקראתם יקיום זה ידי ועל הימים, בסוף האחרון, בדור למטה יתגלה כאשר ,שלך,

לשונו. כאן עד הזוהר, למוד ידי על שיגאלו בבאורו: הגר"א שם וכתב
ותתאין עלאין עמנא, אסתכם הוא בריך קודשא בודאי חבריא שמעון רבי אמר
לאתחדשא האי כולי דעתיד ביה, אתגלייא דהאי דרא זכאה חבורא, בהאי למהוי

קרא לקיימא בתראה, בדרא יומיא בסוף דמשה ידא ט')על א' ש"היה(קהלת מ"ה
וכו'. שיהיה קי"א)ה"וא דף .(זוהר



הזוהר תהילות תנו
צריךג) לא באילן תשובה, עלאה דאימא זוהרא מן הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי

ניסיון
אתמר בגינייהו דחיי אילנא דאיהו דבינה מסטרא יבינו "והמשכילים
זוהרא מן הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי הרקיע" כזוהר יזהירו "והמשכילים
מאילנא למטעם ישראל דעתידין ובגין נסיון צריך לא באילין תשובה. עלאה דאימא
בדד ה' בהו ויתקיים ברחמי גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר האי דאיהו דחיי

נכר." אל עמו ואין קכג:)ינחנו דף נשא .(ר"מ
פסחד) בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל נגאלו שלא כשם

הזו הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה כן מילה, ובדם
מהזוהר שהחבור מכאן, מבאר הדורהנה שיבוא עד וכו' גנוז להיות עתיד היה

אז כי משיח, יבוא העוסקים ובזכות לתחתונים, יתגלה שאז הימים בסוף האחרון
ובגיניה שאמר וזהו לביאתו. קרובה סבה תהיה זה אשר בסבתו, דעה הארץ תמלא
נגאלו שלא כשם ישראל, יגאלו זה שבזכות כדי וכו', אחזתו אל איש ושבתם
כן מילה, ובדם פסח בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל
רצון והוא הזו, הקדשה לתוספות שיזכו עד הגאולה תהיה לא העתידה גאולה

בה. הזוכה ואשרי יתברך, ראשון)האל מאמר מאמרות, עשרה (של"ה,
נחה) כתיבת - הזוהר ספר

כזוהר יזהירו והמשכילים בהון דאתמר קבלה מארי אינון יבינו "והמשכילים
כתיבת דאיהו הזוהר ספר דאתקרי דא בזוהר משתדלין דקא אינון אילין הרקיע
הילוד הבן "כל יתקיים דבהון ממלכותא ושבע מעיר שניים בה דמתכנשין נח

דא". דספרא אורה ודא תשליכהו" קנ"ג)היאורה בהעלותך .(זוהר
ביומוו) יום דבר היום אותו של תיקון כל הימים באלו התיקונים שילמוד אדם אשרי

יעבור ולא
דבר היום אותו של תיקון כל הימים באלו התיקונים שילמוד אדם ואשרי

יעבור ולא ביומו יקדוםיום שלא טוב לכן וכוונה. וטעם שורש יש דבר לכל כי
מר קדוש המופלא הרב מורינו ראשינו עטרת של הטוב מנהגו היה וכן יאחר, ולא
הענינים מכל פונה היה הצבור עול לו שהיה בזמן ואפילו זיע"א הפרד"ס שארונו

היום, חובת מהזוהרולימד יום בכל דפים חמשת שילמוד תשובה לבעל טוב גם
הגדוליםהקדוש שם בספר שכתב ב')כמו אות ב' מערכה ב' לכל.(חלק מועד פאלאג'י, חיים (רבינו

חי)
בבקיאותז) זוהר ללמוד בעיון)האריז"ל: שיעמיק יום(בלי בכל דפים 50 40

שלא זו והיא ההשגה, לענין עצה ז"ל מורי לו שאמר יצ"ו הלוי הר"א לי אמר
בזוהר ושילמוד הידיעה חסרון על ויבכה הלילה בחצי ושיקום בטילה שיחה ישיח
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בספר ושיקרא יום, בכל עלים נ' או מ' בעיון, שיעמיק בלי בלבד, בקיאות דרך
החכמה לכל זכה איך לו כששאלתי ז"ל, מורי לי אמר ואמנם רבים, פעמים הזוהר
ז"ל, הרמ"ק גם כי לו ואמרתי זאת, בחכמה מאד במאד שטרח לי והשיב הזאת,
שטרחנו הוא שהאמת לי ואמר זאת, בחכמה מאד במאד טרחתי חיים אני וגם

כי כמוהו עשינו לא אבל דורינו, אנשי משאר יותר מאד היהמאד לילות כמה
ימי של לילות ששה ולפעמים הזוהר, ספר של אחד מאמר על שינה, בלתי נשאר
היה ולא בלבד, בזוהר אחד, מאמר עיון על ויושב מתבודד היה שבשבוע, החול

ההם, הלילות כל פעמים.ישן וויטאל)רוב חיים מרבי טובות הנהגות - צדיקים (הנהגות
ויעסוקח) שיעיין והוא בקליפות שיעיין ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיין לו טוב

קבלה." ובספרי בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשים
שיעיין טוב במהירות, מאד בעיון ובקי חריף שהוא מי אומר היה זלה"ה "ומורי
קשה והוא כ"כ מהיר שאינו מי אבל וכו', יותר ולא ביום שתים או אחת שעה
והוא בקליפות שיעיין ממה בפרי שהוא הדבר בפנימיות שיעיין לו טוב יותר העיון

קבלה." ובספרי בזוהר ובפרט ובאגדות במדרשים ויעסוק הנהגתשיעיין חיים עץ (פרי
.הלימוד)

לבט) למחלת מסוגת יום בכל זוהר לומר
בעולם, ליצלן רחמנא ואפיקורסות מינות תתגבר המשיח ביאת קודם אמר
פי על אף זוהר יום בכל לאמר האחד הללו, דברים בשלושה ליזהר לזה והעצה

כי שאומר מה מבין הלבשאינו לטהרת מסוגלת זוהר דכיא).אמירת מירא ישרים, (אור
שבשמיםי) לאבינו שלם בלבב לאחוז עתה מגן לנו שיהי כדי במירון, והאידרא זוהר ללמוד

כל נגד אותנו ולהציל להגן מאד לנו נצרך הזה בזמן הקדוש הזוהר "לימוד
הוא,רע גרועות בדורות עתה זאת החכמה גילוי כי עתה, מגן לנו שיהיה כדי

שבשמים. לאבינו שלם בלבב מעשהלאחוז אנשי היו הקודמים דורות אותן כי
אנחנו רחוקים עתה המקטרגים, מפני אותן מצילין היו טובים והמעשים וחסידים

החביות. בתוך השמרים כמו העליון בחכמהמשרש קריאותינו לא אם עלינו יגן מי
לע"ח)."הזאת בהקדמות צמח יעקב מוהר"ר .(החכם

ב פרק
זלה"היא) החיים אור להרה"ק מסע אגרת

את לראות ת"ו לצפת מעכו נסענו ל"ו, וית"ן שנת ב' באדר ה' ב' יום "היום
וכו' למירון הלכנו כך ואחר הגליל, בארץ ה' האדון גדולפני בחשק שם ולמדנו

מהלילה שעות ד' עד הזוהר ספר ובשמחה גדולה וחזרנוובאהבה לאכול ועמדנו ,
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שם, שהיו מהחברים אחד לכל הרב שנתן כפי ללימודינו האכילה אחר ספרתיכף

הזוהר של ו',אחד ובסוף שעות, ששה עד ולמדנו בראשית, ספר חלקי והיה
שעות ח' עד ולמדנו וכו', נהיה לא כמוהו אשר טוב ריח הבית נתמלא שעות

ולאמהלילה משמרתינו על עמדנו שעות כשני היום שהאיר וקודם לישון והלכנו ,
כותיקין התפללנו המזרח פני וכשהאיר ללמוד, וישבנו שעות. שני אם כי ישננו
תורה, דברי של בדיבור אפילו בינתים הפסק בלי שעות י"ח עד ללמוד וישבנו
בבוקר ו' וביום מהלילה, שעות ח' עד חמישי יום כל ללימדנו חזרנו שאכלנו ואחר

משמרתוכו', עשינו שבת מוצאי ליל ובלילה זוהר. לומדים היינו השבת יום ובכל
שהתחלנו ובשעה היה, וכן ביחד. אותם שנלמד הרב אמר שהאדרות הלילה כל
סמוך האדרות וגמרנו וכו' בנשמותינו הגדול והרגש גדולה הארה היתה האדרות

גדולה". בשמחה יוחאי בר מאמרי ולמדנו היום בא"ילאור עמו שנסעו מתלמידיו מאחד (כת"י
דרשב"י) הילולא המנהגים, טעמי - הקדושים .למקומות

ברציפותיב) הקדוש זוהר לומדים במירון
למירון וכו' סגולה חכמי כל הולכים יעבור ולא חוק בשנה פעמים ששני "להיות

ע"ה. ר"א של קברו עד ע"ה רשב"י של קברו מן אחד, אוהל פורסים ויושביםושם
הסדר וזה הזוהר, בספר ועוסקים רצופים לילות וי' ימים י' ור"א רשב"י בין שם
תמיד" השנה ראש קודם ימים ועשרה שבועות קודם ימים עשרה עושים .הם

לחכמה) מצרף ספר - שלומיל שלמה מהר' קודש .(מכתב
אותו של דישראל ארעא תקיפי קדישין רבנן כמלאכים הראשונים נהגו "וכך

בשנה, פעמים שתי במירון ה' בית בחצרות שעלו דעה, זוהרהדור שם ולמדו
עילאה בתשובה נפשם לתיקון לבם ומרירות בבכי לבם את שפכו בקודש, ".הקדוש

מצפת התורה וגדולי חכמי ושאר האריז"ל גורי תלמידי כן שנהגו מצינו וכן
הקדושת"ו זוהר ספרי שם ללמוד בשנה פעמים שני מירונה המנהגים.לעלות (טעמי

דרשב"י) הילולא .עניני
עילאיןיג) רזין לכם יגלו כן לקרות תתמידו ואם

ע"ה ובנו יוחאי בר שמעון מערתם"ורבי על זוהר בקרותכם לקראתכם שמחו
להם הסמוך מערתםובכפר על זוהר בקרותכם מאד שמחים הם כי תדעו ובכן וכו',

להם הסמוך בכפר עילאיןאו רזין לכם יגלו כן לקרות תתמידו (מגידוכו'."ואם
אמור) פ' .מישרים

גדולהיד) ובדביקות וביראה באימה הזוהר לומדים ע"ה רשב"י קבר על
זצ"ל הקדוש של"ה בעל מהרב כתוב מצאתי לומדים"וכך ע"ה רשב"י קבר ועל :

ראשון יום היום כי אודיעכם ושוב וכו'. גדולה ובדביקות וביראה באימה הזוהר
הזוהר." למדתי ושם הצדיקים במערת דרשב"י)הייתי הילולא עניני המנהגים .(טעמי
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ג פרק

יוםטו) בכל זוהר
ופוסקים גמרא משנה תנ"ך יום בכל וספריוזוהרילמוד ואגדות ומדרשים

שמים. לשם ולמודו מעשיו כל שיהיו האדם את מוכיחים הם כי צדיקיםיראה, (הנהגות
מזלאטשוב) מיכל יחיאל מרבי א"ב סדר פי על קדושות הנהגות -

הזוהרטז) בספר רבה שקידה
הזוהר. בספר רבה ושקידה ה' יראת ומלא נבון לב זו לחכמה צדיקיםצריך (הנהגות

מראשקוב) שבתי מרבי התורה קביעת סדר -

יוםיז) בכל זוהר ילמוד
ובספרי ופוסקים, ואגדות מדרשים זוהר וגמרא משנה תנ"ך יום בכל ילמוד
ולמודיו מעשיו כל שיהיו האדם את מזכירים יראים הספרי כי ומאוד מאוד יראים

יתברך. מנאדבורנא)להשם הירש צבי מרבי טובות הנהגות - צדיקים (הנהגות
לנשמהיח) גדול תיקון

שיטעה ואף קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד כל על מרומם הזוהר לימוד
והוא לנשמהבקריאתו גדול מ"ד)תיקון אות ב' סי' מו"ב זלה"ה, .(החיד"א

ותהילים. משניות תיקונין זוהר הוא הלימוד אלול סי'בחודש מו"ב זלה"ה, (החיד"א
רמ"ח) אות .ח'

הקדושיט) בזוהר השינה קודם ללמוד
הקדוש. בזוהר או באגדה או השינה קודם לילה בכל ללמוד צדיקיםיזהר (הנהגות

זצ"ל) מזלוטשוב מיכל יחיאל מרבי ב' נוסח - טובות הנהגות -

חלוםכ) מתענית ומציל – הקדוש זוהר בספר לשכיבה סמוך לעסוק
זוהר בספר או במשניות גרסא שיעור איזה לשכיבה סמוך בתורה לעסוק יזהר

אותו. תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר אזוהרותהקדוש - צדיקים (הנהגות
החיד"א) - אזולאי דוד יוסף חיים מרבי ותיקונים

בטלה שיחה מן ההוא השבת יום כל יזהר עגומה... ונפשו בשבת חלום הרואה
התורה בעסק עצמו כולהויקדש רבא אדרא ללמוד (החיד"א).וטוב

עוסקו כי ומובן בשבת, חלום לתענית מעולם נזקק שלא אמר שהרשב"י הקדוש, בזוהר ומובא המחבר: (הערת
ומעוררים לנשמתו, מתקשרים זי"ע הרשב"י תורת בלומדם אשר העם, כל יעשו וכן הדינים, כל ביטלו התורה בסודות
יזכה זה ידי ועל ביום, לימודו מלבד השינה, קודם זוהר ללמוד הצדיקים כל שכתבו וכמו עליהם, טוב וממליץ זכותו,

כך) על הקדוש האר"י דברי כידוע הטהורים, להיכלות תעלה השינה בעת .שנשמתו
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זהכא) בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ישראלאם ישועות ישע תפרח
ואיך הראשונים בדורות נתגלה לא הקדוש הזוהר ספר מדוע לחקור יש "ועוד
מהחרבן שנים אלף שעבר אחר אבל וכו', מהם הגרועים בדורות כן אחר נתגלה
אשתהויי הרבים ובעוונותינו לבוא יכול היה אז תתכ"ח אלפים ד' שנת שנשלמו
ותורתו יתברך שמו וחילול חטאים כל על ובפרט לכלל, נוסף חטא וזה אשתהי
שכתוב וכמו ברגלים, הברירה ועתה הרבה, נתברר כבר יען מאד היצה"ר ונתגבר
אליה כלתה כי בראותה שמתגברת התאוה שהוא יסגא, חוצפא משיחא בעקבות

להחטיא,רעה ומתגברת זצ"ל האר"י רבינו באורך שביאר כחהוכמו כשל אבל
הרבה הוברר כבר כי הצרות ותוקף הרעות זצ"לבענין האר"י כבוד מפי כאמור

הדורות, על להגן הזוהר אור נתגלה מהחרבן שנה האלף שאחר לדורות סמוך ולכן
ישועות ישע תפרח זה בזכות לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ושאם

רי"ט)."ישראל א' גדולים מערכת .(חיד"א
ולקדשהכב) הנפש להאיר גדול תיקון הוא הזוהר לימוד

אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי תשובה ז"ל"וזו האר"י גורי כתבו
לבעל תיקון נתן ז"ל והרב ולקדשה הנפש להאיר גדול תיקון הוא הזוהר שלימוד
דקריאתה קאמר מאי ידע דלא אע"ג יום בכל זוהר דפים חמשה ללמוד תשובה

ולתקנה הנפש להאיר הלא כיזו ונראה זו. סגולה בו יש הזוהר לימוד דווקא
התורה מכל גדול כחו כמה פלא והוא ומקרא ותלמוד משנה לימוד על אםיותר

לימוד כל כי ספק אין כי דע לו אמרתי ואני דבריו, אלו וכו' למשנה ואם למקרא
מרומם והוא ורם נשא הקדושה ודאיבתורה באמיתיות לשמה יהיה אם ובפרט

הדודים ומייחד העולמות ומתקן עליותיו בשמים לימודבונה גדול אשר אמנם ,
סוד בהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו הזוהר
דרך יבין שלא הקורא פתי ואין בפירוש התורה בסודי שמדבר הזוהר כן לא כלל,

התורה, רזי בעומקי דבריו מזהירי"ןכי הן לבוש בלי גלויים תורה סתרי להיות ולכן
הנפש סתרומאירי"ם להבין היינו מאד וחתומים סתומים דבריו מה דצד ואע"ג

ולא רבה צריכא דודאי מתכונתן ועל בורין על הדברים תוכן ולידע בעצם עליון
רזין היותן ניכר בכללות ברם מקבל. לאוזן גדול חכם מפי אם כי הדברים יבינו

למעלה." עליונים בשורשיהם רושם עושים והדברים ספריםעילאין מערכת הגדולים שם (ספר
ב') אות
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בינינוכג) ויושב כמלך מעוטר עדן מגן בא הרשב"י האידרא, בדברי עוסקים כשאנחנו

מבינינו רשב"י שנפטר אחר היום בדברי"אפילו עוסקים שאנחנו זמן כל
בינינו ויושב בראשו שעטרותיו כמלך מעוטר עדן מגן ובא "אתעטר (אור"האדרא

זצ"ל) הרמ"ז בשם אזולאי למהר"א .החמה
חשובכד) יותר הוא הזה בזמן המועטת זו עבודה כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אותן כל

קיים המקדש בית שהיה בזמן שהיו נביות אילי מכל
הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי בגלות"ודע השכינה להיות לא היה

בבעלה ליחדה סמך לה לעשות ורצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
התורה בסודות עוסקים וחבריו הוא שהיו במה הזוהר החיבור ע"י גמור יחוד

או"ר בגימטריא ר"ז סוד שהוא הסוד ע"י ושכינתיה קב"ה ליחד גורם וגםשזהו
אשר הקטרוגים והשבתת הגלות וקלות הקליפות ביטול יהיה ההוא החיבור ע"י
בסוד הם הק' והשמות הקדושה מדת נגד שעה ובכל עת בכל לוהטים החיצונים
בישין חיוון הנקראים העולם אומות בין בגלות הנתונים ישראל בני ונגד השכינה

וכו', ודובין סודות,אריות בחינת והם ורומח וחרב קלע נקרא בתורה והעוסק
עת זה וספר כנזכר זה חיבור ידי על מרעתם להצילם מלכאכדי בימי להתגלות יד

כי לגאולה יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה לשכינתא. סעדא ליתן כדי משיחא
שהיה בזמן שהיו נביות אילי מכל חשוב יותר הוא הזה בזמן המועטת זו עבודה

קיים." המקדש כ"ד)בית נהר ראשון מעין לאברהם .(חסד

ה פרק
בלבדכה) בקיאות דרך הזוהר לימוד

מורי אמר השגה,(האר"י)א. לענין טובה עצה הלוי להר"א לברכה שילמודזכרונו
יום בכל עלין חמישים או ארבעים בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות דרך בזוהר

רבות. פעמים הזוהר בספר ד')ושיקרא עמוד ט' דף הקודש רוח (שער
שנהכו) כל שישלימם באופן והתיקונים הזוהר בלימוד שיעורו לקבוע ראוי

שנה בכל והתיקונים חדש וזוהר ישן זוהר לסיים שיראה זו בדרך .ויתנהג
יספיק לא השבועות, סדר על הקדוש הזוהר של הפרשיות סדר ילמוד אם אך

לכן גדולות. בפרשת דהיינו אחת, בפרשה שבועות ושלשה שנים ראוילפעמים
להשלים שיוכל יום, בכל דפין ג' ותיקונים הקדוש מזוהר הלימוד שיעור שיקבע

שנה בכל ותיקונים וחדש ישן הזוהר בשארכל לימודו יקבע דפין ג' לימוד ואחר ,
ספרי כל שיסיים עד שיכול סדר על המקובלים ספרי וילמוד המקובלים, ספרי

וכו', הנמצאים שנההמקובלים בכל לסיימם יזהר והתיקונים הקדוש הזוהר אך
חייו ימי כל יתנהג וכזה הניצוץ).כנ"ל, שער השישי, שער העבודה, ושורש (יסוד



הזוהר תהילות תסב
להנפשכז) גדול תועלת הוא יום בכל זוהר דפין חמש לימוד

כי כתבו, גדולהמקובלים תועלת הוא יום בכל הקדוש מזוהר דפין חמש
לנפש גדול ולתקנהותיקון ולזככה ולפשעיםלהאירה לחטאים ותיקון מרפא והוא ,

הנפש. ז')של ס"ק תקט"ו סימן אפרים (מטה
הנפש ולקדש לטהר מאד נשגב הזוהר ספר מאילימוד ידע לא אי ואפילו

הקב"ה.קאמר לפני חשוב הוא הרבה שגיאות בו "זוהר")ושוגה ערך ז' מע' יועץ .(פלא
שכן וכל והתיקונים הזוהר שספר זוטאידוע, ואדרא רבא דבריםאדרא הם

דברים רצוף אחד בדבור אשר ונוראה נפלאה בחכמה ונכתבו מאד, מאד עמוקים
משפטים בפרשת קדישא הסבא שאמר וכמו מאד, גדול בהעלם נאמר והכל הרבה,

ע"ב) ק' ארחוי(דף לאסתמרא ידע דיוחאי בריה יוחאי, בר שמעון רבי כי – מהרשב"י [חוץ
דרכיו] לשמור .יודע

ע"ה רשב"י שאמר ומה וראה, עיניך שא "עוד, רבא04 קלד:)באדרא לשונו:(נשא וזה
ּולאסּתּלקא לאתעּטרא ּדפּומנא, מּלי מחּכאן והוּו עלּה, ּדנהרין ּתּקּונין אּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָוחמינא
ואתּתּקן ואתעּטר סליק וחד חד ּכל מּפּומנא, מתּתּקנן הוֹו וכד ּבאתריּה. חד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

מּכל הכא, ּדאתּתקן ּתּקּונא דכל)ּבההּוא בהבל ּדחד(ס''א ּובׁשעתא מינן. ּדחד ּפּומא ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ
למּלה ּומחּכה יתיב הוה ּתּקּונא ההּוא ּתּקּונא, ּבההּוא לתּקנא ּפּומא, ּפתח ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמינן

ואתעּטר. ּבדּוכּתיּה סּלקא ּוכדין מּפּומיכֹון, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּדנפיק
התם אמר ע''א]ועוד קמ''ג דף - ג' חלק צּדיקּייא,[זוהר איּנּון זּכאין לשונו: ִִִַַַָָוזה

חברייא) אתון קּדיׁשין(ס''א ּדכל רּוח עּלאה, קּדיׁשא ּברּוח ּדאתמרּו קּדיׁשין, מּלין הני ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּדכל
וכו'. ּביּה, אתּכּללן ְְִִִֵַָָעּלאין

ברוח נאמרו כולם קדישא באדרא האמורים דברים דכל להדיא לך הרי
פעולות עושין היו ככתבן דברים מפיהם יוצאים שהם עצמם והמילות הקודש,
מפומייהו יצאו כאשר ההם הדברים בלמדנו ואנחנו ונוראות, ונשגבות גדולות
לנו ואין אצלינו וסגורים חתומים שהם פי על אף הקודש, ברוח קדישי דרבנן
אשר האותיות קדושת מפני למעלה ותיקון פועל בקריאתם עושים מהם, ידיעה

שהם כמו מפינו נ"ו).יוצאים דעה יורה א' פעלים (רב
שהואכח) הנגלה בלימוד להשיג עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד אם

בחוץ
מבחוץ עליו מכרזת תורתו מבפנים בתורה העוסק ע"ב)"כל ט"ז קטן יובן(מועד .

הכוונה, להשיגבס"ד עיניו שיאירו יזכה פנימי, שהוא הסוד בחלק ילמוד אם
בחוץ שהוא הנגלה סימןבלימוד שיראה הסוד, של הלימוד בזכות בו שיתחכם ,

בלימודו. יהוידע)יפה (בן
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הבוקרכט) באשמורת הקדוש הזוהר לימוד

זכה מגלותאם ישראל יצאו בזכותו כי הקדוש, בזוהר באשמורת ילמוד
ללילה מזכךשדומה הוא כי הלשון ילמוד כן פי על אף להבינו, זכה שלא ואף .

זצ"ל)הנשמה. טכאריק אברהם לר' אברהם בית (סידור

ו פרק
הבאל) עולם בן שהוא לו מובטח הלומד הסוד; לימוד העדר מחמת הגלות אורך

דחייא, סמא אפי'א. יום בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב
שכרו לגודל קץ ואין נשמתו, ומקדש ומטהר עולמות בונה בזה כי בעלמא, גירסא

ליוצרו, גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה פרשתכי הקדוש בזוהר כמובא
ע"ב)נשא קכ"ד גלותא(דף מן ביה יפקון כו' הזוהר ספר דאיהו דילך חיבורא בהאי

בדרא לתתא יתגלי כד דילך חיבורא מהאי ו', תיקון סוף ובתיקונים ברחמי,
וגו'. בארץ דרור וקראתם ובגיניה יומיא בסוף בתראה

לשונו: וזה מלך, כסא בספר ל' ובתיקון חכםב. תלמיד על חיוב גדול כמה
גלותא, אורך וגורם קבלה, לומדים אינם אם גדול כמה ועונשם קבלה, כיללמוד

רח"ל, הגאולה מעכבים נעשההם שלא מה הקבלה בלימוד א' בשעה יעשה כי
הגאולה. לקרב כוחה גדול כי התורה, בפשטי ימים חודש בלימוד

בונה בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי מלך: בכסא שם מ"ב ובתיקון ג.
למעלהעולמות, תיקון בו יעשה א' מאמר פי' אפי' ולהבין ללמוד יזכה אם וכש"כ

עוה"ב בן שהוא לו ומובטח תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא א' בשעה
דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהי' דמלכא היכלא מבני

אפשרלא) אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא בעקבתא עכשיו
הקדוש בזוהר היינו יקרים, בסמים רק נשמתם, לטהר

להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרים ומה ד.
התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים ועכשיונשמות

לטהר אפשר אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא בעקבתא
הקדוש בזוהר היינו יקרים, בסמים רק אפי'נשמתם, לזה מסוגל הזוהר לשון כי ,

רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהי' ובזה בלגלול, ואפי' לחוד בפיטפוט
ו החומרי, הזה דףבעולם פנחס פרשת הקדוש מזוהר כנודע הרוחני, בעוה"ב גם

הגואל ביאת עד אבתריה, דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא רי"ט,
ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר יוחאי בן שמעון רבי של תורה אור
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כן על דפיםה. ה' הפחות לכל הקדוש זוהר ללמוד מאוד אדם כל יתחזק

יום רצון.בכל יהי כן אמן ותתא, לעילא בהון ופורקנא חדוא שיגרום (צוואתכדי
מפידהייץ) זי"ע שווארץ אהרן ב"ר מאיר הר"ד

גלותאלב) מן יפקון בדא אז הזוהר ספר הקדוש ספרו כשיתגלה
יאמר או גלי, בריש נפקין ישראל ובני ותרגומו רמה, ביד יוצאים ישראל "ובני

הקדוש בזוהר דאיתא דרך על גלי הזוהר)בריש גלותא(הקדמת מן יפקון דא בספרא
גלותא, מן יפקון בדא הזוהר ספר כשיתגלה יותר עוד שמבאר שם ועיין ברחמי.

בפסוק: שמרומז ותרגומווזה רמה, ביד כנ"ל הגלות מן היינו יוצאים, ישראל ובני
ספר הקדוש ספרו כשיתגלה גל"י י'וחאי, ב'ן ש'מעון ר'בי ר"ת ברי"ש גלי בריש

והבן גלותא, מן יפקון בדא אז בשלח)."הזוהר פ' אפרים מחנה .(דגל
עצמו על זצ"ל)"ואמר מקוריץ פינחס בלימודשהוא(הרה"ק אפילו ותענוג חיות לו אין

ותיקונים." הזוהר מן כמו ג')הגמרא אות ע"ב דף פנחס (מדרש

ז פרק
זוהרלג) הרבה למוד

ליה ואמר זה על מאד לו והפציר דאגות מן שינצל מרבו שביקש אמר עוד
ליה ואמר זוהר לומד אני ליה ואמר זוהר זוהרללמוד הרבה אות."למוד יז. דף (שם

ב')
בטחלד) תישן ואז ממש, השינה קודם - הקדוש הזוהר תקוני תלמוד

גדול צער לי יש ומאוד וכו' נ"י דוד מו"ה וכו' המובהק תלמידי קדושת לכבוד
אתך אלוקי"ם ויהי איעצך אבל מאמרמזה תלמוד ממש השינה קודם לילה בכל

תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש הזוהר מתיקוני יטעאחד והשי"ת בעזהי"ת,
אליעזר במוהר"ר ישראל מורו מנאי רצון יהי כן אמן דוקא ויראתו אהבתו בלבנו

ממעזבוז. שם טוב)בעל שם (כתר
בישאלה) מילי כל מונע ריקניא, אליבא הקדוש זוהר דף

בישא מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר לבבךדף ישיאך פן והשמר
מזה כא).לחדול אות מחוסט גרינוואלד משה ר' (הנהגות

הק' בזוהר ענין איזה וללמוד דאפשר מה כל בדיבור למעט התפילה "וקודם
חדש. בזוהר או בתיקונים אהרן)או בית בספר היום .(סדר

יום רצופים שנים חמשה ולהתענות נעורים חטאות על באמת לשוב "צריך
משנה תנ"ך לילה באותו וללמוד שישי ליל כל ניעור ולהיות וכו' בשבוע אחד
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וכו'." יעקב עין תיקונים חכמה ראשית זוהר הדרכהגמרא זיע"א טשערנאביל מר"מ תורה (לקוטי

א')
מימיולו) אור ראה לא הזוהר ספר אור ראה שלא מי

זוהר בזיו נועם באמרי ולהגות לילך לאור שזכינו חלקינו טוב מה "אשרינו
להבין וקץ סוף להם שאין מים מחמדים, וכולו ממתקים חכו הקדוש, אור עליון
ולהשי להתייחד מרכבה להיות ואיך המרכבה, ובמעשה בראשית במעשה בולהשכיל

ו ושרשה, מחצבה מקור אל אורנפש ראה שלא מי אשר בנפשי ונשרש נחלט זאת
מימיו אור ראה לא הזוהר בהעלותך)."ספר פי' צבי (עטרת

הלב עבודת אמתת אמת ומבקשי המשתוקקים החברים ורעי אחי "שמעוני
בהיכלו, ולבקר ה' בנועם ידועלחזות כאשר הזוהר בספר ותדבק תשתוחח נפשי
הזוהר ספר סגולת מרע)וכו'."ומפורסם .(סור

לבורא חיובך עת בכל שתראה יראים בספרי נפשך כשתדבק הדברים "ותכלית
עלמין דאשאכל כשלהובא לבך ילהב והוא דכלא עיקרא הזוהר בספר ובפרט

הסוגר והוא המפתח הוא הזוהר טוב)."ספר ועשה מרע .(סור
ונגדלז) המקטרגים נגד ומחסה מגן שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק

היצה"ר
ולכל ותלמידיו לאנ"ש תמיד לאמר מזידיטשוב דרבינו בפומיה מרגלא "והוה

ביתו נגדבאי ומחסה מגן שהוא תורה שדברה הוא הזה הקדוש הלימוד רק כי
היצה"ר ונגד נר"ןהמקטרגים את לתקן נשמה]שיזכו רוח מכל[נפש ובר נקי שלהם

התלמידים לאחד רבינו שאל פעם עליונה, בקדושה ולקדשם לטהר ופגם סיג
בשברון וענה האריז"ל, ובכתבי והתיקונים הק' בזוהר לומד לא מדוע החשובים,
ואני גברא וטהר יתירה קדושה צריכים הזה הקדוש ללימוד כי אעשה מה רבי, לב,

ללמוד, הקדשים לקודש לגשת אוכל ואיך זאת. בי אינךאין אם רבינו לו ואמר
ואז וקדש ראה וכזה בו ותדבק הזה הקדוש לימוד ולמד צא וטהור קדוש עוד

בלעדו." מה דבר להשיג הזה בדור אפשר אי כי ותטהר צביתתקדש לספר (מההקדמה
.לצדיק)
הזוהר,לח) ידי על חדשה, בריה שנעשה עד ממש, חדש אור ורגע עת בכל לו יתחדש

האריז"ל ומרן
שום לו יתחדש ולא התורה אור לעולם יטעם לא ולחוץ משפה למדן "כי
היפך הם הבלים בהבל וגרסות זרות בסברות כמחדש שסובר החידושים וכל אור

הטמא את ולטהר אמיתית לנפשהלכה מתוקים עיניים מאירות שהם והזוהר וכו',



הזוהר תהילות תסו
המשכלת בריהישראלי שנעשה עד ממש חדש אור ורגע עת בכל לו שיתחדש

האריז"ל ומרן הזוהר ידי על כ"ח)."חדשה דף דברים הברכה .(היכל
עולםלט) טוב לראות קדושה בלתי יום לבלות מבלי ימים אוהב חיים החפץ האיש מי

הזוהר בספר ידבק הזה בעולם הבא,
ממש חיים שהם ותיקונים הזוהר בספר עוסק שאינו מי האחרון הזה "ובדור

ובתלמוד,לנפש ובמשנה במקרא בלולה הוא, שעוסק תורתו שכל נאמנה ידע
ורמאות טעות כולו והוא לנפש והארה בחיים עסק לו ואין כדואג, ולחוץ משפה
ולהשתרר הדור וגדול וראש רב להיות שם, מאנשי להיות אלא בתורה עוסק ואינו

הבריות חייםעל אורחות ישיג לא ובודאי וכו', בחיים חלק ולא חיים לו ואין ,
על אלא עליונה שכינתא להמשיך אפשר אי הזה ובדור הזוהר, לימוד ידי על אלא
יום לבלות מבלי ימים אוהב חיים החפץ האיש מי הזה ובדור וכו', הזוהר ידי

הזוהר." בספר ידבק הזה בעולם הבא, עולם טוב לראות קדושה הברכהבלתי (היכל
י"ט) פ' ז' דברים עקב פרשת

אורמ) עליך מאיר והקב"ה עליך שורה השכינה שממש הזוהר ספר לימוד בעת ובפרט
חיות

שרע מחמת הוא וכו', הזה בזמן שנתגלה זה לימוד אחי, תדע העיקר "אבל
לימוד בעת ובאמת הנפש, נזדכך זה ובלימוד נופל, ישראל וכנסת מאד גובר
המצוות כוונת וידיעות לימוד ידי ועל הנפש, מאיר ותיקונים זוהר ובפרט הסודות

גדול,מעו אור רב בעילוי למטה ויאיר עליונים בשרשים לימודרר בעת ובפרט
חיות אור עליך מאיר והקב"ה עליך שורה השכינה שממש הזוהר ובלבדספר ,

ולסבול ואפר עפר להיות זה לימוד ידי על שתזכה ועוד באמת, הכנעה לך שתהיה
דשין שהכל התחתונה כאסקופא בעיניך שתהיה עקב ודישות וחירופין יסורים

השכינהעליך, זיו ובנועם הקדושה של המוחין בהרחבת לך יעזור יתברך והשם
וכלל כלל הרגש שום אלה מכל תרגיש מצותיך)."שלא נתיב מספר ד' אות היחיד (שביל

קאמר מאי ידע דלא אע"ג וכו' הזוהר בספר לקרות גדול"צריך תיקון כי
טעמים מכמה כנודע ולנשמתו למטרוניתא מאד בסו"ס."ועצום להרמ"ז שבועות ליל (בתיקון

למהרנ"ש) הארץ .טוב
מקום מכל קאמר מאי מבין ולא ידע דלא גב על אף הזוהר בספר "יעסוק
התורה עסק מכל יותר בו לקרוא ולנשמתא לשכינתא מסוגל הזוהר של ."הלשון

שם) הוש"ר ליל .(תיקון
נפשמא) לכל השוה ודבר לנשמה מסוגל הקדוש זוהר

קודם הקדוש זוהר ספר יום בכל לומר עצמו את להרגיל אדם כל צריך וגם
יאמרהתפילה ואל הקדוש תיקונים ספר לגמור טובים ימים אחר עד אלול ומן



הזוהר תסזתהילות
כבר כי קבלה. בספרי פנימה הקודש אל לגשת אנכי ומי יבש עץ אני הן הסריס
מזידיטשוב ז"ל מהר"צ המנוח המפורסם הצדיק ובראשם הצדיקים כל הסכימו
ואף בימינו ושקר היצר מעצת זהו כי מוכיחות ראיות בכמה מרע סור בספרו

הכל. מבין השוהשאינו דבר והוא לנשמה מסוגל הקדוש הזוהר לשון מקום מכל
נשמתו ושורש הבנתו לפי אחד כל הוא, שם וגדול קטן ישראל נפש (הנהגות.לכל

ה') אות מבאקשעוויץ האראוויץ הירש צבי רבי ישרות
ותיקוןמב) מרפא הוא – יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד

ותיקון גדול תועלת והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע וראוי
לזכות רעות ותאוות רעות מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול

הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא השם אותבנועם להחיד"א באצבע (מורה
מ')
יוםמג) בכל תיקונים או זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון

תיקונים או זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י מרן נתן וכן
שניהם או בזוהר, או במשניות בלילה, לימודו לקבוע ורבי מורי נהג וכן יום בכל

טובים. מ')כאחד אות להחיד"א באצבע (מורה
ותיקונים. הזוהר דברי יאמר בהם מבין אינו אם ואף קבלה בספר כי"ילמוד

הנשמה לטהר מסוגלים הלימוד)."הם כוונת בסדר ז"ל קאפיל יעקב לר' האריז"ל (סידור
שאמרמד) מה כלל מבין שאינו אף לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשון

ש דאיתא דרך מבין"על שאינו אף לנשמה מסוגל הוא הקדוש הזוהר לשון
שאמר מה כלוםכלל לקח שלא פי על אף בושם של לחנות הנכנס כמשל מכל.

עמו קלט טוב ריח ישקני)".מקום ד"ה בליקוטים אפרים מחנה .(דגל
המוח טמטום בחינת שיש בליאזני הזקן אדמו"ר מפי' בפירוש ששמענו "וכמו

קאמר". מאי ידע דלא אף הקדוש הזוהר דברי קריאת מועיל ולזה אריאלוכו', (חנה
ס"ד) עמ' .שמות

ח פרק
יתברךמה) סוף לאין האדם את מקשרין עצמן הקדוש זוהר של והדיבור התיבות

שזוהר מזיטאמיר אהרן ר' הקדוש בשם אמר הקדוש זוהר לימוד "ובענין
ביאור, בלא לאומרו צריך עצמןהקדוש הקדוש זוהר של והדיבור התיבות כי
יתברך סוף לאין האדם את מקודםמקשרין יעיין ביאור עם ללמוד שרוצה מי רק ,

ביאור". בלי כסדר יאמר והזוהר מאמרבהביאור ה' דרוש הא' שער ההתקשרות שער ישראל (שארית
.ב')



הזוהר תהילות תסח
יוקרבמו) מקום מכל ללמוד הראויים במעלות כך כל עצמו את קידש שלא פשוט איש

יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל
שהמה דכיון קשה לכאורה סודך. על העומדים ואשרי לומדך העם אשרי "עוד
כנודע פחותה מדרגה שהוא עם בלשון קראם איך וכו' הקדוש זוהר לומדי לומדי"ך

ש נראה הוא מזה אך במעלותוכו', כך כל עצמו את קידש שלא פשוט איש גם
אלין יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל יוקרב מקום מכל ללמוד הראויים

הגאולה התקרבות תליא י"ח)בב"א."שבזה אות עיני גל מאמר יששכר .(שער
ותיקון גדול תועלת והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו לקבוע "וראוי
רעות, ותאוות רעות מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול
מרן נתן וכן הנפש, של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא השם בנועם לזכות
נהג וכן יום, בכל תיקונים או זוהר דפין חמש שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י

צבי." מוהר"ר הקדוש דודי ורבי ל"א)מורי סימן אלף התורה שביל זיע"א. מקאמארנא מצותיך .(נתיב
י'וחאי ב'ן ש'מעון ר'בי מ'תורת ר"ת אלוה, אחזה מבשר"י (ביתעכ"ל.""כתיב

בעומר) ל"ג .אהרן
זכה מגלות"אם ישראל יצאו בזכותו כי הקדוש בזוהר באשמורת ילמוד

מזכך הוא כי הלשון ילמוד כן פי על אף להבינו זכה שלא ואף ללילה, שדומה
זצ"ל)הנשמה." טכאריק אברהם מר' אברהם בית .(בסידור

הקדושמז) הזוהר כל כולם בין יגמרו ובזה עירם לאנשי הקדוש הזוהר דפי לחלק לב ישימו
ויום יום בכל

לחלק לב שישימו ופלך פלך וכל ועיר עיר כל ומנהיגי ראשי החכמים אלה גם
אחד פתקא על חלק כל ולרשום חלקים לכמה חלקים ג' הקדוש הזוהר דפי
הרשום חלק אחד כל ללמוד ה' דבר על החרדים עירם לאנשי הפתקאות ויחלקו
ויום יום בכל הקדוש הזוהר כל כולם בין שיגמרו לעשות יוכלו ובזה יום בכל
רצון. יהי כן בימינו במהרה הגואל יבא הקדוש הזוהר לימוד בזכות כי נודע וכבר

ד') שער אליהו (כסא
קדישאמח) דארעא מארי הגאונים רבנים מטעם - האמתית לגאולה תקון

פחות או יותר הראשון שיעור כפי הבעל"ט אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור
כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי אחד זוהר סיום אשתקד של חברתו בני עם

אויבינו עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים
לכבודם ידוע מיניכבר כל מבטל הוא אשר הקדוש הזוהר לימוד מעלת

מעלמא וביזה וחרבא ומותנא ורעות קשות וגזרות כברפורעניות שעברה והשנה .
במודעות ישראל עם האמתית"עוררנו לגאולה מארי"תקון הגאונים רבנים "מטעם



הזוהר תסטתהילות
למטה נעתקה היא אשר קדישא" בארץדארעא לגמור הזוהר לימוד על לשקוד

סיומים אלף לארץ ששובחוצה לערך רק נגמר לא קבלנו אשר הרשימות וכפי
ישראל בר מכל מבקשים הקדושה ארץ וגאוני רבני אנחנו כן על סיומים מאות

הבעל"טאש אלול בכ"ה סיומים האלף לגמור בכדי פעם עוד ללמוד משגת ידו ר
אשתקד של חברתו בני עם פחות או יותר הראשון שיעור אחדכפי זוהר סיום

עצת ויפר ותחתונים עליונים אותם הצרים כל ולבטל ישראל עם מזל לעילוי
ונראה לבטח ישכון וישראל תושיה ידיהם תעשינה ולא מחשבותם ויקלקל אויבינו

בארץ דרור .וקראתם
לשונו: וזה מלך כסא בספר ל' ללמודובתיקון חכם תלמיד על חיוב גדול כמה

הם כי גלותא אורך וגורם קבלה לומדים אינם אם גדול כמה ועונשם קבלה
הגאולה כלמודרח"למעכבים נעשה שלא מה הקבלה בלמוד אחת בשעה יעשה כי

הגאולה. לקרב כחה גדול כי התורה בפשטי ימים חודש
מלך בכסא שם מ"ג בונהובתיקון בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי

תיקוןעולמות בו יעשה אחד מאמר פירוש אפילו ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל
תמימה שנה הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה שהואלמעלה לו ומובטח

ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני הבא עולם בן
דרקיעא .במלכותא

אותםמט) מבינים לא אם אף בבית תורה סתרי מחזיקים אם זכות יש
נשמות להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבא ועכשיו התורה בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים
נשמתם לטהר אפשר אי רח"ל החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא

הקדוש, בזוהר היינו יקרים, בסמים בפטפוטרק אפילו לזה מסוגל הזוהר לשון כי
בעולם רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר יהיה ובזה בליגלוג ואפילו לחוד

הרוחני הבא בעולם וגם החומרי פנחסהזה פרשת הקדוש מזוהר רי"ט)כנודע (דף
תורה אור הגואל ביאת עד אבתריה דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא

אותם. מבינים לא אם אף בבית תורה סתרי מחזיקים אם זכות שערשיש אליהו (כסא
י"ח) אות ד'

ליוצרונ) גדול רוח נחת ועושה הגאולה מקרב בזה כי שכרו לגודל קץ אין
גירסא אפי' יום בכל הקדוש זוהר ללמוד ישראל כל על גדול חיוב דחיי "סמא

נשמתו ומקדש ומטהר עולמות בונה בזה כי בזהבעלמא כי שכרו לגודל קץ ואין
ליוצרו גדול רוח נחת ועושה הגאולה דףמקרב נשא פ' הקדוש בזוהר כמובא

ובתיקונים ברחמי. גלותא מן ביה יפקון הזוהר ספר דאיהו דילך חבורא בהאי קכ"ד



הזוהר תהילות תע
יומיא בסוף בתראה בדרא לתתא יתגלי כד דילך חבורא מהאי ו' תיקון סוף

בארץ. דרור וקראתם ובגינה:
ישראל נפשות להחיות רב באור מאיר רשב"י של תורה אור הגואל ביאת עד
בונה בעלמא בגירסא הקדוש הזוהר לימוד כי מלך, בכסא שם מ"ב ובתיקון
למעלה תיקון בו יעשה אחד מאמר פי' אפי' ולהבין ללמוד יזכה אם וכש"כ עולמות
עוה"ב בן שהוא לו ומובטח תמימה שנה הפשט בלמוד יעשה שלא מה אחת בשעה
דרקיעא, במלכותא ראשונה היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני
נשמות להם שהיו הראשונים שבדורות אדרבה דרא, אכשר וכי שאומרים ומה
בעיקבתא ועכשיו התורה, בפשטי נשמתם לטהר יכלו גבוהים ממקומות קדושים
נשמתם לטהר אפשר אי רח"ל, החיצונים התגברות וגם נמוכים נשמות דמשיחא
בפיטפוט אפי' לזה מסוגל הזוהר לשון כי הקדוש בזוהר היינו יקרים סמים רק
בעוה"ז רעים וממקרים מיצה"ר רע מכל נשמר יהיה ובזה בעילוג ואפי' לחוד
בוצינא רי"ט, דף פנחס פ' הקדוש מזוהר כנודע הרוחני בעוה"ב וגם החומרי,

אבתריה. דהוו דרין בכל חכמתיה דנהיר שלקדישא תורה אור הגואל ביאת עד
ללמוד מאד אדם כל יתחזק כן על ישראל. נפשות להחיות רב באור מאיר רשב"י
בהון ופורקנא חדוא שיגרום כדי יום בכל דפים ה' הפחות לכל הקדוש זוהר

רצון יהי כן אמן ותתא מפידהייץ)."לעילא זיע"א שווארץ אהרן ב"ר מאיר הר"ד .(צוואת
יום בכל התפילה מתיקונים.""ואחר או הקדוש מזוהר מאמר יאמר (סדרוכו'

אהרן) בית בספר .היום
בספר או במשניות, גירסא שיעור אחר לשכיבה סמוך בתורה לעסוק "יזהר

אותו." תנצור בשכבו למד אשר התורה קדושת אשר הק' ח')הזוהר סימן שמיר .(צפורן
חיין ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מאן כל

אורייתא להון ויהב בהון אתרעי הוא ברוך דקודשא דישראל חולקיהון "זכאה
ד דאתי לעלמא וחיין עלמא להאי חיין נש בר אחיד דביה דחיי אילנא כלדקשוט

חיין ליה אית ביה ואחיד באורייתא דאשתדל מיליןמאן דשביק מאן וכל
חיין מילי וכל חיין, דהוא בגין מחיין מתפרש כאלו מאורייתא ואתפרש דאורייתא

הקדוש. הזוהר לשון כאן עד למוצאיהם" הם חיים "כי דכתיב הוא הדא
זוכים הכל אין שהרי והוא אחר חידוש הוא וכו' דשביק מאן כל הרמ"ז ומפרש

חכמים, להיות עליהם נגזר שלא מי יעשו ומה וכו' תורה של אמרלכתרה לזה
לחוד בפטפוט גם התורה כח גדול כי בעלמא לגרוס אחד תיקונים ב' להם שיש

זכות לו יש בלגלוג שביקואפילו אלא כן עושה שאינו מי כי אמר זה וכנגד וכו' ,
שיעשה אע"פ פירוש מתמן, ומתפרש כאילת וכו' דייקא מילי דאורייתא, מילי



הזוהר תעאתהילות
וכו' טובים. בעלמאמעשים וגירסא בקריאה לבד המלות חיין, מלוי זהוכל למה

בחכמת ידע לא כי אף בסגולתו מועיל רפואה משקה ששותה לחולה דומה
הזוהר)הרפואה." לפירוש קמח: דף .(רמ"ז

ידיעה בלא אפילו ניסים לעשות בו כח יש הקדוש, בזוהר הקורא כל
ומפרש כהוגה הוא הרי ובגימגום לבד בקריאה אפי' וכו' דאשתדל מאן "וכל

השם ידיעהאת בלא אפילו ניסים לעשות בו כח שיששיש בגמרא שכתוב וכמו ,
בעולם רעים וממקרים הרע מיצר רע מכל נשמר שיהיה זה וכל להגן, בפסוקים כח

הרוחני הבא בעולם וגם החומרי הלאהזה הרוחניות סוד ידע לא שהוא גם כי
עליו להסך קעח:)."יתעורר דף .(רמ"ז

הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע אם
דמלכא היכלא מבני

בגירסא הזוהר לימוד כי הקבלה, שלומד למי השכר וגודל החיוב יודע "ממנו
יעשה אחד מאמר פירוש ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל עולמות, בונה בעלמא
צורך ואין תמימה, שנה הפשט בלימוד יעשה שלא מה אחת בשעה למעלה תיקון

זלה"ה, האר"י הקדוש גבורת מפי המפורשים לזה בראיות ודאילהאריך אלא
שקול כי הקבלה בלימוד אחד ביום מעטרו אין אם כלום אינו השנה כל לימודו

כולם כנגד ישתדלוןהוא אם הא מיניה דוק בהון, ישתדלון דלא וגרים שאמרו, וזה ,
למעלה, פירות עושה כולה תורתו לשנה יום אפילו יכולתו כפי אחד כל וכלבהון

הבא עולם בן שהוא בו מובטח אז לילה בכל אחת שעה לה' עת קובע אם שכן
ודי דרקיעא במלכותא היושבים המלך פני מרואי ויהיה דמלכא היכלא מבני

והשכל בינה ה' שחננו למי זו ס')".בהערה אות מ"ג תיקון מלך .(כסא
בשקידה והתיקונים הזוהר בדברי ללמוד עצמכם תרגילו ואחי בני כן "על
טעם טעם ולא מימיו מאורות ראה לא מדבש מתוקים הזוהר אור ראה שלא ומי

סגולההתורה השפתים מן בעלמא אמירה אפילו ומזככה. הנפש מטהר שהוא ועוד ,
וסיג פגם מכל ממש הנפש תיקוני שהם התיקונים ספר ובפרט מאד הנפש ותיקון

ז"ל)וחולאת." מקאמארמנא עדן עצי ספר .(בהקדמת
מאד. מאד מסוגל הזוהר ספר שכל נעשהוד"ודע הזוהר לימוד ידי שעל ע

מאד מעורר הזוהר של והלשון הקדושה. התורה של לימודים מיני לכל חשק
יתברך השם ק"ח)."לעבודת הר"ן .(שיחות



הזוהר תהילות תעב
ט פרק

אבלנא) לנגדו, לתבלין בנגלה תורה די והיה כך, כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם
בנסתר. גם להתחזק וצריכים יותר, מתגבר הרע היצר הגאולה קודם עתה

ז"ל מאלכסנדר העניך ר' להרה"ק לו אמר ז"ל מפרשיסחא בונם ר' הק' הרב
ובין בה דעסיק בעידנא בין ותורה לומדים, מקום שהיא פראג עיר על לי חידוש
אחורנית ליום מיום היהדות שם ירוד ואיך ומצלי מגני בה עסיק דלא בעידנא

הנגלית בתורה די היה דמקודם הוא הענין אכן דמשיחארח"ל בעקבתא עתה אבל
מתחזק הוא שכבה וקודם דולק נר רואים שאנו כמו הנסתר תורת גם להיות צריך
והיה כך כל מתגבר הרע היצר היה לא מקודם כן כמו יותר עולה ושלהבת ביותר
יותר מתגבר הרע היצר הגאולה קודם עתה אבל לנגדו לתבלין בנגלה תורה די

בנסתר גם להתחזק נ"ז).וצריכים דף שמחה (תורת
זמןנב) קודם שעה חצי ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל זלה"ה האר"י מרן כתבי זוהר

התפלה
בלי הוא ברוך המקום לפני חביב הוא חצות תיקון שאמירת הנעים אחי דע
ועל השכינה גלות על גדולות בבכיות לבבו אמיתיות כפי אחד כל והוא שיעור
יותר יום בכל מתגברים הרשעים והחיצונים דייקא הקדושים ישראל ודחקות צער
כך ואחר ביתם אנשי בפרנסת הקדושים ישראל לבני המצערים הם והם ויותר

גמרא משניות ותהלים ותשבחות האר"ישירות מרן כתבי זוהר מדרש זלה"האו
התפלה זמן קודם שעה חצי עד זאת ונמשך ויכולתו ונשמתו כחו לפי אחד כל והוא

זו שעה פיובחצי ועל דייקא הקודש רוח פי על שנתיסדו מוסר בספרי יעיין
אמת שהואהקדמת אפילו לבבו ישות מתוך להתפלל יעמוד שלא כדי וזהו

הרע היצר מצד חלק בו יש שבעולם ישות עניני כל התפלה קודם כי חוץדקדושה
מצוה של צריךמשמחה התפלה בתוך הדין הוא וכן לברכה זכרונם רבותנו כדברי

ולקיים אחדלחזק כל והוא דקדושה לבבו בשמחת יתברך השם בדרכי לבו ויגבה
דקדושה גופו ומזג נשמתו כח מקאמרנא).כפי צבי אליעזר מרבי כללים - צדיקים (הנהגות

התפילהנג) קודם הקדוש זוהר ללמוד
או כן גם לימוד איזה התפלה אחר ללמוד ישראל בר שצריך מרבותי קבלתי
כלל הקדוש זוהר אז ילמוד ולא הקדושה גמרא דפין ב' או אחד דף או מדרש

התפלהכי קודם הוא דייקא הזוהר לימודזמן כי זאת יבין דקדושה והמשכיל
כי יכעוס שלא בביתו ובפרט רעות ממדות האדם את מונע התפלה גמר אחר
להתגבר הקליפות יכולין אז לעיל כנתבאר אמיתי בלב הקדוש ישראל בר כשמתפלל
עוד ולא ממדריגתו אותו להפיל כדי זרה אש לו להביא קנאה להם יש כי עליו



הזוהר תעגתהילות
ומדרכים ממחשבות היום כל אותו לשמור הנפש תיקון הוא הזה שלימוד
לאחוז יכול לזה גמור השלימות בתיקון עוד אין כשהוא הוא זה וכל מקולקלים
לו אין אז גדול בשלימות השלם בתיקון הוא אם אבל זרה אש התפלה אחר בו
אינו הוא ואם גדול בשלימות שתהיה זו מתפלה מיירי הזה ותיקון מזה פחד שום

דקדושה. למשכיל כנודע ח"ו זרה אש בו נאחז אז גדול -בשלימות צדיקים (הנהגות
מקאמרנא) צבי אליעזר מרבי כללים

בזוהרנד) ענין איזה ללמוד התפלה קודם
ו דאפשר מה כל בדבור למעט התפלה אוקודם בזוהר ענין איזה ללמוד

חדש. זוהר או מקארלין)תיקונים אהרן מרבי היום סדר - צדיקים (הנהגות
בישאנה) מילי כל מונע ריקניא אליבא הקדוש זוהר דף

ריקניא אליבא הקדוש זוהר לבבךדף ישיאך פן והשמר בישא מילי כל מונע
שפירשתי מה ידוע כי בזה וכיוצא בהו"ת לעסוק עליך שמוטל מחמת מזה, לחדול
דמיתי פעמים והרבה כנגדך אחרים הרבה בטלים לך יש התורה מן בטלת אם
השמים ומן אחר לזמן הנ"ל לימוד ודחיתי עיון בשיעור עתה לעסוק יותר שטוב

התפלה. קודם אחרים ביטולים לי גרינוואלדנזדמנו משה מרבי ישרות הנהגות - צדיקים (הנהגות
הבושם) ערוגת בעל מחוסט

הזוהר ספר ילמוד הבוקר ברוך.באשמורת שלמה מרבי האדם ודרך הנהגות - צדיקים (הנהגות
מבודאפעסט)

החשךנו) במקום שמאיר הארה מלשון הוא זוהר
ביד והבחירה היעוצה עצה לזה יש וכו'. האבן לב שנעשה הוא הלב "טמטום

וכו', ליה שמבטלין ידי על זוהרהאדם כי הזוהר ספר ללמוד לזה, היעוצה ועצה
החשך במקום שמאיר הארה מלשון בזההוא יהיה הלימוד שאר ובנידון וכו' .

מביןהאופן שאינו אף הקדוש בזוהר למודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
סגולה הוא הכי אפילו מבין שאינו לו איכפת מה קדש)."כי אמרי שערים מאה .(ספר

הכפוריםנז) יום עד אלול מר"ח התיקונים בספר ללמוד הקדמונים, תקנת
עדות בנו העיד העד כאשר זה, לימוד וארוכה מרפא זה, הוא ארכ"ן "כמה
הזוהר בלימוד הרגיל שכל אמונה, עדי"ו ויהי זיע"א האר"י הקדוש הרב נאמנה,
באי"ם או"ר כבן נשמה רוח נפש את מזכך בבינה, חלק לו שאין פי על אף הקדוש
ליה. שקי"ד באיתנ"ה תעל"ה ליה, דאהניא היינו התיקונים בספר ובפרט לבינה,

הכפורים יום עד אלול מר"ח התיקונים בספר ללמוד הקדמונים, לבררותקנת
בורר, זה בפ' ברורי"ן עדי בא זה בלימוד לפר"ר, התינוק שדרך פסולת מתוך אוכל
ועליהם בעם, המתנדבים הלב בנדבות זרעם, ועל עליהם היהודים וקבלו וקימו



הזוהר תהילות תעד
לשעורי"ן ירדו אז ביומו יום דבר ללמוד חובה, ושעוראקבענום זוטא שעורא

זי"ע)."רבה פרחי יצחק כהר"ר ליוורנו דפוס תקונים הדפוס לבית המביא הרב הקדמת .(מתוך
יוםנח) בכל ילמוד הזוהר יבין שלא מי אף

כי מה דבר יום בכל ילמוד הזוהר יבין שלא מי לנשמהאף מסוגל הוא .הלשון
מבודאפעסט) ברוך שלמה מרבי האדם ודרך הנהגות - צדיקים (הנהגות

אותונט) תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת בכל
לנשמה תיקון שהוא משניות תנ"ך יום בכל ללמוד דהיינו לתורה עתים לקבוע

האריז"לוזוהר של שמע וקריאת השינה קודם יעקב ועין ערוך בשעריושלחן (כמבואר
המקוהציון) מן וטהרה קדושה עליו לקבל בכדי פעמים ט' לטבול במקוה ולילך

והבן. מטשערנאביל)העליונה מרדכי מרבי הדרכות - צדיקים (הנהגות
לנשמה. תיקון שהוא משניות תנ"ך דהיינו לתורה עתים יקבע התפלה ואחר
לומר וגם וזוהר. דעה יורה ערוך ושלחן חיים אורח ערוך שלחן לימוד כך ואחר
עריצים לזמר מלשון היא וזמירות ישראל. זמירות נעים שהוא תהלים יום בכל
אדם. בני עונות מחמת שנעשו והמסכים והדינים הקליפות כל ומכרית מזמר שבזה

אותו תופס הוא ברוך הקדוש כאלו בעיניו ידמה ורגע עת אחרובכל ישוב שלא
וה השפילות גדולהתאוותו אימה עליו ויפול בבגדים תפסו הכתוב כמאמר זרות.

מטשערנאביל)ויראה. מרדכי מרבי הדרכות - צדיקים (הנהגות
ה'ס) בתורת כסדרן שיעורין לבטל לא

תורה דהיינו ה', בתורת כסדרן שיעורין לבטל שלא נדר בלי עצמנו על קבלנו
יום בכל זה מוסר, מדרש, גמרא, משניות, קבלה, שאר או זוהר כתובים, נביאים
לקמן יתבאר כאשר ערוך שלחן גם אומץ להוסיף יעזרנו יתברך והשם עדכ"ש,

פוסקים. מדינאב)ושאר אלימלך צבי מרבי ואזוהרות הנהגות - צדיקים (הנהגות
הקדושסא) בזוהר תמידי לימוד

והתורות, המשפטים החוקים הברית, דברי החבריםאלה עליהם קבלו אשר
נעשו כי כולם, קו"ש, יחוד לשם עליהם לקיים החתום, על באו אשר הקדושים,

ה', עבודת הזאת העבודה את לעבוד אחד, כאיש להיות מהםכולם אחד להחשב
עליהם: קבלו אשר וזה הזאת, העבודה לכל ככולם,

הזה, הקדוש התלמוד בבית יפסיק, לא אשר תמידי לימוד לקבוע ראשונה,
הבוקר, תפלת מאחר זה, אחר זה חלקו מהם איש כל ללמוד הקדוש, הזוהר בספר
הזה בלימוד התנו אשר התנאים לפי תמיד, הימים כל ערב, מנחת תפלת עת ועד

ה' לרמח"ל).לפני הישיבה (תקנות



הזוהר תעהתהילות
אורה.סב) ושערי זוהר יום בכל עלללמוד מסלאנט זונדל יוסף מרבי פרטיות הנהגות - צדיקים (הנהגות

הגר"א) פי
הלוי להר"א ז"ל מורי אמר דרךוכן בזוהר שילמוד השגה, לענין טובה עצה

בלב הזוהרבקיאות בספר ושיקרא יום, בכל עלים נ' או מ' בעיון שיעמיק בלי
רבים. ע"ב)פעמים י"א דף רוה"ק בשער ויטאל חיים (הרב

הזוהרסג) ללימוד חדש גילוי יום בכל
אחר. פירוש יום בכל לו יש הזוהר שספר זללה"ה מאא"ז אפרים,שמעתי מחנה (דגל

ב') טור פ"ד ע' בא, פרשת
מתיקונים. או הקדוש מזוהר מאמר יאמר וכו', יום בכל התפילה היוםאחר (סדר

אהרן) בית ספר מקארלין, אהרן ר' הרב הרה"ק שכתב ואזוהרות
לא כי אף יום בכל הקדוש זוהר אמירת זצוקלה"ה: מקאברין מהר"מ אמר

הנשמה. מזכך הקדוש זוהר אמירת זה כל עם אומר הוא מה לישרים)ידע (אור
לשכיבה סמוך בתורה לעסוק אויזהר במשניות גירסא שיעור בספראיזה

הקדוש אותו.זוהר תנצור בשכלו למד אשר התורה קדושת ח')אשר סימן שמיר (צפורן
הרבה. זוהר וללמוד תהלים הרבה לומר הזהיר אחת ר"פפעם מהרה"ק פנחס, (מדרש

ב) אות יז, מקוריץ,
אמר, הגיאותעוד מן שינצל מרבו ליהשביקש ואמר זה, על מאוד לו והפציר

רבו: לו השיב זוהר, לומד אני ליה ואמר זוהר, זוהר.שילמוד הרבה (מדרששילמוד
עג) אות לו, מקוריץ, ר"פ מהרה"ק פנחס,

הקדוש, בזוהר לימודו רוב יהי' גדול, עסק בעל שהוא יוםמי בכל קבוע עת
צפור. קן במאמר הזוהר בספר ובפרט מוסר, ספרי התניא)ללמוד בעל - הזקן .(אדמו"ר

מעט,יל זוהר יום בכל זוהרמוד היום כל דף.ובשבת תצא פרשת הזקן אדמו"ר (מאמרי
תתל"א)

וספר חכמה ראשית כמו מוסר ספרי ללמוד יום בכל קבוע עת שיהיה והעיקר
תם לרבינו הזוהרהישר בספר 40).ובפרט ע' שערים (מאה

י פרק
לפרנסהסד) מסוגל יום בכל זוהר אמירת

אחד לאדם אמר פרנסהעוד לו ויהיה ויום יום בכל זוהר פנחס.שיאמר (מדרש
מ"ג) אות ע"א ל"ו דף

לפרנסה יוםסגולה בכל זוהר לומר המים)- ובארות פנחס .(מדרש



הזוהר תהילות תעו
התורהסה) לימוד ותאוות הנפש לטהרת מועיל השכם בבוקר הזוהר אמירת או לימוד

מאוד בניי תזוהרו כן גם זה לומרללמודובכלל פנים כל על או יום, בכל
השכם ריקנאבבוקר הק'אליבא זוהר הנפש,שיעור לטהרת מאוד מועיל זה ודבר

הלימוד תאות תשמעווגורר אם היקרים בניי אשריכם הקודש, עבודת בספר כנזכר
ג')בקולי. סימן האב (רחמי

הקדושסו) הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא תקיף כמה
נוהגים אנחנו בש"סוכן כרסנו ממלאים אנו ויום יום שבכל הקבלה בלימוד

בקבלה עוסקים אנו כך ואחר בש"סופוסקים, כרסו אדם שימלא עד להמתין כי ,
ואמת ודפח"ח בפרטיות. יום בכל הכוונה כרחך ועל חיי, כמה יודע מי ופוסקים,

התוס' כפי' יושק, ט'.)ושפתיים שם.(גיטין עיין ,
מזידיטשוב) מהרי"א ומעלתו(הגה"צ שיאו לשמים גדלה כך כל אם ורעיי, וכמהאחיי

הקדוש הזוהר ספר לימוד של רברבי אילנא דהאי חילא גזעותקיף בארץ ושורש ,
המר, הגלות מן חפשי רצוצים אוזןלשלח להאיר האדם לב יתלהב לא האיך

ספרי ושאר ובתיקונים בוזה"ק יום בכל קבוע שיעור לקבוע בלימודים לשמוע
הניצוץ)כו'.המקובלים שער הששי, שערי העבודה, ושורש (יסוד

הכפוריםסז) יום עד הזוהר ספר כל לגמור מכוונים
אלול חודש שמראש יום ארבעים מאותם יום בכל לומר נהיגי מעשה אנשי

הזוהר תיקוני הקדוש מספר דפים איזה כפורים יום אחר כלעד לגמור ומכוונים ,
זוהר התיקוני לימוד על מאוד שהלהיבו בספרים ועיין הכפורים. יום עד הספר
והתיקונים הקדוש הזוהר של הלשון מקום מכל מבין, שאינו ואף אלו. יום בארבעים

לנשמה. מאוד י"ז)מסוגל ס"ק תקפ"א סימן אפרים (מטה
השנה מראש ימים מ' מאותן יום בכל מעשה ואנשי חסידים כן גם נהגו כבר

הזוהר, תיקוני הקדוש בספר הכיפורים יום אלועד הקדושים בימים לימוד כי
בב"א הגאולה לקרב וסגולתו והנשמה, הגוף .מטהר

כ"ג)סח) ס"ק שם אפרים למטה המטה זוהר(קצה דפין ה' לאמר תשובה לבעל תיקון
וה הגוף שמטהר יום, בכל תיקונים נשמהאו

ותיקון גדולה תועלת והוא יום, בכל זוהר דפים חמש ללמוד עצמו לקבוע ראוי
רעות, ותאות רעות מדות קוצים, ולכלות ולתקנה, ולזככה להאירה לנפש גדול

הנפש. של ופשעים לחטאים ותיקון מרפא והוא ה', בנועם מרןלזכות נתן וכן
יום בכל תיקונים או זוהר דפים חמש שיאמר תשובה לבעל תיקון וכן1האריז"ל ,

צבי. מוהר"ר הקדוש דודי ורבי מורי נהג
ובחז"ל".‡. בתורה הנפש "תורת מח"ס שבח, יעקב מע"ה מכתב



הזוהר תעזתהילות

לפ"ק. תש"ע זצ"ל מצאנז האדמו"ר מרן כ"ק של דהילולא יומא תמוז, ט' ב' יֹום
שנה. ועשרים מאה עד שיחיו העולמי הקדוש הזהר מפעל חברי לכבוד

ששלחתם לאחר כסף. אין חנם הקדוש הזהר הפצת של הרבים זכוי על לכם מודה הנני
מפוארת בהוצאה החשובים הספרים וגם מדרש לבתי לחלוקה החדשים כרכים הששה אלי

היומי דף זוהר תיקוני כיס]ומנוקדת, פורמט חלקים יום[ב' ללמוד עמודים 354 ל המחולק
השנה. בכל יום

ורבים לתאר, אפשר שאי מאוד ועצומה גדולה הייתה הכנסת בבית המתפללים שמחת
הזוהר את מעולם למדו שלא אלו שגם וב"ה הזה, הקדוש בלימוד שותפים להיות ביקשו

ליטאים]הקדוש הזוהר[ואפילו שבאור הנפלאים המאמרים את שקראו אחרי כרכי, בתוך (הנספח
המחולק) ישראלהזוהר גדולי ועוד זצ"ל, איש והחזון חיים והחפץ מווילנא הגאון שכתבו ממה

הקדוש. הזוהר בספרי ללמוד התחילו זי"ע,
הבן דברי את שפרסמתם במה ובפרט זכותכם, וגדולה יולדתכם ואשרי חלקכם, אשרי
הגאולה את מקרבים אתם שבזה זי"ע, שרעבי מרדכי רבי ומורינו מלך, והכסא חי, איש

ישראל. עם על ומגינים
וסיפרו: במרוקו, שגרו שליט"א הצדיקים מהורי ששמעתי נפלא דבר לעורר רציתי אגב
לומד היה פנאי לו שהיה רגע ובכל הקדוש, הזוהר את ובחנותו בחיקו לו היה חנווני שכל
ההילולא יום זצ"ל אנקאווה רפאל רבי הצה"ק שהנהיג מנהג היה שכך הקדוש, בזוהר ומעיין
על חידושים ותימא: חדד הם: מספריו וחלק מרוקו, סאלי אזור: אב, מנחם ד' הוא: שלו
"פעמוני הספר של שני חלק ורמון: פעמון משפט, חושן על נימוקים זהב: פעמוני הש"ס.

מרוקו. רבני כראש וכיהן ועוד. ראם, תועפות שו"ת. ראם: קרני זהב".
הדיינים וראש נשיא להיות נבחר הזמן ובמשך סאלי רבני לראש נבחר הוא בתחילה

סאלי. בעיר מנוחתו ומקום תר"צ בשנת נפטר מרוקו, ארץ בכל
את להמשיך שעות לכמה היהודים כל נשארים היו קודש שבת במוצאי מתקנותיו:
מימות אלף פי שווה בשבת הקדוש זוהר שלימוד איש מהבן כידוע כי הקדוש, בזוהר השבת

הספרדים. חכמי כל אצל ידוע וכך החול,
מרוקו. יהודי של הכנסת בתי בכל ישראל בארץ היום גם נוהגים וכך

אכתוב לכן זה, את מרגיש כבר אחד שכל כמו ממש, הגאולה זמן הוא שכעת ובפרט
שאמר שליט"א, עמר שלמה משה הרב הצדיק הגאון לציון הראשון מהרב ששמעתי מה

הצדיק הגאון על אליהובהספידו מרדכי מדבררבי היה איתו, שדיבר פעם שבכל זצ"ל,
הגאולה. בעניני הסוד תורת על הרבה ופירש דיבר שליט"א, עמר והרב הגאולה, על רק

הבן כדרך הסוד, תורת לימוד על הרבה עורר זצ"ל אליהו מרדכי רבי שהגה"צ וכידוע
זצ"ל. חי איש

זי"ע חי איש הבן דברי בפומא, מרגלא בישעיה(בדרושים)והיה הפסוק: ז)על נב (פרק
מלך לצּיֹון אמר יׁשּועה מׁשמיע טֹוב מבּׂשר ׁשלֹום מׁשמיע מבּׂשר רגלי ההרים על ּנאוּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ"מה
רּננּו "ּפצחּו צּיֹון". יהוה ּבׁשּוב יראּו ּבעין עין ּכי ירּננּו יחּדו קֹול נׂשאּו צפיך "קֹול ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֹֹאלהיך,
כאשר קֹול נׂשאּו צפיך קֹול כך וביאר ירּוׁשלם". ּגאל עּמֹו יהוה נחם ּכי ירּוׁשלם חרבֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָָֹֹיחּדו



הזוהר תהילות תעח
ל"א)סט) סי' א' אות התורה שביל מקאמארנא, למהרי"א מצותיך זיע"א(נתיב טוב שם הבעל

זוהר תיקוני ללמוד מעורר
נ"י הכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון הרב המובהק תלמידי לך רושם הנני

עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון קטן נייר על וכו'בקצרה ורבי ממורי קבלתי
יום.(הבעש"ט) בכל השנה בכל ילמד תיקונים טוב), שם (כתר

תישןע) ואז הקדוש, הזוהר מתיקוני אחד מאמר ממש, השינה קודם לילה בכל ללמוד
תירא ובל בטח

אתך, אלוקים ויהי אחדאיעצך מאמר תלמוד ממש השינה קודם לילה בכל
תירא ובל בטח תישן ואז הקדוש הזוהר אהבתומתיקוני בלבנו יטע והשי"ת .

רצון. יהי כן אמן דוקא, ויראתו
ממעזבוז. שם בעל אליעזר במוהר"ר ישראל מורו טוב)מנאי שם (כתר

כרסועא) שימלא עד להמתין ואין – הקבלה חכמת ללמוד צריכים בפרטיות יום בכל
חיי כמה יודע מי כי ופוסקים, בש"ס

ל'.)אחז"ל שליש(קידושין במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם
ביומי, אמרינן כי ומתרץ: חיי? כמה איניש ידע וכי בגמרא: שם והקשה בתלמוד.
ישראל שבאחדות אומרת זאת ירּננּו, שיחּדו לזכור צריך הגאולה על וצועקים מכריזים ְְֵַַָכולם

שלימה. הגאולה את נביא -
לפני זצ"ל, חזן ציון בן רבי הצדיק הרב לתלמידו אמר חי איש הבן שמרן סיפר: וכן
במלחמת הווה וכך ויוושע, אותו יזכיר לעזרה שיצטרך פעם שבכל ישראל, לארץ שעלה
את לעזוב מוכרח היה יוסף פורת מישיבת פרידתו אחרי העתיקה העיר כשנפלה השחרור
נזכר זאת בראותו להריגה, ומוכן דרוך נשק עם ירדני ערבי לקראתו בא ובדרך המקום,

אמר: ומיד חי איש הבן אתהבהבטחת היכן חיים יוסף שלרבינו הנשק יבש רגע באותו ?
ניצל. וכך בו, לירות יכל ולא המקובלהערבי, הרה"צ על באריכות יותר אכתוב בל"נ הבא במכתב (ובע"ה

מ זצ"ל)רבי אליהו .רדכי
" : הזוה"ק בדברי ברחמי"ונסיים גלותא מן יפקון דא .בספרא

בעדכם תגן הרבים וזכות ובנעימים, בטוב שנותיכם ימלא הוא ברוך שהקדוש רצון יהי
כל ובעד הקדוש, הזוהר מפעל חברי קדישא החבורא כל ובעד והתורמים, הנדבנים ובעד
ישראל, כלל את ומצילים גדול, כה זכות להם שיש ואתר, אתר בכל די והמחלקים המפיצים
בעדינו להגן יכולה הרשב"י זכות ורק יום, ילד מה יודע איתנו שאין כזאת בעת בפרט
בימינו במהרה השלמה הגאולה תבוא שבקרוב אנו מובטחים ובודאי חיליה, דרב ולהצילנו,

ועד סלה נצח אמן
החתום: על

שמש בית ס"ט, שבח יעקב ע"ה
שמש בית רמת 30/2 הירקון שדרות רח'



הזוהר תעטתהילות
כתוב, שם ובתוספר תלמוד. ימים ב' משנה, ימים ב' מקרא, ימים ב' שם: ופירש"י

" לפרש לי' נראה ולכן חיי. כמה ידע מי למיפרך איכא דאכתי נהירא, ",ליומידלא
ישלש. עצמו ויום יום ויוםשבכל יום שבכל הקבלה בלימוד נוהגים אנחנו וכן

בקבלה עוסקים אנו כך ואחר ופוסקים, בש"ס כרסנו ממלאים להמתיןאנו כי ,
בכל הכוונה כרחך ועל חיי, כמה יודע מי ופוסקים, בש"ס כרסו אדם שימלא עד

התוספות כפירש יושק, ושפתיים ואמת חן חכם פי ודברי בפרטיות. ט'.)יום ,(גיטין
שם. מזידיטשוב)עיין מהרי"א (הגה"צ

יא פרק
שנהעב) שלושים במשך ישראל, לארץ שבא שמאז אמר, ע"ה בנדר יצחק לוי רבי הרה"צ

פעמים משלושים למעלה הזוהר את לעבור הספיק
המערכת: הוא[הערת ב"אשר אחד כל יום ל354 המחולק היומי זוהר בלימוד

ביום] דקות 12 של בלימוד שנה כל הזוהר את לסיים יכול .שם",
כגון אחד, חלק למד יום ובכל חלקים, לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק היה
לומד והיה החלקים, לשבע מחלק היה זוהר, דפים עשרים בה שיש בפרשה
יותר מעט לומד היה בלבד, דפים ארבע של פרשה ואילו ליום, דפים כשלושה

ליום זוהר מעמוד
במשךהרה"ח ישראל לארץ שבא שמאז פעם, לי אמר ע"ה בנדר יצחק לוי ר'

פעמים! משלושים למעלה הזוהר את לעבור הספיק שנה, שמדישלושים היות
– הקפדני וסדרו שבו, הדעת הישוב בגודל הזוהר. כל את מסיים היה בשנה שנה
את בשבוע שבוע מדי לסיים שיוכל כזה, באופן הזוהר לימוד את לעצמו סידר

הזו, הפרשה של חלקיהזוהר לשבעה פרשה כל לעצמו מחלק יוםוהיה ובכל ם,
לשבע מחלק היה זוהר, דפים עשרים בה שיש בפרשה כגון אחד, חלק למד
בלבד, דפים ארבע של פרשה ואילו ליום, דפים כשלושה לומד והיה החלקים,

ליום. זוהר מעמוד יותר מעט לומד המערכת:היה המחולק[הערת היומי זוהר בלימוד
ביום] דקות 12 של בלימוד שנה כל הזוהר את לסיים יכול אחד כל יום .ל354

ועלעג) הזוהר כל על לעבור זוכים ספורות שנים במשך אזי אחד, דף יום כל כשלומדים
חדש והזוהר זוהר תיקוני

בחוש כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים יראת הרבה באדם מחדיר אלוזה ואף
שעל שמע קריאת לפני כגון זוהר, של אחד דף לפחות יום מדי ללמוד לקבוע צריכים זאת בכל כך, כל סדר בעלי שאינם

כזה, ובאופן אחר. מסויים בזמן או ספורותהמיטה, שנים במשך אזי אחד, דף יום כל כשלומדים
חדש והזוהר זוהר תיקוני ועל הזוהר כל על לעבור עניניםזוכים הרבה ויש ,



הזוהר תהילות תפ
כך, ואחר היהדות. את המאירים שבהם, אגדה בדברי ובפרט מעט, בהם שמבינים
יראת הרבה באדם מחדיר וזה יותר. מעט להבין זוכים שניה, פעם כשלומדים

בחוש. כנראה מיוחד, ובזיו בנועם שמים
מ"ב)והחיד"א אות ב' סימן באצבע וז"ל:(מורה כלכתב על מרומם הזוהר לימוד "כי

לנשמה..." גדול תיקון והוא קאמר... מאי ידע לא בשגם מוהר"ןלימוד ורבינו
כתב התורהזיע"א של לימודים מיני לכל חשק נעשה הזוהר לימוד ידי "שעל
ק"ח)הקדושה" אות הר"ן הזוהר(שיחות ש"לימוד שם וכתב מבין, שאינו הגם היינו

עיי"ש. מאד" מאוד ימימסוגל במשך התורה כל את לגמור שיוכל בטוח שאינו מי לכל כדאי פנים כל על
הש"ס את באמירה לעבור לימודיו, כל מלבד יום, בכל שעה חצי הפחות לכל זמן לקבוע זאת, להבטיח יוכל ומי חייו,
הוא בריך בקודשא אחיד באורייתא דאחיד ומאן מדרשים. תיקונים זוהר, מכילתא, תוספתא, ספרי, ספרא ירושלמי, בבלי,

וי"ג) י"ב י' בסעיפים ב' (פרק תורה תלמוד הלכות הרב בשו"ע להלכה(ועיין היטב זה ענין מתבאר שם
ולמעשה).

לנפשעד) מסוגל הלשון כי קאמר, מאי מבין שאינו אף הזוהר ללמוד
אב רחמי לימוד)ובספר בתורה(ערך ידו השיגה ולא זכה שלא "מי וז"ל: כתב

בכל שילמוד בעיון, ללמוד צלולה דעתו ואין ודאגות בעסקיו מאד שטרוד מי או
בעלמא, באמירה משניות ופרק גמרא דף מאייום מבין שאינו אף הזוהר כשלומד

בלבו, קצת פנים כל על שישאר ספק ובלתי לנפש, מסוגל הלשון כי ואניקאמר,
הש"ס סדר שנה בכל גומר והיה בלימוד יד לו היה שלא אחד סנדלר הכרתי

בעלמא הגדוליםבאמירה כאחד פניו על אלקים צלם שאמרוהיה וכמו עכ"ל. ..."
ע"ג)רבינו ח"ב קודש שרפי את(שיח שגומרים עד הפנים על אלקים צלם שורה שאין
שליט"א)הש"ס. שכטר מאיר יעקב רבי מהגה"צ אמרים (לקט

-עה) קאמר מאי ידע דלא אע"ג יום בכל מהזוהר דפים ה' ללמוד תשובה לבעל תיקון
לימוד כח כי ומקרא, ותלמוד המשנה מלימוד יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד

למשנה אם למקרא אם התורה מכל הזוהר
כתב כן וכו' למלך" ה' "והיה ויאמר לשבח עלינו אחר עד התפלין יסיר לא
קדושות ד' אחר עד יחלוץ לא וכתבו רמ"א על השיגו ומ"א טו"ז ומיהו רמ"א
קדישים, וג' לציון, ובא וקדושת עשרה, שמונה וקדושת היוצר וקדושת ברכו והם

רבה אליה כתב כן תתקבל. קדיש אחר עד כ"ד)דהיינו ס"ק נ"ו לעשות(סימן והנהיג
רמ"א כ"כדברי סימן מח"ב וכ"כ חיים מקור יו"ד)(וכ"כ ס"ק כ"ו ובסימן התפיליןה לחלוץ דאין וכתב

הממעיט ואחד המרבה אחד בהם שילמוד חלקיעד לקנות האדם יזכה לא כי
ויותר תם רבינו של בתפילין וביותר בתפילין שילמוד עד ונשמה רוח נפש הנשמה
תיקון הוא הזוהר שלימוד ז"ל האר"י גורי כתבו שכן הקדוש בזוהר ללמוד טוב



הזוהר תפאתהילות
ולקדשה, הנשמה להאיר נתןגדול ז"ל דפיםוהרב ה' ללמוד תשובה לבעל תיקון

קאמר מאי ידע דלא גב על אף יום בכל להאירמהזוהר היללא היא זו דקריאתה
כי ונראה ולתקנה. הנפש מלימודעל יותר זו סגולה בו יש דווקא הזוהר לימוד

ומקרא ותלמוד למקראהמשנה אם התורה מכל הזוהר לימוד כח כי פלא והוא
למשנה. ע"ב)אם די"ג הבי"ת מערכת (ח"ב הגדולים בשם כתב איןועוד כי דע אמרתי ואני וז"ל:

לשמה יהיו אם ובפרט מרומים הוא ורם נשא הקדושה התורה לימוד כל כי ספק
ואפילו הדודים ומייחד העולמות ומתקן מעלותיו בשמים בונה כי ודאי באמיתות
דיבר כאשר ביומו יום דבר הלכה משנה מקרא ללמוד גברא חובת דרזין מארי

ממנו וכמעשהו ז"ל האר"י שבמקראבקדשו היינו הזוהר לימוד גדל אשר אמנם
שמדבר הזוהר כן לא כלל סוד שהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם ותלמוד ומשנה

בפירוש תורה התורהבסתרי רזי בעמקי דבריו כלל דרך יבין שלא הקורא פתי ואין
דבצד ואע"ג הנפש ומאירין מזהירין ה"ן לבוש בלי גלויים התורה סתרי להיות ולכן
הדברים תוכן ולידע בעצם עליון סתר להבין היינו מאד סתומים הזוהר דברי מה
חכם פי על אם כי הדברים יובנו ולא רבה צריכים דודאי מתכונתן ועל בוריין על

עילאין(מפה)גדול רזין כוונתן ניכר בכללות בהם שמבין המקבל והדבריםלאוזן
למעלה עליונים בשרשיהם רושם וכו'.עושים

הקדושעו) הזוהר בספר לקרוא עצמם ירגילו לבחורים גם
טוב' ועשה מרע ל'סור מהרצ"א בהוספות גם ז')וראה דף ט' בידינו(אות שמקובל

הנפש לזכך מסוגל הקדוש הזוהר לשון כן פי על אף יבין שלא מי עיי"ש.שגם
הקדוש, הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל הוא, התורה הואנתיב ומועיל וטוב

לבחורים. גם
הוא התורה נתיב ומועילבכלל וטוב הקדוש, הזוהר בספר לקרוא עצמו שירגיל

לבחורים גם מאדהוא משפיע הקדושה שלשונם הקדוש הזוהר מוסרי ובפרט ,
הקדוש הזוהר מוסרי רק ערוכים שבו ספר שיצא וכמדומני הנפש, על לטובה
הזוהר קטעי כל כי לישראל", ב"חוק הם מלוקטים כן וכמו בנקל, להבינם שאפשר

מוסריים. קטעים הינם שם אשר הקדוש
טוב ולכן האדם, נפש את לקדש מאד מועיל הקדוש הזוהר שלימוד וכידוע
להתיש זה לימוד בו שיפעל ספק וללא בהתלהבות, יום בכל דפים כמה בזה שיקרא

הרע, מאדיצרו לנשמה מועילה הקדוש הזוהר בספר הבנה ללא הגירסא גם כי
ומבינם בלשונו הזוהר מוסרי קורא כאשר שכן וכל הקדושים, בספרים כמבואר

מקאמרנא והרב מאד. שיועיל לא)בוודאי סימן א' התורה שביל מצוותיך", בענין(נתיב כותב
הזוהר: לימוד יוםמעלת בכל זוהר דפים 5 ללמוד עצמו לקבוע תועלתוראוי והוא ,

רעות, ותאוות רעות מידות קוצים ולכלות ולזככה, להאירה לנפש גדול ותיקון גדול



הזוהר תהילות תפב
נתן וכן ה', לנועם אולזכות זוהר דפין 5 שיאמר תשובה לבעל תיקון האר"י מרן

יום. בכל המוסר)תיקונים נתיב - עשר הששה הנתיב תשס"ה לוגאסי ישראל יעקב הרב לנתיבתי, (אור

יב פרק
קבלעז) ללמוד יתחיל בחיים החפץ בסוד: שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה החכם

חולים שהיו גדולים חכמים לתלמידי יעץ פעם שלא שמענו זצ"ל מרבינו
שזוכר זה בנושא וסיפר קבלה. וללמוד הח"ן בתורת לעסוק עצמם על שיקבלו

עם ביחד הלך פתייהבקטנותו יהודה מחו"רחכם אחד את לבקר זצ"ל ואביו זצ"ל
חליו, מיטת על כששכב בבגדד הוראה ומורה פוסק שהיה זצ"ל י. שלמה רבי בבל
מעט עמו והתעכב קטן פתק י. שלמה לרבי פתיה יהודה ח' הגיש לצאת כשעמדו
ענה בפתק? לו כתבת מה יהודה ח' את יצחק ח' אביו שאל שיצאו לאחר ויצא,

נגמר, שלו התיקון הפשט לימוד שמצד לו כתבתי יהודה, ח' בחייםלו חפץ ואם
קבלה ללמוד שיתחיל היההרי ולכן יומים, לאחר ונפטר רצה, לא שלמה רבי אך ,

ששמע ומי גדולים לכמה זו הצעה שהציע רבינו ואמר זו, עצה רבינו להם מייעץ
זצוק"ל)הבריא. דרזי שמואל חכם המקובל הגה"צ של לדמותו קוים שמואל" "זכר (קונטרס

ימיםעח) לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי על
חיים מרבה תורה ז')מרבה ב' המוחין(אבות דאורות דידוע בס"ד, לפרש נראה .

חיים ט')נקראים פרק כ"ט שער חיים אורות(עץ ממשיך שבה, הסוד בחלק תורה והלומד ,
בחלק גם שלומד דייקא, מרבה תורה, מרבה שאמרו וזה חיים. שנקראים המוחין

חיים. שנקראים המוחין אורות מרבה אז שבה, אחרי)הסוד הקדמת ב' שנה הלכות חי איש (בן
ולכל לחולים זי"ע פתייה יהודה רבי הוראת מובן זה ולפי המחבר: (הערת

ימים) יאריכו שבזכותה הסוד תורת ללמוד אחד
בעט) נשברו צילום מכונת 10 ש גדולות כה מניעות הם קבלה ספרי להדפיס המניעות

יפסיק? אני וגם המכה את קיבלתי גם - הרגל את שבר כך ואחר מקומות, 10
את לאור כשהוציא אירע כך נפש, במסירות הדבר כרוך היה אף פעמים ...
הלך הענין גמר לאחר זה, דבר שפתח מי היה לא אז שעד אלוקים צירופי הק"כ

ו הדפים, את לצלם גאולה לשכונת שישרבינו חנויות ל-10 קרוב שנכנס סיפר
ואף התקלקלה, המכונה הצילום באמצע שצילם חנות ובכל צילום, מכונות בהם

המשיך. עיכובים שראה פי על
כל מסיבה הנהג אך לכותל, לקחתו שיבוא לרכב רבינו חיכה לילה באותו
כשהגיע והנה רגלי, לכותל ללכת החליט כך רבינו משראה מלבוא, בושש שהיא
יכל שלא מאוד חזקה בצורה הריצפה על והחליק מעד שערים מאה לשכונת
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ללכת, אנשיםלהמשיך מב' וביקש רבינו התייאש לא העזים הכאבים למרות

ואחד מימין אחד בידיו סייעו אנשים אותם ואכן לכותל, להגיע לו שיעזרו
הרגל את שיחבשו חולים לקופת הלך התפילה לאחר ורק כשהגיעמשמאל, ,
שליט"א כדורי יצחק רבי הצדיק הגאון וראה הצהרים אחרי את[זצ"ל]לישיבה

בזה, מלעסוק שיפסיק וכדאי השמים מן רמז כאן יש אולי לו רמז החבושה, רגלו
" בפשטות רבינו לו יפסיק?ענה אני וגם המכה את קיבלתי ".גם

בתפילה: ה' לפני עמד הפסח, חג לפני יומיים אירע זה שדבר רבינו ואמר
וכדי פסח, לפני אנחנו ועתה לכבודך אלא עשיתי לכבודי לא עולם של ריבונו
ללכת צריך הפסח חג של ראשון טוב ביום לרגל לעלות וכן חמץ בדיקת לקיים
כבר למחרת שמיד וסיפר בריאות, רגליים צריך אני מדריגות, 150 ולעלות רגלי
שטיפל אח אותו רגיל, הלך כבר פסח בערב מכן לאחר ויומיים שיפור, הרגיש

שלך ברגל שקרה מה הגיוני לא זה לרבינו אמר חולים בקופת שמואל".בו "זכר (קונטרס
זצוק"ל) דרזי שמואל חכם המקובל הגה"צ של לדמותו .קוים

ולחסדפ) ולחן להצלחה, מסוגלת התפילה קודם לטוב, זכור הנביא אליהו פתח אמירת
ימים לאריכות סגולה ותפילה הקדוש הזוהר לימוד -

ימים אריכות מביא בכוונה שתפילה ברכותידוע במסכת ואמר(נד:)כדאיתא :
יהודה דבריםרב בהן]שלשה המאריך[המאריך אדם של ושנותיו ימיו מאריכין

רואים אנו וכן תפילהבתפלתו, זמן שדוחה כך כל גדולה הקדוש הזוהר שלימוד
ימים אריכות ומביא –

ישראל סגולות לה)בספר - לד – ל אותיות - תפילה ימלל,(אות מי תפילה: - ל :
תפילתו קודם לטוב, זכור הנביא אליהו פתיחת סגולות קול ישמיע אשרומי ,

מסוגלת גם והיא בביאורו, באורך אליהו כסא בספר עיין בנין, כל יסוד נמצא ממנה
דברים: ולחסדלכמה ולחן יאמר:להצלחה, ואחריה וגו'"וכו', חנה ,"ותתפלל

עוד וישנו ח"י. של ברכות תיבות כנגד תיבות, קי"ג בה ויש למאוד, עד המהוללת
שאין שאומרים. הפילוסופים סברת לשלול למאוד, עד נשגב לאמירתה אחד טעם

והבין. השלמות, להשיג כח אדם נפשו)ביד .(ימלט
תפילה: - כמולד ריקם, חוזרת תפילתו אין בדמעות, שמתפלל מי סגולה,

הקודש, בזוהר רכ"ג)שכתוב דף ויחי דתנינן,(פרשת והיינו לשונו: וזה דאושיד, נש בר כל
יכול ולא יתקרע, עונשא עליה דאתגזר גב על אף הוא, בריך קודשא קמיה דמעין

ביה לשלטא עונשא ב')וכו',ההוא עמוד רפ"ח בדף שם, ועוד שם. בכי(עיין חזקיהו "ויבך :
שם. עיין דמעין. קמיה דקיימא תרעא דלית גדול",

" ברכות: במסכת לברכה. זכרונם רבותינו אמרו חוץוכן ננעלו, השערים כל
ננעלו דלא דמעות שמותמשערי פרשת בזוהר אמרו וכן שם. עיין ב')", עמוד י"ב ,(דף
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שכתוב, אנוןוכמו עאלין דלא תרעא לך דלית בצלותיה, דמעין דאושיד מאן

שםדמעין ועוד שם. עיין א')וכו', עמוד כ' וצעיק(בדף ובכי דצלי, מאן האי רבנן, תנו .
הדרה לא ולעולם בלבא, דהיא שלמתא צלותא האי בשפוותה, למרחש יכול לא עד
גדולה אמר, ר"י ימיו. מכל אדם של דין גזר שקורע צעקה, גדולה אמרי ריקניא,
בעולם שמושלת צעקה, גדולה אומר, ר"י מעלה. של הדין מדת על שמושלת צעקה,
דכתיב: הבא, והעולם הזה העולם האדם נוחל צעקה בשביל הבא, ובעולם הזה

יצילם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל לשונו:ויצעקו כאן עד ."
תפילה - לילה "הביאה הפסוק: תפילה כל קודם לומר גדול וסוד סגולה .

מטעמים". לי ועשה המקובלים)ציד בשם תפילה, בסידור כתוב :(כך
לרבינו שראיתי מה טובא, לי דתמיה מלתא להזכיר פה אתי מקום והנה

ברכות במסכת אגדות, בחידושי לברכה, זכרונו ס"א)מהרש"א שם,(דף דאמרו .
המקום לפני מועטין אדם של דבריו יהיו וכו'.לעולם

מדת האדם על יבוא אם דגם לומר, דבא לברכה, זכרונו המהרש"א רבינו שם:
ידבר ואל רחמי"ם, בבקש"ת מועטים הוא ברוך הקדוש לפני דבריו יהיו פורעניות,
רבותינו אמרו הא הקדושים, דבריו להבין זכיתי ולא שם. עיין וכו", הרבה בו

ברכות במסכת לברכה, ב']זכרונם עמוד ל"ב נענה,,[דף ולא שהתפלל אדם רואה אם
ויתפלל "יחזור שנאמר: ה'. אל רבאקוה במדרש אמרו כן וכמו שם. עיין וכו'",

כתיב רבה, אר"ח ואתחנן, "פרשת ה': אל ומתפלל,קוה וחוזר מתפלל הוי וכו'",
הרואה. בפרק אמרו ועוד שם. עיין לך, שיתנו שעה שתיקותאיש דיסורי קבלה

רחמי המהרש"אומבעי דברי בכאן להבין לי גדול עיון צריך כן ואם שם. עיין ,
דאמרו במה ט', סימן מקץ פרשת תנחומא במדרש מצאתי שוב לברכה, זכרונו
אסור, ליה אמר שעה, בכל להתפלל מהו הקדוש. רבינו את אנטונינוס שאל שם,

והבן. לברכה, זכרונו המהרש"א דברי לישב אפשר זה פי ועל היטב. שם (ועייןעיין
.בהקדמה)

המעתיק] חז"ל:[הערת דברי על שכתב חכמה" ה"ראשית פי על ליישב ויש :
את זה על והביא מועטין, דבריך יהיו כן על הארץ על ואתה בשמים האלוקים
וטס עולה מיד דיבור אך למעלה, שעולה עד זמן יש מעשה דלכל הזוה"ק: דברי
שלא כדי קדושה בדברי גם מילותיו לברור האדם דצריך ביאר זה פי ועל לרקיע,

הנ"ל] המהרש"א כוונת וזוהי עכ"ד כהוגן, שלא דבר יאמר
תפילהפא) לזמן חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה בעת

בכסא י"ט סימן ראש בשמים ותשובות בשאלות ראיתי בזה, דברי ומדי
קיצונגין מהר"י שהחסיד ושמעתי לשונו: וזה אחד, יד מכתב שהעתיק דהרסנא,
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לברכה, תפילהזכרונו לזמן חושש היה לא תורה בסתרי ועוסק לומד שהיה ,שבעת

שנודע אלא אחריו, שקרא מפורסם ספר באיזה שראיתי לי וכמדומה שם. עיין
ראש. בשמים ותשובות שאלות ספר על עוררין שיצא מכבר

למרן הגדולים, בשם אזולאי[ועיין דוד יוסף ספריםחיים במערכת לברכה, זכרונו
שם אנשי תולדות ובספר ראש, בשמים המתחיל: בדיבור ב', א',מערכת עמוד כ"ד (דף

שם) עיין דברי, מדי המתחיל: .בדבור
חמד, שדי בספר ז')ועיין אות י"א סימן הפוסקים חזי,,(כללי שפיר ירושלמי תנא שהוא

זה בענין המדברים הספרים בכל משוטטות .ועיניו
הנחמד ספר לידי בא פעליםוכעת להגאוןרב לברכה,מהר"א, הגר"אזכרונו ,בן

הגאון בשם שהביא שם, בהערה ב' באות שם ומצאתי מוילנא. לברכה, זכרונו
לשונו: וזה שכתב, לחכמה. מצורף בספר לברכה, זכרונו היש"ר

"תפילה דכתיב: מאי כתוב. לברכה, זכרונו הקנה, בן נחוניא לרבי הבהיר, ובספר
אלא ליה, מבעיא תהלה תפילה, שגיונות", על הנביא לבולחבקוק המפנה כל

מתפלל כאילו יתברך, השם לפני מקובל מרכבה, במעשה ומסתכל העולם מעסקי
היום "כל דאמרת: כמה שגיונות", על הנביא לחבקוק "תפילה שנאמר: באהבתה.

מרכבה מעשה ניהו ומאי בה", מקורתשגה כמבואר הוא והרי לשונו. כאן עד ,
הנזכר החסיד בשם ראש, בשמים ותשובות בשאלות הגאון שכתוב למה חיים, מים

עלינו. יגן זכותו לעיל.

יג פרק
הרׁשּב"י ּגאּלת - מספר ְְְִִִֵֶַַַָֻנסּפח

סיוון כ"ו קרח, ּפרׁשת ג' יֹום ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר כ"ק ׁשל ּדרׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּדברי
תש"ע

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק לצּיֹון)ּדרׁשה (ראׁשֹון ְְְִִִִַַַָָָֹ
יבאר: ְַֹּבֹו

יכֹול ּבהתעֹוררּות בּתהּו, ימיו רֹוב עליו ּׁשעברּו מי ּגם יכֹול קצר ׁשּבזמן איך ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹא.
אחיׁשּנה. ּבעּתּה עצּום, לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה הּקטן לּפסּוק ולזּכֹות הּכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלתּקן

ּבעדך. יסּיעּו הּצּדיקים נׁשמֹות ּכל ּתרצה רק אם אֹותֹו, מסייעין לּטהר הּבא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָב.
ּכל ּביד הּגאּולה.ג. את ּולהביא עׁשיר, להיֹות אחד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

והאברכים. הּבחּורים ּליּמּוד ידי על ּומּגיעה קרֹובה, הּגאּולה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָד.
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יׁשיבה ּבחּור ׁשּכל חּיים, החפץ ּפסק יהּודי)ה. הּקדֹוׁש(וכל הזֹוהר ּכל ּבׁשּבת, ילמד , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּפרׁשה. ֶַַָָָׁשעל
קֹודׁש. ּבׁשּבת ּובפרט ּבׂשמחה, הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד מעלת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָו.

ראתה"!!! לא "עין ּבׁשנה, ּתֹורה ׁשעֹות מיליֹוני לעׂשרֹות זֹוכים לּיֹום ּבעׂשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻז.
ּבמחּצתֹו ויֹוׁשב זֹוכה וגם הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק הּקדֹוׁש זֹוהר הּלֹומד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָח.

זי"ע. הרׁשּב"י ידי על והגּונים טֹובים לׁשּדּוכים לזּכֹות ְְְְֲִִִִִִֵַַַָט.
אברכים 100.000 ּכּלימּוד מעלתֹו קֹודׁש, ּבׁשּבת זֹוה"ק אחת ׁשעה הּלֹומד ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָי.

ּביֹום. ׁשעֹות 10 ְְִַָהּלֹומדים
עֹומד. העֹולם ּׁשעליהם צּדיקים מל"ו להיֹות יכֹול אחד ּכל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיא.

ׁשלמהפב) לך האלף ּבסֹוד זהר סּיּומי ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹאלף
ּכבר וארּגן ׁשעׂשה ׁשבּועים לפני אלי טלּפן ואחד הם, קדֹוׁשים יׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָב"ה,
סּיּומי אלף לארּגן ׁשרֹוצה ׁשעבר ּבׁשבּוע אלי טלּפן ואחד הּקדֹוׁש, זהר סּיּומי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף

ׁשלמה לך האלף ּבסֹוד לי1זהר יׁש ּובאמת הׁשלמה. לּגאּלה מהר נזּכה זה ּובזכּות , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ
ׁשרֹוצה ּומי ּורבבֹות, ּבאלפים זהר הׁשעּורי לארּגן ּבקל ׁשּיכֹולים איך קּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתכנית

אלינּו. יתקּׁשרּו ׁשּתף ְְְִִֵֵַָֻלהיֹות
אלי"פג) לד' ִֵַָ"מי

מתארּגנים יׂשראל אלפי ׁשּמאֹות איך ולראֹות לחזֹות מרּבה וׂשמחה ּכפּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻענג
לבּדֹו" לד' "ּבלּתי דגליהם על וחרתּו העֹולמי, הזהר והזהר)למפעל הרמח"ל ּבספר (ראה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אׁש להבֹות חֹוצב ּבקֹול ּומתריעים יׂשראל, ערי על ּדֹוגלים הּזה אלי"ּובּדגל לד' ,"מי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
עדין ׁשּיׁשנם לפליטה, ׁשּנׁשארּו ד' יראי יׂשראל, ּתפּוצֹות ּבכל סביבם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומתקּבצים
קּבּוץ ועֹוׂשים זי"ע, לרׁשּב"י להתקרב ּבאמת החפצים ּדמׁשיחא, עקבתא ּדֹור ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבדֹורנּו
קדֹוׁשים, יׂשראל והמֹוני ּכּלֹו, העֹולם ּובכל ּבארץ, ׁשיעּורים להקים ּופעלים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֻורּבּוץ
האמת ּכי ההּכרה לרגל אחריהם אהבה ּבעבֹותֹות ונמׁשכים יהּודי, זיקת ּבלּבם ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפֹועם

לרגלם. ְְֵַָנר
אלֹוקיפד) אֹור ּבׁשפע ְְֱִִֶַלזּכֹות

מאמר את היטב ׁשּיֹודעים יׂשראל ּבני מאחינּו יּקירי רברבי הני ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָב"ה
העֹולם ׁשּכל לדעת וצלּול הּבהיר ּומחם - הבל" הּכל קהלת אמר הבלים "הבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹקהלת

היה·. לא סופו, עד העולם שנברא מיום הדורות, "ובכל כתב: זצ"ל המבי"ט רבינו
זצ"ל הרמ"ע ורבינו המן". לאוכלי אלא התורה ניתנה לא כי המדבר. כדור בתורה שלם דור

" הפסוק על ּדֹורכתב לאלף ציווה לדור,ּדבר התורה את נתן יתברך שהבורא אדם", שכל ְִֶֶָָָ
אחר בדור אנשים כאלף שקול –!בו הקדוש" "הזוהר – הרשב"י תורת והפצת ובלימוד

לאלף" יהיה "הקטן בבחינת ונחשב שקול אחד .כל



הזוהר תפזתהילות
ּכּמה יׂשראל ּכלל את –לזּכֹות הּוא האמּתי והעּקר - מֹועיל" ּבם אין "הבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּזה

אלֹוקי אֹור ּבׁשפע ידיהם על ולזּכֹות צ"ט)ׁשּיֹותר, סנהדרין ּגמרא .(עּין ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מאֹות ׁשּקנּו מהם יׁש אׁשר ותפארּתם, הֹודם ּבמלא להּכירם ּומחּזק מפעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּמה
ּבעֹולם ּתֹורה ׁשעה ׁשל ערך ׁשּיֹודעים מּפני – חּנם לחלּקה – סטים ׁשל אלפים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻויׁש

ולרבבֹות. לאלפים ׁשּמכּפל הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּובפרט – ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּזה
להם יׁש ּגדֹולה זכּות איזה לכם לזכּיֹות1ּתתאר ּבקּלּות לזּכֹות יכֹול אחד וכל , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

למה אׁשר - , 505 ּבסך ספרים 101 קֹונה אּתה - לספר ׁשקלים ּבחמּׁשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלּו:
- הפסדּה. ּכנגד מצוה ׂשכר מחּׁשב הוי – ל-101-ּנחׁשב! מחּלק אּתה ּוראה ּבא ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

"מיכאל", ּכמנין מלאכיםיהּודים –וכּמה זה. מּכח נבראים ולרבבֹות לאלפים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשנה לאלף ׁשוה ערּכֹו אׁשר – הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשעה קדׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזכּותך

חל ּביֹום ּפׁשט חי,לּמּוד איׁש הּבן סךלפי - ּבאלף מכּפל - ּבׂשמחה ּוכׁשּלֹומד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

עליו‚. זיע"א: סלנטר ישראל רבי ישראל גדול על סיפר הגדולים המאורות בספר
ממך". "ויראו וכו' ה'" שם כי הארץ עמי כל "וראו פניונתקיים קלסתר וזיו ותארו דמותו

מאד נורא ויראתוהיה חכמתו זה עם וכו' והיופי החן מתנת לו חלק יתברך ה' אשר עם .
באיזה מחשבתו העמיק אשר בעת וביחוד חיים. מלך פני באור הטהור, פניו את האירה
בוער הטהור פניו והיה מגשמיותו, נפשו התפשט כמעט ה', ביראת או בתורה אם ענין,

אש, מאדכלבת נורא ה' כמלאך תארו היה ראהואז שלא ומי אליו מגשת חרדו אשר
פניו, על שפוך היה אלקי רוח כי בזה, ציור להיות לו אפשר אי השמשבעיניו, וכצאת

תבניתו,בגבורה דמות צלם את הגליון פני על לצייר אומן, לצייר מעולם הניח לא הוא .
ענין. בשום זה אבה לא כי

מחפש היה ולפעמים קבלה ספרי גם אצלו היה כי בנסתרות, גם הרבה ידע הנראה לפי
שום עם בזה מאומה דבר לא בקדש כדרכו אולם קבלה. מספרי ספר איזה להשיג בנרות

בזה. לנו נודעו לא עקבותיו כן ועל אדם,
שאנו וזה לו. צריכים שרבים איש להיות צריך שהאדם הנוראים בימים בפומיה מרגלא
לא דאם גבוה, צרכי "חיים" פירש חיים", אלוקים למענך החיים בספר "וכתבנו מתפללים
צרכי חייו אם כן שאין מה שאוכל, ב"הצימעס" שקיים, המצווה שאוכל להיות יכול כן,

הם. גבוה צרכי חייו כי למאומה, לו נחשב אינו פרנסתו אז גבוה,
על שיחו מרי את לפניו שפך והלה הדור, מגאוני אחד עם נפגש המקובליםפעם גדולי אשר
הקבלה סודות מגלים ואינם אמותיהם בד' עצמם את בעניןסוגרים עומד הוא והנה .

המקובלים, כלפי קשות במילים שיחתו גמר הוא לעומקו. לרדת יודע ואיננו ב"זהר" קשה
גאון אותו של מהתעצמותו כנראה, נבהל, ישראל ר' הדין. את בזה ליתן עתידים שהם
למצוא יצליחו ביחד אולי בו, מתקשה שהוא ב"זוהר" המקום את לו להראות לפניו והציע

שלפירושו. עיניו שאורו עד הענין כל את והבהיר המאמר על עין כהרף עבר ישראל ר'
והשתוממותו תמהונו לרוב גאון 330]אותו עמ' המוסר .[תנועת



הזוהר תהילות תפח
ׁשנה מליֹון צּדיקים)הּכל ללמֹוד(ארחֹות עצמֹו על מקּבל וכאׁשר אחד, מיהּודי רק וזה – ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּכאילּו לֹו עֹולה למד ולא ידע ׁשּלא ימיו על ּומצטער הּקדֹוׁש זֹוהר קֹודׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשּבת
הּׁשּבתֹות, ּבכל ׁשנה הּׁשבעים ּכל ׁשנהלמד מליֹון עֹולה: לכּמה וחׁשב ּליּמּודצא (ׁשעה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבׁשּבת) הּקדֹוׁש ׁשנה,זֹוהר מליֹון 780 ו' מליארד 3 עֹולה ׁשנה 70 ּכפּול ׁשּבתֹות 54 ּכפּול ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָ
ָּתֹורה.

מזּכה ׁשאּתה יהּודים ּבמאה ּתכּפיל ּכך עֹולה:ואחר לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
– ּתֹורה.378.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ּוׁשמֹונה ׁשבעים מאֹות ְְְְְִִִֵֶָָָֹׁשלׁש

ּבעׂשר ּתכּפיל ּכך אחר יהּודים, לאלף יזּכה עֹולה:ואם לכּמה וחׁשב צא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּתֹורה.3.780.000.000.000 ׁשעֹות מליארד ׁשמֹונים מאֹות ׁשבע טריליֹון ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשלׁש

העֹולמֹות, ּבכל הּוא נפלא ורׁשם ּפעל איזה עֹוׂשה, ּזה מה מּׂשג לנּו יׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהאם
לך ׁשמּורים .1וכּלם ְְְִָָֻ

לזכּות, נׁשמת, לעּלּוי ללּמּוד ּומנּדבים וחֹוטפים, ּבאים מּדּוע היּפלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָעּתה,
ׁשּלא מזּכרת איזה אֹו ּברכֹון, לתת ּבמקֹום – יפה, ּׁשּתעלה לׂשמחה ׁשלימה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלרפּואה

ּכלּום, מּמּנה חּייךזֹוכרים ּכל ותׂשמח – מצחיק. ּבמחיר זהר ותּקּוני זהר חּלק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הּבא ּבעֹולם ּובוּדאי הּזה ּכלּבעֹולם ּובּבא, ּבזה לטֹובה לעד אֹותך יזּכרּו וכך . ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבעדך, טֹוב ימליצּו ּבּׁשמים הּמלאכים וגם זי"עהּקרֹובים, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ורּבי ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַַָָָָ
ּכך על לך ויֹודה אֹותך יברך לקּיםּבעצמֹו רק צריך - ּלחׂשב, מה עֹוד יׁש נּו, – . ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אם נּמּוח הּוא אבן אם הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע "אם חז"ל: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמאמר
ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּומתלהב ּומזּדּכך, מּטהר לּבך איך ותּוכח נּסה מתּפֹוצץ". הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּברזל

עצּוםפה) חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻכח
עצּום חׁשק ּבהם נתן הּקדֹוׁש הזֹוהר לּמּוד ּגדּלת ּומכרּווכח ׁשעמדּו ּכדי עד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבעצמם וקּימּו יׂשראל, ּכלל את ּולזּכֹות לזּכֹות ּכדי ּברׁשּותם אׁשר ּכסף "ּבֹוזּוּכלי ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זהב" ּבֹוזּו ּבגלּותא,ּכסף ׁשכינתא ׁשל הּצער ּכנגד – וזהב ּכסף ּנחׁשב מה ּכי - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עצמֹו מכין והעֹולם - הּגזרֹות, ומתּבּטלים הּקלּפֹות נׂשרפים זה ידי ׁשעל ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה
גלּותא מן יּפקּון ּדא "ּבספרא – לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּגאּלה
הּגדֹולֹות להבטחֹות ונזּכה העֹולמֹות ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּברחמי".

הרׁשּב"י קכ"ח:)ׁשל ּתרּומה –(ּבזהר ְְְִֶַַָָֹ
את המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמר

הּקדֹוׁש] הּזהר [ּבהפצת לזההרּבים זֹוכה אדם ּכל ּׁשאין מה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
זצ"ל„. סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם

לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא
.ז"ל)



הזוהר תפטתהילות
ועּל רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה את- מעמיד - יתּברך. להּׁשם ּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ְֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
ּבעֹולם לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.
לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר
מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל
להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם
אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך

ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר
ּבּׁשמיםפו) הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה

ע"ב י"א ּדף למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה הּתֹורה על מׁשה יׂשמח ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻּבספר
ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)וזל"ק: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה וכּו'1ההּוא ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חּיבים] אנׁשים אחר לרּדף צריך איהּו[זּכאי ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
ּתרּומה‰. ּפרׁשת ריׁש הּזהר ע"ב)ּובספר זּכאה(קכ"ח ואמר, זֹו מצוה ּבׁשבח לסּפר הגּדיל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

יקרא ּביּה דיסתלק ׁשבחא איהּו ודא וכּו' ׁשלים ּבאגר ליּה ּולמקני חיביא ּבתר למרּדף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָּבעי
ּכתיב ּדא ועל וכּו', מכלא יּתיר ּדא ואסּתלקּותא אחרא ּמשבחא יּתיר הּוא ּבריך ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָּדקּודׁשא

ב')ּבאהרן ּפרק ּוכתיב(מלאכי מעֹון, הׁשיב וגֹו',(ׁשם)ורּבים והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּכתיב נׁש ּבר האי ועל אחרא, נׁש ּבר הכי אסּתּלק ּדלא מה סלּוקין ּבׁשלׁשה אסּתּלק ְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹואיהּו
לעלמא וזּכי עלמא ּבהאי וזּכי לבנֹוי, ּבנין למחמי וזּכי והּׁשלֹום, החּיים אּתֹו היתה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּבריתי

ּכתיב ועליּה ּבידיה, דימחי מאן ולית ּתרעי ּבתליסר ועאל ב')ּדאתי קי"ב ּבארץ(ּתהּלים ּגּבֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מלּכא ּכדין ליׁשרים. אֹור ּבחׁשך זרח לעד, עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון וגֹו', זרעֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהיה
דחיביא נפׁשין עבד ּכד לאברהם ּדבריך ברכאן ּבכל נׁש ּבר ּדההּוא לדיֹוקנא ּבריך ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָקּדיׁשא
ּבני ידעי הוּו ואלמלא אחרא. נׁש ּבר ּבהּו זכה ּדלא גניזין עלמין לׁשבעין עאל ואיהּו ְְְְְְְְְְְְֱֳִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָוכּו'
ּכמאן ורדפי אּבתרייהּו אזלי הוּו בגינייהּו, וזכאן לצּדיקיא ּגרמי וזכּו ּתֹועלּתא ּכּמה ְְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָנׁשא

וכּו': חּיין ּבתר ְְְִִַָָדרדיף
ׁשלם, ּבׂשכר אֹותם ולקנֹות חּיבים, אנׁשים אחר לרּדף צריך זּכאי, אמר ּתרּומה ּפרׁשת ּתחּלת הּזהר ּבספר - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ[ּתרּגּום
ּכתּוב זה ועל מהּכל, יֹותר היא זֹו ועלּיה אחר, מּׁשבח יֹותר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּכבֹוד ּבֹו ׁשּיתעּלה הּׁשבח הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוזה

" מעֹון"ּבאהרן, הׁשיב "ורּבים וכתּוב והּׁשלֹום. החּיים אּתֹו היתה אדםּבריתי ּבן ואֹותֹו ," ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
עלּיֹות, ּבׁשלׁשה אחרמתעּלה אדם ּבן ּכן עֹולה ּׁשּלא "מה ּכתּוב, זה אדם ּבן ועל ּבריתי. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

והּׁשלֹום" החּיים אּתֹו הּבא,היתה לעֹולם וזֹוכה הּזה ּבעֹולם וזֹוכה לבניו, ּבנים לראֹות וזֹוכה , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
" ּכתּוב ועליו ּבידֹו, ׁשּימחה מי ואין ׁשערים, עׂשרה ּבׁשלׁש הֹוןועֹולה זרעֹו. יהיה ּבארץ ּגּבֹור ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ליׁשרים אֹור ּבחׁשך זרח לעד עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו מברךועׁשר הּקדֹוׁש הּמלך ּכאׁשר ," ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ



הזוהר תהילות תצ
ורּבים ּבאהרן ּדא ועל וכּו', אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹׁשבחא

ׁשם ועין והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון ע"א)הׁשיב קכ"ט ּכּמה(ּבדף ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ׁשם ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָָהפליגּו

ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן
רש"י וׁשאל זצ"ל, מדראהאּביטש איציקל רּבי הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה איציקל רּבי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז"ל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל
ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא מעֹוןועֹוד הׁשיב ּתׁשּובהׁשרּבים ּבעלי הרּבה ועׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל ּכאן.אתֹו עד ְְֶַַַַָָָָָֹ
עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות
וכל , הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה להבין יכֹולים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּזה

מהם, מדּברים מעלה ׁשל ּגזרֹותהּפמליא מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לראֹותּה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה הּגאּלה, ּומקרבין ורעֹות, .קׁשֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

זֹו.פז) סּבה על אּלא נענׁשים אינן אֹו זֹוכין אינן הּדֹורֹות ראׁשי ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָכל
– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)ּכתב ׁשער ב מ(חלק לחּיבּיא:: זּכי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,

ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נפׁשֹות עׂשה ּכאׁשר לאברהם ׁשּברך הּברכֹות ּבכל אֹותֹו מברך אדם, ּבן אֹותֹו ׁשל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָלדיֹוקן
יֹודעים היּו ואּלּו אחר, אדם ּבן ּבהם זכה ׁשּלא נעלמים עֹולמֹות לׁשבעים עֹולה והּוא ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹלחּיבים,
ורֹודפים אחריהם הֹולכים היּו ּבעבּורם, וזֹוכים לּצּדיקים נמׁשך ּוזכּות ּתֹועלת ּכּמה אדם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבני

חּיים]: אחר ׁשרֹודף ְִִֵֶַַַּכמי



הזוהר תצאתהילות
וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו סּבה על אּלא נענׁשים אינן .1אֹו ֱִִֵֶֶַָָָָ

.Âיונה לרבינו תשובה שערי בספר ג)ראה על(שער במחלוקת מחזיק שאינו מי וז"ל: ,
ועובר חטאתם, לכל מפשעיהם נענש הוא הרי העון, ומושכי טוב לא דרך על המתיצבים

שנאמר יז)בלאו, יט, ונאמר(ויקרא חטא, עליו תשא ולא ט): י, חטאת(הושע הגבעה מימי :
הדור עמד שם אם פירוש: - עולה בני על מלחמה בגבעה תשיגם לא עמדו שם ישראל
ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה

וכן עמדו. שם אם כמו: עמדו" כב)"שם מד, לומר:(בראשית רוצה עזב. ואם - אביו את ועזב :
נפשם על ועמדו נקהלו כי מאלה טובים היו הם אכן חטאתם, היתה גבעה חטא ממין

ונאמר הרע, כג)לבער ה, לא(שופטים כי יושביה, ארור אורו ה', מלאך אמר מרוז אורו באו:
ונאמר בגבורים, ה' לעזרת ה', יז)לעזרת א, לשם(דברים שהוא מי וכל איש. מפני תגורו לא :

שנאמר השם, קדושת על נפשו ימסור כו)יתברך לב, כל:(שמות אליו ויאספו אלי לה' מי
לוי ונאמרבני ז), כה, אוהב(במדבר כי אף ירא, כל על וחובה בידו. רמח ויקח פינחס וירא :

רבותינו ואמרו במעל, וסגנים שרים יד והנה יראה כי קנאה, להעיר לב ה)טהר - כו :(ב"ר
שנאמר פרצה, אינה הגדולים מן שאינה פרצה ב)כל ט, היתה(עזרא והסגנים השרים ויד :

ראשונה. הזה במעל
שם, הששי)עוד החלק - קצה תוכחות,(באות בפיו ואין מוחה ואינו למחות בידו שיש מי -

נצטוינו והנה מוכיח, לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין ילטוש לא החטאים מעשה ועל
שנאמר עמנו, מקרב הרע ו)לבער יג, רבותינו(דברים ואמרו מקרבך". הרע "ובערת נד,: (שבת

למחותב) בידו יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות בידו שיש מי כי :
מוחה ואינו העולם בכל למחות בידו יש עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי

ונאמר העולם, כל על לז)נתפש כו, לברכה(ויקרא זכרונם בו ודרשו באחיו", איש "וכשלו :
ב) כז, ואמרו(סנהדרין אחיו. בעון איש לזה.(שם): זה ערבים ישראל כל :
שם, השביעי)עוד החלק - קצו ואומר(באות עורף, קשה עם מקומו אנשי את הרואה -

והנה פיו, יחשוך כן על תוכחות? אמלא ופי נכוחות להם אדבר אם יקשיבו לא אולי בלבו:
תלין ולא אולתם, משנת יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסה לא כי ישא, עונו

לברכה זכרונם רבותינו ואמרו משוגתם. א)אתם נה, שכתוב(שבת מה בענין ד): ט, :(יחזקאל
פי על אף הדין: מדת אמרה וגו'", והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו "והתוית
ברוך הקדוש אמר מיחו! ולא למחות להם היה התורה את וקיימו גמורים צדיקים שהללו
של רבונו הדין: מדת אמרה מהם: מקבלים היו לא מוחים היו שאם לפני וידוע גלוי הוא:

יחדלו!עולם! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו לא הם - גלוי לפניך השםאם וצוה
כן אחרי ו)יתברך פסוק על(שם נענשו כי המקודשים, הצדיקים והם תחלו", "וממקדשי :

ונאמר מיחו, שלא יז)דבר יט, חטא".(ויקרא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :



הזוהר תהילות תצב
ליּהפח) דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ּבר ּבעי ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּכד

ּתלּויה הּגאּולה וכל העֹולם ׁשּכל ּכזה ּדבר ּובפרט טֹוב, ּדבר ׁשּכל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָצריכים
להּגיע ויכֹולים הּכל, על לעבר יכֹולים חזק רצֹון עם אבל מניעֹות, הרּבה יׁשנן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּבזה,

" הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדׁשמּיא, סּייעּתא עם ּבאמת ּׁשרֹוצים מה ּבעילכל ּכד ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכּמה להּטהר רֹוצה אדם ּבן ּכאׁשר ליּה", דמזמנין אּנּון ּכּמה לאתדכייא נׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבר

לֹו. עֹוזרים ְְִִַָמלאכים
הּנביא ירמיהּו ידי על השי"ת הבטיח ּכבר י"ט)ועֹוד ט"ו יקר(ּפרק ּתֹוציא "ואם , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

הגּון אדם ּתֹוציא אם - מּזֹולל" יקר ּתֹוציא "ואם רׁש"י ּופרׁש תהיה", ּכפי ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמּזֹולל
מבּטלּה. ואּתה ּגזרה ּגֹוזר ׁשאני - ּתהיה" "ּכפי למּוטב. ׁשּתחזירנּו רׁשע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמאדם

נׁשמתם מטהרים ׁשהם ּבעֹולם ּגדֹולים הכי הרּבים מזּכי נקראים הזֹוהר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָולֹומדי
ּברּוחנּיּות ורעֹות קׁשֹות ּגזרֹות מּכל יׂשראל עם את ּומּצילים יׂשראל, ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָונׁשמת

נׁשמעת. ּותפּלתם ּפרֹות עֹוׂשה ּוברּכתם ועצּום רב ּכחם ּבוודאי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּובגׁשמּיּות,
יקרים וחצייהּודים אחד ּכמעט יׁש ּגדֹולים, ׁשמּיא לרחמי נזקקים אנּו עּתה : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבטּוחים אנּו ולכן יהּודים, מליאן עׂשרה חמׁש את לחּסל רֹוצים ׁשּכּלם ערבים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּביליאן
ּבׁשנה הזהר ּכל ויגמרּו ּדּקֹות, 12 רק ויֹום יֹום ּבכל הּקדֹוׁש הזהר את ילמדּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאם
ּדא ׁשּבספרא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשהבטיח ּכמֹו מׁשיח, מחבלי יּנצלּו ּבוּדאי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת,

גלּותא. מן ְִִָָיּפקּון
יׂשראלפט) ארץ יֹוׁשבי ּכל נּצלּו נּסים ׁשּבנסי איך וׁשמעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהסּכיתּו

ראׁש ׁשל הּמרּכזית הּלּולא ּבסעּודת ׁשהייתה ּבדרׁשה ׁשאמרּתי מה ּכאן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאסּפר
זיע"א, ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש ורּבנּו מֹורינּו יׁשיבתהּמקּבלים וראׁש מייסד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָֹֻ

יׁשיבת ּביׁשיבתֹו, ׁשהתקיימה - ׁשרעּבי ׁשלֹום הרב ׁשם על ׁשלֹום" "נהר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֻהּמקּבלים
ׁשלֹום" "נהר -הּמקּבלים תש"ע ׁשנת וּירא ּפרׁשת ׁשּׁשי ּגדֹוליּבליל ראׁשי ּבהתאּסף ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ

הרהגה"צ ּדרּכֹו ּוממׁשיך ּתלמידֹו ׁשל ּבראׁשּותֹו - הקודש מארץ הּמקּבלים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיׂשראל
ׁשליט"א. ׁשמּואלי ּבניהּו רּבי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקּובל

אּדירֹות ּבכמּיֹות נֹוראים וטילים ּפצצֹות עם מלאה אֹוניה הּגיע עת ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבאֹותּה
נֹוראה!!!. מּסּכנה נּצלּו יׂשראל ארץ ויֹוׁשבי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומפחידֹות

ונּצלּו האֹוניה את ּתפסּו נּסים הּזהּובנּסי ההּצלה ונס יׂשראל, ארץ יֹוׁשבי ּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשרעּבי מרּדכי רּבי הּקדֹוׁש הּצּדיק ּבזכּות הּקדֹוׁשיםקרה ּדבריו את ׁשּלמדנּו זיע"א, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

את ּפרסמנּו ּגם ואז אדם, ׁשל חּיים ׁשנה 75 ּכמֹו חֹול ּביֹום הּקדֹוׁש הזֹוהר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּמּוד
הּקדֹוׁש, הזֹוהר ּליּמּוד ּבעניין זיע"א מלך והּכּסא חי איׁש הּבן ּבׁשּבתּדברי ּובפרט ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשנה למליֹון וׁשווה ּבאלף מכּפיל ּובׂשמחה ׁשנה, אלף ּכמֹו ׁשווה ׁשּׁשעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָקֹודׁש,
הּנגלה ּתֹורת ּליּמּוד .(ּפׁשט)ׁשעֹות ְְִִֶַַַָ



הזוהר תצגתהילות
זמּנם את ונּצלּו הּקדֹוׁש, זֹוהר בלימּוד להרּבֹות התעֹוררּו יהּודים אלפי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָועׂשרֹות

הרמה, מעלתֹו את היוודעם אחרי קֹודׁש זכינּוּבׁשּבת הּצּדיקים הּלֹומדים ּובזכּות ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּקדֹוׁשים יׂשראל מחנה ּבכל וחנית, חרב ּתעבֹור לא אׁשר רּוחנית, מגן .לחֹומת ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

לנּו: עׂשה יתּברך הּׁשם נּסים ּכּמה להתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּוכדאי
ׁשּׁשלחּוא. הּצֹורר הּצר מחּמת מּביתם הגלּו יהּודים ּכּמיליֹון ׁשנתים ׁשּלפני נזּכר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻּבֹואֹו

הּדרֹום. יּׁשּובי לכל ּוּפצצֹות ְְִִִֵַַָָטילים
חיפהב. וכל מירֹון, נהריה, צפת, ׁשמֹונה, מּקרית הּצפֹון יּׁשּובי ּכל ּכן ׁשּלפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובּׁשנה

לּגלּות. הלך ׁשּיכל מי וכל רח"ל, נפׁשֹות וסּכנת ּנֹורא ּבפחד היּו ְְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהקריֹות
נהרסּו.ג. מׁשּפחֹות ּכּמה היּו, רח"ל הרּוגים ְְְֲִִֶֶַַָָָּכּמה
הּיֹום.ד. עד ׁשמטּוּפלים ּבנפׁש ּפצּועים וכּמה ּבגּוף ּפצּועים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּכּמה

ׁשהם הּקדֹוׁש, הזֹוהר לֹומדי ּבזכּות ורק אך וגלּות, ונזק מהרג נּצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועּתה
האמּתּיים הרּבים .1מזּכי ְֲִִִִֵַַָָ

נפׁש ּובחרּוף לטרֹוריסטים, לעזֹור לעּזה ּבדרּכם אֹוניֹות ׁשׁש נתּפסּו הּזה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּׁשבּוע
החֹולים ּבבּתי ּכּמה עֹוד ויׁש הארץ, יֹוׁשבי את להּציל ּכדי עצמם את החיילים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָסּכנּו

האֹונּיֹות, מּסּכנת ׁשּנּצלנּו ב"ה ׁשלימה, לרפּואה ּתפילה עםׁשּצריכים ּבזכּות והּכל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל ּכלל את ּומזּכים הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל הּיֹומי ּדף ׁשּלֹומדים הּצּדיקים .יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

רּוחניתצ) מגן ְִֵֶַָָערּכת
ולא חייל, ׁשּום יּפגע ׁשּלא אמּתית מגן וערכת נפלאה עצה לנּו יׁש לכם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדעּו

החיילים לכל לחּלק ּפׁשּוט נזק, ׂשּום ותּקּוני1יקרה הּקדֹוׁש הזֹוהר ׁשל קּונטרסים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּוׁשמירתם. להּצלתם לנּוזֹוהר יׁש ּוכרגע החיילים, לכל לחלּוקּה מתנּדבים מחּפׂשים [אנחנּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

יצ"ו] חיילים אלף ּכעׂשרים ּבׁשביל .ּתֹורם ְְְִִִִֵֶֶֶַַ
ּולהצלת החֹולים, לרפּואת הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבזכּיֹות עֹוד ונרּבה ּבֹואּו ורעי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֻאחי
ּכּתּקנת הּקדֹוׁש זֹוהר לּלּמּוד מתאחדים יׂשראל עם וכל זֹוכים היינּו ואם יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָעם

נגאלים. היינּו ּכבר ְְְִִִַַַָָָהרמח"ל

.Ê,בתורה כאן מתחזקים שיהודים ידי דעל זי"ע: סלנטר ישראל רבי בשם ומפורסם
בפריז שיהודים פועל הרוחני העולם)הכח קודש.(ובכל שבת בשמירת מתחזקים

.Áזצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי המוסר)ונעשה לא(אור "מעולם
לעשות, אני צריך אם אלא לעשות אני יכול אם סעמינצערחשבתי מאיר ר' הגה"צ במכתב (הובא

.ז"ל)



הזוהר תהילות תצד
נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּקדֹוׁש הזהר ּכי אֹומרים: והרׁשּב"י רּבינּו ׁשאּלּו1מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

מׁשיח. מחבלי יּנצלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּילמדּו
ּבּדֹור יׂשראל עם הּצלת סֹוד ּתלּוי ּבזה ׁשרק לנּו, אֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהרמח"ל

ּוסגּלת ּבכח ּוגאּלתֹו, הּקדֹוׁש:1האחרֹון לׁשֹונֹו וזה הּקדֹוׁש, הזהר לּמּוד ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

.Ëּפרׁשת ּובזהר מּמלכּותא: וׁשבע מעיר ׁשנים ּבּה ׁשּנתּכּנסּו נח ּכתבת הּוא הּזהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹספר
קנג:)ּבהעלתך ּדף ג זמנא,(חלק ּבההּוא ּבהּו דיתקיים רשיעייא, רב ערב ואינּון י), יב (ּדנּיאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וי מׁשנה, מארי אינּון יתלּבנּו רׁשעים, והרׁשיעּו רּבים ויּצרפּו ויתלּבנּו זרעאיתּבררּו אינּון צרפּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
ּדכתיב, הּוא הּדא עּמא, ּדׁשאר ט)קּדיׁשא יג והרׁשיעּו(זכריה הּכסף, את ּכצרף ּוצרפּתים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
יבינּו והּמׂשּכילים רב. ערב אינון ׁשם)רׁשעים, קּבלה,(ּדנּיאל מארי ּבדנּיאלאינּון ּׁשּכתּוב ּומה [ּבאּור: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּקדֹוׁש] הּזהר לֹומדי וכן הּתֹורה ּבסֹודֹות העֹוסקים הּקּבלה ּבעלי הם אּלּו יבינּו, ּבהֹוןוהּמׂשּכילים (ׁשםדאּתמר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ג) ספרּפסּוק ּדאקרי ּדא, ּבזהר מׁשּתּדלין ּדקא איּנּון אּלין הרקיע. ּכזהר יזהירּו והמׂשּכילים ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
לאחריםהּזהר המזּכים ּובוּדאי ּבעצמם הּלֹומדים הן הּזהר, ספר הּנקרא הּזה ּבאֹור ׁשעֹוסקים הם אּלּו [ּבאּור: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָֹֹ

נחׁשּילמדּו] ּכתבת ּדאיהּו רק, נח ׁשּבתבת ּוכמֹו הּפרענּיֹות מּכל ׁשּמּציל נח ּתבת נקרא הּקדֹוׁש ׁשהּזהר [ּבאּור: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻֻ
יּנצל] הזוה"ק את וילמד ׁשּיאמין מי רק ּכך נּצל, ׁשהאמין מּמלכּותא.מי וׁשבע מעיר, ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין , ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מּמׁשּפחה. ּוׁשנים מעיר, אחד לכך]ּולזמנין ׁשּיזּכּו מעּטים רק יהיּו ּבּדֹור זכּות ּכׁשאין ולפעמים ,[ּבאּור: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּזהר]ּדבהֹון ּבספר ללמד ׁשּיזּכּו ׁשּבאּלּו א)יתקּים[ּבאּור: הּיּלֹוד(ׁשמֹות הּבן הּנׁשמֹותּכל ּכל הינּו [ּבאּור: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

לכך] ידֹו על וזֹוכה הרׁשּב"י ּבנׁשמת מתּדּבק בזוה"ק ׁשהּלֹומד וכּידּוע קּדיׁשא, מאיּמא היאֹורההּנֹולדֹות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשם]ּתׁשליכּוהּו. אֹור מּלׁשֹון היאֹורה מּלת את ּדֹורׁש ּדא.[ּבאּור: ּדספרא אֹורה האֹורודא וזהּו [ּבאּור: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ידֹו] על ּולהּגאל ּבאֹורֹו לראֹות ׁשּיזּכּו הּזה הּספר דילךׁשל סּבה על ּומּכחךוכלא מּסּבתך הּוא והּכל [ּבאּור: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
חכמים] ּתלמידי ׁשל ּבנׁשמֹות מתלּבׁש ׁשאּתה .לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבריחת
ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ׁשּבסֹודּה הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּבריחת
עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ואז ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים יב)ׁשּבסֹוף נב, ּתצאּו(יׁשעיה בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ה' לפניכם הלך ּכי תלכּון לא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמנּוסה

ספר ּכי והאמת, מׁשיח מחבלי ויּנצל אחרא, הּסטרא מן ּבֹורח הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּיתּדּבק מי ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּכל
אחריו נׁשאר רׁשּב"י)הּזהר אחרא,(אחרי הּסטרא מן ׁשּבֹורח נקרא ּבֹו ׁשּיתּדּבק מי ׁשּכל זי"ע, ְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו יצטרך ׁשּלא הּימים)עד ּכי(ּבאחרית והאמת ּבזה, נמצא ּתֹועלת מה ואֹודיעך יציאה, אּלא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מׁשיח. מחבלי הּצלה הּוא ּכי הּוא, ּגדֹול ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּתֹועלת
.Èּדברי ּבּה. הּזֹוכה ואׁשרי הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד ּתהיה לא העתידה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּגאּלה

הּדֹור ׁשּיבֹוא עד וכּו' ּגנּוז להיֹות עתיד היה הּזהר ׁשחּבּור מּכאן מבאר "הּנה הּקדֹוׁש: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשל"ה
ּתּמלא אז ּכי מׁשיח, יבֹוא העֹוסקים ּובזכּות לּתחּתֹונים. יתּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהאחרֹון

קרֹובה סּבה ּתהיה זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה איׁשהארץ "וׁשבּתם ּובגינּה ׁשאמר וזה לביאתֹו, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
עד מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ׁשּבזכּות ּכדי וכּו', אחּזתֹו" ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאל
יהיה לא העתידה הּגאּלה ּכן הּמילה, ּובדם הּפסח ּבדם לקּדׁשם הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשהצרך



הזוהר תצהתהילות
ונּנצלצא) הּזאת להּתבה נברח וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבריחת

וכּלנּו הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבריחת הרמח"ל: ּכתב ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֻועֹוד
הּתבה, ענין עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשּבריחת ונמצא ונּנצל הּזאת להּתבה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹנברח
ּבּתּקּונים, ּכּמזּכר נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל נכללּו ּבֹו אׁשר הּזהר, נעׂשה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבסֹודּה
יציאה, אּלא יצטרך לא הּימים ׁשּבסֹוף עד יׂשראל, לכל ּכללית לבריחה זה נחׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹואז

ׁשּנאמר יב)וזהּו נב, לפניכם(יׁשעיה הלך ּכי תלכּון לא ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
יׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ְְְֱִִֵֵֶַָֹה'

ּבכל ּדי ּככֹוכבים, הרּבים למצּדיקי קדׁש ּוקריאת לאֹורייתא, רּבא מֹודעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹּומּכאן
הּכנסת ּבית לגּבאי וכן ּבהם, ּתלּויה הרּבים ׁשּזכּות הרּבים מזּכי הם ואתר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאתר
לקּבל ׁשּביׂשראל, החכמים לתלמידי ּובעּקר ּכּלֹו, ּובעֹולם הּקדׁש ּבארץ מדרׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּובּתי
ּדברֹו לקּים הּקדֹוׁש, הרמח"ל יׂשראל, ּכל ׁשל ּדרּכם מֹורה הּוא הלא צּדיק, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹעצתֹו
ּגרים ּבּה ּגדֹולה ׁשכּונה ּבכל אפׁשר ואם לאלקים, ּגדֹולה עיר ּבכל ּולארּגן ּדּבר, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאׁשר
ועד מּבקר פ"ו, ּבאּגרת ּכּנזּכר הּקדֹוׁש הּזהר ׁשל רצּוף לּמּוד יׂשראל, אמּוני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשלֹומי

יעבר ולא חק ּבׁשעה[ערב יׁשּתּתף אחד ׁשּכל ּדי לערך, מתנּדבים 80 ׁשּיׁש ּובמקֹום ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
הּׁשוה ּדבר וזה ׁשבּועּיֹות, ּבׁשעתים ּדי אזי מתנּדבים, 40 רק יׁש ואם ּבׁשבּוע, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָאחת

ספק] ללא נפׁש .לכל ְְֵֶֶָָֹ

ּבּה" הּזֹוכה ואׁשרי יתּברך, האל רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד (עׂשרההּגאּלה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
הּברית) לּוחֹות ׁשני ראׁשֹון, מאמר .מאמרֹות ְְֲֲִִֵַַַָָ

הּקדֹוׁש" "הּזהר ּבלּמּוד אּלא יׂשראל, מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא לא זי"ע ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהרמח"ל
כן, ּכמֹו ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻּברצף
הּזהר ּבספר והּקריאה הּלּמּוד מסּגלים ּברחמים, הּגאּלה קרּוב ׁשל הּנפלאה לּמעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻּבנֹוסף

ליצלן. רחמנא צרה ּכל מּפני ּבצּורה ּכחֹומה ולהיֹות קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהּקדֹוׁש
יׂשראל חכמי יׁשליכּו אל ועּתה - לזכּות לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבֹוד
מקֹום ּבכל זה ּדבר קֹובע הייתי חילי נתיּׁשר אלמלא אני ּכי ּגום, אחרי הּזה הּדבר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ּכי לזכּות, לֹו ויהיה הּזאת העצה את יּקח ּתֹורתכם ּכבֹוד אבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומקֹום,

ּכלל". הּוא קׁשה ּדבר לא ּכי לעׂשֹותֹו יכֹול ּבמקֹומֹו אחד וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל,
עצה מצא ולא הּתֹורה מכמּני ּבכל עצּום ּבקי היה אׁשר זי"ע, ּכהרמח"ל ּגדֹול לנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומי
ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּזהר ּבספר לּמּוד הּזֹו, העצה את אּלא יׂשראל מעם ּגזרֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹלבּטל

ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה (אּגרתהּקדּׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הזֹוהר) מאֹורֹות – .הרמח"ל ְַַ



הזוהר תהילות תצו
עםצב) את להּציל ּכדי לקיימה, אפׁשר ּבקל אׁשר ויהּודי יהּודי לכל ּונחּוצה חׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעצה

ּברחמים לגאּולה ּבמהרה ולזּכֹות ורעֹות, קׁשֹות ּגזרֹות מּכל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָיׂשראל
אחד אברך לכל ּבׁשבּוע אברכים 80 ל' לׁשּלם ּתכנית לארּגן יכֹול ּכנסת ּבית ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכל

לאברך. לחדׁש מאה הּכל: סך לׁשעה, 25ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֹֹֻֻ
ּכדי 25 רק לתת יכֹול אחד, לאברך ׁשעה עבּור רק לׁשּלם ׁשרֹוצה אחד ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוכל

נפׁש, לכל השווה ּתֹוכניּת וזֹוהי הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשל אחת ּבׁשעה לאלזּכֹות ּוּבוודאי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּזה. הּגדֹול ּבּדבר חלק לקּבל ירצה ׁשּלא אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹיּמצא

ּבקּלּות יכֹולים הּקדֹוׁש זֹוהר ׁשּילמדּו יׁשיבֹות ּבחּורי לארּגן הרֹוצים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָוגם
לזה לזּכֹות יכֹולּובמהירּות ּבחּור וכל ּליּמּוד, לׁשעה 10 לּבחּור ׁשּיׁשּלמּו ידי על , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכל ּיזּכה וכך ּפעם ּבכל ּדּקֹות 12 כ ּביֹום חלקים לחמׁש הּזאת הּׁשעה את ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלחּלק
להצלחה עליו ימליץ ׁשהרשּב"י ּבׁשנה, ּפעמים 5 הּכל סך הזֹוה"ק את לסּים יֹום 70ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האמּתי נׁשמתֹו מׁשֹורׁש הגּון ּולזיוּוג ּבּתֹורה 1.3500ועלּיה ידי על ׁשּזֹוכה והּפרנס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדֹולר)ּבׁשנה מאלף עניניו(ּפחֹות ּבכל ּומתּברך עסקיו ּבכל ּומצליח ּבחּייו, עֹולמֹו רֹואה , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

זכּות לֹו ויׁש ּביתֹו. ּבני ועל עליו ּומגן טֹוב ממליץ הּקדֹוׁש ׁשהרשּב"י ׁשּתמיד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוזֹוכה
ׁשנה, 282 ׁשוה חֹול ימי 282 ב' עֹולה אׁשר הרׁשּב"י, ּתֹורת ּליּמּוד ׁשעֹות 354 ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
אלף ּכפּול טֹובים וימים ׁשּבת ימי 72 ו' - ׁשנה. 282.000 אלף: ּכפּול ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּובׂשמחה
מליֹון ּוׁשּתים ׁשבעים 72.000.000 ׁשוה: אלף, ּכפּול ּובׂשמחה ׁשנה, אלף 72 ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשוה:

ּכמניין ּתֹורה. ל"חסדׁשנה הּיֹוםויזּכה ּכל אל ג)",חסד נב ּפרק .(ּתהילים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
יֹום. ּבכל אחת ׁשעה ׁשּלֹומד אחד מּבחּור מקּבל אּתה זה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ּבמסחר.צג) ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבדּיּוק ּברּוחנּיּות הּנפׁש חׁשּבֹון ּתעׂשּו צֹועק: זי"ע חּיים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחפץ
לּיֹום ׁשקל ׁשּבעׂשר חּסכֹון תֹוכניּת לך יׁש לעׂשרֹות($2.50)האם זֹוכה אּתה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשאין הּזה הּתענּוג וכל ּכּולֹו. העֹולם ּבכל כזה ּדבר אין ּתֹורה, ׁשל ׁשעֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמיליֹוני
יׁשעיה הּנביא ּכדברי לתאר, תּוכל לא הּזה, ּבעֹולם ג')ּכדגמתֹו ס"ד לא(ּפרק "ּומעֹולם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לֹו למחּכה יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ּוברׁש"י1ׁשמעּו (סנהדרין". ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ע"א) -צ"ט ראתה לא לּדברעין קץ .ּדאין ְֲִֵֵַַָָָָֹ

.‡È?שלו השדכן יהיה שהרשב"י רוצה לא מי

.·Èברכות לד:)ובגמרא הנביאים(דף כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר וז"ל: ,
ולמהנה חכם, לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם, לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן
למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה לא עין עצמן, חכמים תלמידי אבל מנכסיו, חכם תלמיד
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר לו,

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח,



הזוהר תצזתהילות
הּקדֹוׁשה הּׁשכינה את לׂשּמח ותתארגנּו ּתתחּברּו קדֹוׁשים ּולהעלֹותּהיׂשראל ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

חצֹות ּתיקּון לֹומר החּיּוב גֹודל על עֹוררּו ּוקדֹוׁשים צּדיקים ּכּמה אׁשר הּגלּות 1מּבֹור ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ּגדֹולה עצה לנּו יׁש וכאן הּׁשכינה, ּגלּות על יׂשראל עם ׁשפכּו ּכבר ּדמעֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָוכּמה
הרמח"ל. ּכּתּקנת עֹולמים ּבגאּלת ּוׁשכינּתיּה קב"ה ּוליחד הּׁשכינה את לׂשּמח ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻועצּומה
חׁשּבֹון יעׂשּו ליֹום, ּדּפים 6-7 יֹום 354 ל המחּלק הּיֹומי הזהר לפי ילמדּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֻואם
ׂשרי מאֹות, ׂשרי אלפים, לׂשרי ּולהֹודיע הּקדֹוׁש. הזֹוהר ּכל את סּימּו ּפעמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּכּמה
לעׂשֹות , הּקדֹוׁש הזֹוהר ּבלּמּוד יׂשראל עם ּכל את לאחד עׂשרת, וׂשרי ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחמּׁשים

ּביֹומו. יֹום מּדי ְִִִֵסּיּומים
קׁשֹות ּגזרֹות ּכל לבּטל נזּכה הּזה הּגדֹול הּתּקּון ידי ׁשעל רצֹון עם1ויהי מעל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

הרמח"ל. ּכהבטחת ח"ו, קׁשה הּגזרה מּפני אמּתית מגן לחֹומת ונזּכה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל,

.‚Èרבה אליהו א)ראה סימן - ספרי(או"ח ושאר ושל"ה חכמה ראשית האריך עוד וז"ל: ,
דקאים מאן כתבו עוד שם. עיין המבטלו ובעונש לילה חצות קימת מצות בגודל מוסר

פה. שבעל בתורה יעסוק למיגרס בחצות
.„Èשלא ישראל, עם ומעל מעלינו, הדינים כל להמתיק נוכל הזוהר לימוד ידי על

אסונות, ושאר ואלמנות, יתומים הרבה כך כל לנו קליהיה בלימוד יכולים אנחנו ואם
ביום דקות 12 דקות)של 12 יום כל יום 354 ל המחולק הקשות,(בזוהר הגזירות כל [ואםלבטל

היומי דף הפחות לכל ללמוד יכול ביום, דקות 12 של זמן זוהר"אין דקות"תיקוני 1-2 רק שלוקח
והנורא? הגדול הדין ליום נענה מה עשינו, ולא ביום]

רח"ל. ואלמנות יתומים שציער למי הגדול בעונש זצ"ל, חיים מהחפץ נורא סיפור ראה
מראדין מאיר ישראל רבי והצדיק פרשתהגאון התורה" על חיים "חפץ בספרו חיים החפץ (בעל

התגוררהמשפטים) בעיירתנו הבא: המעשה את ומקורבים תלמידים לחבורת פעם סיפר: זצ"ל
מצבה מפאת רוח, וגס נוקשה אדם של בבעלותו שהייתה שכורה, בדירה ענייה אלמנה
מכך וכתוצאה העלובה, דירתה עבור שכירות דמי בתשלום מתעכבת האלמנה היתה הקשה

שי הבית בעל עליה לבואיים על לדבר ניסו המקום שכני לה. אשר כל עם לרחוב שליכנה
התשלומים מועדי וידחה הכרחי קוים כדי לה שאין מרודה אלמנה על שיחוס אדם, אותו של

אטומות. אזנים על נפלו הפצרותיהם כל אולם דירה. כשכר לו המגיעים
ביתה, אל השוק מן האלמנה שבה – גדול שלג עם קר חורף יום זה היה – אחד בוקר
מעל הגג בהסרת עסקו פועלים וכמה ברחוב, מוטלים היו חפציה מעט ושבר! שוד והנה
הבתים, אחד לפרוזדור חפציה את והכניסו באו ושכנים זעקה, קול האישה הקימה דירתה.

כלל. לו נוגע אינו הענין כל כאילו זע, ולא נע לא הבית בעל אולם
– חיים" "החפץ המשיך – רבים באותוימים שחזיתי הזוועה, מראה את בלבי שמרתי

לראשה. קורת-גג בלא שנותרה המסכנה, האלמנה של זעקות-השבר הדהדו ובאזני בוקר,
עלבונה את היום בבוא יתבע האלמנות, דיין הוא, ברוך שהקדוש הלב, בכל האמנתי אולם

האכזר הבית מבעל מרודה אלמנה אותה אדםשל ואותו אחדות, שנים משחלפו זאת עם .



הזוהר תהילות תצח
יעקבצד) ּתֹולעת ּתיראי ְֲִִַַַַֹאל

אֹומר: יׁשעיה יד-טּו)הּנביא מא אני(ּפרק יׂשראל מתי יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפיפּיֹות ּבעל חדׁש חרּוץ למֹורג ׂשמּתיך הּנה יׂשראל: קדֹוׁש וגאלך ה' נאם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֻעזרּתיך

ּתׂשים ּכּמץ ּוגבעֹות ותדק הרים ׁשבטיאּתדּוׁש ּתדחלּון לא ּבאר: יֹונתן ּובתרּגּום : ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּדיׂשראל: קּדיׁשא ּופריקכֹון ה' אמר ּבסעדכֹון מימרי ּדיׂשראל, זרעיתא יעקב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּדבית
וילּמדנּו ּכּתֹולעת, ּבגלּות חּלׁשים ׁשהם לפי - יעקב ּתֹולעת ּתיראי אל ּבאר: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹוברד"ק

לך לֹומר לתֹולעת, יׂשראל נמׁשלּו אּלאלּמה הארזים את מּכה אינּה זֹו ּתֹולעת מה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
העֹולם רׁשעי ּומּכים ּבּתפּלה, ּכחם ּכל יׂשראל ּכך הּקׁשה, את ּומּכה רּכה והיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבּפה,

ּבּלבנֹון ארז ׁשּנאמר ּבהם ונמׁשלים ּכארזים חזקים .ׁשהם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבפיהם אּלא יׂשראל ׁשל ּכחם אין - יעקב קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהּקֹול

הראׁשֹונה! הּמּכה את ולתת האֹויב, את לנּצח אּדיר, ּכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבידנּו
הראׁשֹונה! הּמּכה את נֹותנים הּקדֹוׁש הזהר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹלֹומדי

" להחזיר מתּכֹוננים ׁשנּיההּצבא צֹוללֹות,מּכה ידי על לאירן " ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
ׁש אֹומרת "זאת את ׁשּתּתן אירן זֹו ׁשּתהיה העבּדה, עם הׁשלימּו הּמּכהּכבר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ליׂשראלהראׁשֹונה" ּגרעינית ּפצצה רח"ל),[ח"ו]- נפׁש ּכמיליֹון לגּבֹות עלּול ׁשּזה מׁשער .(והּצבא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמּצב! עם הׁשלימה ּכבר ְְְִִִִַַַָָָָהּמדינה

הּזה! הּמּצב עם מׁשלימים לא ְְֲִִִֶַַַַַָֹאנחנּו
ּבׂשֹונאיהם! הּמה היהּודים יׁשלטּו אׁשר הּוא! ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹונהפך

את נּתן הראׁשֹונה"אנחנּו "הּמּכה ְֲִִֵֶַַַָָָ
"ואיׁש הּקדֹוׁש זהר ללּמּוד ... הּמלך" מדינֹות ּבכל ּבעריהם הּיהּודים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"נקהלּו

העּמים": ּכל על ּפחּדם נפל ּכי לפניהם עמד ב)לא ט ּפרק .(אסּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מסּפר ואפילּו הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל את לסּים ּביֹומֹו יֹום מּדי יכֹולים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאנחנּו

ּוברחמים. ּבחסד הּגאּלה את ּונקרב האסֹון את נמנע וכך ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּפעמים,

המעשה בשמים נרשם לא האמנם עצמי? את שואל הייתי ובשלווה, בשלום לחיות המשיך
לא ויתום אלמנה "כל בפירוש: כתבה התורה והרי הרחוב? אל מסכנה השלכת של האכזרי

אותו"... והרגתי אפי וחרה צעקתו אשמע שמוע אותו... תענה ענה אם כ"א-כ"ג)תענון. .(שמות
בעיירתנו הקול ועבר מדירתה, האלמנה גירוש מיום בדיוק שנים עשר חלפו-עברו והנה
משונה מיתה מת והאיש מרובים, ימים עברו ולא אכזר, בעל-בית לאותו נשך שוטה שכלב

רח"ל. נוראים, יסורים מתוך
האסונות!!! כל את נמנע הקדוש הזוהר לימוד ידי ועל



הזוהר תצטתהילות
הּקדֹוׁש ּבּזהר זי"ע לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אֹומר קכ"ד)וכך ּדף נׂשא ,(ּפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדילך חּבּורא הּדברים:"ּבהאי [ּבאּור ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ויּסּורים צרֹות ללא ּברחמים הּגלּות מן יׂשראל ּבני יצאּו הּקדֹוׁש, הּזהר ספר ׁשּלך, החּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבזכּות

מׁשיח!] חבלי צער ְְִֵֶַַַָֹּוללא
זאת? ליּׂשם יכֹולים האם - אפׁשרי? זה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּכיצד

ואחד! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית - ואפׁשר! אפׁשר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאכן,
יכלנּו! לא ּתאמרּו ׁשּלא - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְְִֶֶַַָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא

אלי! לה' מי - לנּו! הּוא קדֹוׁש וחֹוב הּדבר, ְְִֵֵַַַָָָָָּבידינּו
א: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 354 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּביחד]קבּוע מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית הּיֹומי[ּכגֹון זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
לׁשנה. ימים 354 ל ְְִִָָָָֻמחּלק

ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 12 מ יֹותר לא לֹוקח לאחד, ּדּפים 6-7 ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 12 ּב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ּכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹאת

ב: ּבאפןאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 177 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּביחד]קבּוע מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית הּיֹומי[ּכגֹון זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשנה. ימים 354 ל ְְִִָָָָֻמחּלק
את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 24 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 12-14 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד

ּבלבד! ּדּקֹות 24 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל
ג קבּועאפן ּבאפן ּבסביבתכם ׁשּלֹומדים אנׁשים 89 על להׁשּפיע ּבידכם יׁש אם : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּביחד] מדרׁש - ּבּתי ּכּמה אֹו יׁשיבה, הּמדרׁש, ּבית מחּלק[ּכגֹון הּיֹומי זהר סדר ּפי על ללמד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
לׁשנה. ימים 354 ְִִָָָל

את ּולסּים להתחיל אפׁשר ּדּקֹות, 48 מ יֹותר לא לֹוקח ּדּפים, 24-28 ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלּמּוד
ּבלבד! ּדּקֹות 48 ב אחת, ּבבת הּקדֹוׁש הזהר ספר ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹּכל

אנׁשים. ל45 ה' ואפן ד' אפן יׁש ְְְֲִֵֵֶֶָֹֹוכן
קׁשֹותצה) ּגזרֹות מּכל להּצילנּו הרׁשּב"י את לנּו וׁשלח לּמּכה רפּואה לנּו הקּדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה

ְָורעֹות.
מּתרּדמתכם, יׁשנים ְְְִִֵֵֶַַעּורּו

הּנֹורא!- מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָעם
ידי- על רק אפׁשר ְְְֵֶַַָֹוזאת
הּקדֹוׁש"- "הזהר ׁשהּוא – נח ֵֶַַַַַָֹֹּתבת



הזוהר תהילות תק
יכלנּו! לא ּתּגידּו אל - ידענּו! לא ּתּגידּו ְְִִַַַַַָָֹֹֹאל

העֹולם מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש הזהר לּמּוד ידי ׁשעל ּבוּדאּות, יֹודע הרע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּיצר
להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה הּמלחמה וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומתּבּטל

מּמׁש. האמת הפך והבל, ׁשטּות ׁשל ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָמחׁשבֹות
סּכנה! זהירּות, ּכן נחמניעל ּבר ׁשמּואל רּבי ּכדאמר הּיצר! ּברׁשת לּפל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד הּזה ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר
הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּבך ּפגע אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻּיעׂשה

נב:)וכּו'... ּדף .(סּכה ְַָֹֻ
הּכתּוב: ּבנּו יתקּים טז-יח)ּובזכּותכם פ' טּו ּפרק ופחד(ׁשמֹות אימתה עליהם "ּתּפל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית: זּו עם יעבר עד ה' עּמך יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹועך ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבגדל
ידיך: ּכֹוננּו אדנ-י מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּתך מכֹון נחלתך לעלם(יח)ּבהר ימלך ה' ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

בב"א. ֶָועד",



  

  
  

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ   ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ

  ֵסֶפר

 ְלִצ��� ִרא���ָהְ�ַמֲעַמד  (ַהָ�ד�� ַה�ַֹהר ִל��ד ְלִח��ק ְ�ָרָ�ה

  )ִאי� 20.000ִאיְצַטְדי�� ֶטִדי ִ�ְפֵני ק "עיהִ�יר�ָ�ַלִי� 

ַּעל ְיֵדי ִלימוד זֹוַה ְֵאיך  .א ּ ְּמַהֵפך ִמִמַדת ַהִדין ְלִמיַדת ָהַרֲחִמיםק "ּ ּ ּ ְ ּ. 
ל ֶאָחד ִיְלַמד  .ב ּכָ ֶ ים ֲהִכי ָגדֹול ש� ַּהִזיּכוי ָהַרּבִ יֹומֹו ק " זֹוַהּ ְּדַבר יֹום ּבְ

  .ָחק ְולֹא ַיֲעבֹור
ם זֹוַה  .ג ָ ִית ְיהוִדי ִנְקָרא ַרק ִאם לֹוְמִדים ש�   .ק"ּּבַ
ל ַידבְֹּ  .ד ַּהְגאוָלה ֶאת ְלָהִביאִלְזּכֹות  ֶאָחד ּכָ ּ. 
ַּהְגאוָלה  .ה ְדֵבקות ֲחֵבִרים ְבִלימוד  ְקרֹוָבה ּ ַרֲחִמים ּבִ ְמֵהָרה ּבְ ּוַמִגיַע ּבִ ּ ּּ

 .ק"זֹוַה
ַמִים  .ו ָ ש� ים ֵהם ַהַיְחַסִנים ֲהִכי ַהְגדֹוִלים ּבַ י ָהַרּבִ ְּמַזּכֵ ּ. 
ָעה ִלימוד זֹוַה  .ז ָ ש� וט ּבְ ֵּאיך ְיהוִדי ָפש� ּ ּּ ּ ּ ֶרת ֲאָלִפים ק "ְ ֲעש�ֶ ב ּכַ ָ ֶנְחש�

יֹום תֹוַרת ַהִנְגֶלה 10ַּאְבֵרִכים ַהלֹוְמִדים  עֹות ּבְ ָ ּש� ּ. 
ִּלימוד ַמֲעַלת  .ח ּ ְמָחהּבְ ַּהָקדֹוש� ַהזֹוַהר ּ ת ּוִבְפָרט ,ש�ִ ּבָ ַ ש�  .קֹוֶדש� ּבְ
ק ַּהָקדֹוש� זֹוַהר ַּהלֹוֵמד  .ט ַמת ִּמְתַדּבֵ ְ ִנש� ּבִ ּבְ ְ ב ְוַגםי "ָהַרש� ֵ  זֹוֶכה ְויֹוש�

ְמִחָצתֹו  .ּּבִ
דוִכים ִלְזּכֹות  .י ִ ְּלש� ּבִ ְיֵדי ַעל ַּוֲהגוִנים טֹוִבים ּ ְ  .ָע"ְזָי י"ָהַרש�

ל  .יא ֲעֵליֶהם יִקיםַּצִדו "ִמל ִלְהיֹות ָיכֹול ֶאָחד ּכָ ֶ  .עֹוֵמד ָהעֹוָלם ּש�

 
 é ÅãÀé ì Çò ø ÉåàÈì à Åö Éåé"é ÄîÈì Éåò Èä ø Çä Éf Çä ì Çò Àô Äî"  

äéòá"ááåú L Æî ÆL úé Åa ÷"à  
Çì"ùú úÇð ÀL ø Æî Éåò Èa â"ôì ò"÷  
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הרׁשּב"י תקגְְִַַָּתׁשּובת

הרׁשּב"יספר ְְִַַָּתׁשּובת
הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק ְְִִַַַָָָֹדרׁשה

ה' ּבׁשם הּבאים ְְִִֵַָּברּוכים
עבדיה הרב הּתֹורה, חכמי מֹועצת נׂשיא לצּיֹון, הראׁשֹון מרן הּגדֹול הּגאֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּברׁשּות
הרּבים ּומזּכי ׁשליט"א, יׁשיבֹות ראׁשי הּגאֹונים, הרּבנים ּוברׁשּות ׁשליט"א, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָיֹוסף

הּזה. הּקדֹוׁש הּקהל וכל הּזה, הּגדֹול קּבּוץ את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשארּגנּו
ולא אידיׁש, ׂשפת היא ׁשּלי אם ׁשהׂשפת קטּנה, הקּדמה אּגיד ּדברי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבראׁשית
להׂשפה, קצת התרּגלּתי אנׁשים, עם קצת ּׁשּדּברּתי מה רק העברית, ׂשפה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָלמדּתי
ועל הּלב, אל נכנסים הּלב מן הּיֹוצאים ׁשּדברים ידּוע אבל לי, קׁשה קצת ּכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועל
הּׁשני. את אחד נבין הּׁשם ּובעזרת ׁשּלי, הּלב את יבין הּׁשֹומעים ׁשּלב מקּוה אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכן

הּיֹוצא הּגדֹול הּׁשם ׁשמקידּוש ּומצּפים מיחלים הּזהאנחנּו הּקּבּוץ יביאמן , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
את ּבמהרה הּׁשם ּגלּיֹותּבעזרת בב"א.הּקּבּוץ צדקינּו מׁשיח ּבביאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

ּוׁשמרּתם האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּׁשבּוע, ּבפרׁשת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּכתּוב
שמחה לשון והיה אֹותם", לימוד‡ועׂשיתם בפרסום ותחתונים בעליונים שמחה , ֲִֶַָ

הרשב"י .·תורת

‚¯Ó רבי‡. הצדיק דהגאון בפומיא אליהולא עקבמרדכי "והיה הפסוק על זצ"ל
בשמחה ה' את תעבוד אם שמחה, לשון אלא והיה אין והרבך", וברכך ואהבך תשמעון...
אז בשמחה, ה' את שעבדת וכיון המשפטים, כל את שתשמעון לדרגה תגיע אז וביראה,

במלואם. התורה ברכות כל בך ויתקיימו והרבך וברכך ואהבך
הרב·. המקובל הצדיק הגאון שמואליוביאר יששכר ישיבתבניהו ראש שליט"א

להמשיך תרצו אם הרחמים, מידת שהוא הוי"ה אותיות והיה ירושלים, שלום, נהר המקובלים



הרׁשּב"י ְְִַַָּתׁשּובת תקד
הרב המקובל הצדיק הגאון הרבים למזכה טובה להכיר רוצה אני זו בהזדמנות
בהדפסת ובפרט הרבים בזיכוי המיוחד לצדיק וכן שליט"א, שמואלי יששכר בניהו

רבי הרשב"י, ותורת הּקדֹוׁש, ראובןהזֹוהר ומסירותפנחס פועלם על שליט"א, ַַָ
בית יהיה שלא הקדוש, הזוהר לימוד את ישראל כל וילמדו ישמעו למען נפשם

הקדוש זוהר לימוד בו שאין הקדוש‚יהודי לארגון נפלאה תודה וכן "הידברות",
ממנו הצמאים וכל כולו, ובעולם בארץ שבשמים, לאביהם ישראל של לבם המקרב
התומכים לכל הקדוש זוהר לחלק קדושה משימה עצמם על לקחו אשר שותים,

לשוב ישראל כל יתעוררו ובזה שבשמים.„והמשתתפים, לאבינו

שעל שמעון. תורת, - ת אותיות תשמעון דמשיחא, עקבתא שזה עקב בזמן הרחמים מידת
ישראל. לכלל וישועות רחמים ממשיך הקדוש הזוהר לימוד ידי

אלימלך‚. ונועם הקדוש זוהר שם אין אם לבית נכנסו שלא קדמונים מצדיקים .וידוע
רשכבה"ג קדישא גברא האי על מבעלזאומסופר מהר"א דהילולאזיעועי"א,מרן [יומא

(תשי"ז) אב מנחם הקדושה*כ"א לארץ ועלה הנוראה, מהמלחמה ניסים בניסי שניצל לאחר ,[
הזוה"ק ספר להביא צוה לדירתו הכנסו להבחל"ח)טרם האדמו"ר(ממחותני מרן מכ"ק דוקא

רבי מספינקאהגה"ק מאיר הקדוש(ירושלים)זיעוכי"איוסף זוהר יש וודאי שאצלו מפני ,
בו. שלומד

הזוהר„. לימוד גודל על שם שאמרתי הדרשה אחרי שבע" "באר האבות בעיר ובהיותי
ולדאבון בישיבה, תורה למד בצעירותו אשר ברבים וסיפר בימים בא יהודי לפני בא הקדוש
דבר. שמר לא השגתו, כפי וכשרות שבת מלבד אשר מיהדותו ונפל רב, מהערב הושפע לב
מידי וכך ללומדו. חשק בו ונכנס הסולם, פירוש עם הזוהר ספר לידו בא אחד יום
כיפה שם וכאשר אותו, הסובבים של והפרעתם לעגם למרות דפים מספר למד ביומו יום
כיפה? לובש שאתה לך קרה מה השתגעת? האם זוגתו, עליו צעקה הרשב"י, תורת לכבוד
תפריע שלא כדי לימודו את והסתיר היסטוריה, לומד רק אני לך איכפת מה לה אמר

לו.
בו נכנס מכן לאחר תיכף הקדוש, הזוהר כל שסיים עד ביומו יום מידי המשיך וכך
יהודי הוא והיום המצוות, כל לקיים והתחיל אמיתית, לתשובה גדולה מאוד התעוררות
עליו יוחאי בר שמעון רבי של כוחו גדול כמה רואים מכאן הרשב"י. בתורת הדבוק כשר

השלום.
שמרו, תורתי ואת עזבו אותי הלואי הקדושים: חז"ל דברי להמליץ אפשר זה ועל
יששכר הבני של קדשו וכדברי בתורה, הגנוז האור וזהו – למוטב מחזירם שבה שהמאור

ע"ה. הרשב"י בתורת טמון לצדיקים הגנוז שהאור זי"ע,
יּכנס אם חׁשׁש אין רׁשע יהיה אם ואפּלּו - נח ּתבת ּכמֹו הּוא הּזהר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹספר



הרׁשּב"י תקהְְִַַָּתׁשּובת
ּברחמי גלּותא מן יּפקּון ּדא ְְְְֲִִִֵַָָָָּבספרא

– לרׁשּב"י רּבינּו מׁשה ׁשהבטיח ּכמֹו הׁשלמה, לּגאּלה עצמֹו מכין "ּבספראהעֹולם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
ּברחמי". גלּותא מן יּפקּון העֹולמֹותּדא ּבכל רב ׁשפע יׁשּפע הרּבים מזּכי ּובזכּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ

הרׁשּב"י ׁשל הּגדֹולֹות להבטחֹות קכ"ח:)ונזּכה ּתרּומה –(ּבזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
זיע"א: יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי אתאמר המזּכה ׁשּכל וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

למּוטב ּומחזירן הּקדֹוׁש]הרּבים הּזהר הפצת ידי על נעׂשה מה[ׁשּזה מעלֹות, ּבׁשלׁש מתעּלה ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
להּׁשם ועּלּוי רּוח נחת עֹוׂשה - הרׁשעה. מלכּות את ּכֹופה - לזה זֹוכה אדם ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשאין

ׁשלֹום. ּומרּבה יחרב, ׁשּלא העֹולם ּכל את מעמיד - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹיתּברך.
זֹוכה הרׁשּב"י: לֹו מבטיח זה ּבעֹולםועל לעׁשירּות זֹוכה - לבניו. ּבנים לראֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

לׁשנים נכנס - לֹו. ּולהרע להּזיק ׁשּיכֹול אחד ׁשּום אין - הּבא. לעֹולם זֹוכה - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזה.
לֹו והצלחה ּברכה ׁשפע עליו מׁשּפיעים - ּבידֹו. מֹוחה ואין – עדן ּגן ׁשערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעׂשר
מברכים והרׁשּב"י הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּולזרעֹו לֹו ענינים ְְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָּבכל
להּקדֹוׁש ּכּלם את קרב הּוא ׁשּגם אבינּו, אברהם ּבהם ׁשּנתּברך הּברכֹות ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻאֹותם
אֹותֹו, ּומלּוים עליֹונים מלאכים מחנֹות לארּבע קֹורא הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש - הּוא. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּברּוך

ּגנּוזים עֹולמֹות לׁשבעים "סֹוד")ונכנס –(ּגימטרּיא אחר אדם ׁשּום ּבהם זֹוכה ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
לֹו. רק ְִַָֻּומיחדים

הרּבים: מזּכי ׁשל הּזכּות מּגדל נֹורא סּפּור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּונסּפר

ּבּׁשמים הּגדֹול הכי הּיחסן הּוא הרּבים את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזּכה
למׁשה ּתהּלה ּבקנטרס ּבהקּדמה עה"ת מׁשה יׂשמח ע"ב)ּבספר י"א לׁשֹון(ּדף וזה , ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

ּתרּומה ּבזהר מבאר ע"ב)קדׁשֹו: קכ"ח חייבא(ּדף ּבתר למרּדף ּבעי זּכאה ההּוא וכּו'‰, ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נח, ּתבת ּכמֹו הּוא הּזהר ספר ׁשּנקרא זה חּבּור היהּכי ולא הרּבה מינים היּו ׁשּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
יּכנסּו ּכן מּמׁש... הּוא ּכן להּתבה ּכניסתם ידי על אּלא ּכּלם והּמׁשּפחֹות הּמינים לאֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻקּיּום

להתקּים, הּזה חּבּור אֹור סֹוד אל אהבתהּצּדיקים ּבחׁשקֹו ׁשעֹוסק ׁשּמּיד החּבּור סגּלת וכך ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
ונׁשמתֹו ורּוחֹו נפׁשֹו להצלת אליו ויּכנס הּברזל את הּׁשֹואבת האבן ּכׁשאיבת יׁשאבּנּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּׁשם

יּכנס. אם חׁשׁש אין רׁשע יהיה אם ואפּלּו ה')ותּקּונֹו, סימן א' ׁשער יקר, (אֹור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּתרּומה‰. ּפרׁשת ריׁש הּזהר ע"ב)ּובספר זּכאה(קכ"ח ואמר, זֹו מצוה ּבׁשבח לסּפר הגּדיל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

יקרא ּביּה דיסתלק שבחא איהּו ודא וכּו' שלים באגר ליּה ולמקני חיבא ּבתר למרּדף ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָּבעי



הרׁשּב"י ְְִַַָּתׁשּובת תקו
החּיבים] האנׁשים אחר לרּדף צריך זּכאי, ׁשהּוא איהּו[מי ודא ליה ּברא הּוא ּכאּלּו ליה ּדיחּׁשב ּבגין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ורּבים ּבאהרן ּדא ועל וכּו' אחרא משבחא יּתיר דקב"ה יקרא ביה דיסּתלק ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹׁשבחא
והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון ע"א)הׁשיב קכ"ט בד' הפליגּו(ועיי"ש ּכּמה ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבתׁשּובה. רׁשעים ׁשּמחזירים הּצּדיקים זכּות ּגדֹולים ּכּמה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָׁשם
ּבעֹולם נפּגׁשּו אחת ׁשּפעם איך מוזלל"ה לֹו סּפר אׁשר ז"ל מאדמו"ח ׁשמעּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכן
ר' ז"ל רש"י וׁשאל מדראהאּביטש איציקל ר' הּקדֹוׁש הרב עם ז"ל רש"י ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָהעליֹון
מיׁשרים הּמּגיד מיכל ר' הּקדֹוׁש הרב לבנֹו לֹו יׁש ּומצוה זכּות איזה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיציקל
רּבי לֹו והׁשיב הּנ"ל, הרב ּבנֹו עם העֹולמֹות ּבכל ׁשּמרעיׁשין ׁשּׁשֹומע מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמזלאטשֹוב,
ואמר ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו נתקררה ולא לׁשמּה, ּתֹורה ׁשּלֹומד איך הּנ"ל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאיציקל
ּדעּתֹו נתקררה לא ּבּה וגם וסּגּופים, ּבּתעניתים עצמֹו את לסּגף הרּבה ׁשּבנֹו עֹוד, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו
וכּדֹומה, לאביֹונים נתן ּופּזר ּוצדקה, בגמ"ח הרּבה אׁשר עֹוד לֹו ואמר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,

לֹו אמר ׁשּוב ּדעּתֹו נתקררה לא ּתׁשּובהועֹוד ּבעלי הרּבה ועׂשה מעֹון הׁשיב ׁשרּבים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּכתיבּדקּוד ּדא ועל וכּו', מכלא יּתיר ּדא ואסתלקותא אחרא משבחא יּתיר הּוא ּבריך ׁשא ְְְְְְְֳִִִִַַַָָָָָ
ב')ּבאהרן ּפרק ּוכתיב(מלאכי מעֹון, הׁשיב וגֹו',(ׁשם)ורּבים והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּכתיב נׁש ּבר האי ועל אחרא, נׁש ּבר הכי אסּתּלק ּדלא מה סלוקין ּבׁשלׁשה אסּתּלק ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹואיהּו
לעלמא וזכי עלמא ּבהאי וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי והּׁשלֹום, החּיים אּתֹו היתה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָּבריתי

ּכתיב ועליּה ּבידיה, דימחי מאן ולית ּתרעי בתליסר ועאל ב')דאתי קי"ב ּבארץ(ּתהּלים ּגּבֹור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
מלּכא ּכדין ליׁשרים. אֹור ּבחׁשך זרח לעד, עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ועׁשר הֹון וגֹו', זרעֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיהיה
דחיביא נפשין עבד ּכד לאברהם דבריך ברכאן ּבכל נׁש ּבר דההוא לדיוקנא ּבריך ְְְְְִִַַַַַָָָָָָקּדיׁשא
ּבני ידעי הוו ואלמלא אחרא. נׁש ּבר ּבהּו זכה ּדלא גניזין עלמין לשבעין עאל ואיהּו ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָָָָוכּו'
ּכמאן ורדפי אבתרייהו אזלי הוו בגינייהו, וזכאן לצדיקיא גרמי וזכּו תועלתא ּכּמה ְְְִַַָָָָָנׁשא

וכּו': חיין ּבתר ְְָדרדיף
ׁשלם ּבׂשכר אֹותם ולקנֹות חּיבים אנׁשים אחר לרּדף צריך זּכאי אמר ּתרּומה ּפרׁשת ּתחּלת הּזהר ּבספר - ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ[ּתרּגּום
ּכתּוב זה ועל מהּכל, יֹותר היא זֹו ועלּיה אחר, מּׁשבח יֹותר הּוא ּברּוך הּקדֹוׁש ּכבֹוד ּבֹו ׁשּיתעּלה הּׁשבח הּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹוזה
ּׁשּלא מה עלּיֹות ּבׁשלׁשה מתעּלה אדם ּבן ואֹותֹו והּׁשלֹום, החּיים אּתֹו היתה ּבריתי וכתּוב מעֹון. הׁשיב ורּבים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבאהרן,
וזֹוכה לבניו ּבנים לראֹות וזֹוכה והּׁשלֹום החּיים אּתֹו היתה ּבריתי ּכתּוב זה אדם ּבן ועל אחר. אדם ּבן ּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעֹולה
הֹון זרעֹו. יהיה ּבארץ ּגּבֹור ּכתּוב ועליו ּבידֹו ׁשּימחה מי ואין ׁשערים עׂשרה ּבׁשלׁש ועֹולה לעוה"ב, וזֹוכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹבעוה"ז
אדם ּבן אֹותֹו ׁשל לדיֹוקן מברך הּקדֹוׁש הּמלך ּכאׁשר ליׁשרים, אֹור ּבחׁשך זרח לעד עֹומדת וצדקתֹו ּבביתֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹועׁשר
ׁשּלא נעלמים עֹולמֹות לׁשבעים עֹולה והּוא לחּיבים, נפׁשֹות עׂשה ּכאׁשר לאברהם ׁשּברך הּברכֹות ּבכל אֹותֹו ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמברך
הֹולכים היּו ּבעבּורם, וזֹוכים לּצּדיקים נמׁשך ּוזכּות ּתֹועלת ּכּמה אדם ּבני יֹודעים היּו ואּלּו אחר, אדם ּבן ּבהם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָזכה

חּיים] אחר ׁשרֹודף ּכמי ורֹודפים :אחריהם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַ



הרׁשּב"י תקזְְִַַָּתׁשּובת
ׁשּמרעיׁשים מה הּקדֹוׁשה ּדעּתֹו ונחה ז"ל, רש"י ׁשל ּדעּתֹו וׁשקטה נחה ּובזה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּבעֹולם,

מעלה ׁשל הּפמליא ּכל עכ"ל.אתֹו ְְֶַַַָָָָֹ
עיניו אׁשר לאדם ואך לֹו ּבׂשר עיני אׁשר לסּפר יּוכל לא ּכזאת מעׂשה ּכי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹמּובן
ּכזאת. לסּפר יּוכל לזּולתֹו יּׁשמע ׁשּלא מה ורֹואה ׁשֹומע עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמׁשֹוטטֹות

להבין יכֹולים וכלמּזה הּקדֹוׁש, זֹוהר ׁשּלֹומדים לאּלּו הּוא ּגדֹול זכּות איזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּגזרֹות מיני מּכל יׂשראל עם ּכל נּצֹולים ׁשּבזכּותם מהם, מדּברים מעלה ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּפמליא

לראֹותּה. ּבקרֹוב ׁשּנזּכה ּברחמים, הּגאּלה ּומקרבין ורעֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻקׁשֹות

הרּבים מזּכה ׂשכר ְְִֵֶַַַָגֹודל
ּתנחּומא ּבמדרׁש חז"ל א)אמרּו ּפרק מסּתּלק(ּבראׁשית ּכׁשהיה אּבהּו ּבר' מעׂשה : ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מיתה ּבׁשעת לֹומר התחיל אפרסמֹון, נהרי עׂשרה ׁשלׁש הקּב"ה לֹו הראה העֹולם ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמן
ׁשלׁש להם אמר ראית, מה רּבינּו, לֹו, אמרּו הּתֹורה, עֹוסקי אׁשריכם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלתלמידיו,

ּתֹו ּבׂשכר הקּב"ה לי נתן אפרסמֹון נהרי לריקעׂשרה אמרּתי ואני לֹומר התחיל רתי, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
וכּו'. ּכּליתי, ּכחי והבל לתהּו נהרֹותיגעּתי עׂשרה ׁשלׁש לפניו העבירּו אּבהּו רב ׁשל ּפטירתֹו קדם [ּבאּור: ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

יגעּתי] לריק אמרּתי ואני לאּבהּו אּלּו ּכל להם: אמר הם, ׁשּלך לֹו: אמרּו אּלּו, ּכל למי אּבהּו: רּבי ׁשאל אפרסמֹון, .ׁשל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לריק חּייו ימי ּבמׁשך יגיעתֹו ׁשהיתה חׁשב אּבהּו ׁשרּבי האריז"ל: ּכיÂּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשהם ל"י"ׁש" יגיעתֹו ידי על זכה ּדאמת אּליּבא אך ּבעבֹודתֹו, ּתֹועלת ׁשּום ראה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלא
וצּדיק צּדיק לכל המבטחין עֹולמֹות, "ׁש"י" מ"רי"ק"]סֹוד הפך ׁשהּוא "י"ׁש" ּגימטרּיא ועל["רי"ק" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

עֹולמֹות. לׁש"י רֹומזים לֹו ׁשהראּו נהרֹות הי"ג ְְְְִֵֶֶַָָאּלּו

.Âמֹוהר"ן ׂשיחֹות רמד)ּבספר – וירא(אֹות ּכׁשר איׁש אנׁשים, מחׁשּובי מאחד ׁשמעּתי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשאין ה' עֹובדי אדם ּבני ׁשּיׁש לברכה, זכרֹונֹו רּבנּו לֹו ׁשאמר ּבאמת, הּׁשם את ועֹובד ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשמים
יראּו אז הּבא, ּבעֹולם מֹותם אחר רק חּייהם. ימי ּכל ּׁשּפעלּו מה להם מראה יתּברך ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשם
ּבדעּתֹו יּפל לבל התחּזקּות לענין זה ּדבר לֹו אמר לברכה זכרֹונֹו ׁשרּבנּו והבנּתי ּׁשּפעלּו. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמה
לראֹות יכֹול ׁשאינֹו יׁש ּכי ּפעּלה. ׁשּום ּבעצמֹו רֹואה אינֹו ועדין הּׁשם, ּבעבֹודת עסק ּׁשּכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻמה

לעיל. ּכּנזּכר ּכך לאחר אם ּכי ּׁשּפעל מה חּייו ימי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל
ּכל ּבֹוראֹו את אּבהּו רּבי ׁשעבד ּפי על ׁשאף הּקדֹוׁשים, מחז"ל מפרׁשת ּדגמא לנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהרי
ּכׁשהראּו ׁשאפּלּו לֹו ּגרם זה ּדבר ּׁשּפעל, מּמה ּכלּום לראֹות זכה לא עצּומה, ּבׁשלמּות חיּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹימי
ׁשהיתה חׁשב ּכי אּלה, ּכל למי וׁשאל, ּתמּה להן, ׁשּזכה הּמדרגֹות עצם את ּפטירתֹו קדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלֹו

מֹותֹו. עד ּכלּום לֹו הראּו ׁשּלא מחמת לריק ויגיעתֹו עבֹודתֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל



הרׁשּב"י ְְִַַָּתׁשּובת תקח
אפרסמֹון נהרי י"ג ׂשכרֹו לתֹורה הרּבים ּבזּכּוי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהעֹוסק

אּבהּו לרּבי ּבּמדרׁש, ואמרּו ּכתב: ּדבׁש" "יערֹות נהריּובּספר י"ג ׂשכרֹו הראּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וכּו'.אפרסמֹון, יגעּתי לריק אמרּתי ואני אמר לאּבהּו, ליּה אמרּו למאן, אּלּו ואמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשל ּופׁשּוטן ּומצוֹות. ּתֹורה ּבׂשכר אּבהּו רּבי יכּפר וׁשלֹום חס איך ּבאּור, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוצריך
ּכמבאר ׁשם וׁשכיח קיסר לּבי קרֹוב היה אּבהּו ר' ידּוע ּכי ׁשּכתבּתי, ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדברים
אּבהּו רּבי מֹוׁשב יׂשראל מארץ ּכן ואם וכּו', קיסר לּבי אתי אּבהּו רּבי הוי ּכד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבּגמ'
הּקיסר אל לבֹוא ׁשם וגם וחזרה ּבהליכה זמן וצריך רב ּדרך קיסר מֹוׁשב ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלרֹומי
ׂשרים ּפתחי למבּקרי ּכּנֹודע רב זמן ּכן ּגם צריך ׁשם, הלך ּבחּנם לא ּכי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹּולהׁשּתּדל
זמן ּכן ידי על ּבּטל ּכן ואם ההם, ּבּימים רֹומי קיסר ּכמֹו ּגדֹולים מלכים ׁשּכן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּומּכל

וכּדֹומה. חברים ּדּבּוק הּמדרׁש מּבית ּפרּוׁש והיה מהּתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָרב
ואּתם ׁשמים לׁשם עּמהם עֹוסקים יהיּו צּבּור ּבצרכי והעֹוסקים ּבּמׁשנה אמרּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאך
עֹוסקם ידי על ּכי יצטערּו ׁשּלא והינּו עׂשיתם, ּכאּלּו הרּבה ׂשכר עליכם אני ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעלה
אני מעלה ּכי ּתיראּו, אל לֹו ואמר טֹובים, ּומעׂשים הּלּמּוד נתמעט צּבּור, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבצרכי
רּבי ענין וזהּו ּבׁשלמּות, ותֹורה טֹובים מעׂשים עׂשיתם ּכאּלּו הרּבה ׂשכר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליכם
מעט ּכי לריק, הּכל וכּדֹומה, קיסר לּבי והלך צּבּור ּבצרכי ּׁשּיגע ׁשּמה ׁשּפחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאּבהּו

יגעּתי לריק אמרֹו וזהּו ה', ועבֹודת ּתֹורה ּכן ידי ּכיÊעל מּׁשמים לֹו הראּו אבל , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מאד. הרּבה ּוׂשכרֹו מקֹום מּכל ׂשכר לֹו קבע הּוא ּברּוך ְְְְִֵַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁש

– קדּׁשה ׁשערי ּבּספר זי"ע ויטאל חּיים רּבי ז)וכתב ׁשער ב לחּיבּיא:(חלק מזּכי : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ז"ל רּבֹותינּו ספ"ח)אמרּו רּבא ּכמׁשה(אלּיהּו ׁשּׁשקּול ׁשמּואל להעמיד אלקנה זכה לּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשמּואל וכן אֹותן, ּומזּכה עּמֹו הרּבה אדם לבני ּומעלה לרגל עֹולה ׁשהיה מּפני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹואהרן,
ׁשּכתּוב ּכמֹו אחריו, נֹוהג ז')ּבנֹו א' יׂשראל(ׁשמּואל את וׁשפט וגֹו' והּגלּגל אל ּבית וסבב ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשּום אּלא מעלֹותיו לכל זכה לא ואברהם ּביתֹו, ׁשם ּכי הרמתה (ּבראׁשיתּותׁשּובתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ה') ּוכתיבי"ב ּבחרן, עׂשּו אׁשר הּנפׁש י"ח)ואת י"ח ּגדֹול(ׁשם לגֹוי יהיה היֹו ואברהם ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
.Êמּפנינים היא יקרה הּפסּוק על ז"ל מאמרם ּכּידּוע אך מצוה, ׁשל ׂשכר לֹו יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּובוּדאי

על אמרּו ועֹוד ּתֹורה, ׁשל לערך מּגיעים לא ׁשמים חפצי ּדאפּלּו ּבּה, יׁשוּו לא חפציך ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוכל
החׁשיב אּבהּו רּבי זה ועל מחּיהּו, ּתֹורה טל ׁשרק טּלך, אֹורת טל ּכי ּכנגדהּפסּוק הּכל ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

זּכּוי למען ׁשהלך ּדהּזמן ּדכיא, אפרסמֹונא נהרי י"ג ּבּׁשמים ּבּׂשרּוהּו זה ועל לרי"ק, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּתֹורה
ּתזּכה אם אך זוה"ק ּתלמד אּתה ּגם ּבעצמך הּגע ועּתה ּבעצמֹו. ׁשּלמד ּכמֹו הּוא ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהרּבים

למדּת. ּבעצמך אּתה ּוכאּלּו ערֹוך לעין זכּיֹותיך יכּפלּו ּכך ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻאחרים
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וגֹו', ה' ּדרך וׁשמרּו וגֹו', יצּוה אׁשר ידעּתיו ּכי זֹוכיןוגֹו' אינן הּדֹורֹות ראׁשי וכל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

זֹו. סּבה על אּלא נענׁשים אינן ֱִִֵֶֶַָָָָאֹו

ּבמחּצתֹו ויֹוׁשב זֹוכה חכם ספרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּמדּפיס
וז"ל: מחּיים" "צּואה ּבספרֹו זיע"א, פלאג'י חּיים רּבי הּקדֹוׁש רּבינּו ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכתב

ּבמחּצתֹו... ויֹוׁשב זֹוכה חכם ספרי לקראתֹוהּמדּפיס יֹוצא ּבעצמֹו ׁשהחכם ספק ואין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּבית לבעל ּבחלֹום ׁשראה מאדם וׁשמעּתי הּבא. לעֹולם ּכׁשּבא אֹוהביו, סיעת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָעם
ההדיֹוט זכה איך והתּפּלא והׁשּתֹומם ׁשנים, ּכּמה זה ׁשּנפטר ּגדֹול רב אצל יֹוׁשב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד

עכ"ל. הּקדֹוׁשים. מּספריו אחד ספר הדּפיס ׁשהּלה ידע ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלכך,

הּקדֹוׁש? הרׁשּב"י ּבמחּצת לׁשבת רֹוצה לא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹמי
זה! ּבעד יּתן ּדעלמא חללא וכל לכך! ּכמּה לב ּכל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהלא

נפׁשֹו" ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר ד')"וכל ב' ּפרק .(אּיֹוב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשעּורי את להפיץ לעזר אלינּו, יתקּׁשר זה לכל לזּכֹות ׁשרֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
הּקדֹוׁש. הרׁשּב"י לברּכת ויזּכה הּקדֹוׁש ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָהזֹוהר

שבהיכל תורה ספר אפילו במזל תלוי הכל חז"ל דברי להמליץ אפשר זה ועל
Áעולה הּקדֹוׁש זֹוהר שסט זכינו הרבים מזכי שבזכות ושבע, שבעים גימטריה ַַָמזל

.Á"שבהיכל" הלשון לכאורה שבהיכל. תורה ספר אפילו במזל תלוי הכל בחז"ל, איתא
בה שקוראים המזל וזהו בה, ויקראו מההיכל תורה הספר שיוציאו הוא המזל שהרי תמוה,

בהיכל? שתעמוד ולא
לפרש, וביןהנראה הקריאה באמצע שמדברים ידי על תורה הספר מביישים שאם

באמת וזה אותה. שיוציאו ולא בהיכל שתהיה תורה לספר רצוי יותר אז וכו' לגברא גברא
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בבחינת ש"ח, 77 לאלוקים,רק עז מעלהתנו של לפמליא ועילוי כח נותן ובזה 77 גימטריה (Ë(עז

העליון. ממזל לברכה יזכה לביתו הקדוש הזוהר ספר את המכניס וכל

לגאולה נזכה שבעקב המצוות שמירת ידי על
הקדוש. רש"י דברי פי על הפסוק את לבאר נחזור ועתה

ּפירש אֹותם", ועׂשיתם ּוׁשמרּתם האּלה הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ז"ל, לךרׁש"י אלקיך ה' וׁשמר ּתׁשמעּון. ּבעקביו ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות מצוֹות אם ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הבטחתֹו. לך יׁשמר - וגֹו' הּברית ְְְְְִִֶַַָָָֹאת
את לתּקן יכֹולים ואיך ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם הקּלֹות מצוֹות זה מה נחׁשב, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבֹואּו

ּבקּלּות. ְֶַזה
אחוריים. שבחלק חלב באיסור יכשלו דמשיחא שבעקבתא חיים, בעץ ֵֶכתוב
שבא עד חלב, באיסור שנים הרבה נכשלו שבחו"ל האחרון, בדור רואים אנו וכך
אכלו לא שם הגדולים שהצדיקים וידוע רח"ל. חלב שאכלו וגילה מא"י אחר מנקר

רח"ל. כרת איסור שהוא חלב מאיסור ניצלו וכך בהמה, בשר חייהם כל
חז"ל ע"ב)וכדאמרו מט דף בשר(פסחים לאכול אסור הארץ עם אומר רבי תניא :

כתב:(בהמה) פלאגי חיים לרבי החיים ובכף והעוף". הבהמה תורת "זאת שנאמר
בשר. לאכול יוכל האר"י הכוונות סוד לכוון שיודע מי דרק

מוסר זי"ע)ובשבט האיתמרי אליהו שלא(לרבי לכל, ומזהיר מאוד מאריך ל"ו פרק
כלל. בהמה בשר לאכול

אכל לא מימיו זי"ע, כדורי יצחק רבי המקובלים זקן האלוקי דהמקובל וידוע
דג. מעט ובפורים עוף, מעט שאכל כיפור יום בערב מלבד ועוף, בהמה בשר כלל
13 בן שמעודו זצ"ל אליהו מרדכי רבי המקובל הגדול הצדיק על שמעתי וכן
ובנסתר בנגלה לגדולתו זכה ולכך בהמה, בשר ולא עוף בשר לא אכל לא שנה

זיעוכי"א.

מצווה שמת וזהו. העולם. כל עבור שכר מקבלים מקיימים, יחידים שרק כזאת מצווה
הנ"ל כל על עדות יהיו קודש והארון שהביהמ"ד העדות, משכן .הפשט

.Ë.זה פסוק בביאור זצ"ל, וואלזין להגר"ח החיים נפש ועיין
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עשרה בשמונה יום בכל מתפללים ומצפיםאנחנו היום כל קוינו לישועתך "כי

אומריםלישועה" עוד – ברחמים" לציון בשובך עינינו "ותחזינה ואומרים "אני–
שואלים כולם שיבוא", יום בכל לו אחכה המשיח... בביאת שלימה באמונה מאמין

בא? לא משיח למה אחד, פה
בספרו זצ"ל חיים לישועה"החפץ יסודיים:"צפית דברים שני כותב

בשכא. להאמין הוא היהדות ועונש.שיסוד עלב.ר ולקוות לחכות שצריכים
המשיח. ביאת

החודש ומזה בשנה, פעם לחודש באוניה למסחר שנוסע לסוחר במשל: ומסביר
הוא לאוניה, אותו שיקח המכונית את שהזמין אחר השנה. לכל פרנסה לו יש
והאוניה הזמן את שיפסיד מפחד והוא עובר הזמן מגיע, לא והמכונית ומחכה עומד
כל יהיה, מה מגיע, לא הוא אוי, וצועק הזמן, כל השעון על ומסתכל בלעדו, תצא

הזאת. בנסיעה תלויה השנה כל של הפרנסה
תלוי שהכל ולהרגיש יום בכל לו אחכה המשיח, לביאת לחכות צריכים כך

בגאולה.
ביאתו? לקרב יכולים ובמה

במהרה? להיגאל נזכה מאמץ ובמעט מעט בזמן ואיך
ּתיקּון יעׂשה אחת ּבׁשעה הּקּבלה ׁשּלּמּוד ּכֹותבים: מלך והּכּסא ויטאל חּיים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָרּבי

ּופסק ּתמימה, ׁשנה הּפׁשט בלימּוד יעׂשה ׁשּלא החּייםמה קנ"ה)ּבכף ּדגם(ּבסימן , ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּומרן לֹו, יחׁשב הּקּבלה ּכּלימּוד ּבגירסא הּקדֹוׁש זֹוהר חיהּלֹומד איׁש זצ"להּבן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

אלף ׁשּבת, ּביֹום הּתֹורה מעסק הנעׂשה ּפעל ּדגדֹול ז"ל, הּמקּבלים ּכתבּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻאֹומר:
עכל"ק. החֹול. ימי ׁשל הּתֹורה מעסק הנעׂשה מן יֹותר צּדיקיםּפעמים והאֹורחֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אלף. ּכפּול ערּכֹו ׁשּבׂשמחה ּתֹורה ולּמּוד מצוה ׁשּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָאֹומר
הּנגלה ּתֹורת ׁשנה ּפעמים אלף ּליּמּוד ׁשווה קֹודׁש ּבׁשּבת אחד ׁשּׁשעה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָנמצא

ּתֹורה. ׁשעֹות מליֹון ׁשוה ּובׂשמחה -ְְְִִֶָָָָ
זי"ע: רּבֹותינּו מּדברי "הּזהרהעֹולה ּובׂשמחה קֹודׁש ּבׁשּבת לֹומד יהּודי ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשנה, מליֹון ׁשל לערך אחת ּבׁשעה עֹולה החֹול)הּקדֹוׁש" ּבימי ּפׁשט .(לּמּוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
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אני ּגּבֹור יאמר ִִַַַָָֹהחּלׁש

שנה מליון לנו יש ביום, שעות 10 שלומדים אברכים 10,000 בעצמך: הגע
זֹוהר בשבת אחת שעה רק שלומד קטן ילד אפילו או פשוט יהודי וכאשר ַתורה,

תורה. שנה מיליון שווה כן גם יואלהּקדֹוׁש, הנביא דברי בנו יקויים י')וכך (ד' ַָ
ברחמים. המשיח את ולהביא לזה לזכות יכול יהודי וכל אני" ּגּבֹור יאמר ִִַַַָָֹ"החּלׁש

חיים החפץ של הראשון הדבר את נזכיר להאמיןועכשיו הוא היהדות שיסוד
הּקדֹוׁש. הזֹוהר בלימוד לזכות יכולים גדול שכר באיזה ועונש, ַַָבשכר

חיים, החפץ דברי שקיום רואים אנו כך לעניןאם וגם ועונש, שכר לענין גם
הּקדֹוׁש. הזֹוהר בלימוד ותלויים קשורים המשיח, לביאת ַַָלחכות

הנגלה, תורת לנו מתגלה הסוד תורת לימוד ידי שעל האריז"ל בכתבי כתוב
ואפילו הכוללים אברכי מעידים וכבר בעין, עין זה את לראות זוכים כולנו ובדורינו
ומתרחב לבם נפתח הקדוש הזוהר דבש מצוף שטעמו שאחרי פשוטים, יהודים
חיבורים לחבר לחבר וזכו הקדושה, בתורה נפלאים חידושים לחדש מוחם

.Èמצויינים
למד זצ"ל שלו סבא אשר הקדוש, זוהר בחברותא אתו לומד שאני חבר לי יש

רבי הגדול הגאון מרן להבחל"ח עם קבלה יוסףביחד יום,עובדיה כל שליט"א
שנה כשישים לפני בקהיר במצרים הקהילה רב תש"י)כשהיה – תש"ז ובזכות(בשנים ,

להיות זכה ּבדראזה שנהחד 50 כ' לפני עוד עליו קרה וכבר הנגלה. בתורת גם ְַָָ
רבי הקדוש שרעביהמקובל והדרו".זצ"ל,מרדכי הדור "פאר

באצבע הוראה של השכר גודל
סי שלנספר הרבנית מדהים: מווילנאפור חברתההגאון עם יחד הלכה זצ"ל

מווילנא הרבנית של חברתה צדקה, לאסוף כשהלכו אחת פעם צדקה. לאסוף
צדקה? לנו תתן הזו האשה אולי ואמרה: מהם, במרחק שעמדה אשה על הצביעה

.Èהקדוש הזוהר בלימוד ומתגלה - טמון הגנוז" ה"אור שהרי זה לכל זכו ובוודאי
הזוהר) באור ראה צדיקים, ועוד יששכר, הבני נפלאות(כדברי לחדש זוכים וכך הנשמה, את ומאיר ,

בתורה.
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תבוא העולם מן קודם שיפטר מי הסכם, ביניהן עשו וחברתה הרבנית כך אחר

העליון. בעולם אותה שדנו איך לה, לספר לחברתה בחלום
של מווילנאחברתה רשותהרבנית לי אין וסיפרה: בחלום ובאה קודם, נפטרה

שזה לספר, יכולה אני אחד דבר אבל מעלה, של בבי"ד שם היה מה לגלות
ואין הרבה, שם שווה זה צדקה, לקבל הזאת לאישה ללכת באצבע לך שהראיתי

הזה. בעולם זאת להבין אפשרות
כבר יודעים שאנחנו באצבע,עכשיו הוראה של השכר אםגודל ונחשוב, בואו

הקדוש בזוהר שיעור לעשות שמעורר או הקדוש, זוהר ללמוד לחבירו אומר אדם בן
הלומדים כל של הזכויות כל מקבל הוא המדרש, הנביאÈ‡בבית וכדברי פרק, (ישעיה

ג) למחּכהסד יעׂשה זּולתך אלהים ראתה לא עין האזינּו לא ׁשמעּו לא ְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹ"ּומעֹולם
לֹו".

אי הּקדֹוׁש, זֹוהר אחת שעה רק שבת כל שילמד אחד יהודי רק אפילו ַַָכי
השכר כל לספור שיכול בעולם מחשב עוד אין יקבל, שהוא הזכויות לספור אפשר

.שלו, העולם לכל ומזכה ומציל ישראל לכלל בונה הוא מגן" "חומת וכמה
אומר: הקדוש שרש"י מה נבין בעקביוובזה דש שאדם הקלות המצוות אם

תשמעון.
מרומז, הזה ידיברש"י על שמקבלים תורה שעות מיליון של הגדול השכר

את לקיים בנקל יכול אדם וכל קלה, מצוה שזה אחת בשעה הקדוש זוהר לימוד
אשרזה, החסד ואת הברית את לך אלוקיך ה' "ושמר הפסוק יקויים זה ידי ועל

בתורה. הכתובות הברכות וכל וכו', לאבותיך" נשבע
השירים שיר חדש בזוהר ע"ב]כתוב פ"ו כאשר[דף התורה בסודות העוסקים :

סודות של באור מתעטפת היא שנה, ועשרים מאה לאחר למעלה עולה נשמתם
הנשמות, באותם ולהתאחז לגשת יכולים לא והחיצונים הקליפות וכוחות התורה,

.‡Èברכות ע"ב)ובמסכת לד הנביאים(דף כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר :
ולמהנה חכם לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן
למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין עצמן חכמים תלמידי אבל מנכסיו חכם תלמיד
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר לו

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח
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של בלבוש חיותה בחיים עוד הנשמה אותה את חוקק שהקב"ה אלא עוד ולא
עוה"ז עולמות ב' שיורשת אלא עוד, ולא בה, משתעשע וגם הקדושה, השכינה
לו יש אפילו לעוה"ב, יעלה כאשר התורה, סודות לומד שלא ומי הבא, ועולם
מגן אותו דוחים הסוד, תורת למד ולא וכו', ופוסקים ש"ס ולמד טובים מעשים
העליונים בעולמות אותו מלמדים הבין, שלא אפילו למד הוא ואם העליון, עדן

התורה. בסודות ולעסוק גבוהות בישיבות לישב ויכול הסוד, תורת את
בתהלים אומר השלום עליו המלך ב')דוד יהּגּו(פרק ּולאּמים גֹוים רגׁשּו "לּמה :ְְְִִֶָָָֻ

איך רואים וכבר מׁשיחֹו". ועל ה' על יחד נֹוסדּו ורֹוזנים ארץ מלכי יתיּצבּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָריק.
רח"ל. למלחמה מכינים ושלום וחס מתרגשות שהאומות

פ"ג ד')ובפרק – ג' ראׁש,כתוב:(פסוקים נׂשאּו ּומׂשנאיך יהמיּון אֹויביך הּנה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹ"ּכי
צפּוניך": על ויתיעצּו סֹוד יערימּו עּמך ומתבארעל סלע, יפוצץ כפטיש תורה ודברי ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָ

ש מפני ראש, מרימים והשונאים יהמיון האוייבים מה מפני יערימוכחומר, "עמך
ורקסוד" אך הוא להינצל היחידה שהעצה וכידוע הסוד, מתורת ערומים מלשון

הקדוש הזוהר לימוד ידי ההצלה)על סוד על זי"ע, הרמח"ל דברי הזוהר באור .(עיין
אירן? של אטום מפצצת מפחד לא מי

יום ילד מה יודע ומי – נמצאים! אנו שבו המצב את יודעים !!!È·כולנו
מגלי השלום, עליהם יוחאי בן שמעון ורבי הנביא, אליהו רבינו, לנו,משה ם

ינצלו הּקדֹוׁש זֹוהר שילמדו אלו ורק ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר בספר ַַָשרק
הּקדֹוׁש. הזֹוהר שהוא נח ַַָבתיבת

זוהר, תיקוני של היומי דף יום כל ללמוד ונתחיל ביחד כולנו ונתאחד בואו
ב ולשמוע ללמוד גם אפשר וזה ביום, דקות שתי רק לוקח הזוהר"שזה "קול

הקדושה השכינה תיקוני למען אחת שעה נלמד קודש ובשבת ובעזרתÈ‚בטלפון, ,

.·Èשהמצב שליט"א, אלישיב שלום יוסף רבי הצדיק הגאון מרן של דברו נשמע וכבר
ישראל, בעם גדולות זכויות וצריכים העולם, ממלחמת יותר ח"ו מסוכן להיות יכול היום

ומצוות. בתורה ולהרבות
.‚Èרבי מהגאון מעשה ידוע צדקהוכבר יוסףזי"ע,יהודה פורת ישיבת שבילדותוראש ,

שנים] 10 ברכת[כבן לקבל אמת"בא "האמרי מגור ישהאדמו"ר מה מפני ושאלו זי"ע,
והלך פרקים, 24 שבת הספרדיםלמסכת לחכמי לשאול צדקה בידו,הגר"י ותשובתו וחזר ,
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יתברך, ברחמים,השם לגאולה ונזכה ורעות, קשות גזירות כל מעלינו יתבטלו

מן נצא הזה בספר ברחמי, גלותא מן יפקון דא בספרא הרשב"י, שכתב כמו
ברחמים. הגלות

לנו שגילה הקדושוכמו השאירהרש"ש לפטירתו, סמוך דוי ערש על בשכבו
זיע"א: יצחק חזקיה רבי לבנו אמר כאשר צוואה מעין שבזכותלנו אני "יודע

גאולתינו תלויים זה ובלימוד לחרות, ישראל עם יצא הקבלה וכתבי הקדוש הזוהר
עליה"? יהא מה הסוד צדקינו"..."ותורת משיח 158]וביאת עמ' הרש"ש [ספר

עלבונן, תובעות בעולם, מרחפות וקדוש צדיק אותו של האחרונות מילותיו
עליה?!"... יהא מה הסוד "ותורת לקיימן. ומפצירות

לשם יום בכל היקר מזמנכם הקדישו לאלוקינו. דרך פנו במדבר קורא והקול
ובגשמיות. ברוחניות – כולו הדור ולהצלת העם, ישועת בשביל שמיים,

עם הגדולים כולנו, נתגייס בואו הדבר, בידינו המצב, את לשנות בכוחינו
שיעורים מגידי נערים, עם זקנים ובינונים, צדיקים פשוטים, עם גאונים הקטנים,
לשמור וללמד ללמוד התחילו רבן, בית של תינוקות עם מלמדים בחורים, עם
משיח את ולהביא לקרב זו בדרך ונפעל הקדוש, הזוהר לימוד את ולקיים ולעשות

ברחמים. צדקינו
ומלמד חניכו עם מחנך בנו, עם ילמד אב קטנים, על גדולים להזהיר במיוחד
מנערותם, תלמודם יחדור כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי תלמידו, עם
מבני להיות ונזכה תנופה, תקבל הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות תורה, לתלמודי

זוהר. תיקוני על לביאורו בהקדמה מלך בכסא שכתוב כמו עלייה
רבי פסק מקאריץוכבר בחינתפנחס שהוא זוהר, שילמוד צריך מלמד זצ"ל,

להמשיך ויוכל חיים", לתינוק,נשמה"עץ ישר שכל נותן שהרב בזה כי לתלמידים,
אמיתית. נשמה מניח בזה

הרזיםבספר אצלוחכם ללמדו למלמד בנו שולח כשאב דברתו: על הוסיף
אז לא, אם כי זוהר, לומד בנו של המלמד אם לברר, צריך הראשון דבר תורה,

ליודעי כנודע כלה קישוטי 24 שיהיה צריך ולכלה – לישראל זוג ובת כלה היא ששבת
הקדושה]ח"ן. השכינה היא העליונה הכלה לקשט ראוי ביותר ובשבת .[א-ה:
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קצת להמלמד שיהיה אפשר אי וגם - לבנו ימשיך המלמד נשמה איזה יודע מי

הקדושים. בספרים כמבואר הקדוש הזוהר לימוד בלי שמים יראת
את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי שעל הקדוש בזהר הלומד כח גדול כמה

בגמרא שאמרו כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש השלום, עליו הרשב"י (סוכהנשמת
ע"ב) מה לפטורדף אני יכול יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר :

עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את
העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום
בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד
שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני הן אלף אם מועטין והן עלייה

הן. ובני אני הן
הרשב"י לנשמת להתקשר תוכלו רגע בכל הפשוט בדורנו ולזכותÈ„ואפילו -

.„Èיועץ פלא בספר דובב)כתב חכם(ערך תלמיד שכל ז"ל רבותינו פירשו לשונו: וזה
רוח ונחת הנאה לו ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר שאומרים
אחת שפעם בספרים כתוב שקלים,... מסכת בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון, יין כשותה

שמד סיבההיה מפני ההפיכה, מתוך לאחד והציל בהקיץ, ז"ל אלשיך מוהר"מ ונגלה
בתמידות ספרו לומד עכ"ל.שהיה ,

ביבמות חז"ל ע"א)אמרו צז - ע"ב ולא(צו מדרשא, בי לשמעתא אמר אלעזר ר' ...אזל :
יוחנן ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר' משמיה כוליאמרה קפיד טעמא מאי

"האי? דכתיב מאי רב: אמר יהודה רב עולמיםדאמר באהלך לאדם"?אגורה לו אפשר וכי
בשני רצוןעולמים?לגור יהי עולם, של רבונו הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה דבר תלמידשיאמרו כל יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר
בקבר דובבות שפתותיו - הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים יצחקחכם ר' אמר .

" קראה? מאי נזירא: שמעון ואיתימא זעירא למישריםבן לדודי הולך הטוב כיין וחכך
ישנים שפתי עליודובב אצבעו אדם שמניח כיון ענבים של כומר מה ענבים. של ככומר ."

דובב, שפתותיהםמיד הזה בעולם מפיהם שמועה דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי אף
בקבר .דובבות

דבש, יערות בספר זה על ז)ופירש דרוש - שני דר(חלק איך מקום מכל להבין, היינו ... :
אבל עולמות, בלומדים,בב' שם מתלבשת צדיק נשמת אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים

שם נתלבשתועומדת גם העולם, ובזה הנצחי בעולם עולמות, בב' דר אמרינן שפיר וכך ,
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בקבר דגרמיבגוף עכ"ל,בהבלא בקבר בגוף שנתלבש בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך ,
טז) דרוש - ראשון חלק דבש, ביערות עוד .(ועיין

לוצאטו] חיים משה [רבי זצ"ל הרמח"ל מכתבי בליקוטים המערביבענין[ראה לוז,כותל :סוד
גם שם ויש המתים. לתחית הגוף יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד עצם נשאר באדם

דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש מן וה"סחלק המערבי, הכותל נשאר המקדש, בבית הוא כן
דגרמי]. הבלא נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה

זי"ע הטוב להרי"ח וחיים תורה חת)ובספר של(מערכת חידושים אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם שכבר חכם מקוםתלמיד לאותו העליון מעולם בזוהרבא כמבואר

ע"א)הקדוש ר"כ דף פנחס פרשת ג' וז"ל:(חלק אתר, פנון אתר פנון אמר, דהוה קלא חד שמעו
דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינן גבייכו, דאיהו יאיר, בן פנחס לרבי
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד עלמא, בההוא איהו כד
רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי דאמרין אתר בההוא לחדתא אחרנין, צדיקייא
ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין צדיקייא אלין ואשכח לאתריה, למפקד יאיר בן פנחס

קמיה. יאיר בן פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמין
הזוהר אומרתרגום שהיה אחד קול שמעו מקום: מקוםפנו יאירלרביפנו בן ,פנחס

בעולם הוא כאשר תורה, דברי בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא
מקום[העליון]ההוא לאותו הזה]פוקד אחרים[בעולם צדיקים בו ששורין שכן וכל אליו, ובא

מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי בא הנה זה כעין תורה, שם ולומדים מקום, אותו לקדש
רבי מלפנים, שאמר תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי מחדשין הצדיקים אלו ומצא

כאן. לפניו מתחדש עתה יאיר, בן פנחס
הבא:א) בעולם במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת ידי מממונועל ספרים המדפיס

ידו על שהרי הספרים, מחברי חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא
בירכתיים, המשכן למקצועות גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה לעולם, החיבור יצא

יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ב. - בו. לומדים היו ע"ב)לא צ"ו דובבות(דף שפתותיו
שיהיה הגורם זה ולפי שם, כדאיתא במחיצתו,וכו' ויושב זוכה הוא גם מותו, אחרי חי החכם

סיעת עם בעצמו החכם הבא, לעולם בא כשהוא ספק ואין להחיותו, גרם הוא שהרי
פניו. לקבל לקראתו יוצאין דףמרחמוהי וישלח פרשת אברהם בן בספרו איסטרולסה מהרח"א (הגאון

ע"ב) זי"ע).כ"ג חסיד יהודה רבי אמרה דכבר שמעתי .(וכן
הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של בהסכמתהספר לעיין ונא שם, עיין וכו' בחלום

לאור. הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר אמן, עלינו יגן זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה"צ
ריז) אות ס' מ"ע וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד זכותו(ראה מסאדיגורא האדמו"ר גם .

הוא הצדיק של והספר והנפש, הגוף בשביל הוא להצדיק שהציון מביא אמן, עלינו יגן
הצדיק. לנשמת
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הברכות ממקור ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות, ,ÂËלישועות

ואסונות. פגועים ומונע הצרות מכל ומציל מגן הקדוש שהזוהר שכידוע

העם!" בגאולת חלק יש לך הגעתי!, "בזכותך
ואמר: צדיק פעם לך,התבטא ובאו נקבצו ישראל עם המשיח, מלך בבוא

הטהורו בעיניו המשיח מלך יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים העם תופליטת
ירימו כולם באצבעו, ויראה ידו ירים לפתע מעשיו, לפי ואחד אחד כל יבחן
בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע אז במחזה, ויביטו בפליאה עיניהם
יראה כך העם!". בגאולת חלק יש לך הגעתי!, "בזכותך מסויים: יהודי על אצבע

ביאתו. למען שפעל ויהודי יהודי כל על
יעיד ובעצמו בכבודו שהמשיח המאושרים, הזוכים מן להיות שנזכה הלואי

הגעתי". "בזכותך – עלינו
השכינה למען מדקותיכם הקריבו שמים, לשם לימוד תנו יקרים, יהודים כן, על

נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו, רוח נחת לעשות יחדהקדושה, כאחד כולנו ונלך
בב"א. המשיח מלך פני אור את לקבל

ביה אתגליא דהאי דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו שיקויים נזכה כאחד וכולנו
ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו דוד בן עינינו, ותחזנה דרור" "וקראתם ובסגולתו
מגינינו, צורינו ה' רוח עליו ונחה חלקינו, חי א-ל זאת ובשכר אלוקינו, והדר ב"עוז"
אכי"ר. מלכינו, בישועת נפשינו, ותגל ליבינו, ישמח ואז עלינו, מלכותך כבוד יגלה

.ÂËברוחניות הצלחות ועוד לילדים! ברכה בנקל! פרנסה טוב! שידוך רוצה אחד כל
עליו הרשב"י נשמת את עליו להמשיך אפשרות ואחד אחד לכל יש וכאן ובגשמיות,

עניניו בכל יצליח בודאי כן ידי ועל זכותו, ולעורר .השלום



טיקת

1

אּוָלה  ַהגְּ ֲהִליֵכי  תַּ ֶאת  ַלֲעבֹור  ֵעָצה  שׂ  א. ְמַחפֵּ
יּמּוד  ְתרֹון הּוא ַרק ַעל ְיֵדי לִּ ַרֲחִמים ּוַבְחָסִדים ַהפִּ בְּ
(ַרְעָיא  ַהזֹוַהר  ִדְבֵרי  בְּ פָֹרׁש  מְּ כַּ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהזֹוַהר 
ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ף קכ"ד:),   דַּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ ֹזַהר  בְּ ְמֵהיְמָנא 

ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  דְּ ְדַחיֵּי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ
ַרֲחֵמי. ָחׁשּוב ָלַדַעת  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
ֵסֶפר  יַח ִיְלַמד בְּ שִׁ יַאת ַהמָּ ַאַחר בִּ לְּ ב שֶׁ חֹושֵׁ ְלִמי שֶׁ
ף ע'  יִרים דַּ יר ַהשִּׁ תּוב (ֹזַהר ָחָדׁש שִׁ כָּ ַהזֹוַהר ְרֵאה ַמה שֶׁ
ִלי  הֹוֵלְך ָלעֹוָלם ַההּוא בְּ ל ִמי שֶׁ ַעּמּוד ד'): ּבֹא ּוְרֵאה כָּ

ים, מֹוִציִאין  ים טֹוִבים ַרבִּ ְיִדיָעה, ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבוֹ ַמֲעשִׂ
עֹוָלם ַההּוא.  בָּ ָעִרים שֶׁ ל ַהשְּׁ אֹותוֹ ִמכָּ

ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִממִּ ְלִהיָנֵצל  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  י  כִּ ְלָך  ע  ב. דַּ
ֶגֶדר  ן ֲהֵרי הּוא בְּ ּוָמגֹוג ַרק ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִאם כֵּ
ּלֹוְמִדים  שֶׁ ְוֵאּלּו  דֹוׁש,  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹוד  ֶנֶפׁש  ּקּוַח  פִּ
גַּם  א  ֶאלָּ ִינְָּצלּו,  ַעְצָמם  ֵהם  שֶׁ ֶזה  בָּ י  דַּ לֹא  זֹוַה"ְק 
ֶחֶסד  בֶּ ְכְמבֹוָאר  ָרֵאל  ִישְׂ ֵמַעם  ָגדֹול  ֵחֶלק  ילּו  ַיצִּ

ְלַאְבָרָהם (ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד).
תּוב  ִמְקָצת ִמן ַהכָּ בְּ אן ִמְקָצת שֶׁ ן ָנִביא כַּ ג. ַעל כֵּ

ֶפר אֹור ַהזֹוַהר) ט ִמסֵּ יּמּוד ַהזֹוַהר (ְמֻלקָּ יבּות לִּ ַעל ֲחשִׁ
דֹוׁש  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ּמּוד בְּ ִריָאה ְוַהלִּ ד. ִבְזכּות ַהקְּ
ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ְוִנגֵָּאל  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ָלנּו  ֻמְבָטח 
ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  ֶזה  ָבר  דָּ ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ְוִיּסּוִרים 
נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ל  שֶׁ ָקְדׁשוֹ  י  ִמפִּ ַעְצמוֹ,  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ִנְגֶלה  ָהָיה  ר  ְמֵהיְמָנא", ֲאשֶׁ "ָהַרְעָיא  לֹום  ָעָליו ַהשָּׁ
ַמֲעָמד ָמֵלא הֹוד,  ר יֹוַחאי ְוַלֲחֵבָריו בְּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ְלַרבִּ

ל ַמְעָלה.  יָבה שֶׁ ה ָלֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִמישִׁ ּוְמַגלֶּ
ּזַֹהר  "י ְזָי"ָע בַּ בִּ נּו ָע"ַה ְלַרשְׁ ה ַרבֵּ ה. ְוָכְך אֹוֵמר משֶׁ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ ת ָנׂשא, "בְּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ַהקָּ
אּור  בֵּ ַרֲחֵמי".  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
דֹוׁש,  ךָ, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ לְּ ְזכּות ַהִחּבּור שֶׁ ָבִרים: בִּ ַהדְּ
ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו 
ַמִים  ִמשָּׁ ְוַאף  יַח!  ָמשִׁ ֶחְבֵלי  ַצַער  ּוְללֹא  ְוִיּסּוִרים 
ָעה  שָׁ בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמבָֹאר, שֶׁ ֶפר תִּ סֵּ ימּו ְלָכְך! בַּ ִהְסכִּ
ְמעֹון  שִׁ י  ְלַרבִּ ִנְגָלה  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  שֶׁ
ֶהם  ִעמָּ ְוָלַמד  ִעּמוֹ,  א שֶׁ ישָׁ ַקדִּ ְוַלַחְבַרָיא  יֹוַחאי  ר  בַּ
קֹול  ת  בַּ ָיְצָאה  מֹות,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
ל  תוֹ שֶׁ ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם: "כַּ ִמשָּׁ
ְך הֹוִסיָפה  עֹוָלם", ְוַאַחר כָּ ר יֹוַחאי בָּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ַרבִּ
א  א ְלַתתָּ ֵני ָנשָׁ ה בְּ ׁשֹון: "ְוַכמָּ זוֹ ַהלָּ ְוָאְמָרה ְנבּוָאה בְּ
א  ְלַתתָּ ִיְתגַּּלּו  ד  כַּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ
'ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵנּה,  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ
ָאָדם  ֵני  בְּ ה  מָּ כַּ ָבִרים:  ַהדְּ אּור  בֵּ ָאֶרץ'".  בָּ רֹור  דְּ
ה  ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ְרְנסּון ִמזֶּה ַהִחּבּור שֶׁ ה ִיְתפַּ ְלַמטָּ
ּוִבְזכּותוֹ  ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  בַּ ה  ְלַמטָּ
ז  ַהְמַרמֵּ ָאֶרץ"-  בָּ רֹור  דְּ "ּוְקָראֶתם  סּוק  ַהפָּ ִיְתַקיֵּם 

ֵלָמה.  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ַעל ַהגְּ
ֵהם  שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ֶטיָה,  שָׁ פְּ ִפי  כְּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ו. ֵעֶסק 
סֹודֹות  ֵאֶצל  ַתְכִלית  בְּ ִחיצֹוִנים  ין  ּוְקִליפִּ ין  ְלבּושִׁ
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  ַמת מֹוֵרינּו  (ַהְקדָּ ַהּתֹוָרה 
ָחְכַמת  בְּ עֹוֵסק  ְהיֹותוֹ  בִּ  - מֹות).  ַהַהְקדָּ ַער  שַׁ ַעל  ָאֵמן 

ֶאל  גַּם  ֵחֶלק  ן  ִיתֵּ ְולֹא  ְבִלי  בַּ ְלמּוד  ְוַהתַּ ָנה  שְׁ ַהמִּ
ְלגּוף  ּדֹוֶמה  ֶזה  ֲהֵרי  י  כִּ ּוְסָתֶריָה  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 
ּלֹא  שֶׁ  - ם).  (שָׁ ָאָדם  ַמת  ִנשְׁ י  ְלתִּ בִּ ְך  חֹשֶׁ בַּ ב  ַהּיֹושֵׁ
ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ְלַמד  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ א  ֶאלָּ ָהָאָדם  ִנְבָרא 

ם) (שָׁ

ֶאָחד  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ז. ִאם 
ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ
אן ְלׁשֹונוֹ.  ִמיָמה ַעד כָּ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ַיֲעשֶׂ

יקּון מ"ג). ׁש ֶמֶלְך תִּ (ִמְקדַּ

ַחיָּיו,  ְיֵמי  ל  כָּ ֶאלֹוִקיּות  בֶּ ִעּיּונוֹ  ל  כָּ ר  ִעקָּ ים  ח. ָישִׂ
ה ְוַאַח"כְּ  ִחלָּ "ס תְּ ל ַהשַּׁ ְלַמד כָּ יִּ ְואּוָלם ֵאין ָצִריְך שֶׁ
ְוַאַח"כַּ  ים  ְדָרשִׁ ַהמִּ ְוַאַח"כַּ  "ם  ָהַרְמבַּ בְּ ַיְתִחיל 
ה  עֹוָתיו ְלַהִלימּוִדים ָהֵאלֶּ ק שְׁ א ְיַחלֵּ ַהָחְכמֹות, ֶאלָּ

ֶרְך ָחְכָמה ְלָהַרְמַח"ל). ְוכּו' (ַמֲאַמר דֶּ
ט ֵאינוֹ  שָׁ ֵאינוֹ ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהפְּ ל ְזַמן שֶׁ ט. כָּ
יג סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ָהָיה ָיכֹול ְלַהשִּׂ ָידוֹ. ִמי שֶׁ רּור בְּ בָּ
ים  ָקשִׁ ִדיִנים  בְּ ִנידֹון  יָגן  ְלַהשִּׂ ל  דֵּ תַּ ִהשְׁ לֹא  ְוהּוא 

ֵלָמה ַלְגָר"א). ַרְחָמָנא ִלְצָלן. (ֶאֶבן שְׁ
ֵפרּוׁש  (בְּ ַתב י.  כָּ ְקלֹוב  ִמשְּׁ ֶמעְנֶדל  ְמַנֵחם  ְוָהַרב 
ָעִמים,  ה פְּ מָּ ָר"א כַּ ַמע ֵמַהגְּ שָּׁ ֵלי ב, ט), שֶׁ ָר"א ַעל ִמשְׁ ַהגְּ

ר ֵמִבין ַהּסֹוד, ִיְהֶיה לוֹ ַהּכֹל ֶאְצלוֹ ַעל ּבּוְריוֹ  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ
ָיִבין ַהּסֹוד, ֲאִפּלּו  ּלֹא  ְרֵד"ס, ֲאָבל ּכֹל ְזַמן שֶׁ ל ַהפַּ כָּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ תּוב בַּ כָּ מוֹ שֶׁ ָידוֹ, כְּ רּור בְּ ט ֵאינוֹ בָּ שָׁ ַהפְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ִטים. ַעד כָּ פָּ ִמשְׁ
ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ַתב  כָּ ַמה שֶּׁ יא. ְוַעיֵּן 
ף ָהִראׁשֹון טּור  דַּ ה (בַּ ֶפר אֹור ַהַחמָּ ָמתוֹ ַלסֵּ ַהְקדָּ ְזָי"ע בְּ
ְגַזר ְלַמְעָלה  נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ג') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ּוָמָצאִתי כָּ

ִלְזַמן  ָהָיה  ָגלּוי,  בְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ קּו  ִיְתַעסְּ ּלֹא  שֶׁ
ם  ּוִמשָּׁ ר"נ,  (ֲאָלִפים)  ה'  ַנת  שְׁ לּום  שְׁ תַּ ַעד  ָקצּוב 
ֵזָרה ְוָהְרׁשּות  ָרה ַהגְּ ְתָרָאה ְוֻהתְּ ָרא בַּ ֵרא דָּ ָוֵאיָלְך ִיקָּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ק בְּ ְנתּוָנה ְלִהְתַעסֵּ
(ֲאָלִפים)יב.   ה'  ַנת  ּוִמשְּׁ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ם  ַתב שָׁ כָּ עֹוד 
ים  ַרבִּ בָּ קּו  ְתַעסְּ יִּ שֶׁ ְבָחר  ַהמֻּ ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ש' 

ים. דֹוִלים ּוְקַטנִּ גְּ
ְזכּות  בִּ שֶׁ ְוַאַחר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ם  שָׁ ַתב  כָּ יג. ְוֵכן 
ַאֵחר,  ְזכּות  בִּ ְולֹא  יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ָלבֹוא  ָעִתיד  ֶזה 
ּוָמָצא  ְוָיַגע  ָהֵאל  ֲחָננוֹ  שֶׁ ּוִמי  ל,  ְלִהְתַרשֵּׁ ָראּוי  ֵאין 
ג  שָּׂ ַהמֻּ ַהָחְכָמה  ֵחֶלק  יג  ְלַהשִּׂ ְוָזָכה  ל  דֵּ תַּ ְוִהשְׁ
ֲענּוג  עֹוָלם ַהזֶּה ְקָצת ִמתַּ עֹוָלם ַהזֶּה, ָזָכה ִלְטעֹם בָּ בָּ

א. ָהעֹוָלם ַהבָּ
י  ן ָאַמר ַרבִּ כֵּ ַתב: שֶׁ ה [ְלָהַרב ֲאזּוַלאי]יד.  כָּ אֹור ַהַחמָּ
ִיְלְמדּו  ים  ְקַטנִּ ָעִרים  נְּ שֶׁ ַעְצמוֹ,  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ

ם. ם ַעיֵּן שָׁ ִמּסֹוד ַהשֵּׁ
לֹוְך ְזָי"ָע  לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ טו. ְוֵכן ָאַמר ַהגָּאֹון ַהצַּ
ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  שֶׁ ְזָי"ָע,  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ַרּבוֹ  ם  ִמשֵּׁ
י ֻרּבוֹ ִמְדָרׁש, ְוָהָיה ֶהָחֵפץ  ָלה כִּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ
ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ם  ְלֻכלָּ ְמעֹוֵרר  ים  ַחיִּ
ן  בֶּ יֹוֵסף  (ר'  ְלַבחּוִרים.  ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ

ְנַין יֹוֵסף). לֹמֹה ִמּפֹוִז'ין, הֹוָספֹות בִּ שְׁ

ְלׁשֹוֲאָליו  הֹוָרה  ַזַצ"ל  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ָמָרן  נּו  טז. ַרבֵּ
ן  ִעם בֶּ ַעְצמוֹ  ָלַמד בְּ ְוַאף  ֵסֶפר מּוָסר,  ֹזַהר כְּ ִלְלמֹד 
ֶפר  ֵרייְנַמן ֵזַצ"ִל. ּוַבסֵּ ַמְרָיהּו גְּ י שְׁ ֲאחֹותוֹ, ַהגָּאֹון ַרבִּ
ִאיׁש  ַהֲחזֹון  דֹוׁש  ַהגָּאֹון ַהקָּ ָמָרן  ַעל  (ֻעְבּדֹות  ִאיׁש,  ה  ַמֲעשֵׂ
יֹוֵתר  ְמעֹוֵרר  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  ָאַמר:  שֶׁ ַזַצ"ל): 

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. ִמכָּ
ַגְדלּות  בְּ ָגה  ַהשָּׂ הּו  ְלַמשֶּׁ ָלבֹוא  ָיכֹול  ָאָדם  יז. ֵאין 
ָלה  בָּ ֵמָחְכַמת ַהקַּ מוֹ  ַהּתֹוָרה כְּ ִלּמּוֵדי  ל  ַהּבֹוֵרא ִמכָּ

ֶרק ג'). ַער ו' פֶּ (ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה שַׁ

תוֹ  ֻדלָּ גְּ ָלָאָדם  וַָּדע  יִּ שֶׁ הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ יח. ִלּמּוד 
ה,  מוֹ ִיְתַעלֶּ ַרְך שְׁ ל יֹוְצֵרנּו ּובֹוְרֵאנּו ִיְתבָּ ְורֹוְממּותוֹ שֶׁ
תוֹ  ֻדלָּ גְּ ַגת  ַהשָּׂ ְקָצת  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹול  ָאָדם  ְוֵאין 
ּמּוֵדי  ִמלִּ מוֹ  ִלּמּוֵדנּו כְּ ל  ִמכָּ מוֹ  ַרְך שְׁ ִיְתבָּ ְורֹוְממּותוֹ 
דֹוׁש  ּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ִיחּוד ִמלִּ ָלה, בְּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ
ָניו ֵמִרּבּוי ָהעֹוָלמֹות  ִאיר פָּ ּקּוִנים. ָחְכַמת ָאָדם תָּ ְוַהתִּ
גַּם  ְוַתְכִלית,  ְוסֹוף  ֵקץ  ְלֵאין  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָהֶעְליֹוִנים 
ִאם  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ִלים.  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ָאר  שְׁ בִּ ְראֹותוֹ  בִּ
יף  קִּ ה תַּ ּוַמֲעָלתוֹ ְוַכמָּ יאוֹ  ַמִים שִׂ דֹוָלה ַלשָּׁ ְך גְּ ל כָּ כָּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ל  שֶׁ ַרְבְרֵבי  ִאיָלָנא  ַהאי  דְּ ֵחיָלא 
י  ַח ְרצּוִצים ָחְפשִׁ לֵּ ְזעוֹ ְלשַׁ ֶאֶרץ גִּ דֹוׁש, ְוׁשֶֹרׁש בְּ ַהקָּ
ר, ָהֵאיְך לֹא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר  ִמן ַהגָּלּות ַהמַּ
ָכל יֹום  עּור ָקבּוַע בְּ ִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע שִׁ מַֹע בְּ אֶֹזן ִלשְׁ
ִלים  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ָאר  ּושְׁ ּקּוִנים  ּוַבתִּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ

יצֹוץ). ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ֲעֵרי ַהשִּׁ כּו'. (ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ
ַאל  ְך  ִעמָּ ֱאלִֹקים  ִויִהי  ִאיָעְצָך  קֹוִלי  בְּ ַמע  יט. שְׁ
י ַמה  ֵעֶסק ַהָחְכָמה כִּ ַחד ִלְכנֹס בְּ ִביל ַהפַּ שְׁ ַנע בִּ מָּ תִּ
לֹום ֵאין  עֹוָלם ִאם ַחס ְושָׁ ה בָּ ר ַאתָּ ֶנֶפׁש ַחּיּוְתָך ֲאשֶׁ
ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַעל  (בַּ ים  ַחיִּ ַחיֶּיָך  ֵאין  ע  ּוַמדָּ ָחְכָמה  ָך  בְּ

ּלוֹ אֹות ח' ַעד). ּקּוִנים שֶׁ ֵריׁש ֵסֶפר ַהתִּ בְּ

ְפִניִמּיּות  ים ַלַעסוֹק ּבִ ְקִביַעת ִעּתִ ַמן ְלַהְתִחיל ּבִ יַע ַהּזְ ִהּגִ
יוֹם ֶאָחד. ַהּתוָֹרה, ְוֵאין ִלְדחוֹת ֲאִפילּו ּבְ

ְיהּוִדי ָיָקר!
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א  א ֶאלָּ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ים בָּ כ. ֵאין ְלָך ַחיִּ
ָמָרא ּופֹוְסִקים ִעם ָחְכַמת ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי  ִלּמּוד גְּ בְּ
ֱאלִֹקי  ָמָרן  מֹות  ַהְקדָּ י  פִּ ַעל  ָהֲאִר"י,  ֱאלִֹקי  ָמָרן 
ַעל  ֶחֶסד  (נֹוֵצר  ְזָי"ָע  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ ָהַרב 

ָנה ו') ֶרק ד' ִמשְׁ ֶכת ָאבֹות פֶּ ַמסֶּ

ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות  י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזכֶּ כא. ְוָכַתְבתִּ
ַרּבֹות  ָצרֹות,  ה  מָּ כַּ שֶׁ ּוְלִהוַָּדע  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע 
ָרֵזי  ֵמֵעֶסק  ָלם  ִהְתַרשְּׁ בְּ ָלעֹוָלם  ּגֹוְרִמים  ְוָרעֹות 

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה). ַמת בֵּ ַהּתֹוָרה (ַהְקדָּ
ִאּלּו  כְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַטַעם  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ כב. ִמי 
ִרּיֹות  ַלבְּ ָלֶהם  ְואֹוי  ִמיָָּמיו,  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא 
ְגלֹות ֵאין  נִּ י ִלי בַּ ל ּתֹוָרה. ְוָהאֹוֵמר דַּ ֵמֶעְלּבֹוָנּה שֶׁ
ָעְלָמא  ָלא ִאיְבֵרי בְּ רֹות, ָטב ֵליּה דְּ ְסתָּ נִּ ִלי ֵעֶסק בַּ

ִרית) ּקּון מ"ג - ֵסֶפר ַהבְּ ּקּוִנים (תִּ תִּ ְמבָֹאר בַּ כַּ
ים  ַחיִּ ה  משֶׁ נּו  ַרבֵּ ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  כג. ַרבֵּ
ן  קֵּ ִרים" ְועֹוד, תִּ ת ְישָׁ ִסלַּ ַעל ַה"מְּ לּוָצאטוֹ ְזָי"ָע, בַּ
ֵסֶפר  בְּ יְרָסא  גִּ ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ
ָלל  כְּ ֶהְפֵסק  ְללֹא  ָמרֹות  ִמשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה  ָבר  דָּ ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת 
ִאגֶֶּרת  בְּ ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ
ָהֵעָצה  "ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי 
זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה 
ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ שֹׂוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו 

ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  י ַרב ַהדָּ לּו, כִּ ֹזאת ְולֹא ַיְחדְּ
ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר בִּ ֲעלֹות ָהעֹוֵסק בְּ ִ מַּ כד.

ַרֲחִמים. ָרֵאל בְּ ת ִישְׂ ֻאלַּ כה. ְמָקֵרב גְּ
ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל גְּ כו. ְמַבטֵּ

ִאיר  תָּ שֶׁ ָמתוֹ  ִנשְׁ ֶאת  ׁש  ּוְלַקדֵּ ְלַטֵהר  כז. זֹוֶכה 
ל ְסָיג ּוְפָגם ַעד  ָכּה ִמכָּ אֹור ִנְפָלא ּוְמַזכְּ ְוַתְזִהיר בְּ

ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרפְּ מְּ שֶׁ
ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע. כח. ַמְרִחיק ֵמַעְצמוֹ כָּ

עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם  ְקִרים ָרִעים בָּ ֵמר ִממִּ כט. ִישָּׁ
א. ַהבָּ

ּדֹות ָרעֹות. ֲאוֹות ָרעֹות ּוִממִּ ל. ִינֵָּצל ִמתַּ
יֵּׁש  שֶׁ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ּוְמָפֵרׁש  הֹוֶגה  כְּ הּוא  לא. ֲהֵרי 

ים. כֹחוֹ ַלֲעשֹׂות ִנסִּ בְּ
ם. נַֹעם ַהשֵּׁ ה ַלֲחזֹות בְּ לב. ִיְזכֶּ

ְלֵלב  ָהֶאֶבן  ֵלב  ְוהֹוֵפְך  ב  ַהלֵּ ְמטּום  ִמטִּ ל  לג. ִנצָּ
ֵמִאיר ּוֵמִבין.

ָידוֹ. לד. זֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודוֹ ּוִמְתַקיֵּם בְּ
ַמת  ִנשְׁ ְלִעּלּוי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ לה. ִלּמּוד 
ָמָתם ּוְלַהֲעלֹוָתם  ן ִנשְׁ יֹוֵתר ְלַתקֵּ ִנְפָטִרים ְמֻסגָּל בְּ

יִנים. ל דִּ יָלם ִמכָּ ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ּוְלַהצִּ
ַעת  שְׁ ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ לו. "כְּ

ּלֹוְמִדים  שֶׁ ְזכּות  בִּ שֶׁ ָחק",  ַהדְּ
י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ
ָכל  ע בְּ ר יֹוַחאי ְזָי"ָע, ִנוָּשַׁ ְמעֹון בַּ שִׁ

ְצָרְך ָלנּו. ַהנִּ
עֹוָלה  "ּוְרָפאִתיו"  ַבת  לז. תֵּ
ר  ְמעֹון בַּ ִמְנַין שִׁ ִגיַמְטִריָּא (703) כְּ בְּ
ֶכת  ִנְמשֶׁ ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ  ,(703) יֹוַחאי 

ְרפּוָאה ָלָאָדם.
ַרב  ַפע  שֶׁ ע  פַּ ֻישְׁ ֶזה  ְיֵדי  לח. ְוַעל 
בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  בְּ
ה  ִיְזכֶּ תֹוָרתוֹ  בְּ ָהעֹוֵסק  שֶׁ "י,  בִּ ַרשְׁ
ַפע ַרב רּוָחִני  ַמיָּא ְלשֶׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

ִמי. ְוַגשְׁ

ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבִ ֲעלוֹת ָהעוֵֹסק ּבְ ִּמַ
ַרֲחִמים. ָרֵאל ּבְ ת ִיׂשְ ֻאּלַ  ְמָקֵרב ּגְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ּגְ  ְמַבּטֵ
אוֹר  ּבְ ְוַתְזִהיר  ִאיר  ּתָ ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר   זֹוֶכה 

ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרּפְ ּמְ ל ְסָיג ּוְפָגם ַעד ׁשֶ ָכּה ִמּכָ ִנְפָלא ּוְמַזּכְ
ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע.  ַמְרִחיק ֵמַעְצמֹו ּכָ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עוָֹלם ַהּזֶ ְקִרים ָרִעים ּבָ ֵמר ִמּמִ ָ  ִיּשׁ
ּדֹות ָרעֹות. ֲאוֹות ָרעוֹת ּוִמּמִ ֵצל ִמּתַ  ִיּנָ

ַלֲעׂשֹות  כֹחֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ּוְמָפֵרׁש  הֹוֶגה  ּכְ הּוא   ֲהֵרי 
ים. ִנִסּ

ם. ֵ ֹנַעם ַהּשׁ ה ַלֲחזֹות ּבְ  ִיְזּכֶ
ב ְוהוֵֹפְך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר ּוֵמִבין. ְמטּום ַהּלֵ ל ִמּטִ  ִנּצָ

ָידֹו. ם ּבְ  זֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודוֹ ּוִמְתַקּיֵ

ל  ַמת ִנְפָטִרים ְמֻסּגָ דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ  ִלּמּוד ּבְ
ָהֶעְליֹון  ִלְמקֹוָמם  ּוְלַהֲעלוָֹתם  ָמָתם  ִנׁשְ ן  ְלַתּקֵ יֹוֵתר  ּבְ

יִנים. ל ּדִ יָלם ִמּכָ ּוְלַהּצִ
ָחק",  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָעָליו  ִלְסֹמְך  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ הּוא  ַדאי   "ּכְ
ְמעֹון  י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ ִסְפרֹו ׁשֶ ּלֹוְמִדים ּבְ ְזכּות ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ְצָרְך ָלנּו. ָכל ַהּנִ ע ּבְ ׁשַ ר יוַֹחאי ְזָי"ָע, ִנּוָ ּבַ
ר  ְמעֹון ּבַ ִמְנַין ׁשִ א (703)  ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ַבת "ּוְרָפאִתיו" עֹוָלה ּבְ ּתֵ

ֶכת ְרפּוָאה ָלָאָדם. ְזכּותוֹ ִנְמׁשֶ י ּבִ יוַֹחאי (703), ּכִ
י  ָראׁשֵ ָהעוָֹלמוֹת,  'ָכל  ּבְ ַר'ב  'ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻי'ׁשְ ֶז'ה  ְי'ֵדי  ְו'ַעל 
א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ה  ִיְזֶכּ תוָֹרתוֹ  ּבְ ָהעוֵֹסק  ׁשֶ "י,  ּבִ ַרׁשְ בוֹת  ּתֵ

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגׁשְ ְלׁשֶ

ָלה ְוָלֵכן  ַקּבָ ּלֹא ָעַסק ּבְ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשוֹן ׁשֶ
רּו ַהּלּוחוֹת ּבְ ם ִנׁשְ ּגַ

י ֲעוֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון  ָמקֹום ַאֵחר ַהזֶּה כִּ ֵאר בְּ ִהנֵּה ִנְתבָּ
ֵעץ  ק בְּ ַחר ְלִהְתַעסֵּ ּלֹא בָּ ַעת טֹוב ָוַרע הּוא שֶׁ ֵעץ ַהדַּ בְּ
ָלה, ְוֶזהּו ַעְצמוֹ ֲעוֹון ָהֵעֶרב  בָּ ִהיא ָחְכַמת ַהקַּ ים שֶׁ ַהַחיִּ
ֵעץ  ָמָעה' בְּ נּו ְוִנשְׁ ה ִעמָּ ר ַאתָּ בֶּ ה 'דַּ ַרב ָהאֹוְמִרים ְלמֹשֶׁ
ָנמּות'  ן  ֱאלִֹהים פֶּ נּו  ִעמָּ ר  ְיַדבֵּ 'ְוַאל  ָוַרע,  ַעת טֹוב  ַהדַּ
ר  ֵני ּתֹוָרה ֲאשֶׁ ְסָבַרת ַהּטֹוִעים ְקָצת בְּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, כִּ בְּ
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַעל  ַרע  ם  שֵׁ ַהּמֹוִציִאים  ֶזה  ְזַמנֵּנּו  בִּ
ָימּות  ּה  בָּ ק  ְתַעסֵּ מִּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ְואֹוְמִרים  עֹוָלם,  ַחיֵּי 
ַהּלּוחֹות  רּו  בְּ ִנשְׁ ְוָלֵכן  לֹום,  ְושָׁ ַחס  ִנים  שָׁ ַקְצרּות  בְּ
ָלֶהם  נּו  ְוִנתְּ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  דְּ ְטָרא  ִמסִּ ָהִראׁשֹונֹות 
ן  ֻחְרבַּ ַעת טֹוב ָוַרע ְוָגַרם ִאּבּוָדא דְּ ֵעץ ַהדַּ ְטָרא דְּ ִמסִּ
ר  ר ְוָהָארְֹך ֲאשֶׁ ִני, ְוָגלּות ָהַאֲחרֹון ַהמַּ ִית ִראׁשֹון ְושֵׁ בַּ
ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ יתּובּון  דִּ ַעד  ים,  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ָאנּו 
ירוֹ  ְלַהכִּ ֱאלֵֹהיֶהם  ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ׁשּו  ּוִבקְּ א  ְתיּוְבתָּ בִּ
ּוִמי  עֹוְבִדים,  ֵהם  ִמי  ֶאת  ְוֵיְדעּו  ּתֹוָרה,  ָרֵזי  בְּ ּוְלָיְדעוֹ 
מוֹ  כְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ַלֲעסֹק  ִיְזּכּו  ין  ְוָכדֵּ ם,  ַמְלכָּ הּוא 
ְיֵדי  ַעל  קּו"  ְמתְּ ַויִּ ֵעץ  ם  "ַוּיֹוֵרהּו ַהשֵּׁ תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ

יַח. שִׁ ַהמָּ
ף  (דַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ָנׂשא  ת  ָפָרשַׁ בְּ תּוב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קכד:) 

יּה ִמן  קּון בֵּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיפְּ ַחיֵּי דְּ ֵמִאיָלָנא דְּ
ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  ִאיהּו  דְּ ְוַרע  טֹוב  דְּ ְוִאיָלָנא  ְוכּו'  גָּלּוָתא 
ַמְלֲאֵכי  י ָאז ִיְהיּו כְּ יר ְוכּו' כִּ ָרֵאל ַיתִּ יט ַעל ִישְׂ לִּ לֹא שַׁ
ְולֹא  ֲאִצילּות  דַּ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  בְּ עֹוְסִקים  ֶעְליֹון 
ְוִסּפּוִרים  ים  ַמְלּבּושִׁ בְּ ת  שֶׁ ְמֻלבֶּ ְמַטְטרֹו"ן  תֹוַרת  בְּ
ְוֶזה  ית)  שִּׁ שִׁ ּקּון  (תִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ָאְמרּו  עֹוד  ים.  ִמיִּ גַּשְׁ
ֵמַהאי  א  ְלַתתָּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ְלׁשֹונוֹ: 
ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא 

ָאֶרץ. רֹור בָּ ּוְקָראֶתם דְּ

ָחְכַמת  ַאֲהָבה ּבְ ֲעסֹק ּבְ ּנַ ׁשֶ בוֹא ּכְ ה ּתָ ֻאּלָ ַהּגְ
ָהֱאֶמת

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ֵאִליָּהּו  ֵליּה  ָאַמר  ַאֵחר,  ָמקֹום  עֹוד 
ָאה  ַזכָּ ה  מָּ כַּ י  ַרבִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ְלַרבִּ
ַעד  ִאי  ִעלָּ ה  מָּ כַּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  דְּ ַאְנתְּ 
ם ִאיׁש  ְבתֶּ סֹוף יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה "ְושַׁ א בְּ ִיְתגְַּלָיא ְלַתתָּ דְּ
י ֵחְטא ֶזה ֵהֵחל ִלְהיֹות  ֶאל ֲאֻחזָּתֹו" ְוכּו'. ֲהֵרי ְמבָֹאר כִּ
ְתׁשּוָבה  ָנׁשּוב בִּ ר  ְוַכֲאשֶׁ ה,  ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעד ַעתָּ

ָרֵאל  ִישְׂ ִיגֲָּאלּו  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ ֵמַאֲהָבה  ַלֲעסֹק 
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ בִּ

ִמְתנֹוֵדד  ִביא  ַהּנָ ִיְרְמָיהּו  ַנֲאַקת  י  ַמְעּתִ ׁשָ מוַֹע  ׁשָ
ָאְמרֹו (ִיְרְמָיה ד כא): "ַעד ָמַתי  ַמר ַנְפׁשֹו ּבְ ּוִמְתַמְרֵמר ּבְ
אוִֹתי  י  ַעּמִ ֱאִויל  י  ּכִ ׁשוָֹפר  קוֹל  ְמָעה  ֶאׁשְ ס  ּנֵ ֶאְרֶאה 
ה ּתֹהּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי  לֹא ָיָדעּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ
ְהֶיה  ּתִ ָמָמה  ׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ָאַמר  ּכֹה  י  ּכִ ְוגוֹ'  ְרֶמל  ַהּכַ ה  ְוִהּנֵ
ְטִני"  ה ְוגוֹ' ֱהִציַקְתִני רּוַח ּבִ ל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ֶאֱעׂשֶ ּכָ
ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיה  ֱאָמִרים ּבֶ סּוִקים ָהֵאּלּו ַהּנֶ ְלָבֵאר ּפְ
ֶדֶרְך ְנבּוָאה ַעל ַהּדוֹר ָהַאֲחרֹון  לוֹם ּבְ ָ ִביא ָעָליו ַהּשׁ ַהּנָ
עּורוֹ. ִ לּוֵתנּו יוֵֹתר ִמּשׁ ְהיוֹתֹו ִמְתָמֵרר ַעל אֶֹרְך ּגָ ה ּבִ ַהּזֶ

ַהנֵּס  הּוא  ֵנס",  ֶאְרֶאה  ָמַתי  "ַעד  תּוב  כָּ שֶּׁ ה  מַּ ְוֶזהּו 
ף  (דַּ ִטים  פָּ ִמשְׁ ת  ָפָרשַׁ בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ יַח  שִׁ ַהמָּ ל  שֶׁ ֶגל  ְוַהדֶּ
ַאְרֵיה  ִוד,  דָּ ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ ֵנס  ְוֵייתּון,  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קב.), 

ׁשֹור  יֹוֵסף,  ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ ְוֵנס  ְלָיִמיָנא,  ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ
ׁשֹוָפר,  קֹול  ְמָעה  ֶאשְׁ ְוגוֹ'.  ָמאָלא  ִלשְׂ ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ
יֵחנּו  יַאת ְמשִׁ ֶזה ִקּבּוץ גָֻּלּיֹות ֶהָעִתיד ִלְהיֹות ַאַחר בִּ
ּתֹוְלדֹות  ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ
סּוק  פָּ ַעל  ַהנֱֶּעָלם  ְדָרׁש  מִּ בַּ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה  קלט.)  ף  (דַּ

ָרֵאל  ִישְׂ "ִנְדֵחי  ְך  כָּ ְוַאַחר  ם"  ַהשֵּׁ ַלִים  ְירּושָׁ "ּבֹוֶנה 
ַקע  ּיֹום ַההּוא ִיתָּ תּוב: "ְוָהָיה בַּ ָאַמר ַהכָּ ְיַכנֵּס", ְוֶזה שֶׁ
י  ץ "כִּ ׁשֹוָפר גָּדֹול" ְוגוֹ', ְוָנַתן ַטַעם ֶאל ֲאִריכּות ַהקֵּ בְּ
ְלׁשֹון ְנִתיַנת ַטַעם ֶאל ָהָאמּור "ַעד ָמַתי  י" בִּ ֱאִויל ַעמִּ

ֶאְרֶאה ֵנס",עכל"ק.
ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוִבְפָרט  ּמּוד בְּ ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּגֶֹדל ֵעֶרְך ַהלִּ
ֶהם  בָּ ָהֵעֶסק  ת  ְסֻגלַּ בִּ ר  ֲאשֶׁ ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  דֹורֹות  בְּ
"י (ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנׂשא  בִּ ה ּוְכַהְבָטַחת ָהַרשְׁ ֻאלָּ בֹוא ַהגְּ תָּ

ְבָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא ּוְבַרֲחֵמי. קכד:) דִּ

ֵלי -  ֵרי"ש ּגְ ָיד ָרָמה, ּבְ ָרֵאל יוְֹצִאים ּבְ ּוְבֵני ִיׂשְ
'ן י'וַֹחאי 'ְמעוֹן ּבֶ י ׁשִ בוֹת ַר'ּבִ י ּתֵ ָראׁשֵ

ח),  יד  מֹות  (שְׁ ָרָמה'  ָיד  בְּ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני 
ֶרְך  דֶּ ַעל  ֵליּה,  גְּ ֵריׁש  בְּ ָנְפִקין  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני  ְוַתְרּגּומוֹ: 
א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא,  ִסְפָרא דָּ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִאיָתא בַּ דְּ
ֶפר ַהּזַֹהר  ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ בָֹאר עֹוד יֹוֵתר כְּ מְּ ם שֶׁ ְוַעיֵּן שָׁ
ּוְבֵני  סּוק  פָּ בַּ ז  ֻרמָּ מְּ שֶׁ ְוֶזהּו  גָּלּוָתא.  ִמן  ִיְפקּון  ָדא  בְּ
ָיד  בְּ ְלֵעיל,  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ַהגָּלּות,  ִמן  ַהְינּו  יֹוְצִאים,  ָרֵאל  ִישְׂ
י  בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ ֵריׁש גְּ ְוַתְרּגּומוֹ בְּ ָרָמה, 
דֹוׁש  ַהקָּ ִסְפרוֹ  ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ֵל"י,  גְּ י'ֹוַחאי,  'ן  בֶּ 'ְמעֹון  שִׁ
ֶגל  (דֶּ ְוָהֵבן.  גָּלּוָתא,  ִמן  ִיְפקּון  ָדא  בְּ ָאז  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ח). לַּ שַׁ ת בְּ ָרשַׁ ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ

מוֹת ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל זיע"א ַעל ׁשַ ַמת מוֵֹרינּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ

ִניָזה ָטעּון גְּ

ַעלׁון  אׁור ַהּזַֹהר



טיתא

1

לֹוְמֵדי  ֶאֶלף)  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  (ִמיְליֹון   1,500,000
ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  בְּ ֹזַהר  עּוֵרי  שִׁ  1,500 ַהּיֹוִמי,  ֹזַהר 
ַלֲהָפַצת  ֶמֶרץ  בְּ ָהעֹוְבִדים  ִבים  ִמְתַנדְּ  400 ֵמַעל 
ִרים  ַעד ַעְצָמם, ְמַספְּ ִרים בְּ ִרים ְמַדבְּ ְספָּ ַהּזַֹהר. ַהמִּ
ָבָטיו  ִלשְׁ כֻּּלוֹ,  ִמְתגַּיֵּס  ָרֵאל  ַעם-ִישְׂ ֵאיְך  ָלנּו 
יַע  פִּ ּוְלַהשְׁ ָהֶעְליֹון  אֹור  בְּ ְך  כֵּ ְלִהְזדַּ ְוִלְקִהּלֹוָתיו, 

ָלעֹוָלם ֵמאֹור ַהּזַֹהר.
ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  ָרה בְּ ַמטָּ ְלַעְצֵמנּו כְּ ְמנּו  ֹזאת שַׂ
ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ְלַמַען  ּוְלַהְפִעיל  ִלְפעֹל  ָהעֹוָלִמי", 
ָהָאֶרץ  "ּוָמְלָאה  ר  ֲאשֶׁ ַעד  קֹט  ִלשְׁ ְולֹא  ָלנּוַח  לֹא 
ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ים",  ְמַכסִּ ַליָּם  ִים  מַּ כַּ ד'  ֶאת  ָעה  דֵּ
ית  ּוְלַהצִּ ִלּבוֹ  בְּ ְלַהְבִעיר  ה  ִיְזכֶּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ ְיהּוִדי 

ָמתוֹ ֶאת אֹור ַהּזַֹהר. ִנשְׁ בְּ
ֶפר ְללֹא  ֲאִפּלּו ַרק לֹוַמר ִמן ַהסֵּ ְוֶלֱהֵוי ָידּוַע, שֶׁ
ֵקץ  ּוְמָקֵרב ֶאת  דֹוָלה ְמאֹד  גְּ ַמֲעָלתוֹ  ָלל,  כְּ ֲהָבָנה 
ּקּון  (תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ מֹוְצִאים  ָאנּו  שֶׁ ִפי  כְּ ַהגָּלּות, 

מ"ה): 

ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, 
ּקּון ְלַמְעָלה  ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ ֲאִפּלּו פֵּ
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ
ְוֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ
הּוא  ַהּתֹוָרה שֶׁ ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כְּ ם  ְלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת 
יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה 

ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצוֹוָתיו. ַרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ

בס"ד

גליון מס' 28
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

ְך  רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם,  פְּ

ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א
תפילה וזעקה לקירוב הגאולה עד מתי – ל"ג בעומר תש"ע

ספר תהילים פרק לד:

ְלַהְכִרית  י ָרע  ֹעׂשֵ ּבְ ְיֹהָוה  ֵני  ּפְ ְוָעָתם.  ׁשַ ְוָאְזָניו ֶאל  יִקים  ַצּדִ ְיֹהָוה ֶאל  ֵעיֵני 
ֵרי  ּבְ יָלם. ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלִנׁשְ ל ָצרוָֹתם ִהּצִ ֵמַע ּוִמּכָ ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. ָצֲעקּו ַויֹהָוה ׁשָ
יֶלּנּו ְיֹהָוה. ׁשֵֹמר  ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ יַע. ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ ֵאי רּוַח יֹוׁשִ ּכְ ֵלב ְוֶאת ּדַ
יק  ַצּדִ ְוׂשְנֵאי  ָרָעה  ע  ָרׁשָ מֹוֵתת  ּתְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ ֹלא  ה  ֵמֵהּנָ ַעְצמֹוָתיו ַאַחת  ל  ּכָ

ל ַהֹחִסים ּבֹו. מּו ּכָ מּו. ּפֶֹדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאׁשְ ֶיְאׁשָ

אחינו בני ישראל כולנו מתאספים באחדות גמורה בליל ל"ג בעומר אצל 
יתאספו  כן  [כמו  ותחנונים  זעקה,  צעקה,  קול  להרים  במירון  הרשב"י  ציון 
ויכוונו גם היחידים כולם להתפלל באותה שעה  הקהלות די בכל אתר ואתר] 

(1:00 אחר חצות הלילה)

בקריאה גדולה – עד מתי ? !
לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די, ולהתחזק בלימוד התורה 

הקדושה ובפרט בלימוד הזוהר הקדוש לכבוד בעל ההילולא הרשב"י 
זיע"א כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר

אבינו שבשמים עד מתי
עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר (תחנון לב' ולה')

עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח (תהילים עד י)
עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ה)

עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו (משלי ו ט)
עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו (דב"ר א כ)

שובה ד' עד מתי (תהילים צ יג)
ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך (תהילים ו ד)

עד מתי קץ הפלאות (דניאל יב ו)

עד מתי????
עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? - עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל?

עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם? - עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם?
עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? - עד מתי ינשלו מקורות פרנסה?

עד מתי יקלעו למשפטים קשים? - עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות?
עד מתי נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום? - עד מתי מדינת אירן תפיל חיתתה על כל יושבי תבל?

העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע עד מתי???

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום ויום 
בספר הזוהר הקדוש (דף היומי - כשתי דקות) ונזכה לראות פלאות !

משה רבינו אמר לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".  
ויסורים  צרות  ללא  ברחמים,  הגלות  מן  בנ"י  יצאו  הזוה"ק,  ספר  שלך,  החבור  בזכות  בלשוה"ק: 
אותו  והסובבים  ומשפחתו  האדם  את  מציל  הקדוש  הזוהר  לימוד  נשא)  (זוהר  משיח.  חבלי  וללא 

ממגפה ושערוריות (אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג)
כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות 

ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. (רבני ירושלים תרפ"א)

אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים
עורו התעוררו והתחזקו ללימוד היומי [דף היומי] בזוהר הקדוש!

ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש, כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים,
ויזדכך האויר ויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר.

ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

ַעלׁון  אׁור ַהּזַֹהר
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יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  דֹוֵרנּו,  בְּ ְפָרט  בִּ
ְמִריִמים  ִביֵבנּו,  ִמסְּ ִדים  ְמַרקְּ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  שֶׁ כְּ
ְלָבְלֵענּו  יֶהם  פִּ ּופֹוְתִחים  ֵעיַנִים  ים  לֹוְטשִׁ ְטָלַפִים, 
ה  ִכְבשָׂ כְּ ָאנּו  ים  ָחשִׁ ִמיד  ִמתָּ יֹוֵתר  ַהּיֹום   – ים  ַחיִּ
ָהִאיָרִני,  ְרִעין  ַהגַּ ִאּיּום  מּול  ְזֵאִבים,  ְבִעים  שִׁ ין  בֵּ
ֵאין  ל ְמִדינֹות ֲעָרב, מּול ַמֲעצמת ארה"ב, שֶׁ מּול כָּ
ים  ּוְמַקוִּ ים  ְמַצפִּ ָבר  כְּ נּו  ּה. כֻּלָּ ֶנְגדָּ כְּ ה  ְתחֹון פֶּ ָלנּו פִּ
ּוְללֹא  ַחד  פַּ ְללֹא  ִלְחיֹות  ה  ִנְזכֶּ ָמַתי  ד',  ִליׁשּוַעת 
ְלָוה ְללֹא ִיּסּוִרים ּוְללֹא  שַׁ ֶבת בְּ ָחת? ָמַתי נּוַכל ָלשֶׁ

ְמָצִרים?
יֹוַחאי:  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ִלְפטֹר  ָיכֹול  ֲאִני 
ין"  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ֲאִני  "ָיכֹול 
ַעְצמוֹ  ַעל  ֵמִעיד  "י  בִּ ַרשְׁ מה:).  ה  ֻסכָּ סה.  (ֵערּוִבין 

עֹוד  לֹט  שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ ם  ַאתֶּ רֹוִצים  ַהִאם  ֲאִני".  "ָיכֹול 
ת  ִמדַּ ִיְתַנֵהל בְּ ָהעֹוָלם  ּתֹוְקִקים שֶׁ ין? ִמשְׁ ַהדִּ ת  ִמדַּ
לּוִיים  גְּ ֲחָסִדים  ַרק  ִלְראֹות  ֲחֵפִצים  ָהַרֲחִמים? 

ַרְך? ֶאְתֶכם. ֵמִאּתוֹ ִיְתבָּ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ "י: בְּ בִּ ָאַמר מ"ר ְלַרשְׁ
ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר 
יּה ִמן  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
ָדד  ָבִרים לב) "ה' בָּ הֹון (דְּ ְוִיְתַקיֵּים בְּ ַרֲחֵמי.  גָּלּוָתא בְּ
ֲעִתיִדים  ּום שֶׁ רּוׁש ִמשּׁ ֵנָכר". פֵּ ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו 
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל  ים, שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ִישְׂ
סּוק  נּו ַהפָּ ְוִיְתַקיֵּם בָּ ַרֲחִמים,  ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ָידוֹ 
ִלי ִקְטרּוג (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ שֶׁ

ף קכ"ד:). ת ָנׂשא, דַּ ָרשַׁ ֹזַהר פָּ בְּ

ָמִצינּו  ְוָכְך  ֶלְך,  ַלמֶּ א  סֵּ כִּ ַעל  בַּ ְך  כָּ ַעל  ּוְמָבֵאר 
ד  ּקּון ו') : ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים (סֹוף תִּ תִּ גַּם בַּ
סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה  ָדָרא ַבְתָרָאה בְּ א בְּ ִיְתגֵַּלי ְלַתתָּ
ַעל  ּוְמָבֵאר  ְוגֹו'.  ָאֶרץ  רֹור בָּ ּוְקָראֶתם דְּ י)  ְקָרא כה  (ַויִּ

ה גָּדֹול ִחּיּוב  מָּ ּקּון ל'): כַּ ֶלְך" (תִּ א ַלמֶּ סֵּ ַעל ַה"כִּ ְך בַּ כָּ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ַעל 
ָלה, ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא,  גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ
ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ
ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ בְּ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
דֹוׁש:     ָל"ה  ַהקָּ ַעל אֹותוֹ ַמֲאָמר ְמָבֵאר ַהשְּׁ

ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר  אן, שֶׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר ִמכָּ
יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה 
ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ
ָעה  ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ יַח, כִּ ָיבֹוא ָמשִׁ
ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ
ם  ְבתֶּ ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה  ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ְלִביָאתוֹ. 
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש 
ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ִיגֲָּאלּו  ֶזה 

הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֻהְצַרְך  ַעד שֶׁ ְצַרִים,  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ
ה ָהֲעִתיָדה  ֻאלָּ ן גְּ ַסח ּוְבַדם ִמיָלה, כֵּ ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ ְלַקדְּ
ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְלּתֹוְספֹות  ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְהֶיה  תִּ לֹא 
ּה.  בָּ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזוֹ, 

ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר א'). ָל"ה, ֲעשָׂ (שְׁ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֶרק י"ד אֹות ג'), דְּ לֹמֹה (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ַתב בְּ ְוֵכן כָּ
ה  ֻאלָּ ר ַהגְּ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִעקַּ ְהֶיה ַרק ַעל  לֹא תִּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ
ָמה ְלֵסֶפר  ַהְקדָּ ים ִויַטאל בַּ י ַחיִּ ַתב גַּם ַרבִּ ן כָּ כֵּ
ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ים":  ַחיִּ "ֵעץ 
ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ

נּו.  נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ בִּ
ל ִנְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים.  ָחק ַהּזוֹ בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ גַּם בִּ
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  כְּ
ּוְלׁשֹון  "ס  שַּׁ ּדּוְכֵתי בַּ ה  ַכמָּ ְוֵכן עֹוד בְּ ף ס:):  ָרכֹות דַּ (בְּ

"ס  ְבֵרי ַהשַּׁ י דִּ ְוָקא) ֵיׁש לֹוַמר ַעל פִּ ָחק (דַּ ַעת ַהדְּ שְׁ בִּ
הּוא ְסָתם  ן יֹוַחאי (דְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ָאַמר ַרבִּ ה (מה:) שֶׁ ֻסכָּ
ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ְיכֹוָלִני  ָמקֹום)  ָכל  בְּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ

ְוָהַאֲחרֹון  סֹופוֹ  ַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ שֶׁ ִמּיֹום  ין  ַהדִּ ִמן 
קֶֹדם  הּוא  (שֶׁ ֱאדֹום  גָּלּות  ל  שֶׁ סֹופוֹ  ֵעת  כָּ יד  ִהְכבִּ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ ָאֵמן)  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ

ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי (ֱאדֹום)  ַנְפׁשוֹ כְּ ָעַמד בְּ יֹוַחאי הּוא שֶׁ
ְמעֹון  ֶלְך ָאז שִׁ ן ָאַמר ַהמֶּ ְוַעל כֵּ ת,  בָּ שַׁ ְדָאְמִריַנן בְּ כִּ
ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ
כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות  ְיֵמי 
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח 
גָּלּוָתא  ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
דּוֲחָקא  ָחק בְּ ַעת ַהדְּ כֹחוֹ. ְוֵאּלּו ַהיִָּמים ִנְקָרִאים שְׁ בְּ
ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא  ַתר  בָּ ָגלּוָתא)  (דְּ

ְמעֹון  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ "י) כְּ בִּ ַרשְׁ ִפיר ָאְמרּו (ַרק בְּ ן שָׁ כֵּ
ַעת  שְׁ עֹוֶדּנּו בִּ עֹוֵמד בְּ ָחק, שֶׁ ַעת ַהדְּ שְׁ ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ
סֹוְמִכין  ָאנּו  ְזכּותוֹ  ְוַעל  ָהֵאּלּו  ִנים  שָּׁ בַּ ַהְינּו  ָחק  ַהדְּ

ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט). ר. (דִּ ְזכַּ נִּ כַּ
ִנְרָחב  ר  כַּ ָלנּו  ֵיׁש  ּפֹוֶעֶמת,  ְקָוה  ַהתִּ ֲעַדִין 
יַח ַעל ְיֵדי ֲהָפָצה  שִׁ נּו ְלִביַאת ַהמָּ ה. ִנְפַעל כֻּלָּ ִלְפֻעלָּ

ל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר.  ְוִלּמּוד שֶׁ
ִסְפרוֹ  בְּ ִאיְסְטרֹוְלָסה  ַמַהְרָח"א  ַהגָּאֹון  ֵמִביא 
יס ְסָפִרים  ְדפִּ ף כ"ג:): ַהמַּ ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ן ַאְבָרָהם (פָּ בֶּ

ת  ְמִחצַּ ב בִּ מֹונוֹ ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה, זֹוֶכה ְויֹושֵׁ ִממָּ
ֲהֵרי ַעל ָידוֹ  ָפִרים, שֶׁ ֵרי ַהסְּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחבְּ ַהתַּ
ָכל ֵעת, ְוִאּלּו  ַעת בְּ ה ַהדַּ ָיָצא ַהִחּבּור ָלעֹוָלם, ְוִתְרבֶּ
ָהיּו  לֹא  ַתִים,  ַיְרכָּ בְּ ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ְלִמְקצֹועֹות  נּוז  גָּ ָהָיה 

לֹוְמִדים ּבוֹ.
ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוִהנֵּה 
ְדִאיָתא  כִּ ְוכּו'  ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  שִׂ צ"ו:)  ף  (דַּ ְיָבמֹות 
ַאֲחֵרי  ַחי  ֶהָחָכם  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגֹוֵרם  ֶזה  ּוְלִפי  ם,  שָׁ
הּוא  ֲהֵרי  שֶׁ תוֹ,  ְמִחצָּ בִּ ב  ְויֹושֵׁ זֹוֶכה  הּוא  גַּם  מֹותוֹ, 
ָלעֹוָלם  א  בָּ הּוא  שֶׁ כְּ ָסֵפק  ְוֵאין  ְלַהֲחיֹותוֹ,  גַָּרם 
יֹוְצִאין  ֵמַרֲחמֹוִהי  ִסיַעת  ִעם  ַעְצמוֹ  בְּ ֶהָחָכם  א,  ַהבָּ

ָניו. ל פָּ ִלְקָראתוֹ ְלַקבֵּ

"ִמְפַעל  נֹוֵתן  "י  בִּ ַרשְׁ דְּ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ִלְקַראת 
י  כּות ְלָכל ֶאָחד ִלְהיֹות ִמְמַזכֵּ ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ֶאת ַהזְּ
ְלַבד, ְמִחיר  -5 ₪ בִּ ים "ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה", בְּ ָהַרבִּ
ָכל  בְּ ְקדּו  פָּ תִּ אי  ּוְבַודַּ ּבֹוֵדד.  ֵסֶפר  ַסת  ְלַהְדפָּ ָעלּות 
ת ַהְצָלָחה ּוְרפּוָאה אוֹ  ִבְרכַּ ַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, בְּ דְּ

ח. בָּ ה ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ְרבֶּ ְלע"נ, ְוָכל ַהמַּ
ֶמֶלְך  בֹוא  בְּ ְוָאַמר:  יק  ַצדִּ ַעם  פַּ א  טֵּ ִהְתבַּ
ּוְפֵליַטת  ָלְך,  ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  יַח,  שִׁ ַהמָּ
ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזוֹ  ֵעת  בָּ ֵמִחים.  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ ָהָעם 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ִיְבַחן  הֹורֹות,  ַהטְּ ֵעיָניו  בְּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ם  עוֹ. כֻּלָּ ֶאְצבָּ יו, ּוְלֶפַתע ָיִרים ָידוֹ ְוַיְרֶאה בְּ ְלִפי ַמֲעשָׂ
ִמיַע  ֲחֶזה, ָאז ַישְׁ מַּ יטּו בַּ ְפִליָאה ְוַיבִּ ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם בִּ
עוֹ ַעל  ַהְפנֹותוֹ ֶאְצבָּ יַח ֶאת קֹולוֹ ְוֹיאַמר, בְּ שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ
ת  ְגֻאלַּ י, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ ְיהּוִדי ְמֻסיָּם: "בִּ
ַעל ְלַמַען  פָּ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי שֶׁ ְך ַיְרֶאה ַעל כָּ ָהָעם". כָּ

יָאתוֹ.  בִּ
ִרים,  ַהְמֻאשָּׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
ְזכּוְתָך  ְכבֹודוֹ ּוְבַעְצמוֹ ָיִעיד ָעֵלינּו - "בִּ יַח בִּ שִׁ ַהמָּ שֶׁ

י".   ִהגְַּעתִּ
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִהְתעֹוְררּו  עּורּו  ן  כֵּ ַעל 
ֶחֶסד  ִלְמׁשְֹך  אֹור  ֵנָרֶאה  אֹוְרָך  בְּ י  כִּ ָהֶעְליֹון,  אֹור  בְּ
ִאיר  תָּ ִצּיֹון  ַעל  ָחָדׁש  "אֹור  ָרט,  ַהפְּ ְוַעל  ָלל  ַהכְּ ַעל 

ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" ָאֵמן. ה בִּ ְוִנְזכֶּ
ַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה דְּ בִּ

ִניָזה ָטעּון גְּ

ַעלׁון  אׁור ַהּזַֹהר



לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 



טיתת

עו

גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

זי"ע לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל

ּתׁונׁוט ַהּזַֹהר ֶחְשׁ



טיתה

עז

גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

75X354X10    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך 52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 
70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד שעות, 
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש 

נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורותא בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת אומרת 

מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:  48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 
כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

זי"ע: לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל

עו

גדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

זי"ע לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל

ּתׁונׁוט ַהּזַֹהר ֶחְשׁ



אתו ואתכנשו

בואו וטלו חלק בהפצת הזוהר הקדוש
רוצים להוקיר לידיד, להעניק מתנה לבר מצוה, לשמח ביום ההולדת, וכדומה?

 בקניית הסט "תיקוני זוהר" ו"אור הזוהר", ב- 5 ₪ בלבד לספר, תוכלו לזכות בזה ובבא
גם מתנה יפה וגם חלק לעולם הבא.

יצא לאור ב"ה סט זוהר היומי במחיר מסובסד  77 ₪

כל הרוצה לקנות סטוקים לחלוקה או למכירה נא להתקשר:
8436784–054 או אצל חנות מלכות דוד

רח' השומר 74, בני ברק

צלצלו מהר לפני שייגמר, גם לאחר הדפסה
של 26,000 עותקים המלאי אוזל, הזדרזו!

כמו כן כל הרוצה לתרום להדפסות הבאות נא להתקשר לטלפון הנ"ל.

סיפורים מן המערכת:
חיתנתי את ביתי בשעטו"מ כאן בישראל, לרגל השמחה הגיעו כל ידידי ומכרי מארה"ב אנגליה, וכן משפחת 
בסט  כולם  את  לַזכות  לְזכות  לנכון  ראיתי  כן  על  בשמחה,  להשתתף  ובאו  נקבצו  כולם  מחו"ל,  המחותנים 
קהל  על  מיוחד  חותם  השאירה  המתנה  החתונה.  לכבוד  מיוחדת  הקדשה  עם  זוהר"  ותיקוני  הזוהר  "אור 

המשתתפים, והופצה כמובן לארה"ב אנגליה ועוד ועוד. תזכו למצוות!

... התפללתי הרבה עד שזכיתי ב"ה לבן, רציתי בכל מאודי לעשות משהו למען יגדל לתורה לחופה ולמעש"ט, 
וכשקראתי בעלונכם על הכח הרב הטמון בלימוד הזוהר הקדוש, החלטתי לחלק בברית את ה"תיקוני זוהר" 
טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה  נפשי,  כאוות  לגדול  בני  על  ישפיע  בספר  כשילמדו  ודאי  המוזמנים,  לכל 

בעז"ה.

שלכאוב  ידעתי  רח"ל,  הידועה  המחלה  מן  ימיו  בדמי  שנקטף  היקר,  לבני  השנה  יום  הגיע  שעבר  בחודש 
ולהצטער לא כך דרכו של יהודי, כעת הזמן לפעול לעילוי נשמתו. לאחר שעיינתי במאמר שהבאתם מ"כסא 
מלך" והבן איש חי זצ"ל על גודל השעה של לימוד הזוהר, ששעת לימוד בשבת שווה ללימוד 1000 שנות נגלה, 
ידעתי גם ידעתי מה מוטל עלי לעשות. מיד הזמנתי 100 ספרי "תיקוני זוהר ואור הזוהר" וחלקתי אותם לכל 

קרובי משפחתי ולכל חברי, שכל אחד ילמד 2 דקות ביום לעילוי נשמת בני. אין לנו מושג מה קורה בשמים 

בשעת הלימוד. אבל בטוחני, שנשמתו תתעלה ותעלה מעלה מעלה בדרגות הנעלות והנשגבות, עד 
שנזכה שיקומו וירננו שוכני עפר בביאת משיח צדקינו בב"א.



טיתז200 ְסָפִרקם ַעל ַהּזַֹהר ְוִתְטֵתק ָהֲאִרקַז"ל

ק  ַהְמֻחּלָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַהּקֹוִמק 	.  זַֹהר  ֵסֶפר 
זַֹהר  )ִעם  ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְל-354  יֹוִמי  ְלִלּמּוד 
ְלי"ב  ְמפָֹ	ִרים  ָרִכים  ּכְ  12 זַֹהר(  ְוִתּקּוֵני  ָחָדׁש 

ָנה. ָ י ַהּשׁ ָחְדׁשֵ

ק  ַהְמֻחּלָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַהּקֹוִמק ב.  זַֹהר  ֵסֶפר 
זַֹהר  ִלי  )ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְל-354  יֹוִמי  ְלִלּמּוד 
ְלי"ב  ְמפָֹ	ִרים  ָרִכים  ּכְ  12 זַֹהר(  ְוִתּקּוֵני  ָחָדׁש 

ָנה. ָ י ַהּשׁ ָחְדׁשֵ

זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ֵסֶפר  ַהּקֹוִמק 	.  זַֹהר  ּיּוֵנק  ּטִ ֵסֶפר 
ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ְל-354  יֹוִמי  ְלִלּמּוד  ק  ַהְמֻחּלָ

 

)400 ַעּמּוִדים(.  

ק  ַהְמֻחּלָ ָחָדׁש  זַֹהר  ֵסֶפר  ָחָתׁש ד.  זַֹהר  ֵסֶפר 
ָנה. ָ ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354 ְימֹות ַהּשׁ

ְלׁשֹון  ִנְפְל	ֹות ַהּזַֹהר ּבִ ִאקן ִלקְתת פּון ּטֹוָרה ה. 
)192 ַעּמּוִדים(. ַהּקֶֹדׁש ּוְבִ	יִדיׁש  

ַעל  ְחּתֹון  ַהּתַ ֵעֶדן  ן  ַ	ּ ּטֹוָרה ו.  ִלקְתת פּון  ִאקן 
)32 ַעּמּוִדים(. ִ	יִדיׁש   "י ּבְ ּבִ ָהַרׁשְ

ִ	יִדיׁש  נֶֹפת צּוִפים ּבְ ֵאקן ִלקְתת פּון ּטֹוָרה ז. 
)177 ַעּמּוִדים(.  ַעל ַהּתֹוָרה. ֵחֶלק 	  

ִ	יִדיׁש  נֶֹפת צּוִפים ּבְ ֵאקן ִלקְתת פּון ּטֹוָרה ח. 
)187 ַעּמּוִדים(.  ַעל ַהּתֹוָרה. ֵחֶלק 	  

זַֹהר ּטֹוָרה ַעל ַהּטֹוָרה ה' ֲחָלִקים.	. 
. זַֹהר ּטֹוָרה ַעל ַנ"ְךי. 

זַֹהר ּטֹוָרה ֶהָחָתׁשי	.  ַעל ַהּתֹוָרה.
. )80 ַעּמּוִדים(יב.  ית   ֵר	ׁשִ ִלּיּוֵתק זַֹהר: ּבְ
. )105 ַעּמּוִדים(י	.  מֹות   ִלּיּוֵתק זַֹהר: ׁשְ
)206יד.   ָבִרים   ר-ּדְ ְדּבָ ּמִ ְקָר	-ּבַ ִלּיּוֵתק זַֹהר: ַוּיִ

ַעּמּוִדים(.

דֹול ֵמַהּזַֹהר  ית, ִלּקּו	 ּ	ָ ֵר	ׁשִ ּבְ ִרקט: 	ו.  ּיּון ַהּתְ ּטִ
ִרית  )400 ַעּמּוִדים(. ּקּון ַהּבְ ת ּתִ ַ ְועֹוד ַעל ְקֻדּשׁ

יף ַעל ִעְנְיֵני ִלּמּוד  דֹול ּוַמּקִ ִלּקּו	 ּ	ָ אֹור ַהּזַֹהר 	ז. 
ֵעף  ְסּתַ ַהּמִ ְוָכל  עֶֹמר,  ּבָ ַל"	  "י,  ּבִ ַרׁשְ ַהּזַֹהר, 
)560 ַעּמּוִדים(.  

ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר ֶמׁש ַוּקִ ֶ ָיָרא ַלּשׁ

 

יז. 
)386 ַעּמּוִדים(.   
ַעל  יף  ּוַמּקִ דֹול  ָ	ּ ִלּקּו	  ֶהָחָתׁש יח.  ַהּזַֹהר  אֹור 
ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני 
"י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ּבִ רּות ְלַרׁשְ ְ ְו	ֶֹדל ַמֲעַלת ִהְתַקּשׁ
)586 ַעּמּוִדים(. ֵעף   ְסּתַ ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהּמִ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְלִלּמּות  ְוַהֲהָתָנה  ֶרְך  י	. ַהּתֶ
ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹד  ַהִחּיּוב  ּ	ֶֹדל  ְיבָֹ	ר  ּבֹו  תֹוׁש  ַהּיָ
ָהֱ	ֶמת  ְוָחְכַמת  ּקּוִנים  ְוַהּתִ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ּזַֹהר  ּבַ ַהְ	מּונֹות  ְוַהּנֹוָר	ֹות  דֹולֹות  ַהּ	ְ ְסֻ	ּלֹות 
ה  ֻ	ּלָ ִכיָנה ּוְמָקֵרב ַהּ	ְ ְ ּקּון ְלַהּשׁ דֹוׁש ַהּזַֹהר ּתִ ַהּקָ
ְוהּו	  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ל  ּכָ ר  ִעּקַ הּו	  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ִמיָמה  ַהּתְ ָלֲעבֹוָדה  ֵ	ׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ָך  ִלּבְ ַיְלֵהב 
ַעל  ַהּסֹוֵ	ר  ְוהּו	  ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּו	  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ִרים  ִמְתַקׁשְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַוֲהָפַצת  ִלּמּוד  ְיֵדי 
הּו	  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ  	 ּוַבּבָ ֶזה  ּבָ "י  ּבִ ְלָהַרׁשְ
ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  דֹול  ַהּ	ָ ָהִעְנָין  יק  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ
ַהּקֹוְדִמים  ִמּדֹורֹות  יֹוֵתר  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ דֹוׁש  ַהּקָ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה  ילּו ּבְ ּכִ ּדֹורֹות ָהַ	ֲחרֹוִנים ָיִבינּו ְוַיׂשְ ּבַ
ַמֲ	ִמין  ֵ	ינֹו  ׁשֶ ִמי  ַהּקֹוְדִמים  י	ּו  ִהּשִׂ ּלֹ	  ׁשֶ
"ַמְפִריד  ְבִחיַנת  ּבִ הּו	  ַהֵח"ן  ּתֹוַרת  ְולֹוֵמד 
הּו	  ֶעְזָר	  ְ	ִביַלת  ְמ	ֹורֹות"  ִיְרֶ	ה  לֹ	  ָ	לּוף 
ָך  ִלּבְ ָזֳהֵרי  ַתח  ְוִיּפָ ַהֵח"ן,  ּתֹוַרת  ְלִלּמּוד  ֶהְכֵרַח 
ָלה  ּבָ ַהּקַ ְוִלּמּוד  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ּומֹוֲחך ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ
עֹוד  יקֹוְרסּות  ְוֶ	ּפִ ִמינּות  ּ	ֹוֶרֶמת  ָ	ֳהָרה  ְללֹ	 

ְ	ִביַלת ֶעְזָר	. ֵהר ּבִ ְיבָֹ	ר ּבֹו ּ	ֶֹדל ָהִעְנָין ְלִהּזָ

. )92 ַעּמּוִדים(כ.  ִהְלָתָטּה   ֲאִמקַרט ַהּזַֹהר ּתְ

200 ְסָפִרקם
ם: ֵ ֶעְזַרט ַהּשׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור ּתְ ַעל ַהּזַֹהר ְוִתְטֵתק ָהֲאִרקַז"ל ׁשֶ



200 ְסָפִרקם ַעל ַהּזַֹהר ְוִתְטֵתק ָהֲאִרקַז"ל טיתח

ּקּוֵני  "ּתִ ֵסֶפר  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ּיּוִנקם כ	.  ַהּטִ ַער  ׁשַ
)66 ַעּמּוִדים(. זַֹהר ַהּיֹוִמי"  

. )26 ַעּמּוִדים(כב.  זַֹהר ִלְזֵיִנקם ִעם ְנָעִרקם  
)64 ַעּמּוִדים(.כ	.  ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר   תֹוֵלק ִקׂשְ ּגְ

ֵסֶפר  ְלִלּמּוד  ְוַהֲהָכָנה  ֶרְך  ַהּדֶ ַהּזַֹהר כד.  ַער  ׁשַ
דֹוׁש. ַהּזַֹהר ַהּקָ

ים. ִיּ ַער ַהּזַֹהר 36כה.  ֲעלֹוִנים ָחְדׁשִ ׁשַ
ְיבָֹ	ר  ּבֹו  ָרֵאל" כו.  ִקׂשְ ֶאֶרץ  ַער  "ׁשַ ֵסֶפר 
	 ִמּזַֹהר  ָרֵ	ל ְמֻלּקָ ת ֶ	ֶרץ ִיׂשְ ַ ּ	ֶֹדל ַמֲעַלת ְקֻדּשׁ

דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲ	ִריַז"ל ְועֹוד. ַהּקָ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  י  ּפִ ַעל  ַרת כז.  ָהֵעֶרת   ֵסֶפר 
)226 ַעּמּוִדים(.  

ָהֲ	ִריַז"ל  י  ּפִ ַעל  ַרת כח.  ָהֵעֶרת   ֵסֶפר 
)178 ַעּמּוִדים(.  

ֵחֶלק  ֵעף כ	.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
ית  ֵר	ׁשִ ּבְ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל  ִר	ׁשֹון 

 

)36 ַעּמּוִדים(.  

י  ִני ַעל ּפִ ֵחֶלק ׁשֵ ֵעף ל.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
)70 ַעּמּוִדים(. מֹות   ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵסֶדר ׁשְ

י  ִליׁשִ ׁשְ ֵחֶלק  ֵעף ל	.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
)20 ַעּמּוִדים(. ְקָר	   י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵסֶדר ַוּיִ ַעל ּפִ

ֵחֶלק ְרִביִעי ַעל  ֵעף לב.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
)54 ַעּמּוִדים(. ר   ְדּבָ ּמִ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּבַ ּפִ

י  ֲחִמיׁשִ ֵחֶלק  ֵעף ל	.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
)26 ַעּמּוִדים(. ָבִרים   י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵסֶדר ּדְ ַעל ּפִ

י ַעל  ִ ּשׁ ֵחֶלק ׁשִ ֵעף לד.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
)90 ַעּמּוִדים(. ּקּוֵני זַֹהר   דֹוׁש ּתִ י ֵסֶפר ַהּקָ ּפִ

ִביִעי ַעל  ֵחֶלק ׁשְ ֵעף לה.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
)30 ַעּמּוִדים(. דֹוׁש זַֹהר ָחָדׁש   י ֵסֶפר ַהּקָ ּפִ

ִמיִני  ׁשְ ֵחֶלק  ֵעף לו.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
ינּו ָהֲ	ִריַז"ל  ים ְלַרּבֵ דֹוׁש ֵעץ ַחּיִ י ֵסֶפר ַהּקָ ַעל ּפִ
)16 ַעּמּוִדים(.  

יִעי  ׁשִ ּתְ ֵחֶלק  ֵעף לז.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
ינּו  ְלַרּבֵ ְלּ	ּוִלים  ַהּ	ִ ַער  ׁשַ דֹוׁש  ַהּקָ ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל 
)12 ַעּמּוִדים(. ָהֲ	ִריַז"ל  

יִרי  ֲעׂשִ ֵחֶלק  ֵעף לח.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
ינּו  ְלַרּבֵ סּוִקים  ַהּפְ ַער  ׁשַ דֹוׁש  ַהּקָ ֵסֶפר  י  ּפִ ַעל 
)64 ַעּמּוִדים(. ָהֲ	ִריַז"ל  

י  ֵחֶלק י"	 ַעל ּפִ ֵעף ל	.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
ינּו ָהֲ	ִריַז"ל  ּקּוִ	ים ְלַרּבֵ ַער ַהּלִ דֹוׁש ׁשַ ֵסֶפר ַהּקָ
)44 ַעּמּוִדים(.  

ַעל  י"ב  ֵחֶלק  ֵעף מ.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
ַהּתֹוָרה  ַעל  	ֹוב  ַעת  ַהּדַ ֵעץ  דֹוׁש  ַהּקָ ֵסֶפר  י  ּפִ
)128 ַעּמּוִדים(. ינּו ָהֲ	ִריַז"ל   ְלַרּבֵ

י  ֵחֶלק י"	 ַעל ּפִ ֵעף מ	.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
"י, ִלּקּוֵ	י  ּבִ ַער ַמַ	ְמֵרי ַרׁשְ ים ׁשַ דֹוׁשִ ְסָפִרים ַהּקְ
 16( ינּו ָהֲ	ִריַז"ל   ַנת ֲחִסיִדים, ְלַרּבֵ ּתֹוָרה, ִמׁשְ

ַעּמּוִדים(.

י"ד  ֵחֶלק  ֵעף מב.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
יַח  ׁשִ ַהּמָ יַ	ת  ּבִ קֶֹדם  ָהַ	ֲחרֹון  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵ	י 
ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָ	ה  ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲ	ָמִרים  ַיְלקּו	 
ַמְנִהיֵ	י  ַעל  	ּו  ּבְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ַהּקֹוְדִמים  יִקים  ּדִ ִמּצַ
יָח	,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָת	  ּבְ ֶזה  ַהּלָ ָהַ	ֲחרֹון  ַהּדֹור 
 54( דֹוׁש   דֹוׁש ּוֵמָהֲ	ִר"י ַהּקָ ד ֵמַהּזַֹהר ַהּקָ ְמֻיּסָ

ַעּמּוִדים(.

ֵחֶלק 	"ו ַמְנִהיֵ	י  ֵעף מ	.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
ָהַ	ֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ ָ	ֳחָר	  ְ	ָר	  ְוַהּסִ ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲ	ָמִרים  ַיְלקּו	  יַח  ׁשִ ַהּמָ יַ	ת  ּבִ ִלְפֵני 
ּוֵמָהֲ	ִר"י  דֹוׁש  ַהּקָ ִמּזַֹהר  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָ	ה 
דֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו  ם 	ֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ דֹוׁש, ּוֵמַהּבַ ַהּקָ
ִמים  ַ	ֲחִרית ַהּיָ ּבְ ים ְזכּוָתם ָיֵ	ן ָעֵלינּו, ׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרב,  ֵמָהֵעֶרב  ים  ְוָהָר	ׁשִ ְנִהיִ	ים  ַהּמַ רֹב  ִיְהיּו 
ַהִחּיּוב ְלִהְתַרֵחק  ְו	ֶֹדל  יָרם,  ְלַהּכִ ְוִסיָמִנים ֵ	יְך 
ֵצל  ּוְלִהּנָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם 
)60 ַעּמּוִדים(. ִעְנָיִנים ֵ	ּלּו   ֵמֶהם, ּוֵב	ּוִרים ּבְ

	"ז  ֵחֶלק  ֵעף מד.  ְסּטַ ַהּמִ ְוָתל  ַרת  ָהֵעֶרת 
ַיְלקּו	  ָ	ֳחָר	  ְ	ָר	  ְוַהּסִ ַרב  ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵ	י 
ֵמַהּזַֹהר  ַהּקֶֹדׁש  ְורּוַח  ְנבּוָ	ה  ּבּוֵרי  ּדִ ַמֲ	ָמִרים 



טיתת200 ְסָפִרקם ַעל ַהּזַֹהר ְוִתְטֵתק ָהֲאִרקַז"ל
	ֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ּוֵמַהּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ּוֵמָהֲ	ִר"י  דֹוׁש  ַהּקָ
ַ	ֲחִרית  ּבְ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהּקָ
ֵמָהֵעֶרב  ים  ְוָהָר	ׁשִ ְנִהיִ	ים  ַהּמַ רֹב  ִיְהיּו  ִמים  ַהּיָ
ַהִחּיּוב  ְו	ֶֹדל  יָרם,  ְלַהּכִ ֵ	יְך  ְוִסיָמִנים  ַרב, 
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם,  ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק 
ֵ	ּלּו.  ִעְנָיִנים  ּבְ ים  ַרּבִ ּוֵב	ּוִרים  ֵמֶהם,  ֵצל  ּוְלִהּנָ

)38 ַעּמּוִדים(.  

ֵחֶלק י"ז ִלּקּו	  ֵעף מה.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
)58 ַעּמּוִדים(. ָלה ּומּוָסר   ְפֵרי ַקּבָ ִמּסִ

ֵחֶלק י"ח ִלּקּו	  ֵעף מו.  ְסּטַ ָהֵעֶרת ַרת ְוָתל ַהּמִ
)364 ַעּמּוִדים(. ָלה ּומּוָסר   ְפֵרי ַקּבָ ִמּסִ

ְלֵעקל:מז.   ִרקם  ְזּתָ ַהּנִ ַרת"  "ָהֵעֶרת  ִסְפֵרק  ּתְ
ְוַלֲחקֹר  ּמּוד  ַהּלִ ִחּיּוב  ִעְנַין  ּ	ֶֹדל  ְמבָֹ	ר  ֶהם  ּבָ
ִריִכים ִלְלחֹם  ּצְ י ְוִעְנְיֵני ָהֵעֶרב ַרב, ְוֵ	יְך ׁשֶ ַמֲעׂשֵ
ָכל  ּבְ ָרֵ	ל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ ֶ	ת  ַקְלְקִלים  ּמְ ׁשֶ ם,  ֶנְ	ּדָ
תֹוָרֵתנּו  ּבְ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּלֹו, ְועֹוְקִרים ּכָ ָהעֹוָלם ּכֻ
ְלִמי  דֹול  ַהּ	ָ ָכר  ַהּשָׂ ֶהם  ּבָ ְמבָֹ	ר  ם  ַ	ּ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ
ָרֵ	ל ִמן ָהֵעֶרב ַרב,  יל ֶ	ת ַעם ִיׂשְ עֹוֵסק ְלַהּצִ ׁשֶ
ַחס  ם  ּתָ ִרׁשְ ּבְ לּו  ִיּפְ ּלֹ	  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ֶ	ת  ּוְמעֹוֵרר 
ִ	ים  ַרּמָ ֵהם  ַרב  ָהֵעֶרב  ׁשֶ ְמבָֹ	ר,  עֹוד  לֹום.  ְוׁשָ
ים  ְנָחׁשִ ֲ	ָבל  ְמבָֹ	ר  ּכַ ים,  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ּכִ
ין  ְוַעְקַרּבִ ין  ּוְנָחׁשִ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ּבֹו.  ֵיׁש  ים  ְוַעְקַרּבִ
ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ ָחָדׁש  )זַֹהר  ַרב.  ֵעֶרב  ִ	ינּון  יֵלּה  ּדִ
ֶהם,  ּבָ ְמבָֹ	ר  עֹוד  ית(.  ֵר	ׁשִ ּבְ ְיֵמי  ז'  ַמֲ	ָמר 
ִלְהיֹות  ְוִ	יׁש  ִ	יׁש  ל  ּכָ ַעל  ל  ָ	ּ ּמֻ ׁשֶ ַהִחּיּוב  ּ	ֶֹדל 
ֶזה  ּבְ י  ּכִ ּוְבִדְקּדּוֵקיֶהם,  ְפָר	ּוֵתיֶהם  ּבִ ֶהם  ּבָ ִקי  ּבָ
ן  ּכֵ ם  ַ	ּ לּוי  ּתָ ּובֹו  ָרֵ	ל,  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ְיסֹוד  לּוי  ּתָ
ים  ה ָלנּו ָהֵעץ ַחּיִ ּלָ ִ	ּ מֹו ׁשֶ ִוד, ּכְ ן ּדָ יַח ּבֶ יַ	ת ְמׁשִ ּבִ

ָמתֹו.  ַהְקּדָ ּבְ

ְוִתּקּון  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  "ק מח.  ּתִ ָהַרׁשְ קט  ּתֵ ֵסֶפר 
ית  ֵר	ׁשִ ּבְ ֵסֶדר  ּוִמְנָהָ	יו  יָניו  ּדִ ִרית  ַהּבְ ַ	ם  ּפְ
ּמּוד  ַהּלִ ִעְנַין  ּ	ֶֹדל  ְיבָֹ	ר  	', ּבֹו  ֵחֶלק  מֹות  ׁשְ
ִרית ַהּבְ ְוִתּקּון  ַ	ם  ּפְ ִעְנְיֵני  ַעל  ְועֶֹנׁש  ָכר  ׂשָ ל  ׁשֶ

 

)160 ַעּמּוִדים(.   

ְוִתּקּון  ִמיַרת  ׁשְ ַעל  "ק מ	.  ּתִ ָהַרׁשְ קט  ּתֵ ֵסֶפר 
ית  ֵר	ׁשִ ּבְ ֵסֶדר  ּוִמְנָהָ	יו,  יָניו  ּדִ ִרית,  ַהּבְ ַ	ם  ּפְ
ל  ּמּוד ׁשֶ מֹות ֵחֶלק ב', ּבֹו ְיבָֹ	ר ּ	ֶֹדל ִעְנַין ַהּלִ ׁשְ

 124( ִרית   ַ	ם ְוִתּקּון ַהּבְ ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני ּפְ ׂשָ
ַעּמּוִדים(.

ִר	ׁשֹון  ֵחֶלק  ִרקט נ.  ַהּתְ ַגם  ּפְ ּיּון  ּטִ ֵסֶפר 
ֶפר  ַנת תשס"ד ִלְפָר	 ָקָ	ן. ַהּסֵ הּוָצ	 ָל	ֹור ׁשְ
ְלָכל  ם  ִחּנָ ּבְ ק  ּוִמְתַחּלֵ ים,  ָהַרּבִ ִלְזכּות  ס  ִנְדּפַ
)420 ַעּמּוִדים(. ׁש   ּדֹוֵרׁש ּוְמַבּקֵ

ְקָר	  ַהּנִ ִרית  ַהּבְ ּקּון  ּתִ י הּו	  ּכִ ָלִלק נ	.  ַהּתְ ּיּון  ּטִ
ֵחֶלק  ִלּקּוֵ	י מֹוֲהַר"ן  ּבְ ְמבָֹ	ר  ּכַ ָלִלי"  ַהּכְ ּקּון  "ּתִ
ְלִמְקֵרה  ּקּון  ּתִ ְוהּו	  )ִסיָמן כ"	 	ֹות ד'(,   '	
ָרה  ָהֲעׂשָ ֵ	ּלּו  לֹוַמר  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַלְיָלה, 
ים )	ז, לב, מ	, מב, נ	, עז, צ,  ִהּלִ ִמְזמֹוֵרי ּתְ
נּו  ָרה לֹו, ֵמַרּבֵ ּקָ 	ֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ קה, קלז, קנ( ּבְ
ָרֵ	ל  ִיׂשְ 	ֹור  י  ָהֲ	ִמּתִ יק  ַצּדִ דֹוׁש  ְוַהּקָ דֹול  ַהּ	ָ
ַנְחָמן  י  ַרּבִ ָחְכָמה,  ְמקֹור  נֹוֵבַע  ַנַחל  ּוְקדֹוׁשֹו, 
)72 ַעּמּוִדים(. ֶרְסֶלב ְזכּותֹו ָיֵ	ן ָעֵלינּו   ִמּבְ

ֵמ"חֹק  ִלּקּו	  ְוהּו	  ִרקט נב.  ַהּתְ ט  ַ ְיֻתּשׁ ֵסֶפר 
ִעם  ִ	ים  ּפָ מֹות-ִמׁשְ ׁשְ ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ ָרֵ	ל"  ְלִיׂשְ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ה  ָ ְקֻדּשׁ ֲעֵרי  ׁשַ ֲחָדׁשֹות  הֹוָספֹות 
)36 ַעּמּוִדים(. ִרית   ִמיַרת ַהּבְ ּוׁשְ

ִמיַרת ֵעיַנִים  ׁשְ ּבִ ָתר ְוָהעֶֹנׁש נ	.  ַהּשָׂ

 

)44 ַעּמּוִדים(.  

י  ּפִ ַעל  ְלּ	ּוִלים,  ַהּ	ִ ֵסֶדר  ִלקֵרָאקו נד.  ת'  סֹות 
ָעֵלינּו,  ָיֵ	ן  ְזכּוָתם  ִויַ		ל  ים  ַחּיִ י  ְוַרּבִ ָהֲ	ִריַז"ל 
ְנָחס ּפִ ת  ָרׁשַ ּפָ ְועֶֹנׁש  ָכר  ׂשָ ִסְפֵרי  ּבְ ס  ִנְדּפַ

 

)50 ַעּמּוִדים(.   

)14נה.  ַעּמּוִדים(. סֹות ת' ִלקֵרָאקו ֶהָחָתׁש  

)480נו.  ַעּמּוִדים(. ֵסֶפר "ְמאֹורֹוט ַהּזַֹהר"  

)72נז.  ַעּמּוִדים(. ּלּוט ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ִהְטּגַ

)124נח.  ַעּמּוִדים(. רֹוט ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ִאּגְ

. )16 ַעּמּוִדים(נ	.  ֵסֶפר "ָהַרְמַח"ל ְוַהּזַֹהר"  

. )28 ַעּמּוִדים(ס.  ֵסֶפר "ֵעט ַלֲעׂשֹוט ַלה'"  

. )10 ַעּמּוִדים(ס	.  קַח ְוַהּזַֹהר"   ׁשִ ֵסֶפר "ַהּמָ
קִיקם ְוַהּזַֹהר"סב.   ּתִ ֵסֶפר "ַהּצַ

 

)10 ַעּמּוִדים(.  
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. )8 ַעּמּוִדים(ס	.  ּתֹונֹוט ַהּזַֹהר"   ֵסֶפר "ֶחׁשְ
. )8 ַעּמּוִדים(סד.  ק"   ְעּטִ ק ְונֹוׁשַ ְלּטִ ֵסֶפר "ִיּתַ
)14סה.    ה ִמְיָרֵאק יֹוֶתׁש"   ֵסֶפר "ֵאּלֶ

ַעּמּוִדים(.

. )14  ַעּמּוִדים(סו.  ֵסֶפר "ֲהָפַצט ַהּזַֹהר"  

. )32 ַעּמּוִדים(סז.  קם"   קֵיק ָהַרּתִ ֵסֶפר "ַמְצּתִ

. )2 ַעּמּוִדים(סח.  אֹור ָהֱאֶמט  
)32 ַעּמּוִדים(.ס	.  ֶאל ָהֲעָרֶפל  
קַחע.  ׁשִ ַהזֹוַהר ְוַהּמָ

 . )42 ַעּמּוִדים(ע	.  "ק   ּתִ ט ָהַרׁשְ ֻאּלַ ּגְ
 . )52 ַעּמּוִדים(עב.  קָמְתִרּקֹוט ַהזֹוַהר   ּגִ
 . )32 ַעּמּוִדים(ע	.  ְקׁשּועֹוט ַהזֹוַהר  
 . )32 ַעּמּוִדים(עד.  "ק   ּתִ ְקׁשּועֹוט ָהַרׁשְ
 . )82 ַעּמּוִדים(עה.  ִנְפָלאֹוט ַהזֹוַהר  
 . )14 ַעּמּוִדים(עו.  קָרה ְוִזְמָרה   ׁשִ

ַער ַהזֹוַהרעז.  ׁשַ
"קעח.  ּתִ טֹוְלתֹוט ַרׁשְ

. )42 ַעּמּוִדים(ע	.  ִהּלֹוט ַהזֹוַהר   ּטְ

. )32 ַעּמּוִדים(פ.  קַתט נַֹח   ּטֵ
 . )22 ַעּמּוִדים(פ	.  "ק   ּתִ ׁשּוַתט ָהַרׁשְ ּטְ
 . )54 ַעּמּוִדים(פב.  ִמְפֲעלֹוט ַהזֹוַהר  

ב' ֲחָלִקים קיּוֵנק זֹוַהר ַהּקֹוִמק פ	.  ּטִ

 

)960 ַעּמּוִדים(   

ְיֵמי  ל-354פד.   חּוָלי  ַהּמְ ַהּקֹוִמק  זֹוַהר 
)4000 ַעּמּוִדים(.  ָרִכים   ָנה 6 ּכְ ָ ַהּשׁ
 . )6 ַעּמּוִדים(פה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 1  
 . )6 ַעּמּוִדים(פו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 2  
 . )12 ַעּמּוִדים(פז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 3  

 . )16 ַעּמּוִדים(פח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 4  
 . )4 ַעּמּוִדים(פ	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 5  
 . )16 ַעּמּוִדים(צ.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 6  
 . )4 ַעּמּוִדים(צ	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 7  
 . )4 ַעּמּוִדים(צב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 8  
 . )4 ַעּמּוִדים(צ	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 9  
 . )8 ַעּמּוִדים(צד.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 10  
 . )8 ַעּמּוִדים(צה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 11  
 . )8 ַעּמּוִדים(צו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 12  
 . )8 ַעּמּוִדים(צז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 13  
 . )8 ַעּמּוִדים(צח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 14  
 . )8 ַעּמּוִדים(צ	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 15  
 . )16 ַעּמּוִדים(ק.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 16  
 . )8 ַעּמּוִדים(ק	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 17  
 . )8 ַעּמּוִדים(קב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 18  
 . )8 ַעּמּוִדים(ק	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 19  
 . )8 ַעּמּוִדים(קד.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 20  
 . )8 ַעּמּוִדים(קה.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 21  
 . )8 ַעּמּוִדים(קו.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 22  
 . )8 ַעּמּוִדים(קז.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 23  
 . )8 ַעּמּוִדים(קח.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 24  
 . )8 ַעּמּוִדים(ק	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 25  
 . )8 ַעּמּוִדים(קי.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 26  
 . )2 ַעּמּוִדים(קי	.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 27  
 . )2 ַעּמּוִדים(קיב.  ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 28  
 . )8 ַעּמּוִדים(קי	.  ְצַצט ָאתֹום   ַעלֹון ַהזֹוַהר ּפִ

ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 30קיד. 
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ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 31ק	ו. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 32ק	ז. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 33קיז. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 34קיח. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 36קי	. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 37קכ. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 38קכ	. 
ַעלֹון אֹור ַהזֹוַהר # 39קכב. 

ַהקֹוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ָרֵאל קכ	.  ְלִקׂשְ ָחי 
)280 ַעּמּוִדים(. ית   ֵר	ׁשִ ֵסֶדר ּבְ

ַהקֹוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ָרֵאל קכד.  ְלִקׂשְ ָחי 
)266 ַעּמּוִדים(. מֹות   ֵסֶדר ׁשְ

ַהקֹוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ָרֵאל קכה.  ְלִקׂשְ ָחי 
)260 ַעּמּוִדים(. ְקָר	   ֵסֶדר ַוּיִ

ַהקֹוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ָרֵאל קכו.  ְלִקׂשְ ָחי 
)240 ַעּמּוִדים(. ר   ְדּבָ ּמִ ֵסֶדר ּבַ

ַהקֹוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ָרֵאל קכז.  ְלִקׂשְ ָחי 
)264 ַעּמּוִדים(. ָבִרים   ֵסֶדר ּדְ

ית  ֵר	ׁשִ ּבְ ֵסֶדר  ַעל  ָרֵאל קכח.  ְלִקׂשְ ָחי  ִלּיּוֵתק 
)210 ַעּמּוִדים(.   

ַהקֹוֶדש  ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ָרֵאל קכ	.  ְלִקׂשְ ָחי 
ַבׁש  ִמּדְ ָמתֹוק  י	ּור  ּבִ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַעל 

 

)500 ַעּמּוִדים(.   

ף  ּדַ ּיֹות  ְלָפָרׁשִ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קל.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. י	ּור ּבְ ָנה ֶ	ָחת ִעם ּבִ ַהּיֹוִמי ְלׁשָ

ל  ּכָ ּקֹוט קל	.  ְלָפָרׁשִ י  ֻחּלָ ּמְ ַהזֹוַהר  ּטֹוַרט 
ׁשֹון  ַהּלָ ]ַרק  ַהקֹוֶדש  ְלָלׁשֹון  ם  ְמֻתְרּ	ָ ַהזֹוַהר 

קֹוֶדׁש[:

 . )160 ַעּמּוִדים(קלב.  ַמט ַהזֹוַהר   ַהְיּתָ
 . )160 ַעּמּוִדים(קל	.  קט   ֵראׁשִ ּתְ
. )154 ַעּמּוִדים(קלד.  נַֹח  

ְלָך ְלָךקלה.  
 . )200 ַעּמּוִדים(קלו.  ָרא   ַוּקֵ
 . )160 ַעּמּוִדים(קלז.  ָרה   ק ׂשָ ַחּקֵ
 . )104 ַעּמּוִדים(קלח.  טֹוְלתֹוט  
 . )172 ַעּמּוִדים(קל	.  ֵצא   ַוּקֵ
 . )110 ַעּמּוִדים(קמ.  ַלח   ׁשְ ַוּקִ
 . )114 ַעּמּוִדים(קמ	.  ת   ׁשֶ ַוּקֵ
 . )103 ַעּמּוִדים(קמב.  ץ   ִמּיֵ
 . )56 ַעּמּוִדים(קמ	.  ׁש   ּגַ ַוּקִ
 . )345 ַעּמּוִדים(קמד.  ַוְקִחק  
. )165 ַעּמּוִדים(קמה.  מֹוט   ׁשְ
. )87 ַעּמּוִדים(קמו.  ָוֵאָרא  
. )99 ַעּמּוִדים(קמז.  ּתֹא  
. )202 ַעּמּוִדים(קמח.  ח   ּלַ ׁשַ ּתְ
. )176 ַעּמּוִדים(קמ	.  ִקְטרֹו  
. )250 ַעּמּוִדים(קנ.  ִתקם   ּפָ ִמׁשְ
. )425 ַעּמּוִדים(קנ	.  רּוָמה   ּטְ
. )70 ַעּמּוִדים(קנב.  ה   ַצּוֶ ּטְ
. )59 ַעּמּוִדים(קנ	.  א   ק ִטּשָׂ ּתִ
. )216 ַעּמּוִדים(קנד.  ְיֵהל   ַוּקַ
. )410 ַעּמּוִדים(קנה.  יּוֵתק   ּפְ
. )213 ַעּמּוִדים(קנו.  ְיָרא   ַוּקִ
. )87 ַעּמּוִדים(קנז.  ַצו  
. )57 ַעּמּוִדים(קנח.  ִמקִנק   ׁשְ
. )89 ַעּמּוִדים(קנ	.  ַטְזִרקַע  
. )33 ַעּמּוִדים(קס.  ְמצֹוָרע  
. )199 ַעּמּוִדים(קס	.  ַאֲחֵרק  



200 ְסָפִרקם ַעל ַהּזַֹהר ְוִתְטֵתק ָהֲאִרקַז"ל טילת

. )69 ַעּמּוִדים(קסב.  קם   ְיתֹוׁשִ

. )165 ַעּמּוִדים(קס	.  ֱאמֹור  

. )45 ַעּמּוִדים(קסד.  ַהר   ּתְ

. )33 ַעּמּוִדים(קסה.  ֻחּיֹוַטק   ּתְ

. )35 ַעּמּוִדים(קסו.  ר   ְתּתָ ּמִ ּתַ

. )92 ַעּמּוִדים(קסז.  ָנׂשֹא  

. )80 ַעּמּוִדים(קסח.  ַהֲעלֹוְטָך   ּתְ

. )163 ַעּמּוִדים(קס	.  ַלח   ׁשְ

. )32 ַעּמּוִדים(קע.  יַֹרח  

. )42 ַעּמּוִדים(קע	.  ט   ֻחּיַ

. )277 ַעּמּוִדים(קעב.  ָלי   ּתָ

. )438 ַעּמּוִדים(קע	.  ְנָחס   ּפִ

. )5 ַעּמּוִדים(קעד.  ַמּתֹוט  

. )102 ַעּמּוִדים(קעה.  ן   ָוֶאְטַחּנַ

. )36 ַעּמּוִדים(קעו.  ֵעֶית  

. )13 ַעּמּוִדים(קעז.  ׁשֹוְפִתקם  

. )89 ַעּמּוִדים(קעח.  ק ֵטֵצא   ּתִ

. )160 ַעּמּוִדים(קע	.  ֶלְך   ַוּקֵ

. )44 ַעּמּוִדים(קפ.  ַהֲאִזקנּו  
ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קפ	.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש. י	ּור ּבְ ִנים ִעם ּבִ י ׁשָ ּתֵ ַהּיֹוִמי ִלׁשְ

ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קפב.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
ָלׁשֹון  ּבְ י	ּור  ּבִ ִעם  ִנים  ׁשָ ְלָחֵמׁש  ַהּיֹוִמי  ף  ּדַ

ַהקֹוֶדש.

ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קפ	.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
י	ּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ ַהּיֹוִמי ְלָחֵמׁש ׁשָ

ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קפד.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
י	ּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ לֹׁש ׁשָ ַהּיֹוִמי ְלׁשָ

ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קפה.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
י	ּור. ִלי ּבִ ִנים ּבְ ַהּיֹוִמי ְלָחֵמׁש ׁשָ

ף  ּדַ ּיֹות  ָרׁשִ ַלּפָ ק  ֻחּלָ ּמְ תֹוׁש קפו.  ַהּיָ ַהזֹוַהר  ל  ּתָ
י	ּור. ִלי ּבִ ָנה ֶ	ָחת ּבְ ַהּיֹוִמי ְלׁשָ

 . )38 ַעּמּוִדים(קפז.  "ק   ּתִ ְמִחקַצט ָהַרׁשְ ּתִ

 . )64 ַעּמּוִדים(קפח.  "ק   ּתִ אֹור ָהַרׁשְ

 . )54 ַעּמּוִדים(קפ	.  "ק   ּתִ ַרׁשְ ְזתּוָטא ּתְ

 . )18 ַעּמּוִדים(קצ.  ל ֶרַגע   ֲחָתל ַעל ּתָ

 . )14 ַעּמּוִדים(קצ	.  "ק   ּתִ ַמט ָהַרׁשְ ִנׁשְ

 . )18 ַעּמּוִדים(קצב.  ל זֹוַהר   קם ׁשֶ ַחּקִ

 . )22 ַעּמּוִדים(קצ	.  "ק   ּתִ עֹוט ָהַרׁשְ ּפָ ַהׁשְ

 . )12 ַעּמּוִדים(קצד.  "ק   ּתִ ַרֲחֵמק ָהַרׁשְ

 . )16 ַעּמּוִדים(קצה.  ַהזֹוַהר ְוַהר ִסקַנק  

 . )12 ַעּמּוִדים(קצו.  ַמט ּתַֹח ַהזֹוַהר   ַהְיּתָ

 . )112 ַעּמּוִדים(קצז.  ַהזֹוַהר ְוָהֵעֶרת ַרת  

 . )80 ַעּמּוִדים(קצח.  קיּוִנקם   ַער ַהּטִ ׁשַ

ְמעֹון  י ׁשִ ִאקן לׁקתת פּון ּטֹוָרה ֵחֶלק 466קצ	.  ַרּבִ
)32 ַעּמּוִדים(.  ְחּתֹון   ן ֵעֶדן ַהּתַ ן יֹוָחִ	י ּ	ַ ּבֶ

הֹוָספֹות  ִעם  ה  ִנּיָ ׁשְ הֹוָצָ	ה  ָהֲעָרֶפל ר.   ֶאל 
)23 ַעּמּוִדים(.   

ָנה  ָ חּוָלי ל-354ר	.  ְימֹות ַהּשׁ אֹור ַהזֹוַהר ַהּמְ
)796 ַעּמּוִדים(. ִעם הֹוָספֹות  

ֵחֶלק ב. רֹוט ַהּזַֹהר" רב.  ֵסֶפר "ִאּגְ
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הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

 לכבוד בנק  
 סניף  

 כתובת הסניף  

אני/הח"מ  )שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק(   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

 לימוד שעה

)3 המקומות( 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  
אישור הבנק

לכבוד "גן עדן התחתון" )עפי' זוהר פ' לך לך(

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים 

בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם 

בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם 

למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון 

יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון 

מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                              

 בנק  
 סניף   

חתימה וחותמת הסניף 
תאריך  



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
  "ְּמאֹורֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .א
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ּבֹונֹות"ֵסֶפר   .ח ְ   "ַּהזַֹהר ֶחש�
ְעִתי"ֵסֶפר   .ט ַ ְלִתי ְונֹוש� ִּקּבַ ּ"  
 "ֵּאֶלה ִמְקָרֵאי קֹוֶדש�"ֵסֶפר   .י

 "ַּהזַֹהרֲהָפַצת "ֵסֶפר   .יא
ים"ֵסֶפר   .יב   "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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וַבת "ֵסֶפר   .א ְּתש� ּבִּ ְ  "י"ָהַרש�
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ְמִחיַצת "ֵסֶפר   .ה ּבִּבִ ְ  "י"ָהַרש�
 "ַּהזַֹהרִמְפֲעלֹות "ֵסֶפר   .ו
ּבִאֹור "ֵסֶפר   .ז ְ  "י"ָהַרש�
 "ַרבְוָהֵעֶרב ַּהזַֹהר "ֵסֶפר   .ח
ּבְִּזכוָתא "ֵסֶפר   .ט ְ  "י"ְּדַרש�
 "ַּהֹזַהרִגיַמְטִרָיאֹות "ֵסֶפר   .י

ַער "ֵסֶפר   .יא ַ ַּהִתקוִניםש� ּ ּ" 
יָרה "ֵסֶפר   .יב ִ ר  E ְוִזְמָרהש�  "יֹוַחאיּבַ

 



טילו

	 לחודש................................... י	

.................................. ל	 ב לחודש

	 לחודש.................................... מ	

................................... נה ד לחודש

................................... סז ד לחודש

ה לחודש.................................. סח

................................... ע	 ו לחודש

................................... צ	 ז לחודש

ח לחודש................................... ק	

	 לחודש................................. ק	ו

.................................. קכז י לחודש

י	 לחודש............................... קל	

................................ קנ	 יב לחודש

י	 לחודש................................ קסב

............................... קעד יד לחודש

	ו לחודש................................ קפו

	ז לחודש............................... קצח

יז לחודש.................................... רי

יח לחודש................................ רכ	

י	 לחודש............................... רלה

................................. רמז כ לחודש

כ	 לחודש.............................. רסד

............................... רעו כב לחודש

כ	 לחודש............................... רפח

.................................. ש כד לחודש

............................... שיב כה לחודש

............................... שכד כו לחודש

................................ שלו כז לחודש

כח לחודש............................. שמח

כ	 לחודש............................... שס

............................... שס	 ל לחודש

ֶפר   א..........................................................................................................ְמבֹוא ַהּסֵ
ַער ַ ֶּפַתח ַהש�   ל............................................................................................................ּ

  כג................................................................................................................ַּהְקָדָמה
ְּתִהלֹות ַהזַֹהר ּ   כג........................................................................................................ּ

ב ָ ִּודוי וְתִפַלת ַהש� ּ ּ ּ   קק.................................................................................................ּ
  קק..........................................................................שער הספר אדרא רבא קדישא

א ְּתִפָלה קֶֹדם ָהִאְדָרא ַרּבָ ּ   דד......................................................................................ּ
א א ֵּסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ָ   א.......................................................................................ַּקִדיש�

  קק.......................................................................... קדישאזוטאשער הספר אדרא 
ְּתִפָלה קֶֹדם ָה ִּאְדָרא זוָטאּ   דד.....................................................................................ּ

א א ּזוָטא ֵּסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ָ   א...............................................................................ַּקִדיש�
ָרֵאל   קק.................................................................................................ַּקִדיש� ַעל ִיש�ְ

ַּמְפֵתַח ֵסֶדר ַהִלמוד  ּ ּ א"ּ ּ ְוִאְדָרא זוָטא ִּאְדָרא ַרּבָ ּ Eַעמוד ַהיֹוִמי ּ ּ ֵדי ִלְמצֹוא ( "ּ ּכְ

ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ֶ ף ש� ֵסֶפר הוא ִנְמָצא, ֶאת ַהּדַ ֵאיֶזה ַעמוד ּבַ ּּבְ ּּ   שנה........................................................................)ּ
י  ִ ּלוַח ִלמוד ַהָחְדש� א] יֹום 29[ּּ ּ ְוִאְדָרא זוָטאְּלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ ַעמוִדים ַליֹום ???( ּ ּ ּ

  שנח........................................................................................................)ְּלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי
ָנִתי  ְ ּלוַח ִלמוד ש� ָנה 354[ּּ ָ א] ְּימֹות ַהש� ַּעמוד  ָּרא זוָטאּ ְוִאְדְּלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ

ֶּאָחד ַליֹום ְלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי ָקה ִלמוד 1 [ּ ּּדַ ּ   שנח..................................................................................])ּ
א ַּמְפֵתַח ְלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ ְוִאְדָרא זוָטאּ   שנט.............................................................ּ

ֹות ְּתִפלֹות וַבָקש� ּּ   קק.............................................................................................................ּ
ְּתִפָלה  ּבִה "ח זלה"להריּ ְ ַרש� ִּמֵסֶפר ִהלוָלא ּדְ ּ   גג......................................................................י"ּ

ְּתִפָלה ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ָלּ ְ   גג..........................................................................ַּהָקדֹוש�ה "ּ ִמֵסֶפר ש�
ַ ְּתִפַלת ָהַרש�   דד.....................................................................................................א"ש זיע"ּ

ּבִ"ּקוְנְטֵרס  ְ ְמַחת ָהַרש�   קק................................................................................."י"ש�ִ

מפטח לוח לקמות חותשק



טילז

.............. י	 יום 	 תשרי
יום ב תשרי................. כ
.............. כ	 יום 	 תשרי
יום ד תשרי............... כב
.............. כ	 יום ה תשרי
יום ו תשרי................ כד
יום ז תשרי............... כה
...............כו יום ח תשרי
.............. כז יום 	 תשרי
יום י תשרי............... כח
............ כ	 יום י	 תשרי
יום יב תשרי................ ל
............. ל	 יום י	 תשרי
יום יד תשרי.............. לב
............. ל	 יום 	ו תשרי
............. לד יום 	ז תשרי
............. לה יום יז תשרי
............. לו יום יח תשרי
............. לז יום י	 תשרי
יום כ תשרי.............. לח
........... ל	 יום כ	 תשרי
יום כב תשרי.............. מ
............ מ	 יום כ	 תשרי
יום כד תשרי............ מב
יום כה תשרי............. מ	
יום כו תשרי............. מד
יום כז תשרי............. מה

............ מו יום כח תשרי
............ מז יום כ	 תשרי
יום ל תשרי.............. מח
.............. מ	 יום 	 חשון
יום ב חשון.................. נ
................ נ	 יום 	 חשון
יום ד חשון................ נב
................ נ	 יום ה חשון
................ נד יום ו חשון
................ נה יום ז חשון
................ נו יום ח חשון
................ נז יום 	 חשון
................ נח יום י חשון
.............. נ	 יום י	 חשון
............... ס יום יב חשון
.............. ס	 יום י	 חשון
............. סב יום יד חשון
.............. ס	 יום 	ו חשון
............. סד יום 	ז חשון
.............. סה יום יז חשון
.............. סו יום יח חשון
.............. סז יום י	 חשון
יום כ חשון............... סח
............ ס	 יום כ	 חשון
יום כב חשון............... ע
............. ע	 יום כ	 חשון
יום כד חשון............. עב

............. ע	 יום כה חשון
יום כו חשון.............. עד
............. עה יום כז חשון
............. עו יום כח חשון
............. עז יום כ	 חשון
.............. עח יום 	 כסלו
יום ב כסלו............... ע	
................. פ יום 	 כסלו
יום ד כסלו............... פ	
יום ה כסלו............... פב
יום ו כסלו................. פ	
יום ז כסלו................ פד
.............. פה יום ח כסלו
............... פו יום 	 כסלו
יום י כסלו................. פז
............. פח יום י	 כסלו
יום יב כסלו.............. פ	
................ צ יום י	 כסלו
יום יד כסלו.............. צ	
............. צב יום 	ו כסלו
.............. צ	 יום 	ז כסלו
יום יז כסלו............... צד
............. צה יום יח כסלו
.............. צו יום י	 כסלו
יום כ כסלו................ צז
יום כ	 כסלו............. צח
יום כב כסלו............. צ	

ֶפר   א..........................................................................................................ְמבֹוא ַהּסֵ
ַער ַ ֶּפַתח ַהש�   ל............................................................................................................ּ

  כג................................................................................................................ַּהְקָדָמה
ְּתִהלֹות ַהזַֹהר ּ   כג........................................................................................................ּ

ב ָ ִּודוי וְתִפַלת ַהש� ּ ּ ּ   קק.................................................................................................ּ
  קק..........................................................................שער הספר אדרא רבא קדישא

א ְּתִפָלה קֶֹדם ָהִאְדָרא ַרּבָ ּ   דד......................................................................................ּ
א א ֵּסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ָ   א.......................................................................................ַּקִדיש�

  קק.......................................................................... קדישאזוטאשער הספר אדרא 
ְּתִפָלה קֶֹדם ָה ִּאְדָרא זוָטאּ   דד.....................................................................................ּ

א א ּזוָטא ֵּסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ָ   א...............................................................................ַּקִדיש�
ָרֵאל   קק.................................................................................................ַּקִדיש� ַעל ִיש�ְ

ַּמְפֵתַח ֵסֶדר ַהִלמוד  ּ ּ א"ּ ּ ְוִאְדָרא זוָטא ִּאְדָרא ַרּבָ ּ Eַעמוד ַהיֹוִמי ּ ּ ֵדי ִלְמצֹוא ( "ּ ּכְ

ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ֶ ף ש� ֵסֶפר הוא ִנְמָצא, ֶאת ַהּדַ ֵאיֶזה ַעמוד ּבַ ּּבְ ּּ   שנה........................................................................)ּ
י  ִ ּלוַח ִלמוד ַהָחְדש� א] יֹום 29[ּּ ּ ְוִאְדָרא זוָטאְּלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ ַעמוִדים ַליֹום ???( ּ ּ ּ

  שנח........................................................................................................)ְּלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי
ָנִתי  ְ ּלוַח ִלמוד ש� ָנה 354[ּּ ָ א] ְּימֹות ַהש� ַּעמוד  ָּרא זוָטאּ ְוִאְדְּלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ

ֶּאָחד ַליֹום ְלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי ָקה ִלמוד 1 [ּ ּּדַ ּ   שנח..................................................................................])ּ
א ַּמְפֵתַח ְלֵסֶפר ִאְדָרא ַרּבָ ּ ְוִאְדָרא זוָטאּ   שנט.............................................................ּ

ֹות ְּתִפלֹות וַבָקש� ּּ   קק.............................................................................................................ּ
ְּתִפָלה  ּבִה "ח זלה"להריּ ְ ַרש� ִּמֵסֶפר ִהלוָלא ּדְ ּ   גג......................................................................י"ּ

ְּתִפָלה ְליֹוְצֵאי ֲחָלָציו ָלּ ְ   גג..........................................................................ַּהָקדֹוש�ה "ּ ִמֵסֶפר ש�
ַ ְּתִפַלת ָהַרש�   דד.....................................................................................................א"ש זיע"ּ

ּבִ"ּקוְנְטֵרס  ְ ְמַחת ָהַרש�   קק................................................................................."י"ש�ִ

מפטח לוח לקמות קומק



טילח
............... ק יום כ	 כסלו
יום כד כסלו............. ק	
יום כה כסלו............. קב
יום כו כסלו............... ק	
יום כז כסלו.............. קד
............ קה יום כח כסלו
............. קו יום כ	 כסלו
יום ל כסלו................ קז
יום 	 	בת............... קח
............... ק	 יום ב 	בת
יום 	 	בת................. קי
.............. קי	 יום ד 	בת
יום ה 	בת.............. קיב
................ קי	 יום ו 	בת
............... קיד יום ז 	בת
יום ח 	בת.............. ק	ו
יום 	 	בת.............. ק	ז
................ קיז יום י 	בת
יום י	 	בת............. קיח
............. קי	 יום יב 	בת
יום י	 	בת............... קכ
............ קכ	 יום יד 	בת
יום 	ו 	בת............ קכב
יום 	ז 	בת............. קכ	
יום יז 	בת............. קכד
יום יח 	בת............ קכה
יום י	 	בת............. קכו
.............. קכז יום כ 	בת
יום כ	 	בת........... קכח
........... קכ	 יום כב 	בת
יום כ	 	בת.............. קל

........... קל	 יום כד 	בת
........... קלב יום כה 	בת
............. קל	 יום כו 	בת
............ קלד יום כז 	בת
יום כח 	בת........... קלה
יום כ	 	בת............ קלו
............. קלז יום 	 שב	
יום ב שב	............. קלח
............. קל	 יום 	 שב	
יום ד שב	............... קמ
............ קמ	 יום ה שב	
יום ו שב	.............. קמב
יום ז שב	...............קמ	
............ קמד יום ח שב	
............ קמה יום 	 שב	
יום י שב	............... קמו
............ קמז יום י	 שב	
יום יב שב	............קמח
........... קמ	 יום י	 שב	
יום יד שב	............... קנ
............ קנ	 יום 	ו שב	
............ קנב יום 	ז שב	
............. קנב יום יז שב	
............. קנ	 יום יח שב	
............ קנד יום י	 שב	
יום כ שב	.............. קנה
............ קנו יום כ	 שב	
יום כב שב	............. קנז
............ קנח יום כ	 שב	
יום כד שב	............ קנ	
יום כה שב	............. קס

יום כו שב	............ קס	
יום כז שב	............ קסב
........... קס	 יום כח שב	
.......... קסד יום כ	 שב	
יום ל שב	............. קסה
.............. קסו יום 	 	דר
יום ב 	דר............... קסז
.............. קסח יום 	 	דר
יום ד 	דר..............קס	
יום ה 	דר................ קע
יום ו 	דר............... קע	
יום ז 	דר............... קעב
.............. קע	 יום ח 	דר
............. קעד יום 	 	דר
יום י 	דר............... קעה
............. קעו יום י	 	דר
יום יב 	דר.............. קעז
............. קעח יום י	 	דר
יום יד 	דר............. קע	
.............. קפ יום 	ו 	דר
............ קפ	 יום 	ז 	דר
יום יז 	דר.............. קפב
............. קפ	 יום יח 	דר
............ קפד יום י	 	דר
יום כ 	דר.............. קפה
יום כ	 	דר............. קפו
יום כב 	דר............. קפז
יום כ	 	דר............. קפח
יום כד 	דר............ קפ	
יום כה 	דר.............. קצ
יום כו 	דר............. קצ	

מפטח לוח לקמות קומק



טילת
יום כז 	דר............. קצב
יום כח 	דר............. קצ	
........... קצד יום כ	 	דר
.............. קצה יום 	 ניסן
............... קצו יום ב ניסן
................ קצז יום 	 ניסן
.............. קצח יום ד ניסן
.............. קצ	 יום ה ניסן
.................... ר יום ו ניסן
................. ר	 יום ז ניסן
................. רב יום ח ניסן
................. ר	 יום 	 ניסן
.................. רד יום י ניסן
............... רה יום י	 ניסן
................ רו יום יב ניסן
................. רז יום י	 ניסן
............... רח יום יד ניסן
יום 	ו ניסן............... ר	
יום 	ז ניסן................. רי
............... רי	 יום יז ניסן
............... ריב יום יח ניסן
יום י	 ניסן............... רי	
................ריד יום כ ניסן
............. ר	ו יום כ	 ניסן
............. ר	ז יום כב ניסן
............... ריז יום כ	 ניסן
............. רי	 יום כד ניסן
............... רכ יום כה ניסן
............. רכ	 יום כו ניסן
.............. רכב יום כז ניסן
............. רכ	 יום כח ניסן

............. רכד יום כ	 ניסן
.............. רכה יום ל ניסן
............... רכו יום 	 	ייר
יום ב 	ייר................ רכז
.............. רכח יום 	 	ייר
יום ד 	ייר.............. רכ	
................ רל יום ה 	ייר
יום ו 	ייר............... רל	
יום ז 	ייר................ רלב
.............. רל	 יום ח 	ייר
.............. רלד יום 	 	ייר
יום י 	ייר............... רלה
.............. רלו יום י	 	ייר
יום יב 	ייר...............רלז
............. רלח יום י	 	ייר
יום יד 	ייר............. רל	
.............. רמ יום 	ו 	ייר
............ רמ	 יום 	ז 	ייר
............. רמב יום יז 	ייר
............. רמ	 יום יח 	ייר
............ רמד יום י	 	ייר
יום כ 	ייר.............. רמה
............ רמו יום כ	 	ייר
יום כב 	ייר............. רמז
............ רמח יום כ	 	ייר
יום כד 	ייר............ רמ	
יום כה 	ייר............. רנה
יום כו 	ייר............... רנו
יום כז 	ייר............... רנז
............ רנח יום כח 	ייר
............ רנ	 יום כ	 	ייר

................ רס יום 	 סיון
.............. רס	 יום ב סיון
............... רסב יום 	 סיון
............... רס	 יום ד סיון
.............. רסד יום ה סיון
............... רסה יום ו סיון
................ רסו יום ז סיון
............... רסז יום ח סיון
.............. רסח יום 	 סיון
............... רס	 יום י סיון
............... ער יום י	 סיון
............. רע	 יום יב סיון
.............. ערב יום י	 סיון
.............. רע	 יום יד סיון
יום 	ו סיון............. עדר
יום 	ז סיון............. ערה
............... רעו יום יז סיון
.............. רעז יום יח סיון
............. רעח יום י	 סיון
יום כ סיון............... רע	
.............. רפ יום כ	 סיון
יום כב סיון............. רפ	
............. רפב יום כ	 סיון
............. רפ	 יום כד סיון
............ רפד יום כה סיון
............. רפה יום כו סיון
.............. רפו יום כז סיון
............. רפז יום כח סיון
............ רפח יום כ	 סיון
.............. רפ	 יום ל סיון
יום 	 תמוז................ רצ
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טימ
יום ב תמוז............. רצ	
.............. רצב יום 	 תמוז
יום ד תמוז.............. רצ	
יום ה תמוז..............רצד
יום ו תמוז.............. רצה
יום ז תמוז............... רצו
............. רצז יום ח תמוז
............ רחצ יום 	 תמוז
יום י תמוז.............. רצ	
............... ש יום י	 תמוז
יום יב תמוז............. ש	
.............. שב יום י	 תמוז
יום יד תמוז.............. ש	
............. דש יום 	ו תמוז
............ שה יום 	ז תמוז
יום יז תמוז............... שו
............. שז יום יח תמוז
............ שח יום י	 תמוז
.............. ש	 יום כ תמוז
יום כ	 תמוז.............. שי
........... שי	 יום כב תמוז
יום כ	 תמוז............. שיב
............ שי	 יום כד תמוז
יום כה תמוז............שיד
יום כו תמוז............ ש	ו
יום כז תמוז............ ש	ז
יום כח תמוז............ שיז
יום כ	 תמוז........... שיח
............... שי	 יום 	 	ב

יום ב 	ב.................. שכ
............... שכ	 יום 	 	ב
יום ד 	ב................ שכב
יום ה 	ב................ שכ	
יום ו 	ב................. שכד
יום ז 	ב.................שכה
................ שכו יום ח 	ב
................ שכז יום 	 	ב
יום י 	ב................ שכח
............. שכ	 יום י	 	ב
יום יב 	ב................. של
.............. של	 יום י	 	ב
יום יד 	ב............... שלב
.............. של	 יום 	ו 	ב
.............. שלד יום 	ז 	ב
.............. שלה יום יז 	ב
............... שלו יום יח 	ב
...............שלז יום י	 	ב
יום כ 	ב............... שלח
............ של	 יום כ	 	ב
יום כב 	ב............... שמ
............. שמ	 יום כ	 	ב
יום כד 	ב............. שמב
יום כה 	ב.............. שמ	
יום כו 	ב.............. שדמ
יום כז 	ב.............. שמה
............. שמו יום כח 	ב
............. שמז יום כ	 	ב
יום ל 	ב............... שמח

........... שמ	 יום 	 	לול
יום ב 	לול............... שנ
............. שנ	 יום 	 	לול
יום ד 	לול............. שנב
יום ה 	לול.............. שנ	
יום ו 	לול.............. שנד
יום ז 	לול.............. שנה
............. שנו יום ח 	לול
............. שנז יום 	 	לול
יום י 	לול.............. שנח
........... שנ	 יום י	 	לול
יום יב 	לול............. שס
........... שס	 יום י	 	לול
יום יד 	לול........... שסב
........... שס	 יום 	ו 	לול
.......... שסד יום 	ז 	לול
יום יז 	לול............ שסה
........... שסו יום יח 	לול
........... שסז יום י	 	לול
יום כ 	לול............ שסח
......... שס	 יום כ	 	לול
יום כב 	לול.............שע
.......... שע	 יום כ	 	לול
יום כד 	לול.......... שעב
יום כה 	לול........... שע	
יום כו 	לול........... שעד
יום כז 	לול........... שעה
.......... שעו יום כח 	לול
.......... שעז יום כ	 	לול
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