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  "חברה מזכי הרבים העולמי"

 מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

 א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ
 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

   לכל החברים וידידים– בשמחות – בבתי מדרשות –בבתי כנסיות 
  א"קרב הגאולה שלימה בב ל–ולכל אחד ואחד מישראל 

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

*   *   * 
  :לקבלת הספרים בחינם

  להתקשר להרב אברהם ווייס
  האלמין" עטרת ישעיה"בבית המדרש 

 רמת בית שמש ארץ ישראל - 24/8רחוב נחל לכיש 
  

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 

011-972-548-436-784 
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א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

כבר ידוע לכבודם 
מעלת לימוד הזוהר 
הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני 
פורעניות וגזרות 

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

הוא רוח , שמסתלק
כמו , המשיח
והוא רוח . שנאמר
והוא רוח . הקודש

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

  .'דעת ויראת ה
  )'תיקון ל, תיקוני הזוהר(

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

כסא מלך (.'תמימה כו
  )תיקון מג אות ס, ז"לתיקו




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

אז מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך 
היושבים ראשונה 

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

בספר זוהר הקדוש 
וכדאי , והתיקונים
תנא י ה"הוא רשב
א לפטור "האלקי זיע

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

ר משה "החסיד מוהר
  )ל דיסקין"יהושע לייב זצ
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 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

  כדאי רבי שמעון לסמוך עליו
  במפעל הזוהר הקדוש היומייטול חלק הרוצה לכל 

  972-548-436-784+: נא להתקשר
  com.gmail@com.hazohar :מעיל-או באי

A partner of the worldwide Zohar Hakadosh -  
Is, in essence, a partner of Rabbi Shimon Bar Yochai himself. As known 

-- ---- ---- -- ---- --- --- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- --- --- ---- ---- 

, לפרנסה טובה בשפעלזרע של קיימא זיווג הגון ברכה והצלחה מרובה לזכות 
  צאיםלגידול צא, לבריאות, עשירותל

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

  ל"ז.....................................ר"ב...............................לעילוי נשמת אבי מורי     

  .....................................שנת ................................לחודש  ............השנהיום             

  ל"ז..................................ר"ב...............................י נשמת אמי מורתילעילו     

  ...............................................................................................השנהיום              

  ל"ז..................................ר"ב......................................לעילוי נשמת זקיני      

  ...............................................................................................השנהיום             

  ל"ז.................................ר "ב...................................לעילוי נשמת זקינתי      

  ................................שנת ................................לחודש  ............השנהיום            

, על ידי שתעזור לפרסם את ספר הזוהר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע
  .א"ביאת משיח בן דוד בב לשמחה וששון ליהודים בנזכה

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל מדינה 
  ומדינה כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם

To merit much blessing and success,finding a shidduch,abbundant 
parnassah,wealth,children,good health ,true torah study,the raising of our 

offspring to torah chupah and maasim tovim with peace of mind, and success in 
settling in eretz yisrael. 

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ
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  אדר לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3...................................] בשנה149יום [סדר הלימוד ליום א אדר 

  9....................................] בשנה150יום [סדר הלימוד ליום ב אדר 

  16..................................] בשנה151יום [סדר הלימוד ליום ג אדר 

  24..................................] בשנה152יום [סדר הלימוד ליום ד אדר 

  31..................................] בשנה153יום [סדר הלימוד ליום ה אדר 

  37...................................] בשנה154יום [סדר הלימוד ליום ו אדר 

  44...................................] בשנה155יום [סדר הלימוד ליום ז אדר 

  51.................................] בשנה156יום [סדר הלימוד ליום ח אדר 

  58.................................] בשנה157יום [סדר הלימוד ליום ט אדר 

  64...................................] בשנה158יום [סדר הלימוד ליום י אדר 

  71................................] בשנה159יום [סדר הלימוד ליום יא אדר 

  77................................] בשנה160יום [סדר הלימוד ליום יב אדר 

  84.................................] בשנה161יום [סדר הלימוד ליום יג אדר 

  90.................................] בשנה162יום [סדר הלימוד ליום יד אדר 

  96................................] בשנה163יום [ו אדר סדר הלימוד ליום ט



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2דף [ -ּ

  103..............................] בשנה164יום [סדר הלימוד ליום טז אדר 

  109...............................] בשנה165יום [סדר הלימוד ליום יז אדר 

  115..............................] בשנה166יום [סדר הלימוד ליום יח אדר 

  121..............................] בשנה167יום [סדר הלימוד ליום יט אדר 

  127................................] בשנה168יום [סדר הלימוד ליום כ אדר 

  134.............................] בשנה169יום [סדר הלימוד ליום כא אדר 

  140..............................] בשנה170יום [סדר הלימוד ליום כב אדר 

  147..............................] בשנה171יום [סדר הלימוד ליום כג אדר 

  154..............................] בשנה172יום [סדר הלימוד ליום כד אדר 

  160.............................] בשנה173יום [סדר הלימוד ליום כה אדר 

  167...............................] בשנה174יום [סדר הלימוד ליום כו אדר 

  173...............................] בשנה175 יום[סדר הלימוד ליום כז אדר 

  179.............................] בשנה176יום [סדר הלימוד ליום כח אדר 

  186.............................] בשנה177יום [סדר הלימוד ליום כט אדר 
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ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]3דף [ -ּ

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה149יום [סדר הלימוד ליום א אדר 
ַגְווָנא ָדא ַאְרָעא, ּּכְ ָרא ָאָדם ּבְ בֹוד ִעָלָאה, ּבָ ַגְווָנא ְדַההוא ּכָ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ָנא ְל, ּ ַתּקְ

בֹוד ל ִסְטִרין, ְלַהאי ּכָ ְלָלא ִמּכָ ַלת ִאֵלין. ּוְלִאְתּכַ יה ּתְ בֹוד ִעָלָאה ִאית ּבֵ ּּכָ ָאָדם , ּּ
ַלת ִאֵלין יה ּתְ א ִאית ּבֵ ְּלַתּתָ ָאה. ּ ּתָ בֹוד ּתַ ְלָלא ַההוא ּכָ ּוְלִאְתּכַ א, ּ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ְלֶמֱהֵוי , ּ

ָכל ִסְטִרין ִלים ּבְ ָאה. ׁשְ ר ָנׁשַזּכָ ַגְווָנא ָדא, ּ ִאיהו ּבַ עֹוָבדֹוי ְלֶמֱהֵוי ּכְ ְּדָזֵכי ּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב ך ַאל ֶיְחָסר)קהלת ט(, ּכְ ֶמן ַעל ֹראׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיו ְבָגֶדיך ְלָבִנים ְוׁשֶ ָ ּבְ ָ ּ.  

  ב''ה ע''דף קנ
ע ִמ, ַּמה ִלְכבֹוד ִעָלָאה א ָלא ִאְתָמּנַ ָחא ְרבות ֻקְדׁשָ ַּההוא ִמׁשְ יהּ ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא , ּּנֵ

ִדיר, ּאוף ָהִכי ְלַבר ָנׁש. ְּדָאֵתי ָנן ּתָ ך ְרבות ) ב''ה ע''דף קנ(ַּההוא , ְּדעֹוָבדֹוי ִמְתַלּבְ ְּמׁשַ ְ

א ִדיר, ֻקְדׁשָ יה ּתָ ר ָנׁש. ָּלא ִיְתְמַנע ִמּנֵ ָמאי ָזֵכי ּבַ ַההוא ִעדוָנא , ּבְ ְּלִאְתַעְדָנא ּבְ ּ ּ
ְלָחן. ִּעָלָאה ׁשֻ ּ ִדיֵליהּבְ ֵני. ּ אן ְדִמְסּכְ ָמה ְדִאיהו ְמַעֵדן ַעל ָפתֹוֵריה ַנְפׁשָ ּּכְ ּ ּ יב, ּּ , ִּדְכּתִ

יַע)ישעיה נח( ּבִ ׂשְ ְתֵריה,  ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ִתיב ּבַ ג ַעל ְיָי, ָּמה ּכְ ְתַעּנַ ְּדאֹוף ', ְוגֹו' ָאז ּתִ
ִריך הוא ַרֵוי ֵליה א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ ּ ָכל ִאיּנון, ְּ א ִעָלָאהּּבְ ח ְרבות קוְדׁשָ ּ ִעדוִנין ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]4דף [ -ּ

בֹוד ִעָלָאה ִדיר ְלַההוא ּכָ ך ּתָ ְּדָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ּ יַע, ְּ ּבִ ׂשְ ִתיב ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ִתיב , ּכְ ַמה ּכְ
ְתֵריה ג ַעל ְיָי, ּּבַ ְתַעּנַ   .'ָאז ּתִ

אֹוְרָחא י ִחָייא ֲהָוה ַאְזֵלי ּבְ י יֹוִסי ְוִרּבִ ַּוֲהָוה ַחד ַטְייָעא ָטִעין ֲאַבְתַרְייהו, ִּרּבִ ָאַמר , ּ
י יֹוִסי ְלַר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִּחָייא' ִרּבִ ְדָלא ּבְ ּתַ ָקא וְלִאׁשְ ִּאית ָלן ְלִאְתַעּסְ ּ א , ּּ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ

ן ִריך הוא ָאִזיל ְלַקּמָ ּּבְ  )ךצדק לפניו יהל) ה''תהילים פ(א דהא שכינתא אזלא קמן דכתיב ''נ(, ְ
ְּוַעל ָדא ִעיָדן הוא ּ ד ֵליה , ּ ַהאי ָאְרָחא)א לה''נ(ְּלֶמְעּבַ ֲהָדן ּבְ ּקוָנא ּבַ   .ּ ּתִ

י ִחָייא ְוָאַמר  ָּפַתח ַרּבִ ֵּהֵפרו '  ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)ב''ו ע''בראשית קנ( ֵעת )תהלים קיט(ּ
ַמר, ָּתֹוָרֶתך ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ַהאי ְקָרא ִאּתְ ּ ָכל ִזְמָנא ', ׂשֹות ַלְיָיֲאָבל ֵעת ַלֲע. ּ ּבְ

ָעְלָמא ְּדאֹוַרְייָתא ִמְתַקְייָמא ּבְ ה, ּ ְדָלן ּבָ ּתַ א ִמׁשְ ּוְבֵני ָנׁשָ ְבָיכֹול, ּ ִריך הוא , ּכִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

עֹוְבֵדי ְידֹוי ְלהו, ַּחֵדי ּבְ ָעְלִמין ּכֻ ְּוַחֵדי ּבְ ִקיוַמְייהו, ּּ ַמָיא ְוַאְרָעא ַקְייֵמי ּבְ ּוׁשְ ּ ּ.  
ל ָפַמְלָיא ִדיֵליה, א עֹודְוָל ִניׁש ּכָ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ ָּחמו , ְוָאַמר לֹון, ּ

ַאְרָעא א ְדִאית ִלי ּבְ א ַקִדיׁשָ ַּעּמָ ִגיֵניהֹון, ּ ְּדאֹוַרְייִתי ִמְתַעְטָרא ּבְ , ָּחמו עֹוְבֵדי ְיַדי. ּ
ְּדָאתון ֲאַמְרּתון  ּ י ִתְזּכְ)תהלים ח(ּ ד ֲחָמאן ֶחְדָוה ְדָמאֵריהֹון . ֶּרּנו ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ְּוִאיּנון ּכַ ּ

ַעֵמיה ִּמָיד ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּּבְ ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ּ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ּ .
ְטֵלי ֵמאֹוַרְייָתא ָרֵאל ִמְתּבַ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ְבָיכֹו, ּ ׁש ֵחיֵליה, ל''ּכִ ׁשַ י, ּּתָ  )דברים לב(, בִּדְכּתִ

י ׁשִ ָצור ְיָלְדך ּתֶ ִתיב. ּ ַמִים עֹוְמִדים ָעָליו)דברי הימים ב יח(, ּוְכֵדין ּכְ ְוַעל ,  ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ
ֲאָרן)בני עלמא(ִּאיּנון ', ָּדא ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ּתָ ּ ַצִדיַקָייא ְדִאׁשְ ִאית לֹון ְלַחְגָרא , ּּ

ד עֹוָבִדין ְד, ַחְרִצין ּוְלֶמְעּבַ ָראןּ ַצִדיַקָייא, ַכׁשְ הו ּבְ ַקף ּבְ ִריך הוא ִיְתּתָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְרָיין ְואֹוְכֹלִסין ִדיֵליה ּוַמׁשְ ּ ִגין ְדֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך. ַמאי ַטְעָמא. ּ ָּבְ ּ ִני , ּ ה ּבְ ְדֵלי ּבָ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ָעְלָמא   .ּכְ
ַּההוא ַטְייָעא ְדֲהָוה ָטִע ְייכו, ּין ֲאַבְתַרְייהוּּ ָמטו ִמּנַ ָּאַמר לֹון ּבְ א ֲחָדא , ּ ֶאְלּתָ ׁשְ

ֵעיָנא ְלִמְנַדע י יֹוִסי. ּּבָ ן, ָאַמר ַרּבִ ְקָנא ָקּמָ ך, ַּוַדאי ָאְרָחא ִמְתּתַ ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ , ָאַמר. ְׁשָ
ִתיב ֵיׁש ַלֲעׂשֹות, ַהאי ְקָרא ה, ִאי ּכְ , ְּותו. ַמאי ֵעת. ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהִכי, אֹו ַנֲעׂשֶ

י יֹוִסי. 'ַמאי ַלֲעׂשֹות ַלְיָי, ְִאְצְטִריך' ִלְפֵני ְיָי', ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ְווִנין , ָאַמר ַרּבִ ה ּגַ ַכּמָ ּבְ
ן ְקָנא ָקּמָ ֵרין, ַחד. ָאְרָחא ִמְתּתַ ָלָתא, ַּדֲהֵויָנן ּתְ א ָהא ֲאָנן ּתְ ּתָ א , ְוַהּשְׁ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ֲהָדן ִליַלת ּבַ א. ִאְתּכְ ּתָ ׁשְ ִאיָלָנא ַיּבֶ יְבָנא ְדָלא ֲהֵוית ֶאָלא ּכְ ְּוַחד ַדֲחׁשִ ּ ְוַאְנּתְ ַרֲעָנָנא , ּ
ֵזיָתא ַאְלּתָ, ְוַחד. ּכְ ִרית ִמָלה, ְּדֵיאֹות ׁשָ   .ֵאיָמא, ְּוהֹוִאיל ְוׁשָ

ֵָהֵפרו ּתֹוָרֶתך' ָּפַתח ְוָאַמר ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי . ִאית ֵעתְו. ִאית ֵעת', ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי. ּ
ֹנא)קהלת ג( ֵּעת ִאיהו ְלֵעיָלא.  ֵעת ֶלֱאֹהב ְוֵעת ִלׂשְ ְּדַההוא ֵעת. ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ּ

ר ָנׁש ְלִמְרַחם ַלְיָי, ְוָדא ִאְקֵרי ֵעת ָרצֹון. ִּאיהו ְּוַהאי ִאיהו ְדִאְתַחָייב ּבַ ּ ִדיר' ּ ָמה , ּתָ ּכְ
ָּדא ִאיהו ֵעת , ֵעת ֶלֱאֹהב, ְּוַעל ָדא, ֱָאלֶהיך' ָי ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְי)דברים ו(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]5דף [ -ּ

ר ָנׁש ֶלֱאֹהב ְּדִאְתַחָייב ּבַ ְּדִאיהו ָרָזא ֶדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ְוִאית ֵעת ָאֳחָרא. ּ ּ ְוִאְתַחָייב , ּ
ָנא ֵליה ר ָנׁש ְלִמׂשְ יה ֲאַבְתִריה, ּּבַ ך ִלּבֵ ְּוָלא ִיְתְמׁשַ ּ ֹנא, ְ ך ּוְב, ְּוַעל ָדא ֵעת ִלׂשְ ְִגין ּכַ

ִתיב  ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז(ּכְ ָ ַדּבֵ   )והכא(. ּ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּוִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ַּההוא ֵעת ָרָזא , ּ

א ִּדְמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ּ ִתּקוָנָהא, ּ ְתְקָנא ּבְ ֵלימוָתא, ִּמּתַ ׁשְ ָטא ּבִ ּוִמְתַקּשְׁ ְדָקא ֵיאֹות, ּ . ּכְ
ְטֵלי ֵמאֹוַרְייָתא ָרֵאל ִמְתּבַ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ְבָיכֹול ַההוא ֵעת, ּ ִתּקוָנָהא, ּּכִ ָּלאו ִאיהו ּבְ ּ ,

ִלימו ׁשְ ַכַחת ּבִ ּתְ ְנהֹוָרא וְכֵדין ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי, ְּוָלא ִאׁשְ ָמה . ַמאי ַלֲעׂשֹות. 'ְּוָלא ּבִ ּכְ
ָרא ֱאלִהים ַלֲעׂשֹות)בראשית ב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ּבָ ָארו ּגוֵפי . ַמאי ַלֲעׂשֹות.  ֲאׁשֶ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ

יֵדי ְּדִאְתַקָדׁש יֹוָמא, ְּדׁשֵ ָארו ַלֲעׂשֹות, ְּוָלא ִאְתָעִבידו, ּ ּתָ ָלא ּגוֵפי, ְּוִאׁשְ ּרוִחין ּבְ ּאוף . ּ
ָל, ָהָכא ֵעת ַלֲעׂשֹות ַאר ּבְ ּתְ ּקוָנאִאׁשְ ִלימו, ּא ּתִ ּוְבָלא ׁשְ ום ְדֵהֵפרו . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ ּ

ֵמי אֹוַרְייָתא, ָּתֹוָרֶתך א ִמִפְתּגָ ָרֵאל ְלַתּתָ ְטלו ִיׂשְ ִגין ְדִאְתּבָ ּּבְ ּ ִגין ְדַההוא ֵעת. ּ ּּבְ ָהִכי , ּ
א, ּאֹו ַסְלָקא, ַּקְייָמא ָרֵאל, אֹו ַנְחּתָ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ   .ּּבְ

  א'' עו''דף קנ
י  י יֹוִסי ְוַרּבִ יה) א''ו ע''דף קנ(ָּאתו ִרּבִ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ִּחָייא וְנׁשָ ּ ּ ּ י יֹוִסי. ּ ַּוַדאי , ָאַמר ִרּבִ

ַדאי ָאה ָאְרָחא ָדא. ְלַטְייָעא ֲאַבְתָרן, ֵלית ַאְנּתְ ּכְ ַמע ָדא, ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנן ְלִמׁשְ ָאה , ּ ַזּכָ
אֵרי  ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ָּדָרא ְדַרּבִ ַגֵויהּ ּּבְ יֵני טוַרָיא, ּ ְּדֲאִפילו ּבֵ ּ ן, ּּ ּמָ ַכַחת ּתַ ּתְ ָּנְחתו . ָחְכְמָתא ִאׁשְ

י ִחָייא י יֹוִסי ְוַרּבִ ָאְרָחא, ַּרּבִ ָלְתהֹון ּבְ   .ְּוָאְזלו ּתְ
ָּפַתח ַההוא ַטְייָעא ְוָאַמר  ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי)תהלים סט(ּ ָרב ' ּ ֵעת ָרצֹון ֱאלִהים ּבְ

ֶעךַּחְסֶד ֱאֶמת ִיׁשְ ָך ֲעִנִני ּבֶ ֵניָנן, ָ ֲעָתא ְדִצּבור ָקא . ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֵעת ָרצֹון, ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ
ִפיר ִאיהו. ְמַצָלאן ּׁשַ ְּוָהִכי ִאיהו ַוַדאי, ּ ּקוָנא . ּ ִני ּתִ ֵדין ִצּבוָרא ְמַסְדֵרי וְמַתּקְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ

ּוְכֵדין ִאיהו ֵעת ָרצֹון, ְּדַהאי ֵעת אְוִאְצ, ּ ֶאְלּתָ ַאל ׁשְ ָרב , ְְטִריך ְלִמׁשְ יב ֱאלִהים ּבְ ִּדְכּתִ
א ֶאְלּתָ ַאל ׁשְ ֵדין ִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ֶעך ְדָהא ּכְ ֱאֶמת ִיׁשְ ְַחְסֶדך ֲעֵנִני ּבֶ ָ ָּ ַָוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך . ּ ּ

ָּהא ָהָכא ָרָזא ְדִיחוָדא', ְיָי ּ.  
א: ַוֲאִני ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ אוָלה ֲא)ב''ה ע''אמור צ(, ּ ָּתר ְדִאְקֵרי ּגְ ִפָלה: ְּתִפָלִתי. ּ ָּדא ּתְ ּ .

אוָלה ְּוָהָכא ִאיהו ְסִמיָכא ִלּגְ ְּדִאיהו ַחד, ּ אוָלה ִלְתִפָלה. ּ ד ִאיהו ָסִמיך ּגְ ּּכַ ּ ֵדין ִאיהו , ְּ ּּכְ
ֲחָדא, ּאוף ָהִכי: ֵעת ָרצֹון.  ָרצֹון)ה''ר(ֵעת  ָלָלא ִאיהו ּכַ , ָרצֹון ַחד, ֵעת ַחד, ּּכְ
ָדאִאְת ִלילו ָדא ּבְ ּּכְ ַהאי ְקָרא. ַּוֲהוו ַחד, ּ ָעא ְלַיֲחָדא ּבְ א ּבָ   .ִּיחוָדא ֲחָדא, ְוָדִוד ַמְלּכָ

יָמא ת, ֲאַמאי ִאְתָמֵני ַהאי ְקָרא, ְוִאי ּתֵ ּבָ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ּּבִ ֵּיאֹות ִאיהו ְלֶמֱהֵוי . ּ
ַההוא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּּבְ ְּדַוַדאי ָלאו ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה , ְּצלֹוָתא ְדחֹולְוָלא ּבִ, ּ ּ ּ

חֹול ת ּכְ ּבָ ֲעָתא ְדִמְנָחה. ְּדׁשַ ׁשַ חֹול ּבְ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ָעְלָמא)ב''ח ע''פ(, ּ ְלָיא ִדיָנא ּבְ , ּ ּתַ
ת. ְּוָלאו ִאיהו ֵעת ָרצֹון ּבָ ׁשַ ְּדָכל רוְגָזא ִאְתָעֵדי, ֲאָבל ּבְ ִליל ּכַ, ּ ְוַאף , ֲחָדאְּוֹכָלא ִאְתּכְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]6דף [ -ּ

ַער ב ְדִדיָנא ִאּתְ ְסמוָתא ִאיהו, ַּעל ּגַ ִּאְתּבַ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְקָרא ְדִיחוָדא, ּ ּ ְלַיֲחָדא , ְּ
ין ל ַדְרּגִ ְּדַכד ֲהֵוי ִיחוָדא, ּּכָ ַרֲחֵמי, ּ ִליל ּבְ ר ְוִאְתּכְ ם ּכָֹלא, ִּדיָנא ִאְתֲחּבָ ּסַ ּוְכֵדין , ְּוִאְתּבָ

ִתיב ֲחָדא, ֵעת ָרצֹון. ֵעת ָרצֹון ּכְ ִליל ּכָֹלא ּכַ ַההוא ִזְמָנא. ּּכָ ָסם ּבְ ַוֲהֵוי , ְּוִדיָנא ִאְתּבְ
ֹכָלא   .ֶּחְדָוה ּבְ

ָלק ֵמָעְלָמא ה ִאְסּתַ ת, ֹּמׁשֶ ּבָ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲעָתא ְדֵעת , ּ ׁשַ ּּבְ
ַכח ּתְ ֲעָתא ַרֲעָוא ֲה. ָרצֹון ִאׁשְ א, ָּוה ְלֵעיָלאּוְבַהִהיא ׁשַ ְּוַעל ָדא ִנְנָעלו , ְוַצֲעָרא ְלַתּתָ ּ
ת ּבָ ׁשַ ְרִעין ּבְ ֲעָתא ְדִמְנָחה וְלֵעיָלא, ּתַ ִּמׁשַ ּ ְרִעין ִנְנָעלו. ּ א. ַּמאן ּתַ ְרִעין ְדֵבי ִמְדָרׁשָ , ּּתַ

ה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָרא ְלֹמׁשֶ ִגין ְלַאְדּכְ ִגיֵני, ּבְ ְטָלא ּבְ   .ּהְּדאֹוַרְייָתא ִאְתּבַ
ַההוא ִזְמָנא ִטיל, ּּבְ ה ִאְתּבְ א ְדֹמׁשֶ י ִמְדָרׁשָ ן ַאֲחָרִנין, ּּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְרִעין . ּכָ ַמאן ָחֵמי ּתַ

ה ְדִנְנָעלו א ְדֹמׁשֶ ְּדֵבי ִמְדָרׁשָ ּ ּ ְלהו, ּ ְּדָלא ִנְנָעלו ַאֲחָרִנין ּכֻ ּ ה ֲעִציָבא . ּּ ּאֹוַרְייָתא ְדֹמׁשֶ
ַההוא ִזְמָנא ָּעֵליה ּבְ י ִנְנָעלו. ָעִציבַמאן ָלא , ּ ְרֵעי ְדֵבי ִמְדָרׁשֵ ל ּתַ ך ּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ ,

ָבָחא ֹאַרח ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוִאְצְטִריכו ּכָֹלא ְלַצְדָקא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ  )תהלים לו(ְּוַהְיינו , ּ
ַהְרִרי ֵאל   .ִָצְדָקְתך ּכְ

ַהאי ִזְמָנ ָלקו ֵמָעְלָמא ּבְ ָלָתא ִאיּנון ְדִאְסּתָ ּּתְ ּ ה, אּ ֹמׁשֶ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ה , ַחד. ּ ֹמׁשֶ
א, ְוַחד. ּיֹוֵסף ַצִדיָקא, ְוַחד. ְּנִביָאה ְמֵהיָמָנא ִעָלָאה ך. ָּדִוד ַמְלּכָ ִגיֵני ּכַ ַלת ִצדוֵקי , ְּבְ ּּתְ ּ

ָאה, ִּדיִני ָהָכא ַּחד ִאיהו ְדיֹוֵסף ַזּכָ ַהְר, ָקִדים ְלָכל ָהִני, ּ ְָוָדא ִאיהו ִצְדָקְתך ּכְ ֵרי ֵאל ּ
ה ְוגֹו הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ִָמׁשְ ַהְרֵרי ֵאל, ָּדא יֹוֵסף', ּ ְלחֹודֹוי ּכְ ְּדִאיהו ּבִ ֻכְלהו טוִרין , ּ ּּכְ ּ ּ

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא. ִּעָלִאין יב, ְוַחד ֹמׁשֶ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ָ ְוִצְדָקְתך ֱאלִהים )תהלים עא(, ּ

דֹולֹו יָת ּגְ ר ָעׂשִ ִגין ְדִאיהו ָנִטיל ְלָכל ִסְטִרין, תַעד ָמרֹום ֲאׁשֶ ּּבְ ָמאָלא, ּ ְוַחד . ְּיִמיָנא וׂשְ
א ִּאיהו ָדִוד ַמְלּכָ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ָ ִצְדָקְתך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתך )תהלים קיט(, ּ ָ

א: ְלעֹוָלם, ֱאֶמת ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ.  
ַהאי ִזְמָנא ִניׁש ּכָֹלא ּבְ ֵדין ִאְתּכְ ְכָתב, ּּכְ ּבִ ַעל ֶפה, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ְּוַעל ָדא . ְּותֹוָרה ׁשֶ
ְרֵעי ְדאֹוַרְייָתא ַהאי ִזְמָנא ִנְנָעלו ּתַ ּּבְ ְרֵעי ְדָכל ָעְלָמא, ּ ְּוִנְנָעלו ּתַ ַהאי ִזְמָנא, ּ   .ּבְ
א ְדִמית יֹוֵסף ַצִדיָקא ֲעּתָ ׁשַ ּּבְ ָּיְבׁשו ְמקֹוִרין וַמּבוִעין, ּ ּ ָבִטין ָנ, ּ ְּוֻכְלהו ׁשְ ְּפלו ּ

ָגלוָתא ָּפְתחו ִעָלֵאי ְוָאְמרו, ּּבְ ּּ ה ְוגֹו, ּ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ ִָצְדָקְתך ּכְ ָּ'.  
ה ֲעָתא ְדִמית ֹמׁשֶ ׁשַ ִטיֲהָרא, ּּבְ א ּבְ ְמׁשָ ך ׁשִ ְכָתב, ְִאְתֲחׁשָ ּבִ , ְוֲאְנָעַלת ּתֹוָרה ׁשֶ

ְּנהֹוָרָהא ְדַאְסָפָקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ּּ.  

  ב''ו ע''נדף ק
א ֲעָתא ְדִמית ָדִוד ַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ת ִסיֲהָרא ְנהֹוָרָהא , ּ ִניׁשַ ְואֹוַרְייָתא ) ב''ו ע''דף קנ(ּכְ

ת ְנהֹוָרָהא ִניׁשַ ִּדְבַעל ֶפה ּכְ ִניזו ְנהֹוִרין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ִאְתּגְ ּ ּ יאו , ּ ְּוַאְסּגִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]7דף [ -ּ

ָנה יַמָי, ַמֲחלֹוֶקת ַעל ִמׁשְ ַמְחלֹוֶקתְּוַחּכִ ִעְרּבוְבָיא, א ּבְ א ּבְ ִקיֵפי ִלּבָ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ , ְּוַעל ָדא. ּ
ַההוא ִזְמָנא ֶּחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא ָלאו ִאיהו ּבְ ּ ָכל ָדִרין ְדָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ.  

ָנן ּוָמה ִאיּנון חֹוְמֵרי ְדַתֲעִניֹות ְדָגְזרו ַרּבָ ּ ּ ּ ד ִמית ְפלֹוִני, ּ ֲעִנית, ּּכַ ְזרו ּתַ ד ֲהָוה . ּּגָ ּכַ
ך ך, ְּכַ ְזרו ּכַ ְּגָ ב ְותֹוָרה )א דא דהוה''ס(. ּ יר ְדֶחְדָוה ְדתֹוָרה ְדִבְכּתָ ִניׁשו ַיּתִ ּ ְוַכד ֲהָוה ּכְ ּ ּ ּ

ִּדְבַעל ֶפה ַההוא ִזְמָנא, ּ ְרֵעי ְדאֹוַרְייָתא , ּּבְ ה ְדִאְצְטִריך ְלִמְנַעל ּתַ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ְּ

ַההוא ִזְמָנא   .ּּבְ
ך ַאְמֵריָנן ָהֵני ִצדוֵקי ִדיָנאּוּבְ ִּגין ּכָ ּ ּ ַמר, ְ ָמה ְדִאּתְ י ִחָייא. ּּכְ י יֹוִסי ְוַרּבִ ֲּחדו ַרּבִ ּ ,

ִמְלַקְדִמין יה ּכְ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ּוְנׁשָ ּ ּ ּ ַהאי ָאְרָחא, ּ ָאה חוָלָקָנא ּבְ ָּאְמרו ַזּכָ ּ.  
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר עֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ)קהלת ז(. ּ ִעיר ַהָחְכָמה ּתָ ר ָהיו ּבָ ִליִטים ֲאׁשֶ ָּרה ׁשַ ּ .

עֹוז ֶלָחָכם ה, ַהָחְכָמה ּתָ ָלא אֹוַרְייָתא, ָּדא ֹמׁשֶ ד ָסִליק ְלטוָרא ְדִסיַני ְלַקּבְ ּּכַ ִּאְזַדֲעָזעו , ּ ּ
ל ִאיּנון ְרִקיִעין ְרָיין ִעָלִאין, ּּכָ ְּוָכל ִאיּנון ַמּשִׁ ְּוָאְמרו ָקֵמיה, ּ ָּמאִריה ְדָעְלָמא, ּ ַמה ּו, ּ

ל טוָבא אֹוַרְייָתא, ְּוָכל ֶחְדָוה ִדיָלן, ּּכָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ א ָלה , ּ ֵעי ְלַנְחּתָ ְּוַאת ּבָ
ַאְרָעא נוָרא. ּבְ ה ְלאֹוְקֵדיה ּבְ ִניׁשו ַעל ֹמׁשֶ ִּאְתּכְ ּ ה ְוכו, ּ ף ֹמׁשֶ ּקַ ָמה ְדאוְקמוָה ', ִּאְתּתָ ּּכְ ּ ּ
ִריך הוא ָא, ַּחְבַרָייא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ה ְוכוֵליְּ ַּמר ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ.  

עֹוז ֶלָחָכם אֹוַרְייָתא, ֲאָבל ַהָחְכָמה ּתָ ק ּבְ ל ַמאן ְדִאְתַעּסָ ָמה, ּּכָ ה ִלׁשְ ַדל ּבָ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ,
אֹוַרְייָתא ה ּבְ ף ּבָ ּקַ ְקָפא ְוֵחיָלא, ִּאְתּתָ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ֵליה ּתֻ ׁשַ ּּבְ ּ ָנא ָעֵליה , ְּ ְּלַאּגָ

ׁשַ ְֲעָתא ְדִאְצְטִריךּבְ ף. ּ ּקַ ְקָפא ְוֵחיָלא ֵמָאן ֲאָתר ִאְתּתָ ְּוַההוא ּתֻ ָרה , ָהָדר ְוָאַמר. ּ ֵמֲעׂשָ
ִליִטים אֹוַרְייָתא)א''ט ע''מ(ִּאיּנון . ּׁשַ ה ּבְ יִבין ּבָ ר ֲאִמיָרן ִדְכּתִ ּ ֶעׂשֶ ִליִטין , ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ
הוא ּבְ, ִּעָלִאין ף ּבְ ּקַ ר ָנׁש ִאְתּתָ ְּדּבַ ל ָרִזין ְדָעְלָמא, ַהאי ָעְלָמאּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּכָ ּ ְוָכל , ּ
ִּפּקוִדין א, ּ ְּוָכל ָחְכְמָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ְלָיא, ּ הו ּתַ ִליל ּכָֹלא, ּּבְ ּוְבהו ִאְתּכְ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו , ּ ּ

אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא. ּבְ ַדל ּבְ ּתָ ָאה חוְלֵקיה ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ְקָפא ְלֶמ, ּ ּתֻ ַקף ּבְ ֱּהֵוי ִמְתּתָ
  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי

ִליִטין ָרה ׁשַ אֹוַרְייָתא, ֲּעׂשָ ה ּבְ ר ִזיֵני ָחְכְמָתא ִאיּנון ּבָ ֶּעׂשֶ ִליָפן, ּ ָמָהן ּגְ ר ׁשְ ֶעׂשֶ , ּבְ
ָמא ַחד ׁשְ ִלילו ּבִ ִליִפין, ְּוִאְתּכְ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ּגְ ְּדֶעׂשְ ָּרִזין ְדָעְלָמא ְדָאֵת, ּ ִאיּנון , יּ ּּבְ

ְלָטא ֵעיָנא ְלֵמחֵמי, ִזיֲהִרין ָסְכְלָתנו ְלִמְנַדע, ְּדָלא ׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ַההוא , ּ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ
ִּעדוָנא ִריך הוא ַאֲחִסין לֹון ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוִכּסוָפא, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָמה . ְ ּכְ

ה לֹו)דישעיה ס(ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  
ָּפתֹוָרא ְדַבר ָנׁש י ֵליה ְלֵמיַכל ַעל ָפתֹוָרא ָאֳחָרא, ּ ְּמַזּכֵ ִעדוָנא ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִמיד הוא אֹוֵכל)שמואל ב ט(ּכְ ֶלך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ י ַעל ׁשֻ ּ ּכִ א ֲהָוה ְוָדִוד . ְ ַמְלּכָ
ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי)תהלים כג(, ָאַמר ֲעֹרך ְלָפַני ׁשֻ ְּוָדא ִאיהו ִאְתַסְדרוָתא ְדָפתֹוָרא , ְ ּתַ ּ ּ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]8דף [ -ּ

ַההוא ָעְלָמא ֵדין ִאיהו ִעדוָנא ְוִכּסוָפא, ּּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ הו, ּ ְמָתא ִאְתֲהֵני ּבְ ְּדִנׁשְ ָעְלָמא , ּ ּבְ
  .ְּדָאֵתי

ַההוא ָעְלָמאְּוִכי ָפתֹוָרא ִאית ל ָמִתין ּבְ ְּדָהא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדִעדוָנא. ִאין. ֹּון ְלִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,
ַההוא ָעְלָמא ַגְווָנא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְכֵלי, ַּאְכֵלי ּבְ ּּכְ . ִאין. ְּוִכי ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְכֵלי. ּ

ָרא ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא ִדְלהֹון ָאְכלו ִיׂשְ ּּכְ ְּדָנִגיד , ָּרָזא ִאיהו ְלַטָלא, ּוא ְמזֹוָנאְוַהה. ּ
ך ֵמֵעיָלא ְּוִאְתְמׁשָ ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְ א, ּ ח ְרבות ֻקְדׁשָ ְּוִאיהו ְמזֹוָנא ִדְנִהירו ְמׁשַ ּ ּ ּ ,

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ן ּבְ ּמָ ָזנו ִמּתַ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִאּתְ ְּוִנׁשְ ּ ּ ן, ּּ ּמָ ָמְתהֹון ְּדָה. ְּוִאְתֲהנון ּתַ ן ִנׁשְ ּמָ א ּתַ
ְּדַצִדיַקָיא ּ א, ּ א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ְנּתָ ּגִ ן ּבְ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ   .ּּכְ

י ֵתי וִבְזַמּנֵ ּבָ ּוְבׁשַ ָטאן, ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ִּמְתַפּשְׁ ְּוַסְלִקין ְלֵמחֵמי ּבִ ּוְלִאְתַעְדָנא , ּ ּ
ְדָק ִעדוָנא ִעָלָאה ּכְ ּּבְ ּ יב, א ֵיאֹותּ ת )ישעיה סו(, ִּדְכּתִ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ

ֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ ּתֹו ָיֹבא ּכָ ּבַ ׁשַ ר ֵייֵתי. 'ּבְ ׂשָ ל ּבָ ָלאו ָהִכי ֲהָוה , ְוִכי ּכָ
ב ָמה, ֵּליה ְלִמְכּתַ ל ְנׁשָ ל רוַח אֹו ּכָ ֶּאָלא ּכָ רַמ, ּ ׂשָ ל ּבָ   .ּהו ּכָ

  א''ז ע''דף קנ
ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ֲעַבד ֵליה ְלּבַ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ַגְווָנא ִדְיָקָרא ְדָכבֹוד , ּ ּּכְ ּ

ִּעָלָאה ְלֵעיָלא בֹוד ִעָלָאה. ּ ַּההוא ּכָ ִּאיהו רוַח ְלרוַח, ּ ּ ָמה, ּ ְמָתא ַלְנׁשָ ז ''דף קנ(, ְוִנׁשְ

א ְדִאְקֵרי ּגוףַּעד ְדָמֵט) א''ע ּי ְלָחד ֲאָתר ְלַתּתָ ּוְבַהאי ָעֵייל ַחד רוַח ִדְמקֹוָרא ְדַחִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ,
ל טוָבא, ְּדִאְקֵרי ּכֹל ָדא ִאיהו ּכָ ּּבְ ְּוָכל ִספוָקא, ְוָכל ְמזֹוָנא, ּ ְּדַההוא ּגוף, ּ ּ ּ.  

ּכֹל ִהיא )קהלתה(, ְּוָרָזא ָדא ל ִאיהו רוַח  )אמאי בכל היא''ס( ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ַּהאי ּכָ ּ
ְּלַההוא ּגוף ַהאי ָעְלָמא. ּ ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבַ ִּאיהו ּגוף, ּּכְ יה, ּ ְלָטא ּבֵ ְּורוַח ְדׁשַ ּ ּ ,

ַגְווָנא ְדַההוא רוַח ִעָלָאה ּּכְ ּ ּ ְּדָשַלט ַעל , ּ ְדִאְקֵרי ּכֹל)א דשלטא על גופא דאקרי כל''ס(, ּ
ּּגוָפא ְלֵעיָלא ְּוָדא הוא ְד, ּ רּ ׂשָ ל ּבָ ִתיב, ִאְקֵרי ּכָ ֲחוֹות , ְּוַעל ָדא ּכְ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ָיֹבא ָכל ּבָ
ִתיב. 'ְלָפַני ָאַמר ְיָי ַּעל ַההוא ִעדוָנא ּכְ ּ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך )ישעיה סד(, ּ ּ

ה לֹו ה ִלְמַחּכֵ   .ַיֲעׂשֶ
ָאְרָחא ֲּחדו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ד ָמטו ְלגֹו טוָרא ַח. ּ ּּכַ י ִחָייא ְלַההוא ַטְייָעאּ ּד ָאַמר ִרּבִ ָמה , ּּ

ֶמך ִריך הוא ְיֹחִנְנך. ָּאַמר ֵליה ָחָנן. ָׁשְ א ּבְ ֲָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְּ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ַמע ְלקֹוֶלך ּבְ ְָוִיׁשְ ּ
ְּדִתְצְטִריך ֵליה ּ י יֹוִסי. ְּ א, ָאַמר ַרּבִ ְמׁשָ ַתר טוָרא ָד, ַּוַדאי ָהא ָנֵטי ׁשִ ְּוָהִכי ּבָ ִאית , אּ

ָמך ַפר ַחד ַעל ׁשְ ַפר ָחָנן, ְּכְ ָמך, ְּדִאְקֵרי ּכְ ִגין ְיָקָרא ִדׁשְ ן ּבְ ּמָ ְָנִבית ּתַ ד ָמטו ְלָהָתם. ּ , ּּכַ
ִפיַזְייהו ָּעאלו ְלֵבית אוׁשְ ּ ְּוִסְדרו ָקַמְייהו ָפתֹוָרא, ּּ ּ ה ִזיִנין ְלֵמיַכל, ּ ַכּמָ י . ּבְ ָאַמר ִרּבִ

ַּוַדאי ָפתֹוָרא ָד, ִּחָייא ַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, אּּ ּּכְ ְּוִאית ָלן ְלַסְלָקא ַהאי ָפתֹוָרא, ּ ּ ,
ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּוְלַאְעְטָרא ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]9דף [ -ּ

 ] בשנה150יום [סדר הלימוד ליום ב אדר 
י יֹוִסי ְוָאַמר  ַעל ָהָאֶרץ ֱָאֹלֶהיך' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי)דברים ח(, ָּפַתח ִרּבִ
ר ָנַתן ָלך ְַהטֹוָבה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְמָבְרֵכיָנן. ּ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדָהא . ְלַבר ֵמַאְרָעא ְמָנָלן, ִּאי ּבְ

ַגְווָנא ָדא ָלא ִאְצְטִריך ְּבְ ָרא ָעְלָמא, ֶּאָלא. ּ ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ , ָּפִליג ַאְרָעא, ְּ
ִּיׁשוָבא ִאיהו ִלְסַטר ַחד א ִאיהו ִלְסַטר ָאֳחָראְוַחְר, ּ ָּפִליג ִיׁשוָבא. ּּבָ ְוַאְסַחר ָעְלָמא , ּ
ַּסֲחָרֵניה ִדְנקוָדה ֲחָדא ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ א, ּ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ א ֶאְמָצִעיָתא , ּ ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ

א. ְּדָעְלָמא ּוְבֶאְמָצִעיָתא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ַל ם, ּ ִּאיהו ְירוׁשָ ַל ם ִאיהו ֶאְמָצִעיָתא . ּ ִּדְירוׁשָ ּ ּ
ים ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְּוָכל ִטיבו ְוָכל ְמזֹוָנא ְדָכל ִיׁשוָבא, ּבֵ ּ ן ָנִחית ִמְלֵעיָלא, ּ ּמָ ּּתַ ְוֵלית . ּ

ן ּמָ ַזן ִמּתַ ָכל ִיׁשוָבא ְדָלא ִאּתְ ְּלך ֲאָתר ּבְ ּ ָ ּ.  
א ָכל ָעְלָמ. ָּפִליג ַחְרּבָ יָפא ּבְ ּקִ א ּתַ ַכח ַחְרּבָ ּתְ ר, אְוָלא ִאׁשְ ר ַההוא ִמְדּבָ ְּדַתְברו , ּּבַ ּ

ָנה)ד''קפ( ִעים ׁשָ ָרֵאל ַאְרּבָ ּ ֵחיֵליה ְוֻתְקֵפיה ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ָ ַהּמֹוִליֲכך )'דברים ח(ּּכְ

דֹול ְוַהּנֹוָרא ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ ָרא. ּבַ ַההוא ַמְדּבְ ְלָטא ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּּבְ ְרֵחיה ַאְזלו , ׁשַ ּוָבַעל ּכָ ּ ּ
ָרֵאל ָעֵליה ְּוָתְברו ֵחיֵליה, ִּיׂשְ ִנין, ּ ִעין ׁשְ ִאיּנון . ַאְרּבְ ִאין ּבְ ְכחו ַזּכָ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ ְּוִאי ִיׂשְ ּ
ִנין ִעין ׁשְ ָרא ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ֵמָעְלָמא, ַאְרּבְ יזו ֵליה , ֲּהָוה ִמְתַעּבְ ּוִמְדָקא ַאְרּגִ ּ ּ

ל ִאיּנון  ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ף ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא, ִזְמִניןְּ ּקַ ן , ִּאְתּתָ ּמָ ְלהו ּתַ ְּוָנְפלו ּכֻ ּּ
חֹות ְרׁשוֵתיה ּּתְ ּ.  
יָמא ֵני ָעְלָמא, ְוִאי ּתֵ ל ּבְ ה ְדָסִליק ַעל ּכָ ן, ְּוָהא ֹמׁשֶ ּמָ ְּדָהא , ָלאו ָהִכי. ְֵהיך ִמית ּתַ

ְרׁשוֵתיה ה ְמֵהיָמָנא ָלא ֲהָוה ּבִ ֹּמׁשֶ ַהר ָה, ּ א. ַמאי ָהֲעָבִרים. ֲעָבִריםֶּאָלא ּבְ ְּפלוְגּתָ ּ .
ִליִטין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא ְּדִאְתְפָלגו ָעֵליה ׁשַ ּּ ּ ּ ִליָטא , ּּ יָדא ִדְמָמָנא ְוׁשַ ְּוָלא ִאְתְמָסר ּבִ

ָאר ָהִכי, ָאֳחָרא ּתְ ה ַעְבָדא ְמֵהיָמָנא, ְוִאׁשְ ַּעד ְדָאָתא ֹמׁשֶ ִליט ָעֵליה, ּ ְוִאְתְקָבר , ְּוׁשָ
ּמָ ְקבוָרֵתיה, ןּתַ יה ּבִ ק ּבֵ ְּוָלא ִאְתַעּסָ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ יב, ְּ דברים (, ִּדְכּתִ

י)לה   . ַוִיְקּבֹר אֹותֹו ַבּגַ
ֹאַרח ָסִתים. ַמאן, ַוִיְקּבֹר אֹותֹו יה ּבְ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ  )ב''ג ע''וירא ק( ְוֶאל )שמות כד(, ּ

ה ָאַמר ִתיב ַמאן ִאיהוְוָלא , ֹמׁשֶ ה. ּּכְ ִתיב ַמאן ִאיהו, ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ּאוף . ְּוָלא ּכְ
ִתיב ַמאן ִאיהו, ָהָכא ַוִיְקּבֹור אֹותֹו י , ְּוָלא ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ַהאי ֲאָתר ְיִדיָעא ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ

ִליט ָעֵליה, ְּוַעל ָדא. ַּחְבַרָייא ַההוא טוָרא ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ה , ּּ ר ֹמׁשֶ ְלחֹודֹויּבַ ְּוִאיהו ִאְתְקַבר , ּבִ
ן ּמָ ּוְבִגין ְלִמְנַדע ְלָכל ָדִרין ַאֲחָרִנין ְדָעְלָמא. ּתַ ּ ּ ר ְיקומון, ּ ְּדִאיּנון ְמֵתי ִמְדּבָ ּ ּ ַּההוא , ּ

ַווְייהו ּגַ ֵרי ֵליה ּבְ ַּרְעָיא ִדְלהֹון ַאׁשְ ּ ּ ִאְתָערוָתא ְדִקיוָמא ְלָעְלָמא ְד, ּ ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ּ ּ ּּ   .ָאֵתיּ

  ב''ז ע''דף קנ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]10דף [ -ּ

יָמא ְקָפא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִאי ּתֵ ָרא ִאיהו ּתֻ ִּאי ָהִכי ְדַההוא ַמְדּבְ ּ ּ ֵּהיך ָפִקיד , ּּ ְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִעיר, ְּ ְדָרא ֵליה ְלטוָרא ָאֳחָרא, ַּעל ַההוא ׂשָ ְּלׁשַ ּ , ְּדִאְקֵרי ֲעָזאֵזל, ּ
ְד) ב''ז ע''דף קנ(ֲהָוה לֹון  יהְּלׁשַ ָרא ּבֵ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ָּרא ֵליה ְלַההוא טוָרא ְדַאְזֵלי ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ .

ִנין, ֶּאָלא ִעין ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבְ יה ִיׂשְ יָון ְדָהא ָאְזלו ּבֵ ּּכֵ ּ ְקֵפיה, ּ ר ּתֻ ּבַ ָּהא ִאּתְ ְּוֻתְקֵפיה . ּ ּ
ן ְלָעְלִמין ּמָ ָבר ּתַ יה ּגְ ֲאָתר ְדָלא ָעַבר ּבֵ ף ּבַ ּקַ ִּאְתּתָ ּוְבַההו, ּ ָּהא ֲהָוה ִדיוֵריהֹון , ּא טוָראּ ּּ

ִנין ִעין ׁשְ ן ַאְרּבְ ּמָ ָרֵאל ּתַ   .ְּדִיׂשְ
ִעיר ַהאי ׂשָ יָפא ִעָלָאה, ֲאָבל ּבְ ּקִ ַּההוא ֲאָתר ִאיהו ִטָנָרא ּתַ ּ ּוְתחֹות ָעְמָקא ְדַההוא , ּ ּ ּ

ִל)א לא יכיל למיעל תמן''ס(ְּדַבר ָנׁש ָלא , ִטָנָרא ן ִאיהו ׁשַ ּמָ ּ ָעִייל ּתַ יר ְלֵמיַכל ּ יט ַיּתִ
ָרֵאל, ַּטְרֵפיה ר ֵמַעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ּ הו ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו , ּ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ

וָבא ִיּשׁ   .ּּבְ
ּׁשוְלָטנוֵתיה ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ ּ ּ ּּגֹו ֶאְמָצִעיָתא ִדְנקוָדה ְדָכל , ּ ּ  ַאְרָעא )עלמא(ּ

א יםּבְ, ַּקִדיׁשָ ָדׁשִ ִקיוָמא. ֵבי ֹקֶדׁש ַהּקָ א ָלאו ִאיהו ּבְ ּתָ ב ְדַהׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ל , ּּ ְזכוֵתיה ּכָ ּּבִ ּ
ַזן ן ָנְפָקא ְלֹכָלא, ָעְלָמא ִאּתְ ּמָ ּוְמזֹוָנא ְוִספוָקא ִמּתַ ּ ָכל ֲאָתר ִסְטָרא ִדיׁשוָבא, ּּ ּּבְ ּוְבִגין . ּ

ך א ְל, ְּכַ ּתָ ָרֵאל ַהׁשְ ב ְדִיׂשְ אַּאף ַעל ּגַ ל ָדא ֵמֵחיָלא וְזכוָתא , ַּבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִּעם ּכָ ּ ּ
ַכח ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְלָכל ָעְלָמא, ְּדַאְרָעא ּתְ ִּאׁשְ ִתיב . ּ ּ וֵבַרְכּתָ ֶאת )דברים ח(ְּוַעל ָדא ּכְ

ר ָנַתן ָלך' ְיָי ְֱאֹלֶהיך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאׁשֶ ַּעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ַוַדאי. ָּ ִגיָנה ְּד, ּ ָּהא ּבְ
ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ְּמזֹוָנא ְוִספוָקא ִאׁשְ ּ.  

ִאיּנון ֵמיְכִלין ג ּבְ ַּמאן ְדִאְתֲעָדן ַעל ָפתֹוֵריה וִמְתַעּנַ ּ ּ ּ ָרא וְלָדֲאָגא , ּּ ִּאית ֵליה ְלַאְדּכְ ּ
א ה ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּעל ְקדוּשָׁ ּ א ְדָקא ִאְתֲחִריב, ּ ְּוַעל ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּין ַההוא ֲעִציבו ּוְבִג. ּ ּ

ְּדִאיהו ָקא ִמְתֲעַצב ַעל ָפתֹוֵריה ּ ן, ּּ ָיא ְדַתּמָ ּתְ ַההוא ֶחְדָוה וִמׁשְ ּּבְ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יֵתיה ָנה ּבֵ ִאלו ּבְ יב ָעֵליה ּכְ ָּחׁשִ ּ א, ּּ י ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ל ִאיּנון ַחְרּבֵ ּוָבָנה ּכָ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  
ל  ָרָכהּכֹוס ׁשֶ ְתָלָתא, ּבְ ִגין ְדָהא ֵמָרָזא ִדְתַלת ֲאָבָהן ָקא . ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ּבִ ּּבְ ּ

ְרָכא ְתָלָתא, ִמְתּבָ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך ּכֹוס ֶאָלא ּבִ ְ ָרָכה ִאְצְטִריך ְלֵמיַהב . ּ ל ּבְ ְּכֹוס ׁשֶ

ָמאָלא יִמיָנא וִבׂשְ ֵּליה ּבִ ְרַווְי, ּ ין ּתַ ָלא ֵליה ּבֵ ּוְלַקּבְ ין ְיִמיָנא , ּיהוּ ִגין ְדִאְתְיִהיב ּבֵ ּּבְ
ָמאָלא יִמיָנא. ּוׂשְ ִביק ֵליה ּבִ ּתְ ּוְלָבַתר ִיׁשְ ְרָכא, ּּ ן ִאְתּבָ ּמָ   .ְּדָהא ִמּתַ

ָרָכה ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָרה ְדָבִרים ְנֶאְמרו ּבְ ֲּעׂשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּכַ ִגין ְדִתּקוֵני , ּ ּּבְ ּ
ָרָכ ל ּבְ ָרה ִאיּנוןְּדכֹוס ׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא, ּה ֲעׂשָ ּ ָרָכה ִאְצְטִריך . ּ ל ּבְ ְּכֹוס ׁשֶ

ֵעיָנא יה ּבְ ָחא ּבֵ ּגָ יב, ְּלַאׁשְ ִגין ִדְכּתִ ה'  ֵעיֵני ְיָי)דברים יא(, ּּבְ ֱּאלֶהיך ּבָ ְְוָלא ִאְצְטִריך , ָ

י ֵמֵעיָנא יה, ְלִאְתָנׁשֵ ָחא ּבֵ ּגָ ֶּאָלא ְלַאׁשְ ּ.  
ל  ָרָכהּכֹוס ׁשֶ ְרְכָתא, ּבְ ַההוא ּבִ ַרך ּבְ ִּאְתּבְ א , ְ ר ָנׁש ָעֵליה ְלקוְדׁשָ ְּדָקא ְמָבֵרך ּבַ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ִגין , ְ ּ ְדִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא)כך(ּבְ ּ ּ ְנִטירו , ּ ְּוִאְצְטִריך ְלַנְטָרא ֵליה ּבִ ּ ְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]11דף [ -ּ

א, ִּעָלָאה יבוָתא ְדַמְלּכָ ַמאן ְדִאיהו ַחׁשִ ּּכְ ּ ּ ַרך ָפתֹוֵריה, ִּגיֵניהְּדָהא ּבְ, ּ ִּאְתּבְ ּ ֲעָתא , ְ ׁשַ ּבְ
ָתא ְמזֹוָנא ר ָנׁש ְמָבֵרך, ְּדִבְרּכָ ְְדַההוא ּבַ ּ ּ.  

ֵריָקַנָיא ָּפתֹוֵריה ִאְצְטִריך ְדָלא ְיֵהא ּבְ ּ ְּ ָחא ַעל ָפתֹוָרא , ּ ּכְ ּתַ ְרְכָתא ִמׁשְ ְּדָהא ֵלית ּבִ ּ
ָמה ְדאוְקמוָה, ֵּריָקַנָיא ּּכְ ּ יב, ּ ִית ְוגֹו)מלכים ב ד(, ִּדְכּתִ ּבָ יִדי ִלי ַמה ֶיׁש ָלְכי ּבַ ְוַעל . ' ַהּגִ

ֵריָקַנָיא ָּדא ָפתֹוָרא ָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ְ ּ ְרָיין, ּ אן ִעָלִאין ָלא ׁשַ ְרּכָ ְּדָהא ּבִ ֶּאָלא , ּ
ִלים ֲאָתר ׁשְ י ָחְכָמה)שמות לא(ְּוָרָזא ָדא . ּבַ ל ָחָכם ֵלב ָנַתּתִ  )דניאלב(ּ וְכִתיב ,ּ וְבֵלב ּכָ

יִמין ְלָחן ְדֶלֶחם ַהָפִנים. ָיֵהב ָחְכְמָתא ְלַחּכִ ְּוַעל ָרָזא ְדָנא ׁשֻ ּ יב, ּ  ְוָנַתּתָ )שמות כה(, ִּדְכּתִ
ִמיד ְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְלָפַני ּתָ   .ַּעל ַהׁשֻ

  
ְלכורעיא מהימנא  ָנׁשו ּכֻ ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ִאְתּכְ ּּתַ ְּדָהא ָקא ָמטו ׁשַ, ּ , ֲעָתאּ
א יה ָמאֵני ַמְלּכָ ָנא ּבֵ ְקָנא ָקֵמיה)א לאזהרא ולאתתקנא''ס(, ְּלַתּקְ ְּדִאיּנון, ּ ְלַאְנָהָרא ְלִאְתּתַ ּ :

ָנא ּכְ א, ַמׁשְ ָחא, ָּפתֹוָרא, ְמַנְרּתָ יֹור, ַמְדּבְ ּוְכרוִבים, ְּוַכפֹוֶרת, ֲארֹון, ְוַכנֹו, ּכִ ְּוֹכָלא , ּ
ֶקל ׁשֶ י ְל. ּבְ ּוְבִגין ָדא ָמּנֵ ָרֵאלּ נו, ִיׂשְ   .ֶּזה ִיּתְ

ָנא ֲחָדא ְוָאַמר ּ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ַוַדאי ָהִכי הוא)ודאי(, ָקם ּתָ ְלהו, ּ ד ּכֻ י ְלֶמְעּבַ ְּוָלך ָמּנֵ ּ ְ ,
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ יָת ְמנֹוָרה, ּ ְלָחן. ְוָעׂשִ יָת ׁשֻ ֹכָלא. ְוָעׂשִ ה, ְּוָהִכי ּבְ ּוִמּכָֹלא ָלא , ּוְרֵאה ַוֲעׂשֵ ּ

דִאְת י ְלך ְלֶמְעּבַ ֶמך, ָָקׁשֵ ַאְתָוון ִדׁשְ יִמין ּבְ ַלת ִמִלין ִדְרׁשִ ֶָאָלא ּתְ ּ ּ ּ , ָקִלים''ׁשְ, נֹוָרה''ְמ, ּ
י ָלך. ֹחֶדׁש''ַה   .ְֲאַמאי ִאְתָקּשֵׁ

  א''ח ע''דף קנ
י ִלי) א''ח ע''דף קנ(ַּאתון ְמִפיִקין , ָסָבא ָסָבא, ֲּאַמר ֵליה ָיא ָדא ְדִאְתָקׁשֵ ּקוׁשְ ּ ן ִמ, ּ

נֹוָרה ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה ּתֵ ִריך הוא. ִמְקׁשָ א ּבְ ַּוַדאי ָמאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי , ִאיִהי ׁשְ
א ְלַבְעָלה ׁשָ ּמְ א ִדיֵליה, ָּמאָנא ְלׁשַ ִּאיִהי ְמַנְרּתָ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ יֹום )תהלים קיט(, ּ ַבע ּבַ  ׁשֶ

יך ִָהַלְלּתִ ְּדִאיּנון, ּ דוָלה: ּ בוָרה, ַּהּגְ ְפֶאְרת, ְּוַהּגְ ַצח, ְוַהּתִ ּוַמְלכות, ְיסֹוד, ְוַההֹוד, ְוַהּנֵ ַבע . ּ ׁשֶ
ִליָלא   .ּכְ

ין ִאֵלין ַבע ַדְרּגִ ִּמּשֶׁ ת ְקֵני ְמנֹוָרה ִמִצָדה ָהֶאָחד, ּ ֹלׁשֶ א, ּׁשְ ּּגוָפא וְתֵרין ְדרֹוֵעי ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ .
הֹון, ִּאיהו ֵנר ִמְצָוה ֹלׁשָ. ְלַאְנָהָרא ּבְ ִניּוׁשְ ֵרין ׁשֹוִקין, ּה ְקֵני ְמנֹוָרה ִמִצָדה ַהּשֵׁ , ִּאיּנון ּתְ

הֹון, ְּוִאיהו ֵנר ַמֲעָרִבית. ּוְבִרית א ִאְתְקִריַאת. ְלַאְנָהָרא ּבְ א ְדַמְלּכָ ְוִאיִהי ֵנר , ְּמַנְרּתָ
יה ֵנר ִמְצָוה יה , ְּלַאְנָהָרא ּבֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָרה ְמ'  ִמְצַות ְיָי)תהלים יט(ּ   .ִאיַרת ֵעיָנִיםּבָ

א א ִדְמַנְרּתָ ּוַמאן ִריׁשָ יָנה ה, ּ ַלת ָקִנין, ִּעָלָאה' ּבִ ְּדִאית ָלה ּתְ ִדיוְקָנא ָדא ה, ּ ּּבְ ּ ַלת ', ּ ּתְ
ַלת ֲאָבָהן, ן''ָוִוי ְּדִאיּנון ּתְ יָנא' ה. ּ ּנִ ִדיוְקָנא ָדא ה' ג, ּתַ ְנָייִנין ּבְ ָּקִנים ּתִ ּ  )א תלת ווין''ס(', ּ

ְּדִאיּנון ְנ ן ָי' ו. ַצח הֹוד ְיסֹודּ א ְדֶאְמָצִעיָתא ּבֶ יָנה. ּה''ְּמַנְרּתָ ֵמיה ִאְתְקֵרי ּבִ ִּאיהו . ַּעל ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]12דף [ -ּ

ִליל ו א' ּכָ ָבן ו, ָקִנין ְלַתּתָ חוׁשְ ו', ּּבְ ָּקִנין ִדיֵליה' ּבְ ְעָלה)משלי יב(' י. ּ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ , ּ ֵאׁשֶ
ָגא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה צוַרת ז, ּּתָ ְּטָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתיִמּסִ' ּּכְ יה, ּ ְוָלאו , ָּלאו ִאיִהי ָמאָנא ְלַגּבֵ
יה א ְלַגּבֵ ׁשָ ּמְ יה, ְּמׁשַ ֶּאָלא ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ָעְלָמא ֵדין. ּ ַגְווָנא ָדא, ֲּאָבל ּבְ י ''הוה, ִּאיִהי ּכְ

חֹוֵתיה ִּאיהו ָמאָנא ּתְ א ִדיֵליה, ּ ּמוׁשָ ּׁשִ ּ ָכל ְסִפיָרה ִדיֵליה, ּ ּּבְ ָּכל ֵאֶבר ִדיֵליהּבְ, ּ ָכל ִמָדה , ּ ּּבְ
ִּדיֵליה ּ.  

ּוְבִגין ָדא חֹותֹוִהי, ָּדא' י, ּ יה, ְלִזְמִנין ִאיִהי ּתְ ֶאְמָצִעיָתא, ְּלִזְמִנין ַעל ֵריׁשֵ . ְלִזְמִנין ּבְ
יה ְיהֹוָ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה)תהלים קיח(ה ''ַּעל ֵריׁשֵ  )דויקרא כ(ְוָדא . ּ

ִמיד ְּדִאיהו י, ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ א''ַעל הו' ּ ְטָרא ִדְמַנְרּתָ ֶאְמָצִעיָתא. ּה ִמּסִ ֶקל, ּבְ , ַמֲחִצית ַהּשֶׁ
נו)שמות ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַגְווָנא ָדא הוי, ּ ֶזה ִיּתְ סֹוָפא. ה''ּּכְ ָנא, ּבְ ּכְ ַמׁשְ ַגְווָנא ָדא , ּבְ ּּכְ

ְטָרא ְדה,ְָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶרך, י''הוה ְטָרא ְדה, ַאּמֹות ֹרַחב' ְוה, ִּעָלָאה' ּ ִמּסִ ָאה' ִּמּסִ ּתָ . ּתַ
ה ה. 'ו: ְוַאּמָ ָאת ו. 'י: ַוֲחִצי ָהַאּמָ   .'ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז ּבְ

ְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים ְדִאְתְרִמיז )ישעיה מה(, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּ ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ ּ
ַהאי ָמאּבְ ִליט ה''ו ֵה''י ָוי''ד ֵה''יֹו,  ׁשְ ם ְדׁשַ ּי ְוָכל ׁשֵ א ִאיהו' ַעל י' ּ ּנוְקּבָ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ָמאָלא ב ְדִמְסְטָרא ְדָאת י. ִּדׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ א' ּ ִריׁשָ ַתר ְדִבְתֵרין ֵהִהי, ִאיִהי ּבְ ן ִאיִהי ''ּּבָ
סֹוָפא ַגְווָנא ָדא ֵה, ּבְ ָדן ְל, י''י ֵה''ּּכְ א ִאיִהי, רֹובִּאּתְ ָגא)'א ו''נ(' ַעל ה' ֶּאָלא י. ְּונוְקּבָ ,  ּתָ

חֹות ה ּמוׁש', ּתְ חֹות ו. ּׁשִ ן ּתְ ּכֵ ל ׁשֶ   .'ּכָ
ִיחוָדא ִדְלֵעיָלא ּוְבִגין ְדָלא ֲעִביְדָנא ִקצוץ וִפרוד ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדֹכָלא ִיחוָדא ַחד, ּ ה ִלי , ּּ ִנְתָקׁשֶ

ד ין)או שמושא, או אמצעי, או תגא(. ְלֶמְעּבַ ְבּתִ ל ַמֲחׁשַ ִריך הוא ְדָיַדע ּכָ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ּ ַתר , ָאַמר, ְּ ּבָ
ָוון ְּדָדא ְלטֹוב ִאְתּכַ ד ִקצוץ וִפרוד, ּ ְּדָלא ְלֶמְעּבַ ּ ּ ה ַהְמנ'' ּתֵ)שמות כה(, ּ ה , ֹוָרה''יָעׂשֶ יָעׂשֶ ּתֵ

א ִכיְנּתָ ַגְווָנא ִדׁשְ ה ּכְ ה ֵמַעְצּמֹו ְדקוְדׁשָ, ֵּמַעְצּמָ יָעׂשֶ ּּתֵ ִריך הואּ ּא ּבְ לא ִפרוָדא, ְ ּּבְ ַאר . ּ ׁשְ
ּמוׁש א ׁשִ ִכיְנּתָ ָּמאִנין ִדְבהֹון ִאיִהי ׁשְ ַצְלֵאל)שמות לז(, ּ   .ּ ַוַיַעׂש ּבְ

ָאה ִאיִהי ֲעָטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבָכל ֲאָתר ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ד ְנִטיַלת ִמן , ּ ּּכַ
יָנה ְּדִאיהו ָעְלָמא ְד, ּבִ ּ ר ָנׁש, ָאֵתיּ ִריך הוא. ַּוַדאי ֵלית ְיִדיָעה ְלּבַ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ָכל , ְּ ְוָלא ּבְ

ִּמדֹות ִדיֵליה ּ ְרָעא, ּ ַהאי ּתַ ַּעד ְדֵיעול ּבְ ַמר ָעָלה , ּ ְּדִאּתְ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(ּ   .' ֶזה ַהּשַׁ
אֹות ל ל ְסִפיָרה, )ייי(ְּדִאיִהי יי ', ּבְ ִליָלא ִמּכָ ָמָהןּו, ִאיִהי ּכְ ל ַאְתָוון ִדׁשְ ים , ִּמּכָ ְמפֹוָרׁשִ

ִרים ָכל ָאת ְוָאת. ְוִנְסּתָ ְעָלה, ִּאיִהי ְנקוָדה ּבְ חֹות ּבַ א ּתְ ּמוׁשָ ּׁשִ יה. ּ , ְּוִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ
ְטָרא ִדיָלה ְדַטֲעֵמי ִּמּסִ ּ א. ּ חֹות ַיְרֵכי ַמְלּכָ גֹון ֶסגֹול ְנקוָדה ּתְ ץ ֲהדֹום  ְוָהָאֶר)ישעיה סו(, ּּכְ

ֶאְמָצִעיָתא. ַרְגָלי יה, ְוִאיִהי ּבְ ֶקל, ִּעּמֵ ׁשוֻרק, ַמֲחִצית ַהׁשֶ יה. ּּבְ ְּוִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּ ,
א ְטָרא ְדֶסגֹוְלּתָ   .ִּמּסִ

ף א, ְׁשֹוָפר הֹוֵלך, ַזְרָקא ַמּקַ א, ֶסגֹוְלּתָ א ְדַמְלּכָ ֶתר ַעל ֵריׁשָ ַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ּכֶ ּּבְ ּ ,
ֶתר ִי נו ְלך ְיָיּכֶ ָּתְ יה. ֱּאֹלֵהינו' ּ ַמר ּבֵ ִּאיִהי ְיִדיַעת ַההוא ְדִאּתְ ּ ְדרֹוׁש , ּ ך ַאל ּתִ מוְפָלא ִמּמָ ּּבַ ְּ

ְחקֹור ך ַאל ּתַ ְוִבְמכוֶסה ִמּמָ ּ מֹוָדע. ּ ּתְ ְּדָבה ִאׁשְ ָתָגא, ּ ְּדִאיהו ִראׁשֹון ְלֵעיָלא ּבְ ּ ְּדַהְיינו , ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]13דף [ -ּ

א ְוִאיהו ַאֲחרֹון ֶּסגוְלּתָ ֶס, ּ ְלֲעָדיו ֵאין ֱאֹלִהים. גֹולּבְ ׁשוֻרק, ּוִמּבַ מֹוָדע. ּּבְ ּתְ ה ִאׁשְ ְּוֹכָלא ּבָ ּ .
  )לתתא(

  ב''ח ע''דף קנ
א ה ְלַתּתָ ק ּבָ ַּמאן ְדִאְתַדּבָ ּ ִּאיִהי ְמַסְלָקא ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ְלָקא ָעָלה . ּּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּ ּּ

ה ָקא ְלֵעיָלא ִמיּנָ ְּלַאְדּבְ הִאיִהי ַמׁשְ, ּ א ִמיּנָ ִּפיָלּתֹו ְלַתּתָ ה, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבָ ּ ּוְבִגין . ּ
ה מֹוָדע ּבָ ּתְ ְּדַיֲעֹקב ִאׁשְ ׁשון ְלַסְלָקא , ָּלה ִלְבנֹוי) ב''ח ע''דף קנ(אֹוִליף , ּ ּוָמֵני ְדָלא ְיַבּקְ ּ ּ ּ
ה א ְלֵעיָלא ִמיּנָ ְּלַדְרּגָ ְּדִאיִהי ּכָֹלא, ּ א ְוֶאְמָצִע, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. יָתאֵּעיָלא ְוַתּתָ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם)בראשית מט( ר ִדּבֶ   .ּ ְוֹזאת ֲאׁשֶ
ה מֹוַדע ּבָ ּתְ ָּנִביא ְדֲהָוה ִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ַוֲעִתיִרין , ָצַווח ְוָאַמר ְלָמאֵרי ּתֹוָרה ֲחָכִמים ּבְ

ה ֶחְלָקם, ּּבָ ֵמִחים ּבְ ְייהו ְוָאַמר. ּוׂשְ י ', ַּאל ִיְתַהֵלל ְוגֹו' ּכֹה ָאַמר ְיָי )ירמיה ט(, ָּצַווח ְלַגּבַ ּכִ
ל ְוָידֹוַע אֹוִתי ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ֹזאת ִיְתַהֵלל ַהּמִ ִּאם ּבְ ה ָאַמר. ּ ָּדִוד ְדֲהָוה ָיַדע ּבָ ּ  ִאם )תהלים כז(, ּ

ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחְנה ְוגֹו ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח', ּתַ לוָתא ָאִריך. ּבְ ְְוִיְרְמָיה ָחָזא ּגָ  )א אתא''נ(ֵאל ְוָסָמ, ּ
ָוון ִרּבֹו ִרּבְ ְבִעין אוִמין ּבְ ְּוָנָחׁש ְוָכל ְמָמָנן ְדׁשִ ָרֵאל, ּ י ַעל ִיׂשְ ְוָחָזא ַהאי ְקָרא , ְּדַנְחּתֵ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָאַמר קוְדׁשָ ּ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו)ויקרא כו(, ְּ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ָאַמר ',  ְוַאף ּגַ
ן אֹוִחיל ֹזאת)איכה ג(ָנִביא  י ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ ם ָלֹזאת.  ָאׁשִ ת ִלּבֹו ּגַ ר ֹלא ׁשָ ָּעֵליה , ַוֲאׁשֶ

ַמר  ַמע ְיָי)דברים לג(. ּ וְכִסיל ָלא ָיִבין ֶאת ֹזאת)תהלים צב(ִאּתְ ּ ְוֹזאת ִליהוָדה ַויֹאַמר ׁשְ קֹול ' ּ
ִגין ְדָנִטיר ַמאי ְדָמֵני ֵליה ֲאבֹוי ָזָכה ְלַמְל, ְּיהוָדה ּּבְ ּ ָלק ְלַמְלכו. ּכוּ ִגיָנה ִאְסּתַ ְּוָדִוד ּבְ ּּ ,

ל יֹומֹוי ָעָלה ְּדָטַרח ּכָ ּ.  
א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמר, ּ ה ְוגֹו)דברים ד(, ָּעָלה ִאּתְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה . ' ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּּבָ

ָרֵאל ְתך, ַאְזַהְרּתְ ְלִיׂשְ ַעת ִמיּתָ ׁשְ ַרְכּתְ ְלִיׂשְ. ָּבִ ה ּבֵ ֶבט, ָרֵאלּּבָ ֶבט ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ֲּהָדא הוא . ּבְ
ה ְוגֹו)דברים לג(, ִדְכִתיב ַרך ֹמׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ָמאֵרי ', ְ ְוֹזאת ַהּבְ ּ ּ ּ ּ

יב, ַמְתִניִתין ֹאֶהל)במדבר יט(, ִּדְכּתִ י ָימות ּבְ ְּוָאְמרו ָעָלה ַמאי , ּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ י ּ ּכִ
ֹאֶהל ֶּאָלא ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶייֶמת, ָּימות ּבְ ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ּ ִמי ׁשְ ְוֵלית ִמיָתה , ֶּאָלא ּבְ
ת, ֶּאָלא עֹוִני ּמֵ ְּדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ.  

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְּדִאיהו ָקְרּבָ ּ יר עֹוֶלה ַוַדאי. ּ ְטָרא ְדָעׁשִ ִּמּסִ ָלק ָעֵליה, ּ ְּדִאְסּתַ ָכל ְּד. ּּ
ל ִטיבו ְדַעְבִדין, ֲעִתיִרין ּּכָ ְלהֹון , ּ ָאה ְלהֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי)א רובא דלהון''ס(ּּכֻ ן , ּ ְלַזּכָ ְוַתּמָ

ְייהו ָגא ַעל ֵריׁשַ ינֹוִני. ִּאיִהי ּתָ ְתֵרין ָעְלִמין, ּבֵ י ּבִ יה , ְּדָפַלח ְלִמְזּכֵ ֶקל ִעּמֵ ית ַהׁשֶ ִּאיהו ַמֲחּצִ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ה ְדִאְתְפִליג,ּּבְ גֹון ַמּצָ ּ ּכְ ַתר ְסעוָדה, ּ ַחת ַהַמָפה ַלֲאִפיקֹוָמן ּבָ ֶּחְצָיה ּתַ ְוֶחְצָיה . ּּ

ר. ְּלִמְצָוה ֹקֶדם ְסעוָדה ֶאְסּתֵ ְטָרא ָדא ְנֱאַמר ּבְ ּוִמּסִ ֵאָלֵתך ְוִיָנֶתן ָלך וַמה )אסתר ה(, ּ ּ ַמה ּשְׁ ְ ְּ
ְלכות ְוֵתָעׂש ֵתך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ּּבַ ְ.  

ֲּאָבל ַמאן ְדִאיהו ָעִני ִגיָנה, ּ ְרֵמיה ּבְ ְּדֵמִמית ּגַ ּ ַגְווָנא ִדיָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְּכְ ִּאיהו , ּ
חֹוָתך ן יֹוֵרד ּתְ יה. ַוֲאַמאי, ְָקְרּבָ ִכיְנּתֵ ִגין ׁשְ ְרֵמיה ּבְ ִפיל ּגַ ִגין ְדַמאן ְדַאׁשְ ּּבְ ּ ּ א , ּּ ְּדקוְדׁשָ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]14דף [ -ּ

ִריך הוא ִאיהו ָנִחית ָע ּּבְ ּ ְּוַהאי הוא ְדָאַמר ָדִוד, ֵּליהְ ּ י ָרם ְיָי)תהלים קלח(, ּ ָפל ִיְרֶאה'  ּכִ . ְוׁשָ
ִביא ָאַמר מֹו ְוגֹו)ישעיה נז(, ְוַהּנָ א ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ י ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנּשָׂ א '  ּכִ ְּוֶאת ַדּכָ

ַפל רוַח ּוׁשְ ּכֹו. ּ ב ַדֲאָנא ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ַפל , ןּ א וׁשְ ִגין ַההוא ְדִאְתָעִביד ַדּכָ ּּבְ ּ ּ ּ
ִכיָנִתי ִגין ׁשְ יה, ּרוַח ּבְ ְפלות ִדיָלה ֲעָטָרא ְלֵריׁשֵ ְּלַסְלָקא ָלה ִמּשִׁ ּ ּ ּ ּ ּּ ָּאָנא ָנִחית ְלַדְייָרא , ּ

יה ר ָנׁש. ִּעּמֵ א ָנִחית ַעל ּבַ ִכיְנּתָ ּוָבַתר ְדַבְעָלה ִדׁשְ ּ ּ יהִאיִהי ְנִחיַתת ֵמַעל ֵרי, ּ ְוָיִהיַבת , ּׁשֵ
א ְלַבְעָלה ַּאְתָרא ְדִריׁשָ א, ּ ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ְדַמְלּכָ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ְסִאי )ישעיה סו(, ּ ַמִים ּכִ  ַהּשָׁ

  .ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי
ְמָתא ר ָנׁש ִנׁשְ ְּדִמיֹוָמא ְדָיִרית ּבַ ִכיְנּתֵ, ּּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקוְדׁשָ ּּכְ ּ ֵמַהִהיא , ּיהְּ

ֲעָתא  ן)א''א ע''צ(ׁשַ ָנא.  ִאְתְקֵרי ּבֵ ְמָתא, ָאַמר ַחד ּתָ ר ָנׁש ִנׁשְ ְּוִכי ֵמַההוא יֹוָמא ְדָיִרית ּבַ ּ ,
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ֵריה ְמָנא ָלן, ְּ ֵּמַהאי ְקָרא ְדָאַמר ָדִוד . ִּיְתְקֵרי ּבְ ּ

ִהִלים ֵסֶפר ּתְ יך' ּ ֲאַסְפָרה ֶאל ֹחק ְיָי)תהלים ב( ,ּּבְ ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ָָאַמר ֵאַלי ּבְ ּ.  
א ֲּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ יך, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַָמאי ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִגיָנך ָאַמר . ּ ְֶאָלא ּבְ ּ

א רוַח ֻקְדׁשָ ָּדִוד ּבְ יך, ּ ֲָאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ דֹולֵהן עֹו. ּ יה, ּד ַהיֹום ּגָ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ ּ דברים (, ּ

ה)לה ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ א ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי.  ְוָלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ֱָאלֶהיך ' ַּאְנּתְ ַקְייָמת ּבִ

ָכל ְלָבְבך ְּדַהְיינו ּגוָפא, ָּבְ ּ ך. ּ ָוְבָכל ַנְפׁשְ ְמָתא, ּ ְּדַהְיינו ִנׁשְ ָמָהן ִאית ָלהַּד. ּ : ֲּחֵמׁש ׁשְ
ָמה ָוְבָכל ְמֹאֶדך. ְיִחיָדה. ַּחָיה. ֶנֶפׁש. ּרוַח. ְנׁשָ ָכל ָממֹוָנא ִדיָלך, ּ ְּבְ ּ.  

ָכל ִאֵלין יה ָלא ָיזוז ִמיָנך ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְ ְּ ּ ּ ּ ְבּתְ. ּ ל , ַאְנּתְ ַחׁשָ ְּדֲאִפילו ֲהוֹו ּכָ ּּ
חֹות ְרׁש ְוָתךָעְלִמין ּתְ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ ָמא ִלׁשְ ֲּהֵוית ָיִהיב ְלַאּקָ ּוְלַאְמָלָכא , ְּ

ל ְמָמָנן ְדאוִמין ְדָעְלָמא יה ַעל ּכָ ִכיְנּתֵ ׁשְ ֵּליה ּבִ ּ ּ יה, ּ ִכיְנּתֵ ּוְלָבַתר ְלַסְלָקא ֵליה וׁשְ ּ ּ ּּ .
ל ִמדֹות ָטִבין ִליָלא ִמּכָ ִדיוְקָנא ִדיָלך ּכְ ּּבְ ּ ְּ ִאין, ָכל ָעְלִמיןּבְ, ּ ְרָיין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוְבַמּשִׁ ּ ְוַעל , ּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ   .ּכָ

  א''ט ע''דף קנ
ָבה  ה) א''ט ע''דף קנ(ַמֲחׁשָ רוך הוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ּטֹוָבה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ַתר ְדַאְנּתְ . ְּ ּּבָ

ֵריה ְבת ְלָמָרך, ּּבְ ל ְדָחׁשַ ְַעל ּכָ ְְיֻקָיים ַעל ָיָדך, ּ יה ְלָעְלִמין, ּ זוז ִמּנֵ ְּוָלא ּתָ ֵהא , ּ ֶּאָלא ּתְ
ֹכָלא ִדיוְקֵניה ּבְ ּּבְ ּ ּ א. ּ ִני ָנׁשָ ִניז ִמּבְ ָגלוָתא ּגָ א , ְּוַאְנּתְ ֵמָעְלָמא ָדא. ְּוַאְנּתְ ּבְ ִליָחא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ

ִריך הוא ְלֵמיַמר ִמִלין ִאֵלין ֳקָדָמך ְּבְ ְּ ּ יה, ּ ַּוֲאָנא ְמצוֶוה ִמּנֵ ָכל ֵעת ְּדָלא , ּ ְְלֵמַזז ִמיָנך ּבְ

ֵעי ֲעָתא ְדַאְנּתְ ּבָ אן. ְּוׁשַ ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ִדְמִתיְבּתָ ִלים ִפּקוִדין . ַּאָנא ְוָכל ּתַ ּקום ַאׁשְ ּּ
ְְדָמָרך ּ.  

ִטים)שמות כה(ְּוָעׂשו , ָּפַתח ְוָאַמר ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֵסֶפר ּתֹוָרה. ּ ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ ֲארֹון . ּ
א, ּיֵליהִּד ִכיְנּתָ ַצֶפנו. ׁשְ ִית וִמחוץ ּתְ ִּמּבַ ּ יה, ּּ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִּמְלַבר וִמְלגֹו , ְּ
ָארֹון ְדַהאי ָעְלָמא. ּ ְוֹכָלא ַחד)ג דיליה''א ל''ד( ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִמְלגֹו ִמין ֶאָחד, ּ ּ ,
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ְכִתיַבת ְדיֹוָּד. ְוָארֹון ִמין ַאֲחָרא ְּוָדא ֵעץ ְמצוֶפה ָזָהב, ּא ּבִ ְּדַוַדאי אֹוַרְייָתא ֲחִביָבא . ּ ּ
ה ָזָהב וְזכוִכית)איוב כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּכָֹלא ּ לא ַיַעְרֶכּנָ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא ְטָרא ַאֲחָרא ֲאִפילו ּבְ ּוִמּסִ ַּאְחֵזי ְדֹכָלא ַחד, ּּ ּפוִחיםִּדְדיֹו ִמַת, ְּדיֹו ְוֵעץ, ּ ּ ,
ֵעץ ִאיּנון ְּדִאְתָעִבידו ּבְ ּ ּ ְּדיֹו אוָכם ִמְלַבר,  ְועֹוד)וכל מילין דדיו עץ אינון(, ּ ְּוִחָוור ִמְלגֹו, ּ ָהִכי . ּ

ַהאי ָעְלָמא ְדִאיהו ְלַבר,  ָמאֵרי ּתֹוָרה ַוֲחָכִמים)א חכמים מארי תורה''נ(ִּאיּנון  ּאוָכִמים ּבְ ּ ּ ,
ַההוא ָעְלָמ ִפיִרין ּבְ ְּדִאיהו ִמְלגֹו, ּא ְדָאֵתיּׁשְ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ָנא ַדיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות , ְּדיֹו, ּ ִּליׁשָ

ַרּבֹו ְדיֹו, ד ָידֹו''יֹו: ַּדיֹו. ּכְ ָידֹו ּבִ ר ָנׁש ּבְ ב ּבַ ָּחְכָמה וְתבוָנה ָוַדַעת ְדָכּתַ ּ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ
  )פקודא דא להקריב מנחה, א''ב ע''פנחס רמ(
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 ] בשנה151יום [לימוד ליום ג אדר סדר ה
י יֹוִסי ְוָאַמר ִתיב, ָּפַתח ַרּבִ ָנא ּכְ ּכְ ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ְדַמׁשְ ּּבְ ה )שמות כה(, ּּ ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ

ַתְבִניָתם ְוגֹו ָפטֹו ְוגֹו', ּבְ ִמׁשְ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ּוְכִתיב ַוֲהֵקֹמָת ֶאת ַהּמִ ּאֹוִליְפָנא ְדָאַמר ֵליה ', ּ ּ
הּקוְד ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּׁשָ ּקוִנין, ְ ל ּתִ ָנא, ּּכָ ּכְ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְדַמׁשְ ּ ְדָקא , ּ ל ַחד ְוַחד ּכַ ּכָ

ְּדָחָמא ֵליה ִלְמַטְטרֹו, ֲּחִזי ֵליה א ְלגֹו, ן''ּ ׁש ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּמֵ יָמא. ְּדָקא ְמׁשַ ְוָהא , ְוִאי ּתֵ
ָנא ְלֵעיָלא ּכְ ַקם ַמׁשְ אַעד יֹו, ָּלא ִאּתְ ָנא ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ  )א''ג ע''קמ(ְוָלא , ָּמא ְדִאּתְ

ֵמׁש ַההוא ַנַער ִדְלֵעיָלא ּׁשִ ּ א, ּ ְמׁשו ְלַתּתָ ַּעד יֹוָמא ְדׁשִ ָנא ַאֲחָרא, ּ ּכְ ַהאי ַמׁשְ   .ּבְ
ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ַקם ְלֵעיָלא, ּ ָנא ָלא ִאּתְ ּכְ ְּדָהא ַמׁשְ ָנא , ּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ַּעד ְדִאּתְ

אְלַת ָנא, ּתָ ּכְ ה ֵחיזו ְדָכל ַמׁשְ ֲּאָבל ָחָמא ֹמׁשֶ ִקיוֵמיה, ּ ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַסֵדר ּבְ ּ ַקם , ּּ ַּעד ְדִאּתְ
א ָנא ְלַתּתָ ּכְ ׁש ְלָבַתר''ְּוָחָמא ֵליה ִלְמַטְטרֹו, ַמׁשְ ּמֵ ֵמׁש, ן ְמׁשַ ָּלאו ְדֲהָוה ִאיהו ְמׁשַ ּ ,

ׁש ְלָבַתר ּמֵ ֶּאָלא ְדֲהָוה ְמׁשַ ה. ַּההוא ִזְמָנאְוָלאו ּבְ, ּ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָנא ּכְ א, ְוָחֵמי ַנַער, ָחֵמי ַמׁשְ ב ַעד ְדִיְתָקם ָהָכא ְלַתּתָ ּּכָֹלא ִמְתֲעּכָ ּ.  
יָמא ׁש, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ּמֵ ְּמַטְטרֹון ִאיהו ְדָקא ְמׁשַ ָנא ִדיֵליה . ּ ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ַמׁשְ ּ ּ ּ

אּו, ִּאיהו ֲהָנא ַרּבָ ָנא ִדְמַטְטרֹון, ִמיָכֵאל ּכַ ּכְ ׁש ּגֹו ַההוא ַמׁשְ ּמֵ ִּאיהו ְדָקא ְמׁשַ ּ ּ ַגְווָנא . ּ ּכְ
א ִעָלָאה ְלֵעיָלא ֲהָנא ַרּבָ ׁש ּכַ ּמֵ ִּדְמׁשַ ּ ְלָייא, ּ ָנא ַאֲחָרא ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתּגַ ּכְ , ּּגֹו ַמׁשְ

ָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ִנ. ּ ּכְ ֵרין ַמׁשְ ַּחד ִאיהו ְסִתיָמא ִעָלָאה. ּין ִאיּנוןּתְ ְוַחד ַהאי . ּ
ָנא ִדְמַטְטרֹון ּכְ ֲהֵני ִאיּנון. ַּמׁשְ ֵרי ּכַ א . ַחד אֹור ַקְדָמָאה, ּּתְ ֲהָנא ַרּבָ ְוַחד ִמיָכֵאל ּכַ

א   .ְלַתּתָ
ָנא ּכְ אן ָרִזין ְסִתיִמין ְדֵבי ַמׁשְ ִּמפוָמא ְדבוִציָנא, ִּמּכָ ּ ּ ָנא ִעָלָא. ּ ּכְ ֵני ַעל , הַּמׁשְ ִאְתּבְ

ִליִטין ֵריַסר ַמְרּגְ ְייִפין ִעָלִאין, ּתְ ָמאָלא, ּׁשַ ָמאָלא ִויִמיָנא, ְּיִמיָנא וׂשְ   .ׂשְ
ֲחָדא ִליָלן ּכַ ָמָהן ִאיּנון ּכְ ַלת ׁשְ ָדא, ּּתְ ָדא, ְוָדא ָעֵייל ּבְ ַקְדָמָאה , ל''ֵא. ְוָדא ָעֵייל ּבְ

יִמיָנא ָרָזא ,  ְיִמיָנא)'ויקרא ג(ּה ְדִאיִהי ִּאיהו ַקְדָמָא, א. ְוִאְתָסַדר ּבִ ִלים ְוִאְתָצָייר ּבְ ְוַאּגְ
ֲהֵדיה ל, ִּדיִמיָנא ׁש ְלגֹו ִאְתֲאָחד ּבַ ּמֵ ָרָזא ִדיֵליה ֵא, ְּוַכד ָעֵייל ְוָקא ְמׁשַ ְּוִאְקֵרי ּבְ , ל''ּ
ים ָנַפק' ְּדָהא ל ָדׁשִ ֵּמָרָזא ִדְלֵעיָלא ּגֹו ֹקֶדׁש ַהּקָ ּ.  

ן ַאּגְ ִלים, ִליםָּלאו ְדַתּמָ ד ָנַפק ַאּגְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ַאר ַאְתָוון, ּ ׁשְ ְּדַכד ָנְפקו ֵמָרָזא , ּכִ ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ַּאְגִלימו ְוִאְתָצָיירו, ּ ב ְדִאיהו ָרָזא ', ּאוף ָהִכי ַהאי ל. ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ִּדְלֵעיָלא ִלים, ּ   .ָּרָזא ִדיִמיָנאְוָדא . ל''ּוְכֵדין ֵא, ַּעד ְדָנַפק ְלַבר, ָלא ַאּגְ

  ב''ט ע''דף קנ
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ַגֵויה ִליִמיָנא ִליל ּבְ ָמאָלא ּכָ ּׂשְ יה, ּ ָמא ְלַגּבֵ ֲהֵדיה, ְּוָנִטיל ַהאי ׁשְ ִליל ּבַ ְוַכד , ְּוִאְתּכְ
ִליל  ֲהֵדיה ִאְקֵרי ִאיהו ֱאֹלִהים) ב''ט ע''דף קנ(ִאְתּכְ ּּבַ יָמא. ּ ָמאָלא , ְוִאי ּתֵ ָּהא ַאְקִדים ׂשְ

ָרָזא ְדָעְל ַּוַדאי ָהִכי הוא. ָּמא ְדָאֵתיּּבְ ין, ֶּאָלא. ּ ד ָנְפקו ַדְרּגִ ּּכַ ָרָזא ְדַאְתָוון ִמּגֹו , ּ ּּבְ
ֵני, ָּעְלָמא ְדָאֵתי ָמא ָדא ְלִאְתֲחָזָאה וְלִאְתּבְ ָעא ׁשְ ּּבָ ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ֲאָתר ְדַנְפֵקי , ּ ּ

ן ּמָ ָמא ָדא, ִמּתַ ִני ׁשְ ַגְווָנא ָדא, ְּוִאְתּבְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא''ֵא. ּּכְ ַקְדִמיָתא ּבְ ִליל , ּל ּבְ ִאְתּכְ
ָמאָלא ָמאָלא, ּגֹו ׂשְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדיִמיָנא, ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים, ְּוָנִטיל ֵליה ׂשְ ֲּאָמר ֵליה , ּ
ָמא וכו ׁשְ ָמא ֶדֱאֹלִהים' ּבִ ׁשְ ָכל ֲאָתר ְדִאיהו ִדיָנא, ְּוַעל ָרָזא ָדא, ּּבִ ּּבְ ּ ּמָ, ּ ּן ִאיהו ּתַ

ִליל ִאיהו ִדיָנא, ַרֲחֵמי ְּדָהא ּכָ ּ ֵני ְוִאְתַחֵזי, ּ   .ְּוָהא ִאְתּבְ
ן ּמָ ַּההוא ְדָנַפק ִמּתַ ָּנִטיל ְלַתְרַווְייהו, ֶאְמָצִעיָתא, ּ ִלים, ּ ּתָ ָהא . ְּוִאְקֵרי ֱאלֵהינו, ְוִאׁשְ

ִלימו ְדִאְתָחֵזי ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ָּהָכא ׁשְ ּ ּ ָדאְּוֹכָלא ִא, ּ ִליל ָדא ּבְ יָון ְדַהאי . ְּתּכְ ּּכֵ
ִלים ּתְ א, ֶאְמָצִעיָתא ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרא ָעֵליה ׁשְ ּׁשָ ָחא ְדֹכָלא, ּ ַּמְפּתְ , ה''ְּדִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּ

א, ּוְכֵדין ָנִטיל ְלָכל ִסְטִרין ָמאָלא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְוַעל . ּוְלָכל ִסְטִרין ַאֲחָרִנין, ְּיִמיָנא וׂשְ
ָמאָלא,ָּדא ִלים ֵמָרָזא ִדְתֵרין ִסְטִרין ִמיִמיָנא וׂשְ ּתְ ד ִאׁשְ ּ ּכַ ָהא ָהָכא , ִּאְקֵרי ֱאֹלֵהינו, ּ

ָמא ָדא ְכָלָלא ִדׁשְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ּבִ ְּיִמיָנא וׂשְ ּ ֵני. ּ ָּרָזא ְדַאְתָוון . ְוָדא ִאְתָחֵזי ְוִאְתּבְ
ן ּמָ ִני, ָּנְפקו ִמּתַ ַגְווָנא ָדא ִאְתּבְ ל ַחד ְוַחד, ּ ְוִאְתַחֵזיּּכְ   .ּכָ

ָמאָלא ׂשְ ִליל ְיִמיָנא ּבִ ָמא ִדיִמיָנא, ָהא ִאְתּכְ ָמאָלא ׁשְ ִליל , ְּוָנִטיל ׂשְ ְיִמיָנא ָאן ּכָ
ָמאָלא ַגִויה ׂשְ ּּבְ ָמאָלא, ּ ִליל ְיִמיָנא , ֶּאָלא. ְּלֶמהֵוי ָנִטיל ְיִמיָנא ָרָזא ִדׂשְ ד ִאְתּכְ ּכַ

ָמאָלא ׂשְ ָמא ָרָזא ִדיִמיָנאְוָנִטיל ׂשְ, ּבִ ָמאָלא, ָּמאָלא ׁשְ ַגִויה ׂשְ ִליל ּבְ ְּיִמיָנא ּכָ ָמא , ּ ׁשְ
  .ם''ְּוִאיהו הי. ל''ֵא

ן. ֲאַמאי ָהִכי ּמָ ֵני ַההוא ֲאָתר ְדַנְפקו ִמּתַ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ָמאָלא , ּ ָנִטיל ִלׂשְ
ֵרין ַאְתָוון ֵרין. ְּלָמא ְדָאֵתיֵּמָרָזא ְדָע, ְיִמיָנא ָנִטיל ַחד, ּתְ ָמאָלא ּתְ . ם''ְּוִאיהו הי, ׂשְ

ָמאָלא ַגֵויה ִלׂשְ ִליל ּבְ ֵדין ְיִמיָנא ּכָ ּּכְ ְתָרָאה ם, ּ ְּדֲהָוה ' ְוָנִטיל י, ְוָנִטיל ְלָאת ּבַ
ָמאָלא ׂשְ ִלימו ֵמ, ּבִ ׁשְ ּם ִאיהו ּבִ ִני ָהִכי ַמִים, ם''ּ ַההוא י, ְוִאְתּבְ יר' ּּבְ ֵד. ְּדָנִטיל ַיּתִ ין ּכְ

ַגֵויה ָמאָלא ּבְ ִליל ֵליה ִלׂשְ ְּיִמיָנא ּכָ ּ ּ.  
נון ַאְתָוון ִסְטָרא ִדיִמיָנא' א, ְּלָבַתר ִאְתּבָ ַקְדִמיָתא ּבְ ְּדֲהָוה ּבְ ּאֹוִליד ְוַאִפיק ָאת , ּ

ְתַלת ִסְטִרין', ש ִליל ּבִ ָאת א, ּכָ ף ּבְ ּתַ ּתָ ּּתו ַאְעדו ַאְתָוון ִאֵל. ְוִאְתָעִביד ֵאׁש', ְוִאׁשְ ּ ּ , יןּ
ִטיׁשו ִדְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ּּגֹו ּבְ ּ ַמְחלֹוֶקת, ּ ֲחָדא ּבְ ּוִמּגֹו ַמֲחלֹוֶקת ָדא ְדַמִים , ְּוִאְתְקִריבו ּכַ ּ ּ

ֵאׁש ַמִים, ּבְ ּאֹוִלידו ַאְתָוון ְוַאִפיקו ָאת ר, ְוֵאׁש ּבְ ְּוִאְתָעִבידו רוַח' ְוָאת ח' ְוָאת ו' ּּ ּ ,
ֵרין ִסְטִרין ין ּתְ ְייהו,ְוָעאל ּבֵ דוְכּתַ בו ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ּבְ ּ וְכֵדין ִאְתָייׁשָ ּ ּ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ

ִלימו ׁשְ   .ּּבִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]18דף [ -ּ

ּּתו ַאְתָוון ַאְעדו ּ ֲחָדא, ּ לו ּכַ ְלּגְ יִמיָנא', ַּאִפיק מ' א, ְּוִאְתּגַ ְטָרא ִדיֵליה ּבִ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ,
ב יִמיָנא ִאְתָייׁשָ ִגין ְד' ַּאִפיק ש' מ. ְּדָהא ּבִ ִליָלא ִאיִהי' ָהא מּּבְ ַקְדִמיָתא ֲהַות , ּכְ ּבְ

ָמאָלא ְתֵרין ִסְטִרין, ִמּשְׂ ִלים ּבִ ּתְ יִמיָנא ְוִאׁשְ ִליל ְלָבַתר ּבִ ִלים, ְוִאְתּכְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ , ּּכֵ
ֲחָדא ַּאְעדו ְואֹוִלידו ּכַ ּ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ִללו ּבִ   .ְּוִאְתּכְ

ָקפו ַאְתָוון אמ ַלת ִא''ִּאְתּתְ ַלת ַאֲחָרִנין, ֵּליןש ּתְ ְּוַאֲעדו ְואֹוִלידו ּתְ ְלּגוָלא, ּ ' מ. ּּגֹו ּגִ
ן ְוַאְעֵדי ְואֹוִליד ר ּקַ ְכַלל ', ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ח' ש. 'ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ו' א. 'ִּאְתּתָ ּתָ ְוִאׁשְ

ּּתו ַאְעדו ַאְתָוון ִאֵלין ָרָזא אמ. ּּכָֹלא ּ ּ ִמְלַק, ש''ּ לו ּכְ ְלּגְ ְּוִאְתּגַ ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ' א, ְּדִמיןּ
ִסְטָרא ְדַמֲעָרב' ְּוַאִפיק ָאת ב ְסַטר ָדרֹום, ּּבְ ב ִאיהו ּבִ ֵדין ִאְתָייׁשָ ּּכְ ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ' מ. ּ
ִסְטָרא ְדָצפֹון' ְּוַאִפיק ָאת ד ין ָצפֹון ְוָדרֹום, ּּבְ ָלק ִאיהו ּבֵ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ ֲאִויָרא, ּ . ְוַתְלָיא ּבַ

ֵּדי ְואֹוִליד ְוַאִפיק ָאת גַאְע' ש ִסְטָרא ְדִמְזָרח', ּ ב ּבְ ין , ְּוִאְתָייׁשָ ָלק ּבֵ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ּ
ֲאִויָרא, ַּמֲעָרב וִמְזָרח ֵרין ַאְתָוון מ. ְוַתְלָיא ּבַ ָכחו ּתְ ּתְ ֲאִויָרא, ש''ִּאׁשְ ְלָיין ּבַ   .ּתַ

  א''ס ע''דף ק
ַאר' א ּתְ י, ְּדִאׁשְ דוְכּתֵ ָלק ּבְ ִּאְסּתַ יה ָי, ְּוָסִליק ְלֵעיָלא, ּהּ ְּוִאְתַעָטר ּבֵ ִאֵלין . ה''ּ ּּבְ

ף ּקַ יה, ו''ְּוַאְעֵדי ְואֹוִליד ה, ִאְתּתָ דוְכּתֵ ְּוָקִאים ּבְ ֵדין ִאְתֲעָטר, ּ יט , ְוַאְנִהיר, ּּכְ ּוָפׁשִ
ַטׁש ְוָנִהיר ָרָז', ְּוַאִפיק ָאת ט, ְּואֹוִליד ְנִהירו, ְּנִהירו ִטיׁשו ְדָקא ּבָ ּּבַ ּא ְדָעְלָמא ִעָלָאהּ ּ ,

ְנִהירו) א''ס ע''דף ק(   .ּּבִ
ָלק א ֵדין ִאְסּתַ ֲהֵדיה, ש''ְוָנִטיל ִמּגֹו ֲאִויָרא מ', ּּכְ רו ּבַ ְּוִאְתַחּבָ ּ ש ''ַּוֲהוו אמ, ּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ב א, ּ ִסְטָרא ְדָדרֹום' ְוִאְתָייׁשָ ִסְטָרא ְדִמְזָרח' ש, ּּבְ ִסְטָרא ְדָצפֹון' מ, ּּבְ  .ּּבְ
ִסְטָרא ְדִמְזָרח' ַּסְלָקא ג ְּדֲהָוה ּבְ ְסַטר ַמֲעָרב' ָאָתא ב. ת''ְּוַאְעֵדי ְואֹוִליד צ, ּ , ְּדֲהָוה ּבִ

ין צ ָטר ַמֲעָרב ', ו' ְּסִליקו א. ת''ְוָסִליק ְוִאְתֲחָבר ּבֵ ָטר )א דרום''נ(ָּדא ִמּסְ  ְוָדא ִמּסְ
ֲהֵדי ב, ִמְזָרח ְרַווְייהו ּבַ רו ּתַ ְּוִאְתַחּבָ ין צ'ּ ָמא ְצָבאֹות, ת'' ּבֵ ד ִאְתְנִהיר . ְוַאְנִהיר ׁשְ ּכַ

ָנא ּכְ ָמא ָדא ּגֹו ַמׁשְ ַּאְעדו ַאְתָוון ְואֹוִלידו ז, ּׁשְ ּ ש ''ְּסִליקו אמ. ' נ)'א ג''נ(' ב' ּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ְּוַאֲעדו ְואֹוִלידו ס, ּ   .'פ' ע' ּ

ַאר ק ּתְ א, ְיִחיָדאי' ִאׁשְ אַּקְי, ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּיָמא ּגֹו נוְקּבָ ָּחָמא ֵלה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָבא, ְּ ֹלא ּגוָפא ְוָלא ִציוָרא, ְּדָקא ִמְתַעְרּבְ ּּבְ ָנא, ּּ ּכְ . ְוָלא ָעִיִיל ְלַמׁשְ

ָנא ּכְ ָּעֵבד ֵלה חוָפָאה ְלַמׁשְ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ן. ּ ּכָ ׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ְּיִריעֹות ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ּכְ
ן)שמות כו(, ָאֵמר ּכָ ׁשְ יָת ְיִריֹעת ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ף ''קֹו. ְלֹאֶהל ְוָלא ֹאֶהל, ּ ְוָעׂשִ

  .ְוָלא ָאָדם
ִמְלַקְדִמין לו ַאְתָוון ּכְ ְלּגָ ּּתו ִאְתּגַ ּ ָנא, ּּ ּכְ ְלְגָלא ' ש, ש''אמ, ּּגֹו עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ִאְתּגַ

ְסַטר  ָבא ּבִ ַאר ג, ִמְזָרחְוִאְתָייׁשְ ּתְ ֲאִויָרא' ְוִאׁשְ ְלָייא ּבַ ָבא ' מ. ּתַ ָלא ְוִאְתָייׁשְ ְלּגְ ִאְתּגַ
ְסַטר ָצפֹון ר ּגֹו ש' ְוָנַפק ד, ּבִ ַההוא ִסְטָרא' ְוִאְתַחּבָ ב ְוָסִליק ' א. ּּבְ ל ְוִאְתָייׁשָ ְלּגַ ִאְתּגַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -ּ

י י ֲהֵדיה', ְלַגּבֵ ְקָפא ּבַ ְּוַסְלָקא ְוִאְתּתַ ָד, ְּוָנִטיל ֵליה, ּ ִחּבוָרא ֲחָדא ׁשַ ר ּגֹו ּבְ ְּוִאְתֲחּבָ . י''ּ
ָנא ּכְ ן ּגֹו ַמׁשְ ּקַ ָמא ָדא ִאְתּתָ ד ׁשְ א, ּּכַ ָנא ִדְלַתּתָ ּכְ ֵדין ִקיוָמא ְוַקְיָמא ִאיהו ִמּגֹו ַמׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

ִמְלַקְדִמין לו ּכְ ְלּגָ ּּתו ַאְתָוון ִאְתּגַ ּ ָנא, ּּ ּכְ ָבא ַמׁשְ א' א, ָווןְּסִליקו ַאְת, ְלִאְתַייּשְׁ ֵריׁשָ , ּבְ
א' ב. ת''א, ְלָבַתר' ת ִריׁשָ ִּאְתַחָלפו ַאְתָוון, ְלָבַתר' ש, ּבְ לו , ץ''ג ית''אב, ּ ְלּגָ ִּאְתּגַ

א א ִגלוֵפי ֻקְדׁשָ ּּבְ ָנא. 'ַּאִפיק ק' א. 'ק' ּ ּכְ ' ַּאִפיק ע' ר. 'ַּאִפיק ר', ק. ְלַנְטָרא ַמׁשְ
  .ע''קר

ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת  ְוֶאת עֹור)בראשית כז(, ָּרָזא ָדא יׁשָ ָדֵיי ָהִעִזים ִהְלּבִ ֹּות ּגְ
ַגְווָנא ָדא. ַּצָואָריו ן, ּּכְ ּכָ ׁשְ יָת ְיִריֹעת ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ְּדָהא חוָלָקא ָדא. ְּוָעׂשִ ּ ּ ,

או, ְִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ְלַבר ת, ְּלַנְטָרא ַהִהיא ִדְלּגָ יׁשָ ּ ֵליה ְלַיֲעֹקב ְּוַעל ָרָזא ָדא ַאְלּבִ
יָמן ְלַבר, ע''ן קר''שט. ְלַבר ָנא, ַּאְתָוון ִאיּנון ְרׁשִ ּכְ ִגין ְנטוָרא ְדַמׁשְ ּּבְ ְּדִאיהו ָרָזא , ּ ּ

א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ חוָפָאה ָדא, ּ ְּוִאְתָפְרָעא ָעְרָלה ְלָבַתר ּבְ ּּ ּ.  
לו ַאְתָוון ְלּגְ ּּתו ִאְתּגַ קוִצי, ש''ת ב''ְּוַאִפיק א, ּ ָרא ֱאלִהים ֵאת ''ּׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ת ּבְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ְוגֹו ִגְלּגוָלא ָדא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו . 'ַּהּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּ
ַאְתָוון קר ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ג. ן''ע שט''ּבְ ְּוֹחׁשֶ , ַעד ָהָכא ַאְתָוון' ק' ד', ַּאִפיק ר' ְ

לו ְלּגְ ָנאּו, ִּאְתּגַ ּכְ ָדא ְלִתּקוָנא ּגֹו ַמׁשְ ְּבִטיׁשו ָדא ּבְ ּ ּש ַאִפיקו ּתֹוָלִדין''ִּאיּנון אמ. ּ א ''נ(, ּ

ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְוַאִפיקו ִציוָרא , ַּאְתָוון ְדַתְלָיין ּגֹו ֲאִויָרא' ף' ו' צ'  ה)'ת ּוְבִטיׁשו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָנא ז ּכְ ך . 'ע' ְּדַמׁשְ ְַעד ָהָכא ַקְייָמא ְוֹחׁשֶ ִסְטרֹוי ָאָתא ס' ַּעל ְפֵני ְתהֹום חּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ '

ֲהֵדיה ר ּבַ ֵדין ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ְּוִאְתַחּבָ   .ּכְ
ִמְלַקְדִמין לו ַאְתָוון ּכְ ְלּגְ ִּאְתּגַ ַּאְעדו ְואֹוִלידו ְוַאִפיקו ִציוָרא ּגֹו ָרִזין , ץ''ג ית''אב, ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָנא ּכְ ָרָזא א ִאְתּגַ)א בכללא''ס(, ְּדַמׁשְ לו ֲחָדא ּבְ , ַּאְעֵדי' ְּדָהא ָאת א', ם' ב' ל' ְּלּגְ
ָרָזא ְדֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְּואֹוִליד ּבְ ּ תוְקֵפיה. 'ָאת ל, ּּ ר ּבְ ּבָ ִּאְתּגַ יָקֵריה, ּּ ָלק ּבִ ְּוִאְסּתַ ְואֹוִליד , ּ

רו ַאֲחָרִנין ִא', ָאת ב ֵדין ַאְעִדיאו ְואֹוִלידו ַאְתָוון ְוִאְתֲחּבָ ּּכְ ּ ּ ִגלוֵפיה ' ֵּלין אּ ר ּבְ ִּאְתַחּבָ ּ
ָאת ב ֵדין ט', ּבְ ִחּבוָרא ט''ּכְ ַאְתַרְייהו''ּר ּבְ ּת ְלֶמהֵוי ַאְתָוון ַסְלִקין ּבְ ּּגֹו ֵצרוָפא ְדָרָזא , ּ

ָנא ּכְ נֹו)שמות לה(. ְּדַמׁשְ יֹור ְוֶאת ּכַ   .ּ ֶאת ַהּכִ

  ב''ס ע''דף ק
ִים תֹוך ַהּמָ ָרָזא ְדַאְתָוון אְּדָהא ַמִי, ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּין ְסִליקו ְוַנְחּתו ּבְ ּ . 'ַּאִפיק ו' א. ל''ּ

ִגלוַפְייהו' ָאת ל. 'ַּאִפיק ק' ו ָּסִליק ִאְתְגִליפו ַאְתָוון ּבְ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּּ  )תהלים כט(, ּּבְ
ִים ֵא' קֹול ְיָי ְּדָהא ִאֵלין ַאְעדו ְואֹו, ל''ִּאֵלין ָאְתָוון ֵא', ּל ְוכו''ַעל ַהּמָ ּ ִּלידו ְוַאִפיקו ּּ ּּ
ָנא, ַאְתָוון ּכְ ּּגֹו ִציוִרין ְדַמׁשְ ּ ִגלוֵפי ָרִזין ְדַאְתָוון''אמ. ּ ִליפו ּבְ ּש ַאְעדו ְואֹוִלידו ְוִאְתּגְ ּ ּ ּ ּּ ,

ָנא ּכְ ְּלַאָפָקא ִציוִרין ְדַמׁשְ ּ ּ ָרא ּגֹו ָאת ג', ַּאִפיק ן) ב''ס ע''דף ק(' ש', ַּאִפיק ג' א, ּ ' ְלַחּבְ
ן ָרָזא ּגַ ב ְוגֹו. ּבְ א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ִמְלַקְדִמין אמ. 'ּּתַ לו ַאְתָוון ּכְ ְלּגְ ִּאְתּגַ ָרָזא , ש''ּּ ּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]20דף [ -ּ

ִניׁשו ַמָיא ַלֲאָתר ַחד''ב ִאֵלין ּכְ ּם ּבְ ּ ַמִים ֶאל ָמקֹום , ּ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ יב ִיּקָ ִּדְכּתִ ּ
  )עד כאן מצאתי בהעתק(. ֶאָחד

י ִחָייא ְוַר ָאְרָחאַּרּבִ י יֹוִסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוִסי, ּבִ ח , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָאַמר ִרּבִ ִנְפּתַ
ִעידוִנין ּּבְ ּ ְוֵניָמא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא)א בעירין ובעידנין''נ(, ּ ִמֵלי ִדְקִריַאת . ּ י יֹוִסי ּבְ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ

ַמע ְוָאַמר ִתיב , ׁשְ ָרֵאל )דברים ו(ּכְ ַמע ִיׂשְ  )דברים כז(ּוְכִתיב . ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי' ְיָי ׁשְ
ָרֵאל ַהיֹום ַהֶזה ִנְהִיִיָת ְלָעם ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ה עֹוֵבר ַהיֹום )דברים ט(ּוְכִתיב . ּ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ּ ׁשְ

ֶּאת ַהַיְרֵדן ה ֲאַמאי. ּ ַמע ְדָקָאַמר ֹמׁשֶ ַמע ׁשְ ל ָהִני ׁשְ ָרֵאל ְדִי. ּּכָ ַמע ִיׂשְ ְּדָהא ׁשְ ּחוָדא ּ
  . ָהֵני ַאֲחָרִנין ֲאַמאי)דהאי לדרשא קאתי(. ֵיאֹות

א ָקֲאתו ְלהו ִלְדָרׁשָ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ּ א ָקא ַאְתָיא, ּ ָרֵאל ְדִיחוָדא ַוַדאי ַהאי ִלְדָרׁשָ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ,
ְּוָהָכא ָרִמיז ְוִאְתַחֵזי ִיחוָדא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּ ּ ַמע. ּ . ֲאַמאי,  ִאיִהיֵמַאְתָוון ַרְבְרָבן' ע, ׁשְ

ְכָלָלא ֲחָדא ִיחוָדא ֲחָדא, ֶּאָלא ֶרֶמז ָקא ָרִמיז ּבִ ֲחָדא ּבְ א ּכַ ְּלַאְכְלָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ז ''רט(, ּ

ַמע)א''ע ם ע:  ׁשְ ִאיּנון ע. 'ׁשֵ ם ּבְ ִליל ַהאי ׁשֵ ָמָהן ִעָלִאין)א''ח ע''ק(' ָּהָכא ִאְתּכְ , ּ ׁשְ
ם ִאְתּבָ, ְלַאְכְלָלא לֹון ְייהוְּדָהא ׁשֵ הו, ְּרָכא ִמּנַ ִליל ּבְ ְְוִאְצְטִריך ְלַאְכְלָלא לֹון . ְּוִאְתּכְ

ִיחוָדא ַחד ֲחָדא ּבְ הו, ּּכַ ָוָאה ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ּ.  
ְּדָהא ַוַדאי ע יָכא ִעָלָאה' ּ ָרָזא ִדְרּתִ ָמָהן ִאיּנון ּבְ ּׁשְ ּ ּוֵמַהאי ְרִתיָכא ִעָלָאה, ּ ּ ,

ם ְרָכא ַהאי ׁשֵ ַגַווְייהוְוִא, ִאְתּבָ ִליל ּבְ ְכָלל, ְּתּכְ ָרֵאל ּבִ ֵניָנן. ּוְלָבַתר ִיׂשְ ָּדא , ֲאָבל ָהא ּתָ
ָרֵאל ָסָבא ְכָלָלא ֲחָדא, ִיׂשְ ָרֵאל ּבִ ַּההוא ֲאָתר ְדֵבקוָתא ְדֹכָלא, ְלֶמֱהֵוי ִיׂשְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ַבְעָלה, ׁשְ ָתא ּבְ א ִאְתָדָבַקת ִאּתְ ּתָ ַּהׁשְ ְכָלָלא ֲחָדאַוֲה, ּ ַמע , ֵּוי ּכָֹלא ּבִ ְוָדא ׁשְ

ָרֵאל ְדִיחוָדא ִּיׂשְ ַלת ִסְטִרין)ישראל(. ּ ְלֶמֱהֵוי , ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי' ְיָי,  ְלָבַתר ָקא ְמַיֵחד ּתְ
  .ּּכָֹלא ַחד

ַאר ָרֵאל ְדֻכְלהו ׁשְ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ְווָנא, ּּ ַהאי ּגַ ְלהו ַאֲחָר, ָּלאו ִאיּנון ּכְ ֲּאָבל ּכֻ א ּ ִּנין ִלְדָרׁשָ
ֲאָתר ַאֲחָרא ִאְתָדָבקו, ָּקֲאתו ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ה ֹעֵבר ַהיֹום, ּ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל . ּׁשְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

ַּהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ָאה ִאְתָדָבקו. ּ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ.  
ָרֵאל ַהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ָרֵאל ֵיאֹות, ּ ַמע ִיׂשְ ַּהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם . ׁשְ ּ

ֵעי ֵליה. ַּמהו ָכל ֲאָתר ָעם. ַמאי ִנְהֵייָת, ָּהִייָת ִמּבָ ְייהו , ֶּאָלא ּבְ רו ִלּבַ ד ִאְתּבָ ּּכַ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלֻפְלָחָנא יב.  ִנְהֵייִתי ְוֶנחֵלִתי)דניאל ח(ּכְ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ים א דברי הימ(, ּ

י)כח ָמעוִני ַאַחי ְוַעּמִ י, ִאי ַאַחי. ּ ׁשְ ה ַעּמִ י, ָלּמָ ה ַאַחי, ְוִאי ַעּמִ ֶּאָלא ָאַמר ָדִוד. ָלּמָ ּ ,
ְרעוָתא ַאּתון ַאַחי ִּאי ּבִ י, ּ ְייכו ְלפוְלָחִני, ְּוִאי ָלאו ַאּתון ַעּמִ ְבָרא ִלּבַ ְּלּתַ ך ַהיֹום ַהֶזה . ּ ּּכַ ּ ְ

ַבְרּתְ , ִנְהֵייָת ְלַעם ִריך הואּתָ א ּבְ ך ְלֻפְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ִּלּבְ ּ ְּ ָ.  
ה עֹוֵבר ַהיֹום ֶאת ַהַיְרֵדן ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ּ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ַמע , ִּאיהו, ּּכָֹלא ּבְ ְוׁשָ

א ִעָלָאה ָרֵאל ְדִיחוָדא הוא ַדְרּגָ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ין ַהאי ְלַהאי. ּ ָרֵאל . ַמה ּבֵ ַמע ִיׂשְ ֶּאָלא ַההוא ׁשְ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]21דף [ -ּ

ְּדִיחוָדא ְווָנא, ּ ַהאי ּגַ ֻכְלהו ּכְ ָּלא ֲהֵוי ּבְ א, ּ ְּדָהא ִאיהו ֲהֵוי ָרָזא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ כדקא (. ּ

ַמִים)'א ובכל אתר רזא לקבל וכו''נ( )יאות ָלא ָעַלְייהו עֹול ַמְלכות ׁשָ ּ ְוִאיהו ָרָזא ְלַקּבְ ּ ּ ,
ָכל ִסְטָרא ִגין ְדִיְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנ, ּבְ ּּבְ ין , ׁשְּ ֲעָתא)בההוא שמא(ְלֶמֱהֵוי ַזּמִ ַהִהיא ׁשַ ,  ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ ַמִים, ְּ ָלא ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ּוְלַקּבְ ּ ּ.  
ַמִים ָלא ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ר ָנׁש ְלַקּבְ ֲעָתא ְדָאֵתי ּבַ ּוְבׁשַ ּ ּ א ַאְתָיא , ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ּכְ

ְר יהְוׁשַ ָסִהיד, ָּיא ַעל ֵריׁשֵ א, ְּוָקִאים ָעֵליה ּכְ א ַקִדיׁשָ ְּלָסֲהָדא ַסֲהדוָתא ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ,
יֹוָמא ֵרי ִזְמִני ּבְ ֵמיה ּתְ ְּדַהאי ִאיהו ְדָקא ְמַיָחד ׁשְ ּ ּ ְדָקא , ּ א ּכְ ֵייַחד ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵמיה ִאּתְ ּוׁשְ ּ ּ

ָרֵאל ֵמַאְת' ְּוַעל ָדא ע. ֵיאֹות ַמע ִיׂשְ ְלֶמֱהֵוי , ָנֵמי ֵמַאְתָוון ַרְבְרָבן' ְוד, ָוון ַרְבְרָבןִמׁשְ
א א ַקִדיׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה. ֵּעד ָקֵמי ַמְלּכָ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִיחוָדא , ד''ּד ֱאֹלֵהינו ְידֹוָ''ְידֹוָ, ּ ּ ּ

ְתַלת ִסְטִרין א, ּבִ ָמה ְדאֹוְקֵמיה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ ַכ, ּ יה ּבְ ַער ּבֵ יְּוִאּתְ ה דוְכּתֵ ּּמָ ְוֵלית ָלן , ּ
יר יה ַיּתִ ְּרׁשו ְלַאְתֲעָרא ּבֵ ּ.  

  א''א ע''דף קס
ר ָנׁש ָמא , ַּוַדאי ַהאי ּבַ ִריך הוא ֵעיָלא ) א''א ע''דף קס(ְּדָקא ְמַיֵחד ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ יה, ְוַתּתָ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ א ַאְתָיא ְוׁשַ ִכיְנּתָ ְוְמָבֵרך, ּׁשְ אןּ ְרּכָ ַבע ּבִ ׁשֶ , ּ ֵליה ּבְ
ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ְּוָקֵרי ָעֵליה ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ַּרּבִ ּ י ְיָי)דברים ד(, ּ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ּהוא ָהֱאלִהים '  ַאּתָ
יהַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְס', ְוגֹו ָלא ּבֵ ּכְ ה ָהְרֵאָת, ּּתַ ד ָנְפקו . ַמאי ָהְרֵאָת, ַאּתָ ֶּאָלא ּכַ ּ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ לום, ִיׂשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ָּלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ָגלוָתא ְּדֻכְלהו ֲהוֹו ַפְלֵחי פוְלָחָנא נוְכָרָאה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֲהָוה ְּוַאְנׁשו, ּ ל ִעּקָ ּ ּכָ ּ ּ

ַקְדִמיָתא הו ּבְ ָבִטין ֵמֲאבוהֹון ַיֲעֹקב, ּּבְ ֵריַסר ׁשְ ל ִאיּנון ּתְ ְּדָיִריתו ּכָ ּ ּ ּ.  
ה ָעְלָמא, ְוַכד ָאָתא ֹמׁשֶ ּאֹוִליף לֹון ְדִאית ֱאלֹוַה ִעָלָאה ּבְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְלָבַתר . ּ
ל ִאיּנון ִנּסִ ָּחמו ּכָ ּין וְגבוָרן ְדַעל ַיָמאּ ּ ִמְצַרִים, ּ ין וְגבוָרן ְדָעַבד ְלהו ּבְ ְּוָכל ִנּסִ ּ ּ ְלָבַתר . ּ
בוָרן ָמה ּגְ ָּחמו ּכַ ָמָנא וְבַמָיא ְוִאְתְיִהיַבת לֹון אֹוַרְייָתא, ּ א , ּּבְ ְּואֹוִליפו ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַּעד ְדָמֵטי ְלִעָדָנא ָדא, ְ ּ ּ.  
הָאַמר לֹון ֹמ א ִאְצְטִריְכָנא ְלֵמיַלף ְלכו, ׁשֶ ּתָ ָמה ְדַיְלִפין ְלַרְבָיא, ַּעד ַהׁשְ ּּכְ מכאן (. ּ

ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת)ולהלאה ָלא , ְואֹוִליַפת ַעד ָהָכא, ּ ְוָדא הוא ַאּתָ ּכְ ָּלַדַעת ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ
ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּוְלֵמיַעל ּבְ ּ י ְיָי. ּוַמאי ִאיִהי. ּ   .ּ הוא ָהֱאלִהי ם'ּכִ

יָמא ִמָלה ְזִעיָרא ִהיא ְלִמְנַדע ִּאי ּתֵ י , ּ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּכִ ִתיב ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ָָהא ּכְ ּ
ַחת ֵאין עֹוד' ְיָי ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ׁשָ ל ָרָזא . ּהוא ָהֱאֹלִהים ּבַ ְלָיא ּכָ ָהָכא ּתַ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ְּלִמְנַדע ְסִתימו , ָּרָזא ְדָכל ָרִזין, ּע ִמּגֹו ָדאְּלִמְנַד, ּ ּ ְדָכל )'א רזא דכלוכו''נ(ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]22דף [ -ּ

ם ָמֵלא''ְיהֹוָ, ְסִתיִמין ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת. ְּוֹכָלא ַחד, ּה ֱאלִהים ׁשֵ ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין , ַאּתָ
ְּלִאיּנון ַיְדֵעי ִמִדין ּ.  

ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ִאין ִאיּנון ּכָ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתאּ ִריך הוא . ְּדֵלי ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּוְבִגין ְדַכד ּבָ ּ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא, ָעְלָמא ה ּבְ ל ּבָ ּכַ ֵרי ָעְלָמא, ּוָבָרא ָעְלָמא, ִּאְסּתָ ָמה , ּוְבאֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ ְקֵרי ָאמֹון ,  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון)משלי ט(, ִּדְכּתִ ֶּאָלא אוָמןַאל ּתִ ּ.  

ד ְפַלְטִרין. ִאין. ְּוִכי אֹוַרְייָתא אוָמָנא ֲהָוה א ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ִוי , ְּלַמְלּכָ ִּאי ָלא ׁשַ
יה אוָמָנא ְּלַגּבֵ ד ְפַלְטִרין, ּ יָון ִדְפַלְטִרין ִאְתָעִבידו. ָּלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּּכֵ ָלא ָסִליק , ּ

ָמא א, ׁשְ ֶּאָלא ְדַמְלּכָ ִּאֵלין ְפ. ּ אּ ִאיּנון ְפַלְטִרין , ַּלְטִרין ְדָעַבד ַמְלּכָ ִוי ּבְ א ׁשַ ַּמְלּכָ ּ ּ
ָבה   .ַמֲחׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ֵעי ְלִמְבֵרי ָעְלָמא, ָ אוָמָנא, ּבָ ל ּבְ ּכַ ב , ִּאְסּתָ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדאוָמָנא ֲעַבד ְפַלְטִרין ּ א, ּ ָמא ֶאָלא ְדַמְלּכָ ָּלא ָסִליק ׁשְ ִּאֵלין ְפ, ּ אּ , ַּלְטִרין ַדֲעַבד ַמְלּכָ

ָנה ְפַלְטִרין א ּבָ ַּוַדאי ַמְלּכָ ַחת ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון. ּ א , אֹוַרְייָתא צוֹוַ ָרא קוְדׁשָ י ּבָ ּּבִ
ִריך הוא ָעְלָמא ּּבְ ֵרי ָעְלָמא)א לא אתברי''ס( )א אלא עד''נ(ְּדַעד , ְ ַּאְקִדיַמת ,  ִאְתּבְ

ֵרין ַאְלֵפי  ִנין ְלָעְלָמאאֹוַרְייָתא ּתְ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא, ׁשְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ְּ ,
אֹוַרְייָתא ה ּבְ ל ּבָ ּכָ ָכל ִמָלה וִמָלה, ֲּהָוה ִמְסּתַ ּּבְ ְּוָעִביד ָלֳקְבָלה אוָמנוָתא ְדָעְלָמא, ּּ ּ ּ ּ .

ִגין ְדָכל ִמִלין ְועֹוָבִדין ְדָכל ָעְלִמין ּּבְ אֹוַרְייָתא ִאיּנו, ּּ ִריך הוא . ןּּבְ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ל ּבָ ּכַ   .ּוָבָרא ָעְלָמא, ֲּהָוה ִמְסּתָ
ָרא ָעְלָמא ִריך הוא, ָּלאו ְדאֹוַרְייָתא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ לוָתא ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ

ָרא ָעְלָמא ִריך הוא ִאיהו אוָמָנא. ּבָ א ּבְ ַכח ְדקוְדׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ יה , ְּ ְּואֹוַרְייָתא ָלֳקְבֵליה וְלַגּבֵ ּ ּ
ֱאַמר ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון, ּאוָמָנא ּנֶ ִתיב, ׁשֶ הֹוִאיל , ֶּאָלא ֶאְצלֹו, ָוֶאְהֶיה ָאמֹון ָלא ּכְ

ה ל ּבָ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ   .ֶּאְצלֹו ֲהָוה אוָמָנא, ְּ
יָמא ַמאן ָיִכיל ְלֶמהֵוי אוָמָנא ְל יהְּוִאי ּתֵ ִריך הוא . ַּגּבֵ א ּבְ לוָתא ְדקוְדׁשָ ּכְ ֶּאָלא ִאְסּתַ ּ ּ ְּ ּ

ַגְווָנא ָדא בגוונא דא . 'א אתעביד בלא עמל ויגיעה דכתיב בדבר יי שמים נעשו וגו''ד(, ּּבְ

אֹוַרְייָתא)באסתכלותא דיליה היא אומנא ה,  ּבְ ִתיב ּבָ ָרא )בראשית א(, ּּכְ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ
ַמִי ַהאי ִמָלה, ם ְוֵאת ָהָאֶרץֱאלִהים ֵאת ַהּשָׁ ל ּבְ ּכַ ַמִים, ִּאְסּתָ אֹוַרְייָתא . ּוָבָרא ֶאת ַהּשָׁ ּבְ

ה ִתיב ּבָ ַהאי ִמָלה, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור, ּּכְ ל ּבְ ּכַ ָכל . ּוָבָרא ֶאת ָהאֹור, ִּאְסּתָ ְוֵכן ּבְ
אֹוַרְייָתא ה ּבְ יב ּבָ ִּמָלה וִמָלה ִדְכּתִ ּ ּּ ל קו, ּ ּכַ ִריך הואִּאְסּתָ א ּבְ ְּדׁשָ , ְּוָעִביד ַהִהיא ִמָלה, ְ
ִתיב ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ֵרי. ְּוַעל ָדא ּכְ ל ָעְלָמא ִאְתּבְ ַגְווָנא ָדא ּכָ   .ּּכְ

  ב''א ע''דף קס
ֵרי ָעְלָמא יָון ְדִאְתּבְ ל ִמָלה וִמָלה ָלא ֲהָוה ִמְתַקֵיים, ּּכֵ ּּכָ ּ ְרעוָתא , ּּ ַּעד ְדָסִליק ּבִ ּ

אֹוַרְייָתא, י ָאָדםְלִמְבֵר ַדל ּבְ ּתָ ִּדיֱהֵוי ִמׁשְ ּוְבִגיָנה ִאְתְקָיים ָעְלָמא, ּ ּ א . ּ ּתָ א ''דף קס(ַהּשְׁ
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אֹוַרְייָתא) ב''ע ה ּבְ ל ּבָ ּכַ ל ַמאן ְדִאְסּתָ ּּכָ ה, ּ ַדל ּבָ ּתָ ְּוִאׁשְ ְבָיכֹול, ּ ל , ּכִ ּהוא ְמַקֵיים ּכָ ּ
ל . ָעְלָמא ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ אֹוַרְייָתאְּ ה . ּוָבָרא ָעְלָמא, ּבְ ל ּבָ ּכֵ ר ָנׁש ִמְסּתַ ּּבַ

אֹוַרְייָתא וְמַקֵיים ָעְלָמא ַכח ְדעֹוָבָדא ְוִקיוָמא ְדָכל ָעְלָמא. ּּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ . אֹוַרְייָתא ִאיִהי, ּּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ָאה ִאיהו ּבַ ך ַזּכָ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ְּדָהא ִאיהו ְמ, ְ   .ַּקֵיים ָעְלָמאּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]24דף [ -ּ

 ] בשנה152יום [סדר הלימוד ליום ד אדר 
ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָאָדם א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ֲעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ָּקִאים ָקֵמיה , ְּ

ִדיוְקִניה ְוִקיוֵמיה ּּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָמה ְדִאיהו ּבְ ּּכְ ֵני ָעְלָמא. ּ ל ִאיּנון ּבְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ  ַעד ָלא ,ּ
ַהאי ָעְלָמא ַהאי , ֵּייתון ּבְ ַגְווָנא ְדַקְייִמין ּבְ ִקיוַמְייהו וְבִתקוַנְייהו ּכְ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִדיוְקַנְייהו, ָעְלָמא ן ּבְ ׁשָ ָמִתין ְדָעְלָמא ִמְתַלּבְ ל ִנׁשְ ן ּכָ ַחד אֹוָצר ְדַתּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  
א  ֲעָתא ִדְזִמיִנין ְלַנְחּתָ ּוְבׁשַ ַהאי ָעְלָמאּ ִריך הוא ְלַחד ְמָמָנא, ּבְ א ּבְ ָּקֵרי קוְדׁשָ ִּדי , ְּ

א ְלַהאי ָעְלָמא ָמִתין ִדְזִמיִנין ְלַנְחּתָ ל ִנׁשְ ְרׁשוֵתיה ּכָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּמּנֵ ּ ּ ּ ְוָאַמר , ְּ
ִּזיל ַאְייֵתי ִלי רוַח ְפלֹוִני, ֵּליה ֲעָתא ַאְתָיא ַהִהיא ִנ. ּ ַהִהיא ׁשַ ְמָתאּבְ א , ׁשְ ׁשָ ִמְתַלּבְ

ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ּּבְ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּוַההוא ְמָמָנא ַאְחֵזי ָלה ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּ.  
ִריך הוא ָאַמר ָלה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יחֹות ְלַהאי ָעְלָמא, ְּואֹוֵמי ָלה, ְּ ַדל , ְּדַכד ּתֵ ּתָ ְּדִתׁשְ

אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ֵליה ּּבְ ּוְלִמְנַדע, ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּ ּ ּבְ ַהאי ָעְלָמא. ּ ְּדָכל ַמאן ְדֲהֵוי ּבְ ּ ,
ַדל ְלִמְנַדע ֵליה ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ֵרי, ּ א . ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ך ִאְתָחֵזי ָקֵמי ַמְלּכָ ִגין ּכָ ְּבְ

א ַהאי ָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ִריך, ְּלִמְנַדע ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְדָלא ּבֵ ּתַ ְוְלִאׁשְ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ הואּ ּבְ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִּאְתֲחִזיַאת ַעל ְיָדא ְדַההוא ,  ַאּתָ ּ
ִריך הוא, ְמָמָנא א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ְּ ָלא ּבְ ּכְ ָּלַדַעת ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ָרָזא , ּ ּבְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ָרָזא ְד, ּ ַהאי ָעְלָמא. אֹוַרְייָתאּּבְ ַדל , ְּוָכל ַמאן ְדֲהָוה ּבְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ
אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ֵליה ּּבְ ֵרי, ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ א , ּ ִגין ָדא ַאְייֵתי ֵליה קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ְלַבר ָנׁש ּבְ ּּבְ ְ.  
י ְיָי ָלָלא ְדָכל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאָּד. ּהוא ָהֱאלִהים' ָלַדַעת ּכִ ּא ִאיהו ּכְ ּ ּ  )א כללא''נ(, ּ
א, ְּדָכל אֹוַרְייָתא ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ָלָלא ְדָכל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוָרָזא ָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ,

ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא. ּ ּבִ, ּּכְ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ ּ בּ ְּוָדא ִאיהו , ְכּתָ
ַעל ֶפה ּבְ ָּרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ ָלָלא ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּּכְ ּ ם , ּ ִגין ְדִאיהו ׁשֵ ּּבְ ּ

ְּדִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּמֵלא ּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ מֹו ֶאָחד' ה. ּ ַמע ' ְיָי, ֶּאָחד וׁשְ ֶאָחד ׁשְ
ָרֵאל ְיָי ָּדא ִאיהו ִיחוָדא ַחד. ֶאָחד' ְיָיֱּאֹלֵהינו ' ִיׂשְ ּ מֹו ֶאָחד. ּ בֹוד , ּוׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ּ

ֵמיה ַחד, ַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָּהא ִיחוָדא ַאֲחָרא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ '  ְיָי)מלכים א יח(ְּוָרָזא ָדא . ּ
ִתיב, ּהוא ָהֱאלִהים ִיחוָדא ֲחָדא, ָּדא ּכְ ד ִאיּנון ּבְ ּּכַ ּ.  
יָמ יב, ִאי ָהִכי, אְוִאי ּתֵ ַגְווָנא ִדְכּתִ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)ד''זכריה י(, ּּכְ ָּלאו ִאיהו , ֶּאָחד וׁשְ

ִתיב , ּהוא ָהֱאֹלִהים' ְיָי מֹו הוא ֶאָחד'  ְיָי)הוא ושמו אחד' א יי''נ(ְּדִאי ּכְ ֶּאָחד וׁשְ ֲהָוה , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]25דף [ -ּ

ִתיב. ֲאֵמיָנא ָהִכי מֹו , ֶאָחד' ֶּאָלא ְיָי, ֲאָבל ָלא ּכְ ַגְווָנא , ֶאָחדּוׁשְ ְְוִאְצְטִריך ְלֵמיַמר ּכְ

מֹו ֶאָחד' ְּוִאְתַחֵזי ְיָי, ָּהֱאֹלִהים הוא, ּהוא' ָּדא ְיָי   .ֶּאָחד וׁשְ
ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ָמָהן ִאֵלין, ּ ֵרין ׁשְ ְּדַכד ִמְתַייֲחָדן ּתְ ּ ִיחוָדא ַחד, ּ ָּדא ּבְ ִיחוָדא , ּ ְּוָדא ּבְ

ָמָהן ִא, ַחד ֵרין ׁשְ ֵדין ּתְ ֵּלין ִאְתָעִבידו ַחדּכְ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ָמא , ּ ַּוֲהִוי ּכָֹלא ׁשְ
ִלים ִיחוָדא ֲחָדא, ׁשְ ָדא, ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּוְבֵכן ְיָי, ּּבְ ִליל ּכָֹלא ָדא ּבְ ֵדין ִאְתּכְ ְּדָהא ּכְ ּּ ,

ל ַחד. ְלֶמֱהֵוי ַחד ְּוַעד ְדִאְתַיֲחדו ּכָ ְלחֹודֹוי, ּ ִלילו ָדא , ְלחֹודֹויְוָדא ּבִ, ָּדא ּבִ ָּלא ִאְתּכְ ּ
ָדא   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּבְ

ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ָהִכי ִאיהו ַוַדאי ּּכְ ּ ב, ּ ְכּתָ ּבִ ְּוִאיהו , ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ ב. ּּתֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ יב ְיָי, ּתֹוָרה ׁשֶ ָּדא ִאיהו ִדְכּתִ ּ ַעל ֶפהּתֹוָרה. 'ּ ָּדא הוא , ּ ְדּבְ ּ
יב ָהֱאלִהים א. ִּדְכּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ִאְקֵרי ָהִכי ּתֹוָרה , ּ

ַעל ֶפה ְכָתב ְותֹוָרה ְדּבְ ּבִ ָלל, ּׁשֶ ָלל ִאְצְטִריך ִלְפָרט. ְּוָדא ְפָרט, ָּדא ּכְ ּוְפָרט , ְּכְ
ָלל ָדאְוִאְת, ְִאְצְטִריך ִלּכְ ַּייֲחדו ָדא ּבְ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ

  א''ב ע''דף קס
א, ְּוַעל ָדא ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ּכְ ּּכְ ּ ּ ָמא ָדא ְלֵעיָלא, ּ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

א ָמא ָדא ְלַתּתָ ּוׁשְ ָּדא ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ְּוַעל ָדא , ְּוָדא ָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ
ִתיב י ְיָי, ּכְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ָלָלא . ָהֱאֹלִהים) א''ב ע''דף קס(ּהוא ' ַאּתָ ָּדא ִאיהו ּכְ ּ
ְּדֹכָלא ַהאי ָעְלָמא, ּ ר ָנׁש ְלִמְנַדע ּבְ ְּוָדא ִאְצְטִריך ּבַ ְ.  

יָמא ְכָלָלא ָדא, ְוִאי ּתֵ ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָאן ִאיּנון ָהָכא ּבִ ּ ּ ּ ָדא ִאיהו ָזכֹורֶּאָלא. ּ ּ ,
מֹור ִליָלן, ְּוָדא ִאיהו ׁשָ ָהֵני ּכְ ְּוָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ מֹור, ּ ָרָזא ְדָזכֹור וְבָרָזא ְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ,

ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד ּ.  
י יֹוִסי ְוָאַמר ָּהא ְדָתֵניָנן ִדְצלֹוָתא ְדַעְרִבית חֹוָבה, ָּפַתח ַרּבִ ּ , ּחֹוָבה ִאיִהי ַוַדאי, ּ

ַמע ְדַעְרִבית חֹוָבהּבְ ִּגין ִדְקִריַאת ׁשְ ֵליְלָיא, ּ ִריך הוא ִאְתָיַחד ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָמה , ְּ ּכְ
יָמָמא יָמָמא, ְּדִאְתָיַחד ּבִ ִליל ּבִ ּוִמַדת ֵליְלָיא ִאְתּכְ ֵליְלָיא, ּ ִליל ּבְ ּוִמַדת ְיָמָמא ִאְתּכְ ּ ,

ּוַמאן ְדָאַמר ְר. ְּוִאְתָעִביד ִיחוָדא ֲחָדא ֵליְלָיא , ּׁשותּ ֵלי ּבְ ִגין ֵאמוִרין וְפָדִרין ְדִמְתֲאּכְ ּּבְ ּ ּ
  . ְוָהא אֹוִקיְמָנא)א''ל ע''ק(

ִתיב  ך ְוגֹו'  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי)דברים ו(ּכְ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ֱָאֹלֶהיך ּבְ ָ ַהאי ְקָרא ', ָּ
ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּאֹוִקיְמָנא ֵליה ּ ֲאָלאֲאָבל ִאית ְל. ּ ַמע , ׁשָ ַהאי ִיחוָדא ִדׁשְ ִּאי ּבְ ּ

ָרֵאל ִליל ּכָֹלא, ִיׂשְ ָמאָלא, ִּאְתּכְ  )דברים יא( ְלָבַתר ְוָאַהְבּתָ )כתיב(ֲאַמאי , ְּיִמיָנא וׂשְ
מֹוַע ִלילו, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ִיחוָדא ִאְתּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ְכָלל. ּ ְפַרט, ֲאָבל ָהָתם ּבִ ְוָהִכי , ְוָהָכא ּבִ

  .ְִאְצְטִריך
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]26דף [ -ּ

יה ַעְרָנא ּבֵ ּוְבָרָזא ְדִיחוָדא ָדא ִאּתְ ּ ּ ּ א, ּ ַגְווָנא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ִּיחוָדא ָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּּ ,
ּוְתִפִלין ִדְדרֹוָעא א ד. ּּ ְתִפִלין ְדִריׁשָ ָיין' ּּבִ ָּפְרׁשִ ַמר, ּ ָמָהן ִאיּנון, ְוָהא ִאּתְ ַלת ׁשְ . ְּוָהָכא ּתְ

א ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ָיין' ד, ָּהָתם ּבִ ָּפְרׁשִ ְלחֹודֹוי, ּ ל ַחד ְוַחד ּבִ ָמָהן, ּכָ ַלת ׁשְ ין , ְוָהָכא ּתְ ַמה ּבֵ
  .ַהאי ְלַהאי

ֶּאָלא ִאיּנון ד ָיין' ּ ָּפְרׁשִ הו, ּ ֲערו ּבְ ָּהא ִאּתְ ְּנקוָדה ַקְדָמָאה ִעָלָאה, ַחד, ּ ָרָזא , ְוַחד. ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ָמאָלא, ְוַחד. ְיִמיָנא, ְוַחד. ּ אִא. ׂשְ ֵּלין ָרָזא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּּ , ְוָהָכא. ּ

ָרָזא ְדִיחוָדא ָדא ּּבְ ּ ָמָהן, ּ ַלת ׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ד, ּתְ ְּוִאיּנון ּכְ ּ יֹות' ּ ָּפָרׁשִ  )א''ע' ט(' ְיָי. ּ
ָּדא ְנקוָדה ִעָלָאה, ַקְדָמָאה ּ יָתא ְדֹכָלא, ּ ִּראׁשִ ֱּאלֵהינו ָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּ ' ְיָי. ּ
ְתָרָאה ֲחָדא, ּבַ ָמאָלא ּכַ ָלָלא ִדיִמיָנא וׂשְ ּּכְ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ִפִלין , ּבִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּּ
א ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ַקְדָמָאה, ְּדִריׁשָ ּ.  

ִפִלין ִדְדרֹוָעא ּּתְ ֲחָדא, ּ ָלָלא ְדָכל ָהֵני ּכַ בֹוד ַמְלכותֹו, ּּכְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּבָ ּ ְּ 
א. ְלעֹוָלם ָוֶעד ִפִלין ְדֵריׁשָ ָלָלא ְדִאיּנון ּתְ ָּהָכא ּכְ ּ ִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּּ ִלילו ּגֹו ּתְ ְּדִאְתּכְ ּ ּּ.  
רוך)ב''ה ע''קל(, ְּוָרָזא ָדא ְ ּבָ ָּדא ָרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה: ּ ּ ּ רוך, ּ ְְדִאיהו ּבָ ּ ּ ְרָכאן , ּ ְּדָכל ּבִ
ן ּמָ יָמא ָע. ַנְבִעין ִמּתַ רוךְוִאי ּתֵ ְְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ּבָ ּ ְּדָהא ְנקוָדה ִעָלָאה , ָלאו ָהִכי. ּ ּ ּ

ִּאיהו ְדַכר א, ּ ָּעְלָמא ְדָאֵתי נוְקּבָ ָרָכה. ּ רוך ְוִאיִהי ּבְ ְִאיהו ּבָ ּ רוך ְדָכר. ּ ּּבָ א. ְּ ָרָכה נוְקּבָ . ּּבְ
רוך ִאיהו ְנקוָדה ִעָלָאה ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ּ ם)א''ע' ר(, ְּ ם , ָּמא ְדָאֵתיָּדא ָעְל:  ׁשֵ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ

דֹול ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּגָ דֹול)יהושע ז(ּכְ ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָ וַמה ּתַ בֹוד. ּ בֹוד ִעָלָאה: ּכְ ָּדא ּכָ ּ ,
ָמאָלא ְּדִאיהו ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ.  

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ַהאי ּתְ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ְּדִאיהו ַמְלכותֹו, ּּ ּ ַגֵויהְּוָנִטיל ּכָֹל, ּ ּא ּבְ ּוְבַהאי , ּ
ְלהו יה ָעְלִמין ּכֻ ִליָלן ּבֵ ּכְ ַּמְלכותֹו ִאּתְ ּ ּוְלַסְפָקא לֹון, ְלֵמיַזן לֹון, ּּ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו , ּ ּּבְ ּ

  .ְּוַעל ָדא ְלעֹוָלם ָוֶעד
א ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ִדְתִפִלין ְדִריׁשָ ּ ּ ּוְתִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּּ ּוְכַגְווָנא ְדָר, ּּ ָּזא ְדִיחוָדא ּ ּ

ִּדְתִפִלין ָּהִכי ִאיהו ִיחוָדא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ִריָרא ְדִמָלה, ּ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ְּוָהא ָסַדְרָנא ִיחוָדא ָדא . ּ ּ
א ָּקֵמי ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ד, ְוָאַמר ִלי, ּ ְווִנין ִאְתָסַדר ִיחוָדא' ְּדָהא ּבְ ִריָרא , ּּגַ ְוָדא ּבְ

ְלהו ִּמּכֻ ְּוֻכְלהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ַוַדאיְּוָהִכי ִאיהו, ּ ּ ּ ֲּאָבל ִסדוָרא ִדְתִפִלין, ּ ּ ּ ָּדא ִאיהו , ּ ּ
ִּיחוָדא ִעָלָאה ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּכְ

ָלל ֹאַרח ּכְ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָמאָלא ּבְ ִלילו ְיִמיָנא וׂשְ ּוִמּגֹו ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ְִאְצְטִריך , ּ

ֹאַרח ִיחוָדא, ֹּאַרח ְפָרטְּלָבַתר ְלַאָפָקא לֹון ּבְ ְקָרא ַקְדָמָאה , ֲּאָבל ָלאו ּבְ ְּדָהא ִיחוָדא ּבִ ּ
א''ְלֶמהֵוי ְידֹוָ, ִּאיהו ְתִפִלין ְדֵריׁשָ ְתִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּד ֶאָחד ּבִ מֹו ֶאָחד ּבִ ּוׁשְ ַּוֲהֵוי ּכָֹלא , ּ
ְכָלָלא ֵמֵרי. ַחד יָון ְדִיחוָדא ָדא ִאְתָסַדר ּכָֹלא ּבִ ּּכֵ ּ ּ א ִדְנקוָדה ִעָלָאהּ ּׁשָ ּ א דאיהו ''ס(, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]27דף [ -ּ

א )ראשיתא דכלא , ּ ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה)א מרזא''ס(ְ ִאְצְטִריך ְלָבַתר ְלַאְתֲעָרא ֵמִריׁשָ
א ְדֹכָלא ְּדִאיהו ִריׁשָ ּ ּ ּ.  

  ב''ב ע''דף קס
יָתא ִדיִמיָנא ְּוָאַהְבּתָ ָדא ֵראׁשִ ִריך הוא ּבִ, ּ א ּבְ ְּלִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּרִחימו ְּ

קוָתא ִדיֵליה ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ַער ,  ְיִמיָנא)א רחימו דאתער ימינא''נ(. ּ ְּדִאיהו ִאּתְ ּ
ִריך הוא. ְּרִחימו א ּבְ ַּמאן ְדָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ יה, ְּ ַער ְיִמיָנא ִדיֵליה ְלַגּבֵ ִּאיהו ִאּתְ ּ ּ ּ .

ל ֵליה  ּוְמַקּבָ ְרִחי) ב''ב ע''דף קס(ּ ְרעוָתא. ּמוּבִ ְלָיין ֶאָלא ּבִ ל ִמִלין ְדָעְלָמא ָלא ּתַ ּּכָ ּּ ּרוַח , ּ
יך רוַח ְוַאְייֵתי רוַח ְוִסיָמָנך ָדא  ַּאְמׁשִ ּ ְּ ָמתֹו )איוב לה(ְ ים ֵאָליו ִלּבֹו רוחֹו ְוִנׁשְ ּ ִאם ָיׁשִ

  .ֵאָליו ֶיֱאסֹוף
ִריך הו א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ְרִחימו ְלַגּבֵ ד ַאְתַער ּבַ ּּכַ ּ ִּאְתֲערוָתא ִדיִמיָנא ָלא , אְּ ּ

ַער ְווִנין, ִאּתְ ְתַלת ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא ּבִ ָכל ְלָבְבך)דברים ו(, ּכְ ך. ָ ּבְ ָוְבָכל ַנְפׁשְ ּ .
ָוְבָכל ְמֹאֶדך ְווִנין ָהָכא. ּ ַלת ּגַ יָמא אֹו ַהאי אֹו ַהאי. ָהא ּתְ ִתיב אֹו , ְּדָלא ּתֵ ְּדָהא ָלא ּכְ
ָכל ְלָבְבך ך, ָּבְ ָכל ַנְפׁשְ ָכל ְמֹאֶדך, ָאֹו ּבְ ְלהו ִאְצְטִריך. ָאֹו ּבְ ְֶאָלא ּכֻ ּ ּ א , ּ א ְוַנְפׁשָ ִלּבָ

יה. ּוָממֹוָנא ַער ְיִמיֵניה ְלַגּבֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ּ יט ֵליה ָלֳקְבֵליה, ְּ ּוָפׁשִ ּ ּ ,
ָלא ֵליה ּוְמַקּבְ ּ.  

ִתיב ב ִליִמיִני' ְיָי ְנֻאם )תהלים קי(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָהא , ְּוָרָזא ְדַהאי ְקָרא. ַלאֹדִני ׁשֵ
יה ַעְרָנא ּבֵ א ִדיֵליה ָקָאַמר, ִּאּתְ א ַעל ַדְרּגָ ְּדָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ יִמיָנא, ּ ר ּבִ ד ִאְתָקּשָׁ ֵליָסר . ּכַ ּתְ

יִמיָנא ִּפּקוִדין ָהָכא ּבִ ָכל ְלָבְב. ָהא ֲחָדא, ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי, ּ ֵרין, ָךּבְ ּוְבָכל . ּתְ
ך ָוְבָכל ְמֹאֶדך. 'ג, ַָנְפׁשְ ע, ּ ם ְלָבֶניך. ַאְרּבַ ְנּתָ ּנַ א, ְָוׁשִ ם. ֲחִמּשָׁ ְרּתָ ּבָ יָתא, ְוִדּבַ . ָהא ׁשִ

ֵביֶתך ך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָּבְ ְבָעה, ָ ך ַבֶדֶרך. ָהא ׁשִ ְוְבֶלְכּתְ ָ ַמְנָיא, ּ ך. ּתְ ְכּבְ ָוְבׁשָ ָעה, ּ ׁשְ . ָהא ּתִ
ָוְבקוֶמך ּ ָרהָהא, ּ ם ְלאֹות ַעל ָיֶדך.  ֲעׂשָ ְרּתָ ָוְקׁשַ ין ֵעיֶניך. ָהא ַחד ָסר, ּ ְָוָהיו ְלֹטָטֹפת ּבֵ ּ ,

ֵריָסר ָעֶריך. ָהא ּתְ יֶתך וִבׁשְ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָוְכַתְבּתָ ָּ ּ ֵליָסר, ּ   .ָהא ּתְ
ֵליָסר ִפּקוִדין ִאֵלין ּּתְ ּ יִמיָנא, ּ ְלָיין ּבִ יִמ, ּתַ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ , ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, יָנאּוׂשְ

ָמאָלא ִאְתַער ּוְבָכל ִזְמָנא ִדׂשְ א, ּ ֵריׁשָ יה ּבְ אֵרי ּבֵ ּוְבִגין ָדא. ְּיִמיָנא ׁשָ , ִּאם ִיְזּכון, ּ
יִמיָנא ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ָמאָלא, ְוִאי ָלאו. ׂשְ ׂשְ ִליל ּבִ ָמאָלא, ְיִמיָנא ִאְתּכְ ְלָטא ׂשְ . ְוׁשַ

אִאם ּבְ, ְּוִסיָמָנא ָדא גֹון , ֵריׁשָ ְלכו)ויקרא כו(ּכְ חוקֹוַתי ּתֵ ּ ִאם ּבְ ָמאָלא , ּוְבָכל ֲאָתר. ּ ׂשְ
ָרָזא ִדיִמיָנא ְרִחימו ּבְ ַער ּבִ ִּאּתְ ף ִדיֵניה, ּ ּקַ ּוְלָבַתר ִאְתּתָ ּ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ ְְוַכך ִאְצְטִריך . ּ ְ

ָכל ֲאָתר ָערו ַחְבַרָייא, ּבְ ְּוָהא ִאּתְ ָהֵני ִמִל, ּ ֵקיה. יןּּבְ י ִחָייא וְנׁשָ ָּאָתא ַרּבִ ּ ּ.  
ר ְיִריעֹות ְוגֹו)שמותכו(ָּפַתח ְוָאַמר  ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ט ''קל(ָהא ָהָכא ָרָזא ',  ְוֶאת ַהּמִ

ּ ְדִיחוָדא)ב''ע ין ִאיהו, ּ ה ַדְרּגִ ּמָ ָנא ִמּכַ ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ְּדָהא ּתִ ּ ּ ּ ׁשְ, ּ יה ְוָהָיה ַהּמִ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ן ּ ּכָ
ְייִפין ְדגוָפא. ֶאָחד ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָכל ׁשַ ּ ְלהו ָרָזא ְדגוָפא ַחד, ּ ּּכֻ ּ ּ ָמה . ּ יה ּכַ ַבר ָנׁש ִאית ּבֵ ּּבְ
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ִאין ְייִפין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאֵלין ְפִניָמִאין ְלגֹו, ּׁשַ ְלָיא ְלַבר, ּ ִאְתּגַ ְּוִאֵלין ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון , ּ ּ ּ
ר ָנׁש ַחדְוִאְקֵר, ּּגוָפא ֲחָדא ִחּבוָרא ֲחָדא, י ּבַ ָנא. ּּבְ ּכְ ְייִפין , ּאוף ָהִכי ַמׁשְ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ֲחָדא, ּ רו ּכָֹלא ּכַ ְּוַכד ִאְתַחּבְ ן ֶאָחד, ּ ּכָ ׁשְ ִתיב ְוָהָיה ַהּמִ ֵדין ּכְ א ''נ(. ּכְ

  )כגוונא דאדם
ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְייִפין ְוֵאָב, ּ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ִריןּּכָֹלא ׁשַ ּּבְ ַחד. ּ ְלהו ּכְ ִרין ּכֻ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ,

ְלהו ַסְלָקן ְלָרָזא ַחד ֵדין ּכֻ ּּכְ ָנא. ּ ּכְ ְייִפין, ָּרָזא ְדַמׁשְ ְּדִאיהו ֵאָבִרין ְוׁשַ ְלהו ַסְלִקין , ּ ּּכֻ ּּ
ַגְווָנא ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּלָרָזא ְדָאָדם ּּכְ ְּדָהא ִפּקוֵדי א, ּ ָרָזא ְדָאָדם, ֹוַרְייָתאּּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,
א ְּדַכר ְונוְקּבָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ַּמאן ְדָגַרע ֲאִפילו . ָּרָזא ְדָאָדם, ִּאיּנון ַחד, ְּדַכד ִמְתַחּבְ ּּ

ִּפּקוָדא ֲחָדא ְדאֹוַרְייָתא ּ ַרע ִדיוְקָנא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִאלו ּגָ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ְייִפין ְו, ּ ְלהו ׁשַ ְּדָהא ּכֻ ֵאָבִרין ּּ
ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּּבְ ּ ָרָזא ְדִיחוָדא, ּ ך ּכָֹלא ַסְלָקא ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ּּ ּ ָרֵאל ִאיּנון ּגֹוי , ְּוַעל ָדא. ְ ִּיׂשְ

יב, ֶאָחד ם)יחזקאל לה(, ִּדְכּתִ ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ  )שמואל ב ז(ּוְכִתיב .  ְוַאּתֵ
ָרֵאל ְוגֹו ִיׂשְ ך ּכְ   .'ִָמי ְכַעּמְ

י ֶאְלָעָזר ִכיַח ָקֵמיה ְדַרּבִ י ִיְצָחק ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ ִריך , ָּאַמר ֵליה, ּ א ּבְ ְַוַדאי ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ְּדַבר ָנׁש ָרִחים ֵליה, ּהוא א, ּ ַער ֶאָלא ִמִלּבָ ָּלא ִאּתְ א ִאיהו ִאְתָערוָתא , ּ ִגין ְדִלּבָ ּּבְ ּ ּ

יה ְרִחימו ָעָרא ְלַגּבֵ ְּלִאּתְ ָכל ְלָבְבך,  ִאי ָהִכי)א לבא בעיורחמנ(, ּ ִתיב ּבְ ּוְלָבַתר , ֲָאַמאי ּכְ
ך ָוְבָכל ַנְפׁשְ ְווִנין ִאיּנון. ּ ַמע ִדְתֵרין ּגַ ְּדַמׁשְ ּ א, ּ א, ַחד ִלּבָ א הוא , ְוַחד ַנְפׁשָ ִּאי ִלּבָ

ָרא א, ִעּקָ ֵעי ַנְפׁשָ ֵרין ִאיּנו, ָּאַמר ֵליה. ַמאי ּבָ א ּתְ א ְוַנְפׁשָ ַּוַדאי ִלּבָ . ְוִאְתַאֲחָדן ְלָחד, ןּ
א וָממֹוָנא א ְוַנְפׁשָ ְּדָהא ִלּבָ ָדא, ּ ְלהו ִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ּּכֻ ּ ָרא ִויסֹוָדא , ּ א ִאיהו ִעּקָ ְּוִלּבָ

ְּדֹכָלא ּ.  

  א''ג ע''דף קס
ָכל ְלָבְבך ַמר ּבְ ְָוָהא ְדִאּתְ ן ִאיהו, ּ ְתֵרין ִליּבָ ֵרין ִיְצִרין, ּּבִ ְּדִאיְנהו ּתְ א ַחד ִיְצָר, ּ

א, ָטָבא יׁשָ ל ַחד ְוַחד ִאְקֵרי ֵלב, ְוַחד ִיְצָרא ּבִ ּוְתֵרין ִאֵלין ּכָ ִאְקֵרי ) א''ג ע''דף קס(ָּדא , ּ
ך ִאיהו ְלָבְבך. ְוָדא ִאְקֵרי ֵלב ָרע, ֵלב טֹוב ָוְבִגין ּכַ ְּ ֵרין, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ֵּיֶצר ַהטֹוב ְוֵיֶצר , ּ

  .ָהָרע
ך ָוְבָכל ַנְפׁשְ ך , ּ ָוְבַנְפׁשְ ֵעי ֵליהּ ך, ִּמּבָ ַָמאי וְבָכל ַנְפׁשְ ָכל ֲאַמאי, ּ ֶּאָלא . ַהאי ּבְ

ך, ה''ח ונשמ''ש ורו''ְלַאְכְלָלא נפ ָָדא ִאיהו וְבָכל ַנְפׁשְ ּ ּ ָכל ַמה ְדָאִחיד ַהאי ֶנֶפׁש, ּ . ּּבְ
ָוְבָכל ְמֹאֶדך ָמה ִזיִנין ִאיּנון ְדָממֹוָנא, ּ ּאוף ָהִכי ּכַ ּ ְנָיין ִא, ּ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ֵּלין ֵמִאֵליןּ ְוַעל , ּ

ָכל ִתיב ּבְ ִריך הוא. ָּדא ּכְ א ּבְ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ל ָדא, ְּ ְּלִמְמָסר ֵליה ּכָ ָכל , ּ ְּלִמְרַחם ֵליה ּבְ
  .ַחד ְוַחד

יָמא ר ָנׁש ְלִמְרַחם ֵליה, ְוִאי ּתֵ ֵיֶצר ָהָרע ֵהיך ָיִכיל ּבַ ּּבְ ְּדָהא ֵיֶצר ָהָרע ְמַקְטְרָגא , ְ
ִריך הואְּדָל, ִּאיהו א ּבְ ר ָנׁש ְלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּא ִיְקַרב ּבַ ּ ּ יה, ְּ ְּוֵהיך ְיָרִחים ֵליה ּבֵ ּ ְ .
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יר, ֶּאָלא ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ָּדא ִאיהו פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְפָיא , ּ ד ַהאי ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכַ ּכַ
ִר, ֵּליה א ּבְ ִגין ְרִחימו ְדָקא ִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּיך הואּ ְּדַכד ַהאי ֵיֶצר ָהָרע . ְ

ְפָיא ר ָנׁש, ִאְתּכַ ְּוָתַבר ֵליה ַההוא ּבַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא ִאיהו ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ִּדְיִדיַע ְלָקְרָבא ְלַההוא ֵיֶצר ָהָרע ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
א. ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ְלָמאֵרי ִמִדין ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ל ַמה ַדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּ ,

ִגין ְלַאֲחָזָאה ְיָקָרא ִדיֵליה ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ְלפוְלָחֵניה, ּ ּ ּ , ְּוִכי ַמאן ָחֵמי ַעְבָדא. ּ
ְּדֶלהֵוי ְמַקְטְרָגא ְדָמאֵריה ּ ּוְבָכל ַמה ִדְרעוֵתיה ְדָמאֵריה, ּ ּ ּ ּ ּ , ּיד ִאיהו ְמַקְטְרָגאִאְתָעִב, ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ פוְלָחֵניה, ְּ ִדיר ּבְ א ּתָ ִני ָנׁשָ ִּדיהֹון ּבְ ּ ֹאַרח , ּ ְּוֵיָהכון ּבְ
ה ָטִבין, ְקׁשֹוט ַכּמָ י לֹון ּבְ ִגין ְלִמְזּכֵ ַהאי, ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּהֹוִאיל וְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

אְֵהיך ַאְתָיא ַעְב יׁשָ ַכח ְמַקְטְרָגא ִמּגֹו ְרעוֵתיה ְדָמאֵריה, ָּדא ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ְוַאְסֵטי ִלְבֵני , ּ
יׁש א ְלֹאַרח ּבִ ְּוָעִביד לֹון ְדָלא ַיַעְבדון ְרעוָתא ְדָמאִריהֹון, ְוַאְדֵחי לֹון ֵמֹאַרח ָטב, ָנׁשָ ּ ּ ּ ,

יׁש א ְלֹאַרח ּבִ   .ְוַאְסֵטי ִלְבֵני ָנׁשָ
ּעוֵתיה ְדָמאֵריה ָעִבידַּוַדאי ְר, ֶּאָלא ּ ּ ר ְיִחיָדִאי. ּ א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ַוֲהָוה ָרִחים , ּ

יר ְרִחימו, ֵּליה ַיּתִ ּוָפִקיד ֲעֵליה ּבִ ּ א, ּ יׁשָ ָתא ּבִ ְרֵמיה ְלִאּתְ ְּדָלא ִיְקַרב ּגַ ִגין ְדָכל ַמאן , ּ ּּבְ
ה ְּדִיְקַרב ְלַגּבָ ַדאי ִאיהו ְלַאֲעָלא ּגֹו, ּ אָּלאו ּכְ ּ ְפַלְטִרין ְדַמְלּכָ ָרא. ּ ּאֹוֵדי ֵליה ַההוא ּבְ ּ ,

ְרִחימו ד ְרעוֵתיה ַדֲאבֹוי ּבִ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּ.  
א ֵביָתא ְדַמְלּכָ ֵחיזו, ֲהַות ֲחָדא זֹוָנה, ְלַבר, ּּבְ ֵריָוא, ָּיֶאה ּבְ ִפיָרא ּבְ ְליֹוִמין ָאַמר . ּוׁשְ

א ֵעיָנא ְלֵמחֵמי ְרעוֵתיה ִדְבִרי ְל, ַמְלּכָ ּּבְ ּ איּ ְּוָאַמר ָלה ִזיִלי , ָּקָרא ָלה ְלַהִהיא זֹוָנה. ַגּבָ
י ִלְבִרי אי, ּוְתַפּתִ ְּלֵמחֵמי ְרעוֵתיה ִדְבִרי ְלַגּבָ ּ ַּאְזַלת ֲאַבְתֵריה , ַהִהיא זֹוָנה ַמִאי ַעְבַדת. ּ

ָקא ֵליה ָקא ֵליה וְלַנּשְׁ ָראת ְלַחּבְ א ׁשָ ִּדְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ַכ, ּ י ֵליה ּבְ ּוְלַפּתֵ ה ִפּתוִייןּ ּּמָ ִאי . ּ
ָרא ֵיאֹות ְּוָאִצית ְלִפּקוָדא ַדֲאבֹוי, ַּההוא ּבְ ה, ּ ַער ּבָ יה, ְּוָלא ָאִצית ָלה, ּּגָ ְּוָדֵחי ָלה ִמּנֵ ּ .

ְבֵריה ֵדין ָאבֹוי ַחֵדי ּבִ ּּכְ ְּוָאִעיל ֵליה ְלגֹו ַפְרּגֹוָדא ְדֵהיָכֵליה, ּ ּ ָנן , ּּ ְּוָיִהיב ֵליה ַמּתְ
ָזא ִו ר ַסְגָיאּוְנִבְזּבְ ָרא. יּקָ ל ַהאי ְיָקר ְלַהאי ּבְ ִרים ּכָ   .ֲהֵוי ֵאיָמא ַהִהיא זֹוָנה, ַמאן ּגָ

ַהאי אֹו ָלאו ָבָחא ּבְ ל ִסְטִרין. ְּוַהִהיא זֹוָנה ִאית ָלה ׁשְ ָבָחא ִאית ָלה ִמּכָ ַּוַדאי ׁשְ ּ .
א, ַחד ְּדַעְבַדת ִפּקוָדא ְדַמְלּכָ ּ ּ ְּדַגְרָמת ֵליה ְלַההו, ְוַחד. ּּ ּ ָראּ ְּלָכל ַההוא ִטיבו, א ּבְ ְלָכל , ּ

יה א ְלַגּבֵ ַּהאי ְרִחימו ְדַמְלּכָ ּ ִתיב. ּ ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ְּוַעל ָדא ּכְ ה טֹוב.  ְוִהּנֵ , ְוִהּנֵ
ָּדא ַמְלָאך ַחִיים ְ ֶות,  ְמֹאד)ב''ח ע''ס(. ּ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ ְּדִאיהו ַוַדאי טֹוב ְמֹאד, ּ ּ ְלַמאן , ּ

ִּפּקוִדין ְדָמאֵריהְּדָאִצית  ּ ּ ָּלא ַיְרתון ַצִדיַקָיא , ִאי ָלא ְיֵהא ַהאי ְמַקְטְרָגא, ְוָתא ֲחִזי. ּ ּ ּ
ְנְזָיא ִעָלִאין ִּדְזִמיִנין ְלָיְרָתא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּהִני ּגִ ּ.  

ַהאי ְמַקְטְרָגא ִאין ִאיּנון ְדִאְעָרעו ּבְ ַּזּכָ ּ ִאין ִאיּנון ְדָלא ִאֲעָרעו, ּ ְּוַזּכָ ּ יהּ ִאין . ּ ּבֵ ַזּכָ
יה ִּאיּנון ְדִאְעָרעו ּבֵ ּ ּ יה, ּ ִזיבו ִמּנֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ל ִאיּנון ָטִבין, ּ ִּדְבִגיֵניה ָיְרִתין ּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]30דף [ -ּ

ִּעדוִנין סוִפין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָכל ִאיּנון ּכִ ּ ּ ִתיב , ּ ְּדָעֵליה ּכְ  ַעִין ֹלא ָרָאָתה )ישעיה סד(ּ
  .ָָלְתךֱּאֹלִהים זו

יה ִאין ִאיּנון ְדָלא ִאֲעָרעו ּבֵ ְּוַזּכָ ּ ּ ם, ּ יִהּנָ ִּדְבִגיֵניה ָיְרִתין ּגֵ ְּוִאָטָרדו ֵמֶאֶרץ ַהַחִיים, ּ ּ ּ ,
יה ְּדָהא ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדִאְעָרעו ּבֵ ּ ּ ּ ּּ כו ֲאַבְתֵריה, ֲּהוֹו ַצְייִתין ֵליה, ּ ְּוִאְתַמׁשְ ְּוַעל ָדא . ּ

ִּאית ְלַצִדיַקָיא ְלֶמ ל ִאיּנון ָטָבאן ְוִעדוִנין ּ ִגיֵניה ָיְרִתין ּכָ ְּחַזק ֵליה ָטִבין ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוִכּסוִפין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

  ב''ג ע''דף קס
א ְדַהאי ְמַקְטְרָגא ד ַחָייַבָיא ַצְייִתין ֵליה . ּּתֹוַעְלּתָ ּּכַ ּ , ֶּאָלא. ַמאי ִאיִהי) ב''ג ע''דף קס(ּ

ב ְדֵלית ֵל אַּאף ַעל ּגַ ִּפּקוָדא ְדָמאֵריה ִאיהו ָעִביד, ּיה ּתֹוַעְלּתָ ּ ּ ּ ף , ְּותו. ּ ּקַ ְּדָהא ִאְתּתָ
ִגין ַהאי יׁש, ּהֹוִאיל ְוִאיהו ָרע, ּבְ ד ָעִביד ּבִ ף ּכַ ּקַ ף ַעד ְדָקִטיל . ִאְתּתָ ּקַ ַּחָייָבא ָלא ִאְתּתָ ּ

ר ָנׁש א, ּבַ ֵני ָנׁשָ יָון ְדָקִטיל ּבְ ף ְו, ּּכֵ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ֵחיֵליהּכְ ר ּבְ ּבָ . ְּוִאית ֵליה ַנְייָחא, ִּאְתּגַ
ך ַההוא ְמַקְטְרָגא ּּכַ ֶות, ְ ְְדִאְתְקֵרי ַמְלָאך ַהּמָ ֵחיֵליה, ּ ר ּבְ ּבָ ַּעד ְדַאְסֵטי ִלְבִני , ָּלא ִאְתּגַ

א ֵדין ִאית ֵליה ַנְייָחא, ְוָקִטיל לֹון, ּוְמַקְטֵרג לֹון, ָנׁשָ ר , ּּכְ ּבָ ַקף ְוִאְתּגַ ֵחיֵליהְוִאְתּתָ   .ּּבְ
ף ִסְטָרא ְדַחִיים ּקַ ָמה ְדִאְתּתָ ּּכְ ּ א ָטִבין, ּ ֵני ָנׁשָ ד ּבְ ר, ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ , ּאוף ָהִכי. ְּוֶיֱהכון ּבְ

ר ּבָ ף ְוִאְתּגַ ּקַ ד ַחָייַבָיא ַצְייִתין ֵליה, ַהאי ְמַקְטְרָגא ִאְתּתָ ּּכַ ּ ִליט ָעַלְייהו, ּ ַרֲחָמָנא . ְּוׁשָ
ְזָבן ִא. ִליׁשֵ ָאן ְלַנְצָחא ֵליהְוַזּכָ ּין ִאיּנון ְדַזּכָ ּ ּוְלַאְכְפָיא ֵליה, ּ ִגיֵניה ְלָעְלָמא , ּּ י ּבְ ְּלִמְזּכֵ
ִדיר, ְּדָאֵתי א ּתָ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ר ָנׁש ּבְ ַקף ּבַ ַמר, ְּוִאְתּתָ ַּעל ָדא ַוַדאי ִאּתְ  )תהלים פד(, ּ

ְלָבָבם ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְמִסלֹות ּבִ ַּאׁשְ ִא, ְ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתיַזּכָ ּין ִאיּנון ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]31דף [ -ּ

 ] בשנה153יום [סדר הלימוד ליום ה אדר 
י ִחָייא י ְיהוָדה ְוַרּבִ י יֹוִסי ְוַרּבִ ַּרּבִ ָאְרָחא, ּ י ֶאְלָעָזר, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ַעד , ּ

ְּדָחמו ֵליה ּ ְלהו, ּ ָּנְחתו ִמן ֲחָמֵרי ּכֻ י ֶאְלָעָזרָאַמר. ּּ א ֲחֵמיָנא,  ַרּבִ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ַאְנֵפי ׁשְ ּ ,
ר ָנׁש ַצִדיַקָיא ד ָחֵמי ּבַ ְּדָהא ּכַ ּ ָדָרא, ּ ִאין ִדי ּבְ הו, ּאֹו ַזּכָ ַּוַדאי ִאיּנון ַאְנֵפי , ְּוִאֲעַרע ּבְ ּ ּ

א ִכיְנּתָ א. ׁשְ ִכיְנּתָ ַּוֲאַמאי ִאְקרון ַאְנֵפי ׁשְ א ִאְס. ּ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ַווְייהוּּבְ ּגַ ַרת ּבְ ּתָ ּּתָ ִאיִהי , ּ
ְסִתימו ְלָיא, ּּבִ ִאְתּגַ ְּוִאיּנון ּבְ א ִאיּנון ִדְקִריִבין ָלה. ּ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ִּאְקרון ָפִנים ִדיָלה, ּ ּ ּּ .

ּוַמאן ִאיּנון ֲהַדְייהו. ּ ְקַנת ּבַ ִּאיּנון ְדִאיִהי ִאְתּתַ ּ א ִעָל, ּ י ַמְלּכָ ְוהֹוִאיל . ָאהְּלִאְתֲחָזָאה ְלַגּבֵ
ְקַנת ָעַלְייכו, ְּוַאּתון ָהָכא א ִאְתּתַ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ְּוַאּתון ָפִנים ִדיָלה, ּ ּ א ואערע בהו ''ס(. ּּ

ודאי חמי אנפי שכינתא בגין דשכינתא אסתתר בגוייהו איהי בסתימו ואינון באתגלייא ואיהי 
לתא ודאי שכינתא אתתקנת עלייכו אתתקנת בהדייהו לאתחזאה קמי מלכא והואיל ואתון הכא ת

  )ושרייא בגווייכו
ר הוָבאת ָלך ְוגֹו)בראשית לג(, ָּפַתח ְוָאַמר ְרָכִתי ֲאׁשֶ ָ ַקח ָנא ֶאת ּבִ ד ָחָמא ', ּ ּכַ
ַההוא ֵליְלָיא, ַיֲעֹקב ְלָסָמֵאל ו, ְּמַקְטְרָגא ּבְ ַההוא ִדיוְקָנא ְדֵעׂשָ ָּחָמא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּּ
מֹוָדע ּבֵ ּתְ ּיה ַעד ְדָסִליק ַצְפָראִאׁשְ יָון ְדָסִליק ַצְפָרא. ּ יה, ּּכֵ ח ּבֵ ּגַ ָּחָמא ֵליה , ְּוַאׁשְ

ְלָיין ַאְנִפין ְסִתיִמין ְוִאְתּגַ ַההוא ִדיוְקָנא. ּּבְ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ו, ּּ ִדיוְקָנא ְדֵעׂשָ ְּדֲהָוה ּכְ ּ ּ ִּמַיד , ּ
ו ח ְוָיַדע ְדֲהָוה ְמָמָנא ְדֵעׂשָ ּגַ ַּאׁשְ ִתיבַאְת. ּ יה ַמה ּכְ ְלֵחִני )בראשית לב(, ִּקיף ּבֵ ּ ַויֹאֶמר ׁשַ ּ

ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ֲערו. ּכִ ְּוַחְבַרָייא ִאּתְ ָחא ֵליה , ּ ּבְ ָרא וְלׁשַ ִּדְבִגין ְדָמָטא ִזְמֵניה ְלַזּמְ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַחר, ְּ י ָעָלה ַהּשָׁ   .ְּוַעל ָדא ּכִ

ָלא ּכְ ֵליְלָיא,ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְלָטנוָתא ִדיֵליה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּ ְדַוַדאי ׁשֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּגֹו , ּ
ם)שיר השירים ג(ְּוָרָזא ָדא , ֲחׁשֹוָכא ֵלילֹות ָדא ַפְחָדא ְדֵגיִהּנָ ּ ִמַפַחד ּבַ ּ ּּ ּוַמה ְדָאַמר . ּּ ּ
ֵלילֹות ְּרצֹונֹו לאָמר ִאיהו ְונוְקֵביה. ּּבַ ּ ִליט . ּ ך ָלא ׁשַ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ֵליְלָיאּ   .ֶּאָלא ּבְ

ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ְּוָדא ְדָאַמר ַויֹאֶמר ׁשַ ּ ַחר. ּ י ָעָלה ַהּשָׁ ִגין ְדַכד ָאֵתי . ַמאי ּכִ ּּבְ
ְלָטנו ְדַחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא, ַצְפָרא ְּוִאְתֲעָבר ׁשֻ ּ א , ּ נוְקּבָ ֵדין ָעאל ִאיהו ְוֹאְכלוֵסיה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ

א י, ַּעד ְדָעאל ֵליְלָיא, ִלְסַטר ָצפֹוןְּד, ִּדְתהֹוָמא ַרּבָ ְלּבֵ רו ּכַ ּתְ ְטֵטי , ְּוִאׁשְ ְלֵטי וְמׁשַ ְּוׁשַ
ֵליְלָיא ְּוַעל ָדא ֲהָוה ָדִחיק לֹוַמר. ּ ַעד ְדָאֵתי ַצְפָרא)א בעלמא''ד(, ּבְ י ָעָלה , ּ ְלֵחִני ּכִ ּׁשַ
ַחר יָמָמא, ַהּשָׁ ִליט ּבִ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ.  

לו ַגְווָנא ָדא ּגָ ּּכְ ָרֵאלּ ֵליְלָיא, ָּתא ְדִיׂשְ ְּדִאיהו ּבְ א ֲעבֹוַדת . ְוִאְקֵרי ַלְיָלה, ּ ַמְלּכָ
ָרֵאל ְלָטא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַחָייָבא ׁשַ ּ ּּ ַּעד ְדֵייֵתי ַצְפָרא ְוַיְנִהיר לֹון , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְלָטֵניהֹון, ְּ י ָע, ְוִיְתֲעָבר ׁשֻ ַחרְּוַעל ָדא ּכִ יֵדיה, ָלה ַהּשָׁ ָּדִחיק ֲהָוה ּבִ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]32דף [ -ּ

ׁש ֵחיֵליה יה, ְּוָתׁשַ ף ַיֲעֹקב ּבֵ ּקַ ְּדָהא ִאְתַעָבר ֵליְלָיא ְוַעל ָדא ִאְתּתָ ּ ְּוָחָמא ִדיוְקֵניה , ּ ּ ּּ
ו ִדיוְקָנא ְדֵעׂשָ ּּכְ ּ ך, ּ ל ּכַ ְלָיא ּכָ ִאְתּגַ ְֲאָבל ָלא ּבְ אן. ּ ְרּכָ ּוְכֵדין אֹוֵדי ֵליה ַעל ּבִ ּ.  

  א''ד ע''דף קס
ִתיב ְלָבַתר ְרֵצִני)בראשית לג(, ַמה ּכְ ְראֹות ְפֵני ֱאלִהים ַוּתִ ן ָרִאיִתי ָפֶניך ּכִ י ַעל ּכֵ ּ ּכִ ָ .

ִדיוְקָנא ְדִאְתָחֵזי ֵליה ָסָמֵא ו ּכְ ִאיּנון ַאְנִפין ְדֵעׂשָ ְּדָחָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ׁש''ּּ ָכל ֲאָתר , ל ַמּמָ ְּדָהא ּבְ
ר ר ָנׁש ִאְתָקּשַׁ ַאְנפֹויָהִכ, ְּדּבַ ֲהַדְייכו. ּי ִאְתָחֵזי ּבְ א ּבַ ִכיְנּתָ י ֶעְליֹוִנין ׁשְ ְּוַאּתון ַקִדיׁשֵ ּ ּ ,

ִאיּנון ַאְנִפין ִדיָלה ְּוַאְנִפין ִדְלכֹון ּכְ ּ ּ ּּ ִאין ַאתון, ּ ָאַמר ִאי ָאְרָחא ֲחָדא ֲהֵויָנא ַאְזֵלי . ַּזּכָ
ֲהַדְייכו כֹון, ּּבַ א ְד, ֲהֵויָנא ַיְתֵבי ִעּמְ ּתָ ַּאּתון ְלָאְרַחְייכוַּהּשְׁ ִּאְתְפַרׁש , ַוֲאָנא ְלָאְרִחי, ּ

ִמיֵלי  ְייכו ּבְ ִּמּנַ   .ְּדאֹוַרְייָתא) א''ד ע''דף קס(ּ
ֲעלֹות )תהלים קכז(ָּפַתח ְוָאַמר  יר ַהּמַ ֹלֹמה ִאם ְיָי)א''ב ע''וישלח קע( ׁשִ לא ִיְבֶנה '  ִלׁשְ

ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיָי ַקד ׁשֹוֵמרלא ִי' ַּבִית ׁשָ ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ לֹמה ָאַמר . ׁשְ ְוִכי ׁשְ
א י ַמְקְדׁשָ ָנה ּבֵ ד ּבָ א ָדא ּכַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשַ ּ ִגין , ָלאו ָהִכי. ּ א ֲאַמר ֵליה ּבְ ְּדָהא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ

ֵריה א ּבְ לֹמה ַמְלּכָ יה, ּׁשְ ד ָאָתא ָנָתן ְלַגּבֵ ֹלֹמה ְדִאיהו ִי, ּּכַ ְּוֲאַמר ֵליה ַעל ׁשְ ּ י ּ ְבִני ּבֵ
א א. ַּמְקְדׁשָ ֵריה ִדיוְקָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ֹלֹמה ּבְ א ַאְחֵזי ִלׁשְ ּוְלָבַתר ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָחָמא . ּּ ּּכֵ

א ָּדִוד ִדיוְקָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ּ ּ ּקונֹוי, ּּ ֵריה, ְּוָכל ּתִ לֹמה ּבְ יָרָתא ַעל ׁשְ ְוָאַמר ִאם , ָּאַמר ׁשִ
  .'ִית ְוגֹולא ִיְבֶנה ַב' ְיָי

ֹלֹמה ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ָלָמא ִדיֵליה, ָּדָבר ַאֵחר ׁשִ א ִדׁשְ ְּלַמְלּכָ ּ יָרָתא ִאיהו . ּ ְּוַהאי ׁשִ
יָרָתא ַאר ׁשִ ל ׁשְ א ַעל ּכָ ְחּתָ ּבַ יָרָתא ְותוׁשְ ְלהו, ּׁשִ יָרָתא ֲהָדא ַסְלָקא ַעל ּכֻ ְּוׁשִ ּ ' ִאם ְיָי. ּ

ְּדָחָמא ָדִוד ַמ, לא ִיְבְנה ַבִית אּ ְבָעה, ְלּכָ ל ִאיּנון ַעּמוִדין ׁשִ ּּכָ ִית ָקִאים , ּ ְּדַהאי ּבַ
ְּדִאיּנון ַקְייֵמי ׁשוִרין ׁשוִרין, ָּעַלְייהו ּ ּ ִית, ּ ְלהו ַקְייָמא ָמאֵריה . ְלִמְבִני ַהאי ּבַ ְּלֵעיָלא ְמּכֻ ּּ ּ ּ

ְייהו ּבַ ְּדֵביָתא ְדָאִזיל ַעל ּגַ ּ ְּוָיִהיב לֹון ֵחיָלא ְוּתוְקָפא, ּ ְדָקא ֵיאֹותְל, ּ   .ָכל ַחד ְוַחד ּכְ
ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ִּאי ַהאי ַמְלּכָ ּ ְּדִאיהו ָמאֵריה ְדֵביָתא, ּּ ּ ּ ּ ,
יָתא ֵני ְלַהאי ּבֵ ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו, ָלא ּבָ ּ ַקָייִמין ְדַקְייִמין ְלִמְבִני )עמודים' פי(ִּאיּנון , ּׁשָ ּ

יָתאַעל ַהאי ָמר ִעיר' ִאם ְיָי.  ּבֵ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ֹלא ִיׁשְ א ִדׁשְ ָּדא ַמְלּכָ ּ ּ ַקד . ּּ ְוא ׁשָ ׁשָ
ן ָעֵליה, ׁשֹוֵמר ּקַ ָּדא ִאיהו ַחד ַקָייָמא ְדָעְלָמא ִאְתּתָ ּ ּ ּוַמּנו, ּּ ְּדָהא ִאיהו ָנִטיר , ַּצִדיק. ּ ּ

  .ָּלה ְלַהאי ִעיר
ה ָנא ְדָעַבד ֹמׁשֶ ּכְ ִדיר ְוָנִטיר ֵליהְיהֹו, ַּמׁשְ ַע ֲהָוה ָקִאים ּתָ ְּדָהא ֵלית ְנִטירו , ּׁשֻ ּ

יה ְדִאְקֵרי ַנַער ר ּבֵ ִּדיֵליה ּבַ ּ ּ יב, ּ ן נון ַנַער ֹלא )שמות לג(, ִּדְכּתִ ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ּ וְמׁשָ ּ
ָנא ָלא ֲהָוה ָנִטיר. ְָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל ּכְ ִגין ַנ, ְלָבַתר ַהאי ַמׁשְ , ַער ַאֲחָראֶּאָלא ּבְ

יב ֵרת)שמואל א ג(, ִּדְכּתִ מוֵאל ְמׁשָ ַער ׁשְ ִגין ְדֵלית ְנִטירו )והוה מסדר תמן(, ּ ְוַהּנַ ּ ּבְ ּ
ָנא ּכְ ַנַער, ְּדַמׁשְ אבל בי מקדשא לאו הכי דלא נטירו דיליה אלא בקודשא בריך הוא (. ֶּאָלא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]33דף [ -ּ

ּ וַמאן ִאיהו ׁש)דכתיב אם יי לא ישמור עיר שוא שקד שומר ַּההוא . ּ ָדא)א''א ע''ק(ֹוֵמר ּ
ָנא ְדִאְקֵרי ָהִכי ַנַער ְמַטְטרֹו ּכְ ְּדָנִטיר ַמׁשְ   .ן''ּ

י ֶעְליֹוִנין ֲּאָבל ַאתון ַקִדיׁשֵ ָנא, ּ ּכְ ְנִטירו ְדַמׁשְ ָּלאו ְנִטירו ִדְלכֹון ּכִ ּ ּ ֶּאָלא ְנִטירו , ּ ּ
א ְנִטירו ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ִּדְלכֹון ּכִ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ְלחֹודֹויּ יב ִאם ְיָי, ּהוא ּבִ ָמר ' ִּדְכּתִ לא ִיׁשְ

ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ ָאְרָחא, ִעיר ׁשָ ָכל ִזְמָנא ְדַצִדיַקָיא ַאְזֵלי ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִדיר יב, ָנִטיר לֹון ּתָ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך'  ְיָי)תהלים קכא(, ִּדְכּתִ ִָיׁשְ ָּ.  
ַלת ִמִלין, ּיהַּאְזלו ֲאַבְתֵר ְּואֹוְזפוהו ּתְ ּ ְּוָאַהְדרו ְלָאְרַחְייהו ָקרו ָעֵליה, ּ ּ ּ  )תהלים צא(, ּ

י ַמְלָאָכיו  ָכל ְדָרֶכיך)א''ב ע''ויקרא רס(ּכִ ָמְרך ּבְ ָ ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָ ָּ אוְנך ְוגֹו, ּ ַפִים ִיּשָׂ ַָעל ּכַ ּ ּ' .
ך ְוָתֵגל יֹוַלְד)משלי כג( ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ךָ ר )שמות כו(. ָּתֶ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ  ְוֶאת ַהּמִ

י ְיהוָדה ָפַתח. 'ְיִריֹעת ְוגֹו ַּרּבִ ת )משלי יד(, ּ ָרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלך וְבֶאֶפס ְלֹאם ְמִחּתַ ּ ּבְ ְ

ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלך. ָרזֹון ָרֵאל, ְּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ י ַעם)דברים ז(ּ  ָקדֹוׁש  ּכִ
ה ַלְיָי ה ַאְלִפין. ֱָאֹלֶהיך' ַאּתָ א ְדַסְלִקין ְלַכּמָ ְּוִאיּנון ַעּמָ ּ ָוון, ּ ְּוַכד ִאיּנון , ּוְלַכָמה ִרּבְ

ֵניהֹון ּבָ חוׁשְ יִאין ּבְ ִריך הוא ִאיהו, ַּסּגִ א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָחן . ְּ ּבְ ִאין ְמׁשַ ְּדָהא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ
ֵמיה ְדַמְלּכָ ּׁשְ א ָדא, ּא ִעָלָאהּ א ַקִדיׁשָ ִגין ַעּמָ ָחן ֵליה ּבְ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

דֹול ַהֶזה)דברים ד(   .ּ ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהּגָ
יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ים)דברים ז(, ָהא ּכְ ל ָהַעּמִ ם ַהְמַעט ִמּכָ י ַאּתֶ ים , ֶּאָלא,  ּכִ ל ָהַעּמִ ִמּכָ

יִאין ִאיּנוןֲא, ַּוַדאי יר ַסּגִ א ַחד ַיּתִ י . ָּבל ֵמַעּמָ ָכל ָעְלָמא ַרב ְוַסּגִ א ּבְ ְּדָהא ֵלית ַעּמָ
ָרֵאל ִיׂשְ ָמֵעאל. ּכְ ֵני ִיׁשְ יָמא ָהא ּבְ ֵני ֱאדֹום, ְוִאי ּתֵ ה ִאיּנון, ְוָהא ּבְ ּמָ ַּוַדאי ָהִכי . ָּהא ּכַ

יִאין ִאיּנון ְל, ַּסּגִ ין ּכֻ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ִאֵליןֲּאָבל ּכָ ּהו ִמְתָעְרֵבי ִאֵלין ּבְ ּ ִנין ִאית ְלָעם ָדא, ּ , ּּבְ
ָעם ָדא ָעם ַאֲחָרא, ּּבְ ִנין ּבְ ּוְלִאֵלין ּבְ ַאֲחָרא, ּ ָכל . ְּוִאֵלין ּבְ א ּבְ ך ֵלית ַעּמָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ָרֵאל, ָעְלָמא ִיׂשְ י ּכְ ִריָרא ִויִחיָדָאה, ַרב ַסּגִ א ּבְ ִאֵלין, ַעּמָ ִּאֵלין ּבְ ָל, ּ ּא ִעְרּבוְבָיא ּבְ
ַלל ה ַלְיָי, ַאֲחָרא ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ יב ּכִ ַחר ְיָי, ֱָאלֶהיך' ִּדְכּתִ ָוְבך ּבָ ָרב ', ּ ְּוַעל ָדא ּבְ

ִריך הוא, ְָעם ַהְדַרת ֶמֶלך א ּבְ א ִעָלָאה קוְדׁשָ ִּהדוָרא ִאיהו ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

  ב''ד ע''דף קס
ִזְמָנא  אְּד) ב''ד ע''דף קס(ּּתו ּבְ ּתָ ִניׁשְ ִריך הוא ָאֵתי ְלֵבי ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ דש 2דאיהו מק(, ְּ

ֲחָדא)מעט א ַאְתָיין ּכַ ִריך הוא, ְואֹוָדן, ּוְמַצָלאן,  ְוָכל ַעּמָ א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ ְּ ,
ֵדין ִהדוָרא ְדֶמֶלך ִאיהו ּּכְ ּ ּ א, ְּ א ַקִדיׁשָ ְּדֶמֶלך ְסָתם ָדא ַמְלּכָ ּ ן )שיחאא מ''ד(. ְּ ּקַ ּ ְדִאְתּתָ

ִפירו וְבִתּקוָנא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ.  
ת ָרזֹון א, ּוְבֶאֶפס ְלֹאם ְמִחּתַ ּתָ ִניׁשְ ְּוַכד ִאיהו ַאְקִדים ְלֵבי ּכְ א ָלא ַאְתָיין , ּ ְוַעּמָ

ִריך הוא א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּלַצָלָאה וְלׁשַ ּ ּ ְּ ְלָטנו, ּ ל ַההוא ׁשֻ ֵדין ּכָ ּּכְ ָּתא ִדְלֵעיָלאּ ְוָכל , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]34דף [ -ּ

ְרָיין ִעָלִאין ִּאיּנון ְמָמָנן וַמּשִׁ ּ רו , ּ ְלהו ִאְתּבָ ּּכֻ ּ ְתְקֵני )א אתעברו''ס(ּ ּ ֵמַההוא ִעלוָיא ְדִמּתַ ּ ּּ
ִתּקוֵני ַההוא ֶמֶלך ְּבְ ּ ּ.  

א. ַמאי ַטְעָמא ֲעּתָ ִגין ִדְבַהִהיא ׁשַ א ָקא ְמַסְדֵרי ְצלֹוְת, ּּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּדִיׂשְ הֹון ּ
ּוָבעוְתהֹון א ִעָלָאה, ּ ָחן ְלַמְלּכָ ּבְ ּוְמׁשַ ְרָיין ִעָלִאין. ּ ל ִאיּנון ַמּשִׁ ּּכָ ָבִחין, ּ , ְּמַסְדִרין ׁשְ

א ּקוָנא ַקִדיׁשָ ַההוא ּתִ ְתְקָנן ּבְ ּוְמּתַ ּ ּ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ ְלהו ֲחֵבִרין ִאיּנון ּבְ ְרָיין ִעָלִאין ּכֻ ִגין ְדַמּשִׁ ּּבְ ּ ּּ ּ
א ּבְ, ְלַתּתָ ֲחָדאְלׁשַ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָּחא ְלקוְדׁשָ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ְּלֶמהֵוי ִסלוָקא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ֲחָדא א ּכַ   .ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ָנן ְלֶמֱהֵוי ֲחֵבִרים ּבְ ְּוַכד ִאיּנון ִמְזַדּמְ ּ א ָלא ַאְתָיין , ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְוִיׂשְ

ְּלַסְדָרא ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ּ ָחא ְלָמאֵריהֹוןּ ּבְ ין, ּ וְלׁשַ ְרָיין ַקִדיׁשִ ְלהו ַמּשִׁ ּּכֻ ּ ְלָטנוָתא , ּ ּׁשֻ
רו  ִּעָלָאה ִאְתּבָ ּקוֵניהֹון)אתעברו(ּ ִסלוָקא, ּ ִמּתִ ְּדָהא ָלא ַסְלִקין ּבְ ָחא , ּּ ּבְ ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשַ

ְדָקא ֵיאֹות ִרי. ְלָמאֵריהֹון ּכְ א ּבְ ָבֵחי ְדקוְדׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּך הואּ ֲחָדא , ְ ְִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ּכַ

א א ֲחָדא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ֲעּתָ ׁשַ ִאין ּבְ ת ֶמֶלך, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ת ָרזֹון ְוָלא ְמִחּתַ ְְוַעל ָדא ְמִחּתַ ּ.  
א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ יאו ּבְ ַּוֲאִפילו ְדָלא ַאְסּגִ ּ ּ ָרה, ּ ָרה ִמְזַדְמָנן ַמּשִׁ, ֶּאָלא ֲעׂשָ ִאיּנון ֲעׂשָ ּּבְ ְרָיין ּ

הֹון ֲחֵבִרים, ִּעָלִאין ּקוֵני ְדַההוא ֶמֶלך. ְלֶמהֵוי ִעּמְ ִגין ְדָכל ּתִ ְַמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ּ ִּאיּנון , ּ
ָרה ֲעׂשָ ָרה, ּבַ ֲעׂשָ ְּוַעל ָדא ַדי ּבַ יר, ּ   .ִּאי ָלאו ִאיּנון ַיּתִ

ִתיב ן ָמה ּכְ ּכָ ִמׁשְ א ֲחֵזי ּבַ ן ּתַ)שמות כו(, ְוּתָ ּכָ ׁשְ ר ְיִריעֹות ְוֶאת ַהּמִ ה ֶעׂשֶ ר, ֲעׂשֶ : ֶעׂשֶ
ָנא ּכְ ִגין ְדִתּקוָנא ְדַמׁשְ ּּבְ ּ ָרה ִאיהו)א דשכינתא''נ(, ּ ֲעׂשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ּבַ ר. ְלֶמֱהֵוי ּכְ , ֶעׂשֶ

ר ָרה, ַמאי ַטְעָמא ֶעׂשֶ ר. ְוָלא ֲעׂשָ א, ֶּאָלא ֶעׂשֶ ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ָכל ֲאָתר ִאיהו ּבְ ְּדָלאו , ּּבְ
חוׁשְ ַגְווָנא ָדא ִּאיִהי ּבְ ָנא ּכְ ָקר)מלכים א ז(ּּבָ ר ּבָ ֵני ָעׂשָ א ָלאו ,  עֹוֵמד ַעל ׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ָנא ּבָ חוׁשְ ְּדָהא ִאיִהי ַקְייָמא ְלֵעיָלא, ִּאיִהי ּבְ ּ יב, ּ ּ ְוַהָים ֲעֵליֶהם )מלכים א ז(, ִּדְכּתִ
י ִדְרִמיֵזי ְלָרָזא ִדְלֵעיָל. ִמְלָמְעָלה ּוְבִאֵלין דוְכּתֵ ּּ ּ ּ ּ הֹוןּ א )'א ה''ס(, ּא ְדָחֵסר ִמּנְ ִכיְנּתָ  ָהא ׁשְ

ָנא ּבָ יר ַעל ַההוא חוׁשְ ַּיּתִ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּדָלאו ִאיִהי ּבְ ּ.  
יר, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָנא ַיּתִ ּבָ ְגִריעו, ָּיֲהֵבי חוׁשְ ִמְנָייָנא ּבִ א לא תימא ''ד(, ְּוִאיִהי ּבְ

י ּכְ)חושבנא יתיר אלא תוספת את וחושבנא בגריעו ּתֵ ְּוָהא אוְקמוָה, גֹון ַעׁשְ ּוְבָכל ֲאָתר . ּ
ַגְווָנא ָדא, ְּדַאְתָוון ִאּתֹוְסָפן ִריעוָתא, ּּכְ ִּאיהו ִלּגְ גֹון . ּ , ְ ַהֲאִמינֹון ָאִחיך)שמואל ב יג(ּכְ

א. ְּדַסְגָיא ַאְמנֹון ּוְבִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּ ַרע ָאת ְוִאיהו ּתֹוֶסֶפת, ּ   .ּּגָ
י ִחָייא ָפַתח ַּרּבִ ְיִריָעה)תהלים קד(,  ְוָאַמרּ ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ַהאי .  עֹוֶטה אֹור ּכַ

ְּקָרא אוְקמוָה ִריך הוא ָעְלָמא, ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ  ִאְתֲעָטף )ב''ה ע''פנחס רמ(, ְּ
ַההוא אֹור ַקְדָמָאה ַמִים, ּּבְ יה ׁשָ ּוָבָרא ּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ך , ְוּתָ ֲחָדא ֲהוֹו)א לאו''ד(ְאֹור ְוֹחׁשֶ ְטָרא ִדיִמיָנא.  ּכַ ְטָרא , ּאֹור ִמּסִ ך ִמּסִ ְְוֹחׁשֶ

ָמאָלא ִריך הוא. ִּדׂשְ א ּבְ ַּמאי ֲעַבד קוְדׁשָ ֲחָדא, ְּ ף לֹון ּכַ ּתֵ ַמִים, ׁשִ ַמאי . ּוָבָרא ִמְנהֹון ׁשָ
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ַמִים ֲחָדא. ֵּאׁש וַמִים. ׁשָ ְתָפן ּכַ יַנְייהו, ׁשִ ָלם ּבֵ ֲחָדאְוַכד. ְּוָעִביד ׁשְ ִלילו ּכַ ּוָמַתח , ּ ִאְתּכְ
ְיִריָעה ָמַתח לֹון, לֹון ְּדָהא ָאת , ְיִריעֹות. ְוָדא ִאְקֵרי ְיִריָעה' ְוָעִביד ִמְנהֹון ָאת ו, ּכַ

יה ְנִהירו יט ִמּנֵ ָּדא ִאְתָפׁשִ ּ ה , ְּוִאְתָעִבידו ְיִריעֹות, ּּ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ַהּמִ
ר ְיִר   .יעֹותֶעׂשֶ

ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון ְמִתיִחין ְגִניזו ִעָלָאה, ְּוׁשֶ ִניִזין ּבִ ּּגְ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְוַחד ְרִקיָעא . ּ
ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו ון, ּּ יה ּגֹוָ ְּוַההוא ָרִקיַע ֵלית ּבֵ ְלָיא ְוָלא ַקָייָמא , ּ ִאְתּגַ ְּוֵלית ֵליה ֲאָתר ּבְ ּ ּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ִניז)א אלא בסוכלתנו''ס(, ְּלִאְסּתַ ְּוָנִהיר ְלֻכְלהו, ּ ְוַהאי ָרִקיַע ִאיהו ּגָ ְוָנִטיל , ּ
ַמְטָלֵניהֹון ְדָקא ֲחִזי ֵליה, לֹון ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכַ סוְכְלָתנו. ּּכָ ֶּאָלא ַקָייָמא ּבְ ּ ּ ּ.  

ַגח, ֵּמַהאי ָרִקיַע וְלָהְלָאה ם ְּוִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש, ֵּלית ַמאן ְדֵיַדע ְוִיׁשְ  ְלִמְסּתַ
ּפוֵמיה ּ סוְכְלָתנו, ּ ָלא ּבְ ּכְ ּוְדָלא ְלַמְלָלא וְלִאְסּתַ ּ ּ ל ַאְהָדר ַלֲאחֹוָרא. ּּ ּכַ ַּמאן ְדִיְסּתָ ְּדֵלית , ּ

ַּמאן ְדָיִכיל ְלִמְנַדע ּ.  

  א''ה ע''דף קס
ר ְיִריעֹות ִאיּנון ָרה ְרִקיִעין, ֶּעׂשֶ ְּדִאיּנון ֲעׂשָ ּוַמאן ִאיּנון ְיִריעֹות ְד. ּ ּ ָנא ְדִאיּנון ּ ּכְ ַּמׁשְ ּ

ר א. ֶעׂשֶ יֵמי ִלּבָ הו. ְּוַקְייָמן ְלִמְנַדע ְלַחּכִ ַּמאן ְדִיְנַדע ּבְ ּ ָחְכְמָתא ַסְגָיא, ּ ַכל ּבְ , ִאְסּתָ
ּוְבָרִזין ְדָעְלָמא ל , ּ ּכַ ַההוא ֲאָתר) א''ה ע''דף קס(ְוִאְסּתָ ְּלֵעיָלא ּבְ ק , ּ ְּדָכל ַחד ְוַחד ִאְתַדּבָ ּ

יה ר ּתְ, ּּבֵ ָמאָלאּבַ יִמיָנא וִבׂשְ ֵּרין ִאיּנון ְדַקְייָמן ּבִ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ִניִזין ּבַ   .ְּוִאיּנון ּגְ
ע ְרִקיִעין ִאיּנון ׁשַ י יֹוִסי ָאַמר ּתֵ יָרָאה, ַּרּבִ א ִאיִהי ֲעׁשִ ִכיְנּתָ ִגין . ּוׁשְ יָמא ּבְ ְּדִאי ּתֵ

ר יב ֶעׂשֶ א ִאיהו, ִּדְכּתִ ִכיְנּתָ ר ִמּשְׁ א ַחד ָסֵרי ִאיִהי ְדַקְייָמא ַעל , ָהִכיִאי . ּּבַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ
ר ע ִאיּנון. ֶעׂשֶ ׁשַ ֶּאָלא ַוַדאי ּתֵ ּ פוִרים, ּ ָנה ְליֹום ַהּכִ ין ֹראׁש ַהּשָׁ ּבֵ ע יֹוִמין ׁשְ ׁשַ ְּוִאיּנון ּתֵ ּּ ,

יָרָאה ַגְווָנא ָדא. ְוִאיִהי ֲעׁשִ ר ְיִריעֹות, ּּכְ ן ִאיהו ֶעׂשֶ ּכָ   .ִּמׁשְ
ר ְלִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתאִּאיּנון ֶעׂשֶ ּר ְרִקיִעין ָרָזא ְדָרִזין ְדָלא ִאְתְמָסר ּבַ ּ ּ ְּוֹכָלא , ּ

א ָרִזין ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִּאיהו ּבְ ּ ּ ֵלי ָרָזא ְדָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא, ּ ְּדִאיהו ּגַ ּ ּ ין , ּּ ׁשִ ּמָ ְּוִאיּנון ׁשַ
ָכל ַחד ְוַחד י ּבְ ְמׁשֵ ַבע ְרִקי. ִּדְמׁשַ ִּעין ִאיּנון ְלֵעיָלאׁשֶ א, ּ ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון ְלַתּתָ , ּׁשֶ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון. ּ פום , ּׁשֶ הו ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ְלַאְנָהָגא ָעְלָמא ָדא ּכְ ְּדּבְ ּ ּ ּ ּּ
ָמה ְדִאְצְטִריך ֵליה, ָּאְרֵחיה ּּכְ ְּ.  

ִביָעָאה ָעִדיף ֻכְלהו ׁשְ ּּבְ ר , ּ ִמיָנָאהּבַ ר ְלֻכְלהו, ּתְ ְּדָקא ַמְדּבַ ְלהו, ּּ ְּוַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ּ .
ִתיב  ֲעָרבֹות)תהלים סח(ּכְ ּ ֹסלו ָלרֹוֵכב ּבָ ֲעָרבֹות, ּ ּוַמאן ִאיּנון ֲעָרבֹות, ַמאן רֹוֵכב ּבָ ּ .
ִביָעָאה, ֶּאָלא ִל. ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ֲעָרבֹות, ֲּעָרבֹות ָדא ְרִקיָעא ׁשְ ַּעל ְדִאיהו ּכָ א ּ יל ֵמֶאּשָׁ

ֲחָדא ְטָרא ְדָדרֹום, ּוַמָיא ּכַ ּוִמּסִ ְטָרא ְדָצפֹון, ּ ּוִמּסִ ֵרין ִסְטִרין, ּ ְּוִאיהו ְמעוָרב ִמּתְ ּ.  
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יָמא לוָלב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ָרן ּבְ י ֲעָרבֹות ְדָקא ִמְתַחּבְ ּתֵ ּׁשְ ֲהָדא , ְוָתֵניָנן ֲעָרבֹות, ּ
ֲע יב ֹסלו ָלרֹוֵכב ּבָ ּהוא ִדְכּתִ ּ גוָפא, ִאי ָהִכי. ָרבֹותּּ ין ּבְ ּאֹו ּגוָפא , ַּמאן ָיִהיב ַיְרּכִ

ין ַיְרּכִ ְּדָהא ָדא ָעִביד ֵפִרין ְוֵאיִבין, ּבְ ּ   .ּ ָלא ָעִביד ֵפִרין ְוֵאיִבין)ב''ט ע''קס(ְוָדא , ּ
ַּוַדאי ּכָֹלא הוא ָרָזא ַדֲעָרבֹות ְדַבלוָלב, ֶּאָלא ּ ּ ּ ִּאיּנון ֲעָרבֹות ְדַבלוָלב, ּּ ּ , ַחד ֵאׁש, ּ

ָרָזא ָדא ְדֻכְלהו. ְוַחד ַמִים ּּבְ ּ ֲחָדא, ּּ ִליל ּכַ ִביָעָאה ִאיהו ֵאׁש וַמִים ּכָ ְּוִאיהו ׁשְ ּ ָרָזא , ּ ּבְ
ית ַאֲחָרִנין, ֲחָדא ָלָלא ְדֻכְלהו ׁשִ ּוְבִגין ַדֲעָרבֹות ִאיהו ָרָזא ּכְ ּ ּ ּ ִּאיהו ָרָזא ִדְרִתיָכא , ּּ ּ

ִריך הו, ִּעָלָאה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַהאי ְרִקיָעְּ ְלהו ְרִקיִעין, א ִאְתְרֵעי ּבְ יר ְמּכֻ ַּיּתִ ְּוִתיאוְבֵתיה , ּ ּ
ִדיר ְלַאְתְקָנא ְלַההוא ְרִקיָעא ִפירו ִעָלָאה, ּּתָ ׁשְ ּּבִ ֲעָרבֹות , ְּוַעל ָדא. ּ ֹּסלו ָלֹרֵכב ּבָ ּ

ֲעָרבֹות ְּלַההוא ְדֹרֵכב ּבָ ּוַמאן ִאיהו. ּ י , ַּההוא ָרִקיַע ָטִמיר ְוָגִניז. ּ ּבֵ ְּדַקְייָמא ַעל ּגַ ּ
ֲעָרבֹות, ֵחיָוָתא ְּדִאיהו ֹרֵכב ּבָ ּ.  
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 ] בשנה154יום [סדר הלימוד ליום ו אדר 
ִתיב.  ְלָפָניו)ב''ע ע''ק(ְּוִעְלזו  ְּדָהא ֵלית ַמאן ְדִיְנַדע , ֶּאָלא ְלָפָניו, ִּמְלָפָניו ָלא ּכְ ּ ּ
לום יה ּכְ ּּבֵ ָּקֵמיה ְדַהאי ְרִקיָעַּמאן ְדָעִייל ְל, ֲאָבל ְלָפָניו. ּ ֶחְדָוה, ּ , ְִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ּבְ

ַלל ֲעִציבו ּכְ ִרים, ְּוָלא ּבַ ִגין ְדַהאי ְרִקיָעא ּגָ ַלל, ּּבְ ְרָיא ֲעִציבו ְורוְגָזא ּכְ ן ָלא ׁשַ ְּדַתּמָ ּ ּ ,
ֶחְדָוה ן ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּמָ ְּדָהא ּתַ ּּ.  

דֹול ְדַקְייָמא ְלָק, ְּוַעל ָדא ּּכֵֹהן ּגָ א, ֵּמיהּ ֶחְדָוה, ָּלא ֲהָוה ָעאל ְלֵבי קוְדׁשָ ר ּבְ , ּבַ
ִרים, ּוְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה ִתיב. ְּדָהא ַאְתָרא ּגָ ְמָחה ' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׂשִ ּבְ

ְרָנָנה ה ֲעִציבו. ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ְּדָהא ִאְצְטִריך ְדָלא ְלַאֲחָזָאה ּבָ ּ ּ ְּ.  
יָמ ַצֲעָרא וְבדֹוְחָקא, ִאי ָהִכי, אְוִאי ּתֵ ַּהאי ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ יה, ּ ְּדָלא ָיִכיל ְלֶמְחֵדי ִלּבֵ ּ ּ ,

ע ַרֲחִמין ּוִמּגֹו דֹוֲחֵקיה ִאית ֵליה ְלִמְתּבַ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ָלא ִיְצֵלי , ִאי ָהִכי, ָּקֵמי ַמְלּכָ
ַלל ַלל, ְצלֹוָתא ּכְ ֲעִציבו ּכְ ְּוָלא ִיִיעול ּבַ יהְּדָהא ָל, ּ ּוְלַאֲעָלא ָקֵמיה , ּא ָיִכיל ְלֵמחֵדי ִלּבֵ ּ

ֶחְדָוה ר ָנׁש, ּבְ ּקוָנא ִאית ֵליה ְלַהאי ּבַ ַּמאי ּתִ ּ.  
ֵניָנן ֶּאָלא ַוַדאי ָהא ּתָ ירו, ּ ְרִעין ִנְנָעלו ְוַאְסּגִ ל ּתַ ּּכָ ירו, ּ ְּוַתְרִעין ִדְדָמִעין ָלא ַאְסּגִ ּ ,

ְּוֵלית ִדְמָעה ֶאָלא ִמּגֹו ַצֲעָרא ְו ְרִעין. ָּעִציבוּ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמָמָנן ַעל ִאיּנון ּתַ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ִזיִזין וַמְנעוִלין ִרין ּגְ ְּמָתּבְ ּ ְּוַעְייִלין ִאיּנון ִדְמִעין, ּ א , ּ ְוַהִהיא ְצלֹוָתא ָעאַלת ָקֵמי ַמְלּכָ

א   .ַּקִדיׁשָ

  ב''ה ע''דף קס
ֵדין ַההוא ֲאָתר ִאית ֵליה דֹוֲחָקא ּּכְ ּ ר ָנׁשֵּמַההו, ּ ּא ֲעִציבו ְודֹוֲחָקא ְדַההוא ּבַ ּ ָמה , ּ ּכְ

ָכל ָצָרָתם לא ָצר)ישעיה סג(ְדַאּתְ ָאֵמר  יה ְדַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה.  ּבְ יאוְבּתֵ ּּתִ ּ ּ ּ י , ּ ְלַגּבֵ
א, ַהאי ֲאָתר ה ְדנוְקּבָ ִדיר ְלַגּבָ יה ּתָ ְדכוָרא ְדִתיאוְבּתֵ ּּכִ ּ ּ ּ ּ י . ּ א ָעאל ְלַגּבֵ ד ַמְלּכָ ּכַ

ֲעִציבו, רֹוִניָתאַמְט ח ָלה ּבַ ּכַ ַּאׁשְ ָעאת, ּ ל ָמה ְדִאיִהי ּבָ ֵדין ּכָ יָדָהא ִאְתְמָסר, ּּכְ ְּוַההוא , ּבִ
ר ָנׁש ֵריָקַנָיא, ְוַהִהיא ְצלֹוָתא, ּבַ ָּלא ַאְהָדר ּבְ ִריך הוא ַחִייס , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ה ''דף קס(ְּ

ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ. ָּעֵליה) ב''ע ַּזּכָ ּ ּ ִריך הוא, ר ָנׁשּ א ּבְ יד ִדְמִעין ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדאֹוׁשִ ּ ּ ְּ ,
ְצלֹוֵתיה   .ּּבִ

ת ּבָ ׁשַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ת, ּּכְ ּבָ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ , ִּמּגֹו ַצְעֵריה ַאְחֵזי ֲעִציָבא, ַּמאן ְדָיִתיב ּבְ
ְלָטא ַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ת ׁשַ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ֶחְד, ּ ַּההוא ְדִאְתָחֵזי ּבְ ְּוִאיהו ֶחְדָוה ְוַחֵדי , ָוהּ ּ

ֲעִציבו. ְּלֹכָלא ַּההוא ְדָיִתיב ּבַ ּ ְלָטא, ּ ִגין ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ר ָנׁש ֵמַההוא , ּ ַּאִפיק ְלַההוא ּבַ ּ ּ
ַזר ָעֵליה א ְדִאְתּגְ ּעֹוְנׁשָ ַמר, ּ ֹּסלו, ְוָהא ִאּתְ ְּורֹוְממו ְלַההוא ְדרֹוֵכב , ָּהבו ְיָקר: ּ ּ ּ

ֲעָרבֹות ְּדִאיהו, ּבָ ּ ֶחְדָוה ְוַחֵדי ּכָֹלאּ ָי, ּ י ֵחיָוָתא ּבְ ּבֵ מֹו ַוַדאי''ְרִקיָעא ַעל ּגַ ּה ׁשְ ְּדָהא , ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]38דף [ -ּ

ִליל ָמא ָדא ִאְתּכְ ַההוא ֲאָתר ׁשְ ּּבְ ִגין ְדָלא ִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיה , ְּוִעְלזו ְלָפָניו. ּ ּּבְ ְּ

ַמר, ֲּעִציבו ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֹּסלו ָלרֹוֵכב ַעל ֲעָרבֹות, ְָהִכי ִאְצְטִריך ְלֵמיַמר, י ְקָראַהא, ַרּבִ ַמאי , ּ

ֲעָרבֹות מֹו. ּבָ ָיה ׁשְ ֵעי ֵליה, ּּבְ ָיה הוא ִמּבָ ּּבְ ּ מֹו, ּ ַעל ְסִתיָמא , ֶּאָלא ַהאי ְקָרא. ַמאי ׁשְ
ַמר, ְּדָכל ְסִתיִמין יִקין ִאּתְ יָקא ְדָכל ַעּתִ ְלָי. ַּעּתִ ַּההוא ְדָלא ִאְתּגַ ַלל, אּ , ְוָלא ִאְתְיַדע ּכְ

ֲעָרבֹות ְּדִאיהו רֹוֵכב ּבָ יָמא. ּ יה, ְוִאי ּתֵ ְּדִאיהו ַאְתָיא ְוָרִכיב ּבֵ ּ ב , ִאי ָהִכי, ּ ַאף ַעל ּגַ
ְלָיא ֲאָתר ָדא ַקְייָמא ְלִאְתּגַ ְּדָסִתים הוא ּבְ ּ ּ ּ.  

ֲעָרבֹות ֶּאָלא סֹולו ָלרֹוֵכב ּבָ ּ יָקא ְדָכל ַעּתִ, ּ ָּדא ִאיהו ַעּתִ ּ , ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, יִקיןּ
ה ִאיהו רֹוֵכב. ְּדָלא ְיִדיַע ּוַבּמֶ ֲעָרבֹות, ּ ָי, ּבַ יה , ּה''ּבְ ְּדִאיהו ָרָזא ַקְדָמָאה ְדָנִפיק ַקּמֵ ּ ּ ּ

ֵמיה)א מניה''ד( ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ ָמא , ְּדָלא ְיִדיַע, ֵּמַההוא ְסִתיָמא, ּ ּ ִדיֵליה )ט''ויקרא כ(ׁשְ ּ
ּ ָלאו ְדִאיהו הוא.ּה''ּהוא ָי ּ ֶּאָלא ִאיהו הוא, ּ ּ א , ּ ִגין ְדַההוא ָפרֹוְכּתָ ּּבְ ּ  )ח''ויקרא קכ(ּ

ֵמיה ְּדִאְתָפְרָסא ְוָנִפיק ִמּקָ מֹו. ּּ א ִאיהו ׁשְ ֲּאָבל ַהאי ָפרֹוְכּתָ ְּוָדא ִאיהו ְרִתיָכא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ,
ַלל   .ְוָלא ִאְתְיַדע ּכְ

דֹול מֹו ַהּגָ ִג, ְּוָדא ִאיהו ׁשְ דֹולּבְ ך ּגָ ל ּכַ ֵמיה ְדָלאו ִאיהו ּכָ ְין ְדִאית ׁשְ ּ ּ ּ ַהאי ַאף , ּ ּכְ
יה ּתֹוֶסֶפת ַאְתָוון ב ְדִאית ּבֵ ַּעל ּגַ א. ּ ָמא ַרּבָ ָּדא ִאיהו ׁשְ ָמא, ּ ַהאי ׁשְ ֲאָנן , ְּוַעל ָדא ּבְ

יה, ְמִפיִקין ָאֵמן ְּדִאיהו ִמּנֵ ּ ָכל ִזְמָנא. ּ ַהאי ַאְזָלא ָאֵמן ּבְ ָמא, ּבְ   . ַאֲחָרא ָלאו ָהִכיּוִבׁשְ
א ְמָבַרך ֵמיה ַרּבָ ְָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ן, ּ ּקַ ָמא ִאְתּתָ ִלימו, ְּדַכד ַהאי ׁשְ ׁשְ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ְוָכל , ּ

ִחדו ָּעְלִמין ַחָדאן ּבְ ָמא. ּ ַהאי ׁשְ ִאין, ּבְ ִליָלן ִעָלִאין ְוַתּתָ ָמא. ּּכְ ַהאי ׁשְ ית , ּבְ ִליָלן ׁשִ ּכְ
ֵּמָאה וְתֵליָסר ִפּק ִאין, ּוֵדי אֹוַרְייָתאּ ָלָלא ְדָכל ָרִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ָלָלא . ּ ּכְ

ְּדָעְלָמא ִדְדכוָרא ְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ ּוְכָלָלא ְדָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ.  
ְּוֻכְלהו ִפּקוִדין ּּ ְייִפין ְוֵאָבִרין, ּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ הו ָרָזא ִדְמֵהי, ּ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ ַּמאן ְדָלא . ְּמנוָתאּ

ָרִזין ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא ל ּבְ ּכַ ח ְוָלא ִאְסּתָ ּגַ ַּיׁשְ ַכל, ָלא ְיַדע, ּ ְתְקָנן , ְוָלא ִאְסּתָ ְֵהיך ְמּתַ

ָרָזא ִעָלָאה ְייִפין ּבְ ְלהו. ּׁשַ ְייִפין ְדגוָפא ּכֻ ּׁשַ ּ ָנן ַעל ָרָזא ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּ ּקְ ִּמְתּתַ ְוַאף , ּ
ְייִפיןַעל ּגַ ְּדִאיּנון ַרְבְרִבין ְוִעָלִאין, ּב ְדִאית ׁשַ ּ ְלהו ְזִעיִרין ְוַרְבְרִבין, ּ ּּכֻ ִאי ִאְתְנִטיל , ּ

ְייהו ֲּאִפילו ְזִעיָרא ְדַבר ָנׁש, ַּחד ִמּנַ ּ ִּאְקֵרי ָמאֵריה ְדמוָמא, ּ ּ ן ַההוא , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
ְּדָגַרע ֲאִפילו ַחד ִפּקוָדא ֵמ ּ ּּ ִּאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאּ ֲאָתר ְדָלא , ּּ ְּדָאִטיל מוָמא ּבְ ּ ּ

  .ְִאְצְטִריך
א ֲחִזי ִתיב, ּתָ ח ְיָי)בראשית ב(, ַמה ּכְ יֵחהו ְבַגן ֵעֶדן ' ּ ַוִיּקַ ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ּ

ְמָרה ְּלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ְמָרה ִאֵלין ָקְרּבָ, ְוָתֵניָנן. ּ ְּלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ּ ֲּאָבל ָדא ָרָזא . ְּוֹכָלא ַחד, ִניןּ
ְּדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא ְייִפין ִעָלִאין''ִּאֵלין רמ: ְּלָעְבָדה, ּ ְמָרה. ּח ׁשַ ּוְלׁשָ ָלת ְמָאה : ּ ִּאֵלין ּתְ

ִאין ּתָ ְייִפין ּתַ ין ְוָחֵמׁש ׁשַ ּתִ ִּאֵלין ִעָלִאין ְדָזכֹור. ְוׁשִ ּ מֹור. ּ ִאין ְדׁשָ ּתָ ְּוִאֵלין ּתַ   .ָּלא ַחדְוֹכ, ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]39דף [ -ּ

ָלָמא לֹון ָאה ִאיהו ַמאן ְדָזֵכי ְלַאׁשְ ַּזּכָ ִּפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּ ִרים ְלַבר ָנׁש , ּ ּגָ
ַהאי ָעְלָמא ָמֵתיה ּבְ ָלָמא רוֵחיה ְוִנׁשְ ְּלַאׁשְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ה ְלַבר ָנׁש. ּ , אֹוַרְייָתא ְמַזּכָ

ֵרין ָעְלִמין אֹוַרְייָתא. ּא ְוָעְלָמא ְדָאֵתיָּעְלָמא ָד, ְלַאְחְסָנא ּתְ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ,
ַחִיים ַדל ּבַ ּתְ ִּאׁשְ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּחִיים ּבְ ְּוַחִיים ּבְ ין . ּ ל עֹוָנׁשִ ִזיב ִמּכָ ּתְ ִאׁשְ

ין יׁשִ ְלָטָאה ָעֵליה, ּבִ ְּדָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ְדלוָתא ָהִכי. ּּ ּתַ ִאׁשְ ִּאי ּבְ ן ַמאן ְדָעִביד . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
  .עֹוָבָדא

  א''ו ע''דף קס
א י ַאּבָ י ִחָייא ְוִרּבִ ִפיַזְייהו, ַּרּבִ ֵבי אוׁשְ רו ּבְ ּׁשָ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּּ ָּקמו ּבְ ) א''ו ע''דף קס(, ּ

אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ִפיָזא. ְּלִאׁשְ ַרֵתיה ְדאוׁשְ ּּבְ ּ ְרּגָ, ּ ּוְלָבַתר , אָקַמת ְוַאְנִהיַרת לֹון ׁשַ
ַמע ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַּקְייַמת ֲאַבְתַרְייהו ְלִמׁשְ ּּ ּ.  

י יֹוִסי ְוָאַמר י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר)משלי ו(, ָּפַתח ַרּבִ ּ ּכִ ּ ְ .
י ִנר ִמְצָוה ַהאי ָעְלָמא, ּכִ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ִאיּנון ִפ, ּ ּּבְ ּּקוִדין ְדאֹוַרְייָתאּ ִאְתָסַדר , ּ

א ְרּגָ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ַחד ׁשַ ָּקֵמיה ּבְ ּ ּ ַההוא ָעְלָמא, ּּ ְּלַאְנָהָרא ֵליה ּבְ , ְותֹוָרה אֹור. ּ
אֹוַרְייָתא ק ּבְ ָּזֵכי ְלַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ַּמאן ְדִאְתַעּסָ יה, ּ א ִמּנֵ ְרּגָ ְּדַאְדִליַקת ׁשַ ְּדָהא , ּ

ְרּגָ לוםׁשַ ָלא ְנהֹוָרא ָלא ּכְ א. ּא ּבְ ְרּגָ ָלא ׁשַ . ּאוף ָהִכי ָלא ָיִכיל ְלַאְנָהָרא, ְנהֹוָרא ּבְ
ַכח ְדֹכָלא ָדא ְלָדא ִאְצְטִריך ּתְ ְִאׁשְ ּ א. ּּ ְרּגָ ְְוִאְצְטִריך . ְִאְצְטִריך עֹוָבָדא ְלַאְתְקָנא ׁשַ

אֹוַרְייָתא א, ְלִמְלֵעי ּבְ ְרּגָ ָאה. ְלַאְנָהָרא ׁשַ ְנהֹוָרא ַזּכָ ה ּבִ ק ּבָ ּ ִאיהו ַמאן ְדִאְתַעּסָ ּ ּ
א ְרּגָ   .ּוְבׁשַ

ְּוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר ּ יה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָ ֹּאַרח ַחִיים ְלָאָעָלא ּבֵ ּ ִּאיּנון , ּ
יׁש, ּתֹוָכחֹות ְרֵמיה ֵמֹאַרח ּבִ ר ָנׁש ְלַאֲעָדָאה ּגַ ל ּבַ ִּדְמַקּבֵ ָאְרָחא ָטָב, ּ ְוְלֵמיַהך ּבְ ּּתו . אּ

ְּוֶדֶרך ַחִיים ִּאיּנון ּתֹוְכחֹות מוָסר, ְ ִריך הוא ָעֵליה ְדַבר ָנׁש, ּ א ּבְ ְּדַאְייֵתי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ִאיּנון ּתֹוָכחֹות ָאה ֵליה ֵמחֹובֹוי ּבְ ְּלַדּכְ א. ּ ְרעו ְדִלּבָ יל ְלהו ּבִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַקּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ.  

י ֵנר ִמְצָוה א ּבוִציָנא ְדָדִוד)א דשרגאתקונ(, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ְרּגָ ּ ָדא ׁשַ ּ ְּדִאיהו ִנר ִמְצָוה , ּ ּ
ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִדיר, ּ ְקָנא ּתָ ְְדִאְצְטִריך ְלִאְתּתָ ְּוִאיִהי ָלא ַנֲהָרא ֶאָלא ִמּגֹו ּתֹוָרה , ּ

ְכָתב ּבִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ֵלית ָלה ְנִהירו, ׁשֶ ּ ּ ְכָתבֶּאָלא ִמּגֹו , ּּ ּבִ ְּדִאיִהי , ּתֹוָרה ׁשֶ
  .אֹור ְלַאְנָהָרא

ח ֲאַבְתֵריה ּגַ ִפיָזא ַקְייָמא ֲאַבְתַרְייהו, ַּאׁשְ ָרֵתיה ְדאוׁשְ ְּוָחָמא ּבְ ּ ּ ּּ י ֵנר ִמְצָוה, ּ , ָאַמר ּכִ
יה. ַמאי ֵנר ין ַזְכָיין ּבֵ ָּדא ֵנר ְדִאיִהי ִמְצָוה ְדָנׁשִ ּ ּ ת, ּ ּבָ ב ְּדַאף ַע, ְּוִאיִהי ִנר ְדׁשַ ל ּגַ

אֹוַרְייָתא אן ּבְ ין ָלא ָזּכָ אֹוַרְייָתא, ְּדָנׁשִ א, ָּהא ּגוְבִרין ַזְכָיין ּבְ ְרּגָ , ְוָנֲהִרין ְלַהאי ׁשַ
ַהאי ִמְצָוה ְתְקָנן ּבְ ין ְמּתַ ִתּקוָנא ְדַהאי ֵנר. ְּדָנׁשִ ין ּבְ ָּנׁשִ אֹוַרְייָתא. ּ ְלַאְנָהָרא , ּּגוְבִרין ּבְ

ּקוָנא ְד, ְלַהאי ֵנר ּּתִ הוּ ין ִאְתָחְייבו ּבְ ִּמְצָוה ְדָנׁשִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]40דף [ -ּ

ָתא וָבָכאת ְמָעת ַהִהיא ִאּתְ ָתא, ּׁשַ ַּאְדָהִכי ָקם ֲאבוָה ְדִאּתְ ּ ן, ּ ּמָ ְוָעאל , ַּדֲהָות ּתַ
יַנְייהו ָרֵתיה ַקְייַמת ֲאַבְתַרְייהו וָבָכאת, ּּבֵ ְּוָחָמא ּבְ ּ ִאיל ָלה ֲאבוָה, ּּ ּׁשָ רבי (ָּסַחת ֵליה . ּ

ָתא אוף ִאיהו וָבָכה.  עֹוָבָדא)אבא ֲאִרי ֲאבוָה ְדִאּתְ ּׁשָ ּ ּ ּ י יֹוִסי. ּ ִּדיְלָמא , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ָרִתיך ְעָלה ִדּבְ ְֲחָתָנך ּבַ ְּ אֹוַרְייָתא, ּ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ָלא ָזָכה ּבְ ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי , ּ ּ

ִכיָנן ִדיר, ּבָ   .ֲּאָנא וְבָרִתי ּתָ
ּוְבִגין ַדֲחֵמיָנא ְּדָדִליג ֵמִאְגָרא ָדא, ֵּליה יֹוָמא ַחד, ּ ֲהֵדי ִצּבוָרא, ּּ ַמע ַקִדיׁש ּבַ ְּלִמׁשְ ּ ,

ְרעוָתא ִדיִלי ָּסִליק ּבִ ָרִתי, ּ א, ְּלֵמיַהב ֵליה ּבְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֶכף ְדַנְפקו ִצּבוָרא ִמּבֵ ְּוּתֵ ּ ָיִהיְבָנא , ּ
ָרִתי ִדלוָגא ָדא ְדָאָתא. ֵּליה ּבְ ַּדֲאֵמיָנא ּבְ ּ ּ ַמע ַקִדיׁשּ א ִליֲהֵוי , ּ ְלִמׁשְ ְבָרא ַרּבָ ּגַ
אֹוַרְייָתא ב ְדִאיהו ַרְבָיא, ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ְדַמת ְדָנא, ּ יה ִמּקַ ְּוָלא ְיַדְעָנא ּבֵ א . ּ ּתָ ְוַהׁשְ

ת ְמזֹוָנא ָלא ָיַדע ְרּכַ ֲּאִפילו ּבִ ין ַחְבַרָייא, ּ ֲהֵדיה ְלִמְלֵעי ּבֵ ְּוָלא ָיִכיְלָנא ּבַ יף ְּדיֹוִל, ּ
ַמע ת ְמזֹוָנא, ְקִריַאת ׁשְ ְרּכַ   .אֹו ּבִ

ַאֲחָרא ר ֵליה ּבְ ָּאַמר ֵליה ַאְעּבָ א, ּ ְבָרא ַרּבָ ָרא יֹוִליד ְדִלהֵוי ּגַ ּאֹו ִדְלָמא ּבְ ַּאְדָהִכי . ּ
ְּוִדֵלג ֲעַלְייהו ְוָיִתיב ְלָקַמְייהו, ָּקם ִאיהו י יֹוִסי. ּ יה ַרּבִ ל ּבֵ ּכַ א ַּוַדאי ֲאָנ, ָאַמר, ִּאְסּתָ

ַהאי ַרְבָיא יה, ֲחֵמיָנא ּבְ ִּדְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא ִיפוק ְלָעְלָמא ִמּנֵ ּ ּ יה. ּּ ָרא ְדיֹוִקים ִמּנֵ ּאֹו ּבְ ּ .
ָּחִייך ַההוא ַרְבָיא ָ ַּרּבֹוַתי ֵאיָמא ָקַמְייכו ַחד ִמָלה, ְוָאַמר, ּ ּ.  

ים)איוב לב(ָּפַתח ְוָאַמר  יׁשִ ם ְיׁשִ י ָוִאיָרא ֵמַחֹות  ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ ן ָזַחְלּתִ  ַעל ּכֵ
יה ַעּמוֵדי ָעְלָמא. ֵּדִעי ֶאְתֶכם ָערו ּבֵ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ ּ יה . ּ יב ּבֵ ֲּאָבל ֱאִליהוא ִדְכּתִ ּ ּ

ַפַחת ָרם ְּדָהא ִמַזְרָעא ְדַאְבָרָהם ָקֲאָתא, ִאְתָערֹו, ִּמִמׁשְ ִפיר. ּּ ֲהָנא . ְּוׁשַ ֲּאָבל ֱאִליהוא ּכַ
ּוִמַז, ֲהָוה ַרְכֵאל ַהּבוִזי, ְּרָעא ִדְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ֲהָוהּ ִתיב ָהָכא ֶבן ּבַ ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ

ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן)יחזקאל א(   .ּ ְיֶחְזֵקאל ּבֶ

  ב''ו ע''דף קס
יב ּבוִזי ִגין ִדְכּתִ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ְפחֹות ֲהָוה)איוב לא(, ּ ּ ּבוז ִמׁשְ ָהָדר ְוָאַמר , ָלאו ָהִכי. ּ

ַפַחת ָרםִמ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ִּמׁשְ י ַמאן . ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּבוִזי. ּ ְרֵמיה ְלַגּבֵ ַּעל ְדֵמַבֶזה ּגַ דף (ּ

יה) ב''ו ע''קס דֹול ִמּנֵ ְּדּגָ ָמא ִעָלָאה, ּ ׁשְ ְּוַעל ָדא ָסִליק ּבִ ָּדא ְדִאְקֵרי ָאָדם , ּּבוִזי, ּ ּ
ֹכָלא ֵליָמא ּבְ ר ָנׁש ַאֲחָראַּמה ְדָלא ִאְקֵרי ָהִכי , ּׁשְ יב, ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )יחזקאל ב(, ּ
ה ֶבן ָאָדם ָמא ָדא, ְוַאּתָ ׁשְ ְּוַעל ְדָסִליק ּבִ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ִאְקֵרי ָרם, ּ ּ.  

ֵעי ֵליה, ְלָיִמים. ְּוַעל ָדא ָאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ֶּאָלא . ַמאי ְלָיִמים, ִּמָיִמים ִמּבָ
ְרָמי ְלָיִמים,ָאַמר ָצִעיר ֲאִני יִאין,  ְוַאְזִעיְרָנא ּגַ ר ָנׁש ְדִאית ֵליה יֹוִמין ַסּגִ י ּבַ ְּלַגּבֵ ּ .

רו. ַמאי ַטְעָמא י ְדָיִמים ְיַדּבֵ ִגין ְדָאַמְרּתִ ּּבְ ּ י , ְּוַעל ָדא ָצִעיר ֲאִני, ּ ְרֵמי ְלַגּבֵ ְוַאְזִעיְרָנא ּגַ
ים. ָיִמים יׁשִ ם ְיׁשִ יׁשִ, ְוַאּתֶ י ָוִאיָרא ֵמַחֹות ֵדִעי ֶאְתֶכם. יםֲּחֵמיָנא ְלכו ְיׁשִ ן ָזַחְלּתִ . ַּעל ּכֵ

ִנים יֹוִדיעו ָחְכָמה, ּאוף ֲאָנא רו ְוַרב ׁשָ י ָיִמים ְיַדּבֵ ָּאַמְרּתִ ָּאֵכן רוַח ִהיא ֶבֱאנֹוׁש . ַּוַדאי. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]41דף [ -ּ

ִביֵנם ַדי ּתְ ַמת ׁשַ ִגין ַדֲאָנא ַרְבָיא. ְּוִנׁשְ ְּוַעל ָדא ּבְ ְרעוִת, ּ ֵויָנא ּבִ ּי ְדָלא ְלַמְלָלא ַעד ּׁשַ ּ
ֵרין ַיְרִחין ִלימו, ּתְ ּתְ ְּוַעד יֹוָמא ָדא ִאׁשְ א ְדַאּתון ָהָכא. ּ ּתָ ְּוַהׁשְ אֹוַרְייָתא , ּ ח ּבְ ִאית ְלִמְפּתַ

  .ָּקַמְייכו
י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר)משלי ו(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ּכִ ּ י ֵנר . ְ ּכִ

ָנהִמְצָו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּה ָדא ִאיִהי ִמׁשְ ְצָוה)שמות כד(ּכְ זֹו : ְוַהּתֹוָרה.  ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ב ְכּתָ ּבִ ְצָוה. ּתֹוָרה ׁשֶ ָנה: ְוַהּמִ א. זֹו ִמׁשְ ְרּגָ ְּדַקְייָמא ְלַאְדְלָקא, ְּדִאיִהי ִנר ׁשַ ּ.  

ָלא ֵמִבין ּתְ. ֵנר ֲאַמאי ִאְקֵרי ֵנר ד ְמַקּבְ ְייִפין ִעָלִאין''רמ, ֵּרין ְדרֹוִעיןֶּאָלא ּכַ , ּח ׁשַ
ֵרין ְדרֹוִעין ִדיָלה ְייהו ּתְ ִּאיהו ָפְתַחת ְלַגּבַ ּ ּ ּ הו, ּּ ֵרין ְדרֹוִעין ּבְ ִלילו ִאֵלין ּתְ ֵדין ִאְתּכְ ּּכְ ּ ּּ ,

ְטָרא ְדאֹו, ְותֹוָרה אֹור. ְוִאְקֵרי ִנר יה ִמּסִ ְּדָקא ָנִהיר ְלַההוא ֵנר ְוַאְדִליַקת ִמּנֵ ּ ּ ר ּ
ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ַקְדָמָאה ְּדָהא אֹוַרְייָתא ֵמַההוא ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְדאֹור ַקְדָמָאה . ּ ּ ּ ּ

יב, ִאְתְיִהיַבת ְטָרא ִדיִמיָנא ִאְתְיִהיַבת, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(, ִּדְכּתִ , ִּמּסִ
ָמאָלא)א''ד ע''מ( יה ׂשְ ִליל ּבֵ ב ְדִאְתּכְ ּ ַאף ַעל ּגַ ִלימו ְדֹכָלא,ּ ֵדין ִאיהו ׁשְ ּ ְדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

ְבָעה ָעְלִמין ָמאָתן ְוׁשִ ִליל ּבְ ִסְטָרא ְדַההוא אֹור, ּאֹור ָדא ִאְתּכְ ִניִזין ּבְ ְּדִאיּנון ּגְ ּ ּ ּ ,
ֻכְלהו ט ּבְ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ חֹות ּכוְרְסָייא ִעָלָאה ְטִמיָרא. ּ ּּתְ ְרָיין ִאיּנון עֹוָלמֹות, ּ ְטָרא , ּׁשַ ִמּסִ

ְּדַההוא ְיִמיָנא ר ִאיּנון. ּ ַלת ֵמָאה ָוֶעׁשֶ ַבע, ּּתְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ָמאָתן ְוׁשֶ ִּאיּנון ּבְ ֵמָאה . ּ
ָמאָלא, ּוְתַלת ִסְטָרא ִדׂשְ ִּאיּנון ּבְ ר. ּ ַלת ֵמָאה ָוֶעׁשֶ א . ְּוִאיּנון ּתְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ

ִדיר ְלַצִדיַק ן ּתָ ִריך הוא ְמַתּקֵ ּּבְ ּ ה אֹוְצֵרי ֶחְמָדה, ָּיאְ ָמה ְוַכּמָ ָטן ּכַ ּוֵמִאֵלין ִמְתַפּשְׁ ּּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ִתיב  ִניִזין ְלִאְתַעְדָנא ִמְנהֹון ַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְוַעל ִאֵלין ּכְ ּּגְ ּ ִחיל )משלי ח(ּּ  ְלַהּנְ

ִתיב  ּאֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא ְוַעל ִאֵלין ּכְ  ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים )ה סדישעי(ּ
ָזוָלְתך ְוגֹו ּ'.  

ר עֹוָלמֹות, ִּאֵלין: ש''י ַלת ֵמָאה ָוֶעׁשֶ חֹות ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתְ ִניִזין ּתְ ּ ִאיּנון )ועל(, ּּגְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ַבע ְדִאיּנון ִמּסִ ָּמאָתן ְוׁשֶ ּ ִגין ְדֲאִפילו אֹור . ִּאְקרון אֹור ַקְדָמָאה, ּ ּּבְ ּּ

ָמ ד ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. אָלא ִאְקֵרי אֹורׂשְ ֲּאָבל אֹור ַקְדָמָאה ִאיהו ַזִמין ְלֶמְעּבַ ּ .
יר יָמא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָלא ַיּתִ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְדִאי ָלא ֲהָוה . ְּוִאי ּתֵ ֶּאָלא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּ

יב, ָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם, ַהאי אֹור ְנה)לים פטתה(, ִּדְכּתִ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ   . ָאַמְרּתִ
א ְדִעָדנֹוי ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּהאי אֹור ָזַרע ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוָעִביד ֵליה ׁשוִרין ׁשוִרין, ְּ ּ ּ ,

ַּעל ְידֹוי ְדַהאי ַצִדיק א, ּ ָנא ְדִגְנּתָ ּנָ ְּדִאיהו ּגָ ּ ְּוָזַרע ֵליה ְזרוָעא , ְוָנִטיל ְלַהאי אֹור, ּ ּ
א ְואֹוִליד ְוַאְצַמח ְוָעִביד ֵפִרין. ְקׁשֹוטִּד ִגְנּתָ ְּוָעִביד ֵליה ׁשוִרין ׁשוִרין ּבְ ּ ּ ַזן , ּ ְייהו ִאּתְ ּוִמּנַ ּ

ִדיק ְוגֹו)תהלים צז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָעְלָמא ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ'.  
ה ֵזרוֶעיָה ַתְצִמיַח)ישעיה סא(ּוְכִתיב  ּ וְכַגּנָ ִּאֵלין ְזרוֵעי ְדאֹור ַקְדָמָאה. ַּמאן ֵזרוֶעיָה. ּ ּ ּ ,

ִדיר ְּדִאיהו ָזרוַע ּתָ ּ א אֹוִליד ְוָעִביד ֵאיִבין, ּ ּתָ א ָזרוַע ִאיהו, ַהׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַקְדִמיָתא, ּ ַעד , ּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]42דף [ -ּ

א ָדא ָּלא ֵייכול ָעְלָמא ִאיּבָ ִכיך, ּ א ְוָלא ׁשָ ְאֹוִליד ְזרוָעא ָדא ְוָיִהיב ִאיּבָ ּ , ְּוַעל ָדא. ּ
ל ָע ָנאּכָ ּנָ ִספוָקא ְדַההוא ּגָ ָזנו ּבְ ְּלִמין ִאּתְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק, ּּ ִכיך ְוָלא ָפִסיק , ּ ְּדָלא ׁשָ ְ ּ

  .ְלָעְלִמין
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ר ּבְ ּּבַ ִתיב. ּ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ּכְ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ָאְזלו )איוב יד(, ּ

י ָים ְוָנָהר ֶיחָרב ְו ִתיב ָזרוַע. ְֵהיך ָעִביד ּתֹוָלִדין, ָיֵבׁשַמִים ִמּנִ ֶּאָלא ּכְ ָּזרוַע ִאיהו , ּ ּ
ִדיר ּוִמיֹוָמא ְדַאְפִסיק ַההוא ָנָהר, ּתָ ּ א . ּּ ִגְנּתָ יה )א''ז ע''דף קס( ָלא ָעאל )א בגנתא''ס(ּבְ ּ ּבֵ

ָנא ּנָ ִדיר. ַּההוא ּגָ ְּוַההוא אֹור ְדִאיהו ָזרוַע ּתָ ּ ּ ְרֵמיה ִאְזְדַרע ָּעִביד ֵאיִבין וִמּנֵ, ּ ּיה וִמּגַ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ִדיר, ּכְ ִכיך ּתָ א ְדָעִביד ּתֹוָלִדין. ְְוָלא ׁשָ ִגְנּתָ יה , ּּכְ ּוֵמַההוא ָזרוַע ָנִפיל ּבֵ ּ ּ ּ
ַאְתֵריה ִדְבַקְדֵמיָתא, ּּבְ ְרֵמיה ָעִביד ּתֹוָלִדין ּכְ ּוִמּגַ יָמא. ּ ְּדִאיּנון ּתֹוָלִדין ְוֵאיִבין , ְוִאי ּתֵ ּ

ןֲהוֹו ּמָ ִזְמָנא ְדָגָנָנא ּתַ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ּ ּכְ ע ָזרוַע ָדא ְלָעְלִמין. ָלאו ָהִכי. ּ ֲּאָבל ָלא ִאְתָמּנַ ּ.  
ַגְווָנא ָדא ְותֹוָרה אֹור ְטָרא ְדַההוא אֹור ַקְדָמָאה, ּּכְ ּאֹוַרְייָתא ְדִאְתְיִהיַבת ִמּסִ ּ ָהִכי , ּ

ָעְלָמא ִדיר ּבְ ִכיך ְלָעְלִמין, ין ְוֵאיִביןְוָעִביד ּתֹוָלִד, ִּאְזְדַרע ּתָ א , ְְוָלא ׁשָ ּוֵמַההוא ִאיּבָ ּ
ָזן ָעְלָמא ִּדיֵליה ִאּתְ ּ.  

ְּוֶדְרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר ּ ֵרין ָאְרִחין ִאיּנון. ָ יה, ַּחד ֹאַרח ַחִיים, ּּתְ ִהפוָכא ִמּנֵ ְּוַחד ּבְ ּ ּ .
ִּסיָמָנא ְדֹאַרח ַחִיים ַמאן ִאיהו ִריך הוא ְלַנְטָרא . ּּתֹוְכחֹות מוָסר. ּּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדָכד ּבָ ּ ְּ

ֵוי ָעֵליה ַההוא ְדַאְלֵקי, ְּלַהאי ֹאַרח ַחִיים ּׁשַ ּ ּ ּוַמאן . ְּוָעִביד ּתֹוְכחֹות מוָסר ִלְבֵני ָעְלָמא, ּ
יב. ִּאיהו ֹמר ֶאת ֶדֶרך ֵעץ )בראשית ג(, ַּהאי ִדְכּתִ ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ְ ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ּ

ַּחִיים ְוַעל ָדאַה ֶּדֶרך ַחִיים ִאיהו ּתֹוְכחֹות מוָסר, ּ ּ ּּ יה ּתֹוָכחֹות. ְ ּוַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ַּוַדאי , ּ
ַההוא ֹאַרח ַחִיים ְּדִמְתָעֵרי ֵליה ְלֵמַהך ּבְ ּ ּ ן ּתֹוְכחֹות מוָסר, ְּ ּמָ אִרי ּתַ ְּדׁשָ ּ.  

יה יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא . ּ ּ ּ ּ
י ֵנר ִמְצָוה. ְּדַהאי ְקָרא מֹור, ּכִ ָּדא ָרָזא ְדׁשָ ָּדא ָרָזא ְדָזכֹור, ְותֹוָרה אֹור. ּ ְּוֶדֶרך ַחִיים , ּ ְ

ין ְדאֹוַרְייָתא, ּּתֹוְכחֹות מוָסר ְזִרין ְועֹוָנׁשִ ִּאֵלין ּגִ ְּוֹכָלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ְִריך ְוִאְצְט. ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ָּדא ְלָדא ּוְלֶמֱהֵוי ָרָזא ְדֹכָלא ּכַ ּ ּ.  
ְּוַעל ָרָזא ָדא ְדַהאי אֹור ַאֲהֹרן, ְּדָדִליק ְוָנִהיר ְלַהאי ִנר, ּ יה ּבְ ִתיב ּבֵ  )במדבר ח(, ּּכְ

רֹות ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ְטָרא ְדַהאי אֹור, ָּבְ ִגין ְדהוא ָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ּ ִתי. ּ יהּאֹור ָדא ּכְ , ּב ּבֵ
יָון ְדָאַמר ְיִהי אֹור.  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א( ִתיב ַוְיִהי אֹור, ּּכֵ ְּדָהא , ֲאַמאי ּכְ

ַוְיִהי ֵכן ַסְגָיא ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ָּדא אֹור ַקְדָמָאה, ְיִהי אֹור, ֶּאָלא. ּבְ ְּוִאיהו ְלֵקץ ַהָיִמין, ּ ּ .
ָמאָלא, ָמאָלאְּדִמיִמיָנא ָנִפק ׂשְ, ַוְיִהי אֹור ּוֵמָרָזא ִדיִמיָנא ָנִפק ׂשְ ְּוַעל ָדא ַוְיִהי , ּ

ָמאָלא, אֹור   .ָּדא ׂשְ
אן ְדַוְיִהי ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָתא ִּמּכָ ָמאָלא ֲהָוה, ּ ִסְטָרא ִדׂשְ ך ָלאו ִאיהו . ּּבְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָרָכה ִגין ְדֵביה . ַמאי ַטְעָמא. ִסיָמן ּבְ ּּבְ יך ַאְנֵפי  ָנַפ)א דמניה''נ(ּ ך ְדַאֲחׁשִ ּק ַההוא ֹחׁשֶ ְ ְּ ּ
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ו ְועֹוָבדֹוי. ָעְלָמא ֵלי ָרָזא ְדֵעׂשָ ד ִאְתּגְ ְּוִסיָמָנא ָדא ּכַ ַהאי ַוְיִהי ֲהָוה, ּ יב , ּבְ ִּדְכּתִ
ו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד)בראשית כה( ַוְיִהי ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד.  ַוְיִהי ֵעׂשָ ֵני , ִּאְתָקָיים ּבְ ָאה ּבְ ְלַפּתָ
ר, ְלָמאָע ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּדָלא ַיֲהכון ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]44דף [ -ּ

 ] בשנה155יום [סדר הלימוד ליום ז אדר 
י טֹוב ֶאְמָצִעיָתא, ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ָּדא ִאיהו ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ְוָקִאים , ּ

ִסְטָרא ָדא ּוְבִסְטָרא ָדא, ְּוָאִחיד ּבְ ִלימו ִדְתַלת ִס. ּ ד ֲהָוה ׁשְ ּּכַ י טֹוב, ְטִריןּ יה ּכִ ִתיב ּבֵ , ּּכְ
ָהֵני ַאֲחָרִנין ִליָתָאה, ָּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ִלימו ַעד אֹור ּתְ ִגין ְדָלא ֲהָוה ׁשְ ּּבְ ִלים ְלָכל , ּ ְּדַאׁשְ

ִליָתָאה ָדא, ִסְטִרין ְּוֵכיָון ְדָאָתא ּתְ ָמאָלא, ּ ֵדין ַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת ִדיִמיָנא וׂשְ ּּכְ יב , ּ ִּדְכּתִ
ךַו ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְַיְבֵדל ֱאלִהים ּבֵ ּ ּ ּ.  

ין ְּוַעל ְדִאיּנון ֲחֵמׁש ַדְרּגִ ּ כו ֵמַהאי אֹור ַקְדָמָאה, ּ ְּדִאְתְפָרׁשו ְוִאְתְמׁשָ ּ ִתיב , ּּ תצא (ּכְ

ְטָרא ִדיִמיָנא,  אֹור ָחֵמׁש ִזְמִנין)א''פ ע''ר ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ִמּסִ ּ יה, ּ ִלילו ּבֵ ְּוִאְתּכְ ד ְוַכ, ּ
ָמאָלא ְסַטר ׂשְ ִלילו ּבִ ָרָזא ְדַמִים, ִּאְתּכְ ִלילו ּבְ ִּאְתּכְ יִמיָנא , ּ ּ וְבִגין )'א מימינא''ס(ְּדָנִטיל ּבִ

ִתיב ַמִים ָחֵמׁש ִזְמִנין ך ּכְ ָרָזא ְדֶאְמָצִעיָתא. ְּכַ ִלימו ּבְ ּתְ ְּוַכד ִאׁשְ ִתיב ָרִקיַע ֲחֵמׁש , ּ ּכְ
ַלת ִאיּנו, ִזְמִנין ְּוַעל ָדא ּתְ ין ִאֵלין. ְרִקיָע. ַמִים. ן אֹורּ ַלת ַדְרּגִ ָּלֳקֵבל ּתְ ְּדֻכְלהו ֲחֵמׁש , ּ ּּ

הו ִלילו ּבְ ין ִאְתּכְ ַּדְרּגִ ּ ִתיב ֲחֵמׁש ִזְמִנין, ּ ֻכְלהו ּכְ ְּוַעל ָדא ּבְ ָכל ַחד ְוַחד, ּּ   .ּבְ
ָלָתא, ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין ִאֵלין ּתְ ִגלוֵפ, ּּבְ ִּאְתָצַייר ְוִאְתְגִליף ּבְ ּ ּי ָרָזא ִדיוְקָנא ְדָאָדםּ ּ ּּ ,

ַקְדִמיָתא ְּדִאיהו אֹור ּבְ ַווְייהו ָרִקיַע, ְלָבַתר ַמִים, ּ ּגַ ט ּבְ ְּלָבַתר ִאְתָפׁשַ ּ ִליָפא , ּ ְּדִאיהו ּגְ ּ
ִּדְגִליפו ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּ ּ ּ ּּ ּ.  

  ב''ז ע''דף קס
ת ַגְווָנא ִדְגִליפו ִציוָרא ְדִדיוְקָנא ְדָאָדם ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוְלָדֵתיהּ תוְלָדָתא ְדַבר ָנׁש. ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

ַקְדִמיָתא ֶזַרע ְּדִאיהו אֹור, ּבְ ְייֵפי ּגוָפא, ּ ְּדָהא ְנִהירו ְדָכל ׁשַ ּ ּ ִּאיהו ַההוא ֶזַרע, ּ ּוְבִגין , ּ
ך ִאיהו אֹור ּּכַ יב אֹור ָזרוַע, ְּוַההוא אֹור ִאְקֵרי ֶזַרע, ְ ִּדְכּתִ ׁש, ּ ר ְלָבַת. ַּההוא ֶזַרע ַמּמָ

ט ְוִאְתָעִביד  ַּההוא ֶזַרע ְדִאיהו אֹור ִאְתָפׁשַ ּ ּ ָלחוָתא ִדיֵליה, ַמִים) ב''ז ע''דף קס(ּ ּּבְ ּ ּ ,
יר יטו ּגֹו ִאיּנון ַמִים, ַאְגִליף ַיּתִ ט ְפׁשִ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ ּ יטו ְדגוָפא ְלָכל ִסְטִרין, ּ ְּפׁשִ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ְּדִאְתַצָייר ִליף ִציוָרא וְדיו, ּ ְּוִאּגְ ּ ּ ְּקָנא ְדגוָפאּ יטו, ּ ַּאְקִריׁש ַההוא ְפׁשִ . ְוִאְקֵרי ָרִקיַע, ּּ
ִים תֹוך ַהּמַ ְְוָדא ִאיהו ָרִקיַע ּבְ ּוְלָבַתר ְדַאְקִריׁש. ּ ָמִים, ּ ִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ . ּּכְ
ְּדָהא ַאְקִריׁש ַההוא ָלחוָתא  ּ ּ ְדגוָפא)א דאנגיד ואשתאר ההוא פסולת''ד(ּ ֲּהָוה ּגֹו ִאיּנון ְּד, ּ

  .ַמִים
יָון ְדִאְבִריר ּגוָפא ּּכֵ ְנִקיו, ּ ַאר, ְּוִאָנֵקי ּבִ ּתְ ַּההוא ָלחוָתא ְדִאְתְנִגיד ְוִאׁשְ ּ ֲּהָוה ְפסֹוֶלת , ּ

ְּדָקא ִאְתֲעָבד ּגֹו ִהּתוָכא ְּוִאיּנון ַמִים ָהָרִעים ֲעכוִרין, ּ הֹון ִאְתָעִביד ְפסֹוֶלת, ּ ּוִמּנְ ּ ,
א, ְלָכל ָעְלָמאְמַקְטְרָגא  ְּדַכר ְונוְקּבָ ד ַנְחּתו ִאיּנון ַמִים ֲעכוִרין. ּ ְּלָבַתר ּכַ ּ כו , ּ ְּוִאְתַהּתְ

ָמאָלא ְסַטר ׂשְ א ּבִ א דאתנגיד ואשתאר אתעביד פסולת מקטרגא לכל עלמא ''ס(ָּנְפקו , ְלַתּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]45דף [ -ּ

ו לתתא בסטר לבתר כד נחתו אינון מים עכורין אתהתכ. דכר ונוקבא ואינון מים הרעים עכורין
ל ָעְלָמא)שמאלא ונפקו הֹון.  ְלַקְטְרָגא ּכָ ִזיב ִמּנְ ּתְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ.  

יָון ְדָנִפיק ְמַקְטְרָגא ִתיב ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר ו, ּּכֵ ַרְבֵיי' ּכְ ָרה ּבְ ָכא ַאְסּכָ ְוָחֵסר , ְוִאְתַמּשְׁ
ֲחָדא, תְּלָבַתר ְוָהיו ִלְמאֹורֹו. ְּנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ְרַווְייהו ּכַ ִלימו ּתַ ׁשְ ּּבִ ַמאן. ּ ַההוא . ּבְ ּּבְ
ַמִים ַמִים, ְרִקיַע ַהּשָׁ ַההוא ְרִקיַע ַהּשָׁ ָרא ּבְ ד ַסְלָקא ְוִאְתַחּבְ ְּדָהא ּכַ ֵדין ְוָהיו , ּּ ּּכְ

ַלל, ִלְמאֹורֹות ֲחָדא ְדָלא ְפִגיֵמי ּכְ ְרַווְייהו ּכַ ֵליִמין ּתַ ְּנהֹוִרין ׁשְ ּ ּ.  
אִרי ָח ִּייך ַהאי ַרְבָיא ְוַחֵדיׁשַ ָ ִריר ָהָכא ָרָזא ְדָאָדם. ּ ָּאַמר לֹון ַהאי ַדֲאֵמיָנא ְדִאְתּבְ ּ ּ ,

אֹור ְדַההוא  ּּבְ ּוִמּגֹו ִאיּנון ַמִים, ּוְלָבַתר ִאְתָעִביד ַמִים,  ֶזַרע)א דאיהו''ד(ּ ט , ּ ִּאְתָפׁשַ
ַעְרָנא, ָרִקיַע ָמה ְדִאּתְ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ּכְ ּ ּ ָתאּתִ. ּּ ד ִאְתָעִביד ָדא ְלגֹו ֵמעֹוי ְדִאּתְ ּיַנח ּכַ ּ ,

ְּדָהא ָלא ִאְתָצַייר ַזְרָעא א, ּ גֹו ֵמעֹוי ְדנוְקּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ה ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ָטא ּבָ ְּלִאְתָפׁשְ ּ ּ ּּ ּ ,
ין ְּוָהָכא ִאי ִאֵלין ָחֵמׁש ַדְרּגִ ִּאיּנון ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ּ ּ ָאן ֲאָתר ִאְתָצַי, ּּ ט ַהאי ּּבְ ּיר ְוִאְתָפּשַׁ

ִּדיוְקָנא גֹו ִאיּנון ַמִים, ּּ   .ּּבְ
א ֲהוֹו יָמא ּגֹו נוְקּבָ ָּדא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּאי ּתֵ ְּדָהא ָלא ִאְתָצַייר ִציוָרא , ָלאו ָהִכי, ּ ּּ ּ

ּוְדיוְקָנא ַּעד ְדַנְפקו ַאְתָוון ְלַבר, ּ ִלימו, ּ ּוְלָבַתר ִאְתּגְ ְּותו ְדָהא ָעְלָמא ְד. ּ ּ ָאֵתי ֲהָוה ּ
יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ּאוָמָנא ִּדְכּתִ ָהא , ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע. ּ

  .ּאוָמָנא ֲהָוה
א א ִדְלַתּתָ נוְקּבָ יָמא ּבְ ִּאי ּתֵ ְּוַכד ָנַפק ַהאי ִדיוְקָנא , ְּדָהא ַעד ָלא ֲהָוות, ָלאו ָהִכי, ּ ּּ

ּנוְקֵביה, ְּדָאָדם ֲהֵדיהּ ה. ּ ַנְפַקת ּבַ ָּהא ָלא ִאְתָצַייר ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּבָ ּ ּ ּּ ָאן , ִאי ָהִכי. ּ ּבְ
ִליפו ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ֲּאָתר ִאְתָצַייר ְוִאְתְגִליף ַהאי ֶזַרע ְּלֶמהֵוי ּגְ ּ ּ ֶּאָלא ָדא ָרָזא . ּּ ּ

ָלא נוְקּבָ, ִּעָלָאה ָּאָדם ַקְדָמָאה ִאְתָצַייר ְוִאְתְגִליף ּבְ ְנָייָנא. אּ ֵמֵחיָלא ְוַזְרָעא , ָאָדם ּתִ
א, ְּדַהאי ַּאְגִליף ְוִאְתָצַייר ּגֹו נוְקּבָ ּ.  

ִליפו ְדִציוָרא וְדיוְקָנא ְדגוָפא, ָאָדם ַקְדָמָאה ּּגְ ּ ּ ּ ּ ּ א, ּּ נוְקּבָ ּוְבָלא ִציוָרא , ָּלא ֲהָוה ּבְ ּּ
ַלל ֲהָוה א ֵמָעְלָמא ְד. ּכְ ִליף ְלַתּתָ ָלא ְדכוָרא, ָאֵתיְּוִאְתָצַייר ְוִאּגְ ּּבְ א, ּ ּוְבָלא נוְקּבָ ּ ,

ָחָתא ִּאיּנון ַאְתָוון ַאְגִלימו ּגֹו ִמׁשְ הו ָרָזא ְדָאָדם, ּ ִליף ּבְ ְּוִאְתָצַייר ְוִאּגְ ֹאַרח . ּ ְוַאְתָוון ּבְ
ר ִסדוָרא ִדְלהֹון, ֵמיׁשָ ּּבְ ּ ִריאו ְלִאְתָגְלָפא וְלִאְתָצְי, ֵּמָרָזא ְדאֹור ַקְדָמָאה, ּ ּׁשָ ּ , יָראּ

ָחָתא)אתוון( ַגֵויה ּגֹו ִמׁשְ ּ ְוִאְזְדַרע ַהאי אֹור ּבְ ּ ָחָתא. ּ ד ָמָטא ּגֹו ִמׁשְ ִּאְתַהָדר ַמָיא, ּכַ ּגֹו , ּ
ט ָרִקיַע ִציוָרא ְדָאָדם, ַּמָיא ִּאְתָפׁשַ ּ ּ ְדָקא ֲחִזי, ּ ִּדיוְקָנא ּכַ ּּ.  

יה א ְלַגּבֵ ַטת נוְקּבָ ְּלָבַתר ְדִאְתַקּשְׁ ּ ְּוִאְתַהְדרו, ּ ַאְנִפיןּ ּ ַאְנִפין ּבְ ַּהאי ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ּ ּּ ,
א י נוְקּבָ א ְלַגּבֵ ִתיאוְבּתָ ָּעאל ּבְ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּ ן ַאְגִליף ְוִאְתָצָייר ּכְ ְּוַתּמָ ִתיב , ּ ְּוָעֵליה ּכְ

ַצְלמֹו ְוגֹו)בראשית ה( ְדמותֹו ּכְ ּ ַויֹוֶלד ּבִ א', ּ ַּהאי ִאְתָצַייר ּגֹו נוְקּבָ ָּלא ֲהָוה ַההוא ַּמה ְד, ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]46דף [ -ּ

ְּדִאְתַצָייר , ַקְדָמָאה ָמה )ג גו''א ל''ד(ּ ָחָתא ּכְ ְמִדידו ּגֹו ִמׁשְ ַגֵויה ּבִ ּ ַההוא ַקְדָמָאה ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַמר   .ְּדִאּתְ

א ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ִתיב. ּּכְ א ַמה ּכְ ּתֹו )בראשית ד(, ְלַתּתָ ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ
ֶלד ֶאת ַהר ַוּתֵ ִריַאת קֹוף ְלאֹוָלָדא,  ַקִיןַוּתַ ְמָעָהא, ׁשָ ֵחיָלא ְוִסיוָעא , ּבִ  )א''א ע''רל(ּּבְ

יַלת  ְּדָאָדם ְלָבַתר ְדָהא ַקּבִ ִתיב ָהָכא . ּ זוֲהָמא ִמּגֹו ַהאי קֹוף)ב''ח ע''קמ(ּ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ
ֶלד, ַּויֹוֶלד ַהר ַוּתֵ ְּוָנַפק ְפסֹוֶלת ּגֹו נוְקּבָ, ֶּאָלא ָיַדע ַוּתַ   .אּ

ִתיב ַויֹוֶלד, ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ּוְבַהאי ָנֵמי ָלא ּכְ ב , ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדִמְסְטָרא ִדְדכוָרא ֲהָוה ּ ׁש ְוָתַבר ֵחיֵליה. ּ ׁשַ ִריאו , ֲּאָבל ְמַקְטְרָגא ּתָ ָאת קֹוף ׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ

  . ַאְתָוון ְלאֹוָלָדא)א''ח ע''דף קס(
יָון ְדִאְת ִריר ְפסֹוֶלתּּכֵ ִריאו ַאְתָוון ְלאֹוָלָדא ֵמָרָזא ְדָאת ש, ּּבְ ּׁשָ ּקוָנא ְדַכר . ת''ּ ּּתִ ּ

א ֲחָדא. ְּונוְקּבָ מוָתא ּכַ ּכְ ִאְסּתַ מֹו . ּּבְ ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ִתיב ַויֹוֶלד ּבִ ּוְכֵדין ּכְ ּּ ּ
ת ְקָרא, ׁשֵ ִתיב ַוּתִ ַּוִיְקָרא ִאיהו. ְוָלא ּכְ ת. ָלא ִאיִהיְו, ּ ֵמיה ׁשֵ ִּאיהו ָקָרא ׁשְ ּקוָנא , ּ ּּתִ

ֲחָדא א ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ מוָתא ֲחָדא, ּ ּכְ ִאְסּתַ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ.  
לו ַאְתָוון ְלּגָ ּּתו ִאְתּגַ ְּוָאַהְדרו ְלאֹוָלָדא ָאֶלף ְדָאָדם, ּ ֲאָתר ְדִאיהו , ּ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ּבַ ּ ּ

ֵמיה ִּסיום ׁשְ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ  )א אתיילידת''נ(ְּדָהא ִאְתֲעִדיַאת ', ָלא ה' ּוְלָבַתר ו', נ. ּ
ֶהֶבל ך ָנִטיל ָאת ַאֲחָרא ֲאַבְתֵריה ו. ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ת ש', ְ ירוָתא ְדׁשֵ ׁשֵ ִּסֵיים ּבְ ּ ְוִאְקֵרי ', ּ
  .ֱאנֹוׁש

ָמא ְדָאָדם ָמא ָדא ִלׁשְ ין ׁשְ ֱּאנֹוׁש ָמה ּבֵ ּתֻ. ּ ֶּאָלא ֱאנֹוׁש ָלאו ִאיהו ּבְ , ְּקָפא ֲהָוהּ
ּקוָנא ְדַקְדָמֵאי ֲהָוה ּּתִ ֶרּנו)תהלים ח(, ּ י ִתְזּכְ י )איוב ז(ּוְכִתיב . ּ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ  ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ְדֶלּנו ְוגֹו ּגַ ְבָחְנּנו', ּתְ ִעים ּתִ ְפְקֶדּנו ִלְבָקִרים ִלְרּגָ ַּוּתִ ִתיב . ּ ָחֵפץ '  ַוְיָי)ישעיה נג(ְּוַעל ָדא ּכְ
אֹו ֶהֱח ִבירו ְדגוָפא, ִליַּדּכְ ּּתְ ּ א, ּ ְקָפא ְדַנְפׁשָ ְּוּתֻ ת ְלֱאנֹוׁש ְירוָתא ְדֲהָוה ֵליה , ּ ּאֹוִרית ׁשֵ ּ ּ
ָלא ְּוִאיהו אוף ָהִכי אֹוִרית ִלְבנֹו. ְלַקּבְ ּ.  

לו ַאְתָוון ְלַאְתְקָנא ֲעִקיָמא ְלּגָ ּּתו ִאְתּגַ ְּוִאְתַהְדרו ְלאֹוָלָדא, ּ ּקוָנא . ֵקיָנן. ּ ַּהאי ּתִ
חֹוֵתיה, ִיןְּדַק ן ּתְ ּקַ ָמא ָעְלָמא ֵמֲעִקימו ְדֲהָוה, ְּוִאְתּתָ ְּוִאְתַהְדרו ַאְתָוון ְלַבּסְ ּ ּ ַמֲהַלְלֵאל . ּ
ּסֹוָפא ְדַאְתָוון ְדָאָדם' מ ּקוָנא ְדַאְתָוון ְדֶהֶבל' ול' ה. ּ ּּתִ ּ ַקִין, ּ ּוְבִגין ְדָלא ֲהָוה ַחָייָבא ּכְ ּ ּ ,

ֵמ ָּלא ִאְתַחָלפו ַאְתָוון ִמּשְׁ ר ַחדּ יר' ֲהָוה א' ִּדַבֲאָתר ב. ּיה ּבַ ּקוָנא ַיּתִ   .ְּלֶמֱהֵוי ּתִ
ָסם ָעְלָמא ירוָתא ֶדֱאנֹוׁש, ַעד ָהָכא ִאְתּבְ ן ֲעִקיָמא ֵמּשֵׁ ּקַ ְּוִאְתּתָ ר חֹוָבא ְדָאָדם. ּ , ּּבַ

ָסם טוָרא ְדִסיַני, ְּדָלא ִאְתּבְ ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדַקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ּקוָנא ְדֲע, ּ ֲּאָבל ּתִ ִּקימו ְדַקִין ְוֶהֶבל ּ ּ
ַסם ן ְוִאְתּבָ ּקַ ַצֲעָרא ְוִעְצבֹוָנא, ִאְתּתָ יב, ֲאָבל ָעְלָמא ֲהָוה ּבְ ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ִדְכּתִ ּ ,

ר ֲאֵרָרה ְיָי)בראשית ה( בֹון ָיֵדינו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ נו וֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ּ ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ ּ ְוחֹוָבא . 'ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ָסםְּדָאָדם ָלא ִאְתּבְ ַּעד ְדַקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ילו אֹוַרְייָתא, ּ ְוַכד , ְּוַקּבִ
ילו אֹוַרְייָתא ָרֵאל ַקּבִ ֲחָדא, ִּיׂשְ ן ּכַ ּקַ ֵדין ֵנר ְואֹור ִאְתּתַ   .ּכְ

א ַרּבֹוַתי ּתָ ֶבל, ְוַהׁשְ ּוְבָרא ְדַרב ַסְפָרא ֲאָנא, ֲאָנא ִמּבָ מֹו, ּ ּתְ ְדָעא ְוָלא ָזֵכיָנא ְלִאׁשְ
א ְּדָהא ַיְתֵבי ַאְרָעא ָדא, ְוָדִחיְלָנא, ְוַאְטִריְדָנא ָהָכא, ְלַאּבָ ִּאיּנון ַאְרְייָוון , ּ

אֹוַרְייָתא ר ָנׁש, ּבְ ֵויָנא ָעַלי ְדָלא ֵאיָמא ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָקֵמי ּבַ ְּוׁשַ ֵרין ַיְרִחין, ּּ , ַעד ּתְ
ִלימו ּתְ ְּויֹוָמא ָדא ִאׁשְ ָאה חוָל. ּ ִּקי ְדִאְתַעְרְעתון ָהָכאַּזּכָ י יֹוִסי ָקֵליה וָבֵכי. ּ ָּאִרים ַרּבִ ּ ,

יה ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ְלהו וְנׁשָ ְּוָקמו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ַהאי ָאְרָחא. ּּ ָאה חוָלָקָנא ְדָזֵכיָנא ּבְ י יֹוִסי ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ,
יק יֹוִמין ִמפוָמך ַמע ִמֵלי ְדַעּתִ ְְלִמׁשְ ּ ּּ אַּמה ְדָלא ָזֵכיָנן ְלִמ, ּ ּתָ ַמע ַעד ַהׁשְ   .ׁשְ

ְלהו ָּיִתיבו ּכֻ ִּמְדָחֵמיָנא ַצֲעָרא ְדַהאי ָחִמי וְבָרֵתיה, ָאַמר לֹון ַרּבֹוַתי, ּּ ּ ּ ְּדַדֲחֵקי , ּ
ְייהו ַנְפׁשַ ּוִמְצַטֲעֵרי ּבְ ת ְמזֹוָנא, ּ ְרּכַ ת , ֲאֵמיָנא לֹון. ְּדָלא ְיַדְעָנא ּבִ ְרּכַ ְּדַעד ְדֶאְנַדע ּבִ ּ

ִתיָלא ִאְתֲח, ְמזֹוָנא ִאְנּתְ ר ּבְ ֵני ָעְלָמא, ּבָ ל ּבְ ֹאַרח ּכָ א , ּכְ ׁשָ ּמְ ב ְדָיִכיְלָנא ְלׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ
ָלא חֹוָבה ה ּבְ ְייהו, ּּבָ ר ַעל ַדְעּתַ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ָּלא ּבְ הֹוִאיל ְוָלא ֲהֵויָנא ָיִכיל ְלֵמיַמר , ּ

ֵרין ַיְרִחין, ִמִדי י ִח. ַעד ּתְ י יֹוִסי ְוַרּבִ ָּייא ְוַחמֹוי וְבָרֵתיהֲּחדו ַרּבִ ּ ּוָבכו ִמְסִגיאו ֶחְדָוה, ּ ּ ּ .
י יֹוִסי ָמטו ִמיָנך, ָאַמר ַרּבִ ְּבְ ִריַאת, ּ יָון ִדׁשְ ֹאַרח , ַאְנִהיר ָלן ְיָמָמא, ּּכֵ ָאה חוָלָקָנא ּבְ ַּזּכָ

  .ָּדא
ת ְמזֹוָנא ְוָאַמר ִבְרּכַ ָּפַתח ַההוא ַרְבָיא ּבְ תוב ֶאָחד אֹוֵמר , ּ  ְוָאַכְלּתָ ִלְפִני )דדברים י(ּּכָ

ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיָי)דברים כז(ְּוָכתוב ֶאָחד אֹוֵמר , ֱָאֹלֶהיך' ְיָי ד . ֱָאֹלֶהיך'  ְוׂשָ ָהֵני ְקָרֵאי ּכַ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָראן ּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ׁשָ א, ִּיׂשְ ֵבי ַמְקְדׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוִאְתָחזון ַקּמֵ ּ ּ ְּ ,

יֲּהוֹו ִמְתַקְי י. יּמֵ א ֵהיך ִמְתַקְייּמֵ ּתָ ַּהּשְׁ   .'ּוְלֵמֱחֵדי ִלְפֵני ְיָי' ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַכל ִלְפֵני ְיָי, ְ
ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ר ָנׁש ַעל ָפתֹוֵריה ְלֵמיַכל, ּ ד ָיִתיב ּבַ ַקְדִמיָתא ּכַ ּּבְ ְְמָבֵרך ַעל , ּ

ִתיב , מֹוִציאְוָלא , ַמאי ַטֲעָמא ַהּמֹוִציא. ַנֲהָמא ַהּמֹוִציא  ּבֹוֵרא )ישעיה מב(ְּדָהא ּכְ
ַמִים ִתיב ַהּבֹוֵרא, ַהּשָׁ ה ֶאֶרץ)ירמיה י(. ְוָלא ּכְ ה ֶאֶרץ,  עֹוׂשֶ ִתיב ָהעֹוׂשֶ ַמאי . ְוָלא ּכְ

  .ַטֲעָמא ָהָכא ַהּמֹוִציא

  ב''ח ע''דף קס
ל ִמִלין ְדִאיּנון ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ְסִתיָרא ֶּאָלא ּכָ ּ ּּ ּ ָרא הִאְס, ּ ּתְ ן' ּתַ ּמָ , ִמּתַ

ִניָזא וְסִתיָרא ִאיהו ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָהא ֵמָעְלָמא ּגְ ּ ְּוָכל ִמִלין ְדִאיּנון ) ב''ח ע''דף קס(. ּ ּ ּ
יר ְלָיא ַיּתִ ָאה ְדִאְתּגַ ּתָ ִתיב בה, ֵּמָעְלָמא ּתַ יב', ּכְ ִמְסָפר )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ּ ַהּמֹוִציא ּבְ

ָאה ִאיהו, ְּלֵמי ַהָים ַהּקֹוֵרא )עמוס ה(ְצָבָאם  ּתָ ְלהו ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ּּכֻ ּ ּ  )ב''א ע''רל(ְוִאי , ּ
ָמא ִאיהו בה ׁשְ יב ּבִ דֹול', ַּאְכּתִ גֹון ָהֵאל ַהּגָ ֹאַרח ָסִתים , ּכְ ְּוָהָכא ְדִאיהו ּבְ א ''נ(ּ

ָאה ִאיהו)באתגליא ּתָ ּ ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ר ָנׁש, ּ יָון ִדְמָבֵרך ּבַ ְּכֵ א ַאְתָיא ָקֵמיהׁשְ, ּ   .ִּכיְנּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]48דף [ -ּ

ּוַמה ְדָאַמר ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ְיָי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ֱָאֹלֶהיך' ּ ִליל ְלַמְלָלא ּבְ ָּהָכא ִאְתּכְ ּ ּ ,
ִריך הוא ָקֵמיה א ּבְ ְּדָהִכי ִאְצְטִריך הֹוִאיל ְוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ יב, ְ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ  ֶזה )יחזקאל מא(, ּ

ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ם ִלְפֵני ְיָי)דברים יד(ּוְכִתיב . 'ר ִלְפֵני ְיָיַהּשׁ   .ֱָאלֶהיך'  ְוָאַכְלּתָ ׁשָ
ר ָנׁש ָקֵמי ָמאֵריה ֵני, ּהֹוִאיל ְוָקִאים ּבַ , ְלֵמיַתן לֹון, ְִאְצְטִריך ָנֵמי ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ

ָמה ְדִאיהו ָיִהיב ֵליה ְלֵמיַכל ּּכְ ּ ַמאן )' וכוא ומאן דאכיל קמיה מלכא קדישא אצטריך''ס(. ּ  ּכְ
ְלָען ַעל ָפתֹוֵריה ַכח ּבַ ּתְ א ְוִאְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ א ַקִדיׁשָ ְּדָאִכיל ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּ ּּ ְלֲענו , ְ ְּדָהא ּבִ ּ

ְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵוי ְלֲענו,  ַהְלִעיֵטִני ָנא)בראשית כה(ְּוָרָזא ָדא , ִמּסִ ְְוָהִכי ִאְצְטִריך , ֹּאַרח ּבַ

ִעים ֶתְחָסר)משלי יג(ְכִתיב ּו, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ' ְּוַעל ָדא ְוָאַכְלּתָ ִלְפִני ְיָי. ּ וֶבֶטן ְרׁשָ
ִתיב ֵטִלין. ְוָלא ִלְפֵני ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֱָאֹלֶהיך ּכְ ִמִלין ּבְ ק ּבְ ְּוִאְצְטִריך ְדָלא ִיְתַעּסֵ ּ ְ ,

ּוְבָצְרֵכי ְסעוָדה  ִמִלין ְד)שפיר(ּ ָקא ּבְ ּ ְוִאְצְטִריך ְלִאְתַעּסְ ּ ד ִמִלין , אֹוַרְייָתאְ ְּדָהא ּכַ ּ
ָמרו ַעל ָפתֹוָרא ְּדאֹוַרְייָתא ִאּתְ ּ ְקָפא ְלָמאֵריה, ּ ר ָנׁש ּתֻ ָּיִהיב ַההוא ּבַ ּּ.  

ַמְחּתָ ִלְפִני ְיָי ָרָכה, ֱָאֹלֶהיך' ְוׂשָ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָּדא ִאיהו ּבְ ל , ּ כֹוס ׁשֶ ר ָנׁש ּבְ ִריך ּבַ ד ּבָ ְּכַ

ָרָכה ַללְִאְצְטִריך ְלֵמ, ּבְ ּחֵדי וְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה ְוָלא ֲעִציבו ּכְ ר ָנׁש ּכֹוס , ּ יָון ְדָנִטיל ּבַ ּּכֵ
ָרָכה ל ּבְ יה, ׁשֶ ּבֵ ִריך הוא ָקִאים ַעל ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה , ְּ ְּוִאיהו ִאְצְטִריך ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ְּ

ֶחְדָוה ָלָתא. ּבְ מֹוָתב ּתְ לֹוְְנָבֵרך ׁשֶ, ּוְלָבְרָכא ַעל ַהּכֹוס ּבְ   .ָּאַכְלנו ִמׁשֶ
ּוְבטובֹו ָחִיינו ּ יִקין, ּּ יָקא ְדַעּתִ י ַעּתִ ָּדא ִאְצְטִריך ְרעוָתא ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ּ ּּ ְּוַעל ָדא ִאיִהי , ְ

ֹאַרח ָסִתים ּוְבטובֹו. ּבְ ְּוָלא ִמטובֹו, ּ ּוְבטובֹו, ּ ּוִמטובֹו. ּ ִעָלָאה)א זינה''ד(ָּדא ְיִמיָנא : ּ ּ ּ :
א ַאֲח ָּדא ַדְרּגָ ְטָרא ִדיִמיָנא, ָראּ ְּדָאֵתי ִמּסִ יה, ּ א ִמּנֵ א ְלַתּתָ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּ ִגין ִדְבַההוא , ּ ּּבְ ּ

ִני ָעְלָמא ָזן, טֹוב ִאְתּבְ ּוֵביה ִאּתְ ּ.  
ַגֵויה, ּטֹוב ִאיהו. ֲאַמאי ִאְקֵרי טֹוב ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ֶחֶסד ִליל ּכָֹלא ּבְ ד ּכָ ּּכַ ּ ְוָלא , ּ

ט ְלַנְחּתָ אִּאְתָפׁשַ א. א ְלַתּתָ א ְלַתּתָ ד ַנְחּתָ ְרָיין. ֶחֶסד ּכַ ָכל ּבִ ַצִדיֵקי , ְּוָעִביד ִטיבו ּבְ ּּבְ
יֵעי ְוָלא ָחִייׁש ב ְדַדְרָגא ַחד הוא, ּוְבַרׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ יב. ּ ְ ַאך טֹוב )תהלים כג(, ְּמָנָלן ִדְכּתִ

ה ֶחֶסד, ְּוֶחֶסד ִיְרְדפוִני ַחד ַסְגָיא ֶאָלא טֹוב , ה טֹובְוִאי ֶחֶסד ָלּמָ, ִאי טֹוב ָלּמָ ְּדָהא ּבְ ּ
ַגֵויה ִליל ּכָֹלא ּבְ ּּכָ ּ א, ּ ט ְלַתּתָ א)א''ט ע''ק(ֶחֶסד ָנִחית . ְּוָלא ִאְתָפׁשַ ט ְלַתּתָ ְוָזן , ּ ְוִאְתָפּשַׁ

ֲחָדא יֵעי ּכַ ּּכָֹלא ַצִדיֵקי ְוַרׁשִ ּ.  
יָון ְדָאַמר וְבטובֹו ָחִיינו ְּוָהָכא ּכֵ ּ ּ ֶחֶסדָהָדר ְוָאַמר, ּּ טובֹו ּבְ לֹו ּבְ ּ ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּ ּ ,

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו)תהלים קלו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ר ּכִ ׂשָ ְּוַעל ָדא ַהָזן . ּ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּ
יֵעי ְלֹכָלא, ֶאת ַהּכֹל ִדיֵקי וְלַרׁשִ ְּלּצַ ת ָיִמין. ּ ְרּכַ ִבְר. ָּדא ִאְקֵרי ּבִ ֹמאל ָלאו ִאיהו ּבְ ת ּׂשְ ּכַ

ַסֵייַע ִליִמיָנא. ְמזֹוָנא ָמאָלא ָלא ּתְ ך ׂשְ ּוְבִגין ּכַ ְ ּ.  
ת ָיִמין  ְרּכַ ְְדֵכיָון ְדָבִריך ּבִ ּ ָיִמין, )א היין''נ(ּ ָקא ֶאֶרץ ַהַחִיים ּבַ ִּאְצְטִריך ְלַדּבְ ּ ָזָנא , ְ ְלִאּתְ

ן ּמָ ּוְלַפְרָנָסא וְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלֹכָלא, ִמּתַ ּ ְנָי, ּ ת ָהָאֶרץְּוַעל ָדא ּתִ ְרּכַ ְְוִאְצְטִריך , יָנא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

ִרית ְותֹוָרה ה ּבְ ָרא ּבָ ֵרנו, ְּלַאְדּכְ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתך ׁשֶ ַּעל ּבְ נו, ָ ִלַמְדּתָ ְּוַעל ּתֹוָרְתך ׁשֶ ָ ,
ִרית ְותֹוָרה ָזן ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדֵמַההוא טֹוב ִאּתְ ּקוָנא ְדַהאי טֹוב, ּ ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ.  

אן אֹוִל ת ְמזֹוָנא ְלַאָפָקא ְיֵדי חֹוָבה, יְפָנאִמּכָ ְרּכַ ים ְפטורֹות ִמּבִ ְּדָנׁשִ ּּ ְּדָהא ֵלית , ּ
הו ּתֹוָרה וְבִרית ּּבְ זֹון. ּ ֶחֶסד, ְוַלֲחתֹום ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ ֲחָדא ּבְ ָּהא ִדְדֵבקוָתא ּכַ ַעל , ּ

ָּהָאֶרץ ָדא ִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים זֹון ָדא ִאיה. ּ ָדא , ּו ֶחֶסדְּוַעל ַהּמָ ִלילו ָדא ּבְ ָּהא ּכְ ּ
ְדֵביקוָתא ֲחָדא   .ּּבִ

טוָתא ְדטֹוב ִאיהו הֹוָדָאה ְדִאְקֵרי ֶחֶס ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו אֹוֵמר, ד''ּ , ָנֹוֶדה ְלך, ּ
ְטָרא ְדטֹוב ין ְוָאִתין ְדִאְתָעִבידו ִמּסִ ך ִנּסִ ך ְוַעל ּכַ ַּעל ּכַ ּ ּ ּ ְ יָמא ְוָהא ּכְ. ְ תהלים (ִתיב ְוִאי ּתֵ

יִמיְנך)טז ְטָרא ְדָיִמין, ֶנַצח, ָ ְנִעימֹות ּבִ ָּהא ִאיהו ִמּסִ ל ַחד ְוַחד , ָלאו ָהִכי. ּ ֶּאָלא ּכָ
יה ַּאְחֵזי ַעל ַההוא ֲאָתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ.  

  א''ט ע''דף קס
ָיִמין יָמא ֶנַצח ּבַ ִתיב ְנִעימֹות, ְּוִאי ּתֵ ים ְזִמירֹות ּ וְנִע)שמואל ב כג(ּוְכִתיב , ָהא ּכְ

ָרֵאל ָמאָלא)א בימינך נצח''ד( )ב''א ע''בראשית כ(, ִיׂשְ ְוָכל ) א''ט ע''דף קס(.  ְוָדא ׂשְ
ָרָזא ִדיִמיָנא ִליל ּבְ ָמאָלא ִאְתּכְ יה , ֲאָבל הֹוָדָאה אֹוֵדי ַעל ְיִמיָנא. ּׂשְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ִמּנֵ ּ

יטו ְדטֹוב, ָנְפָקא ְּוָדא ְפׁשִ ּ ְּדִאְתָפּשַׁ, ּ ֶאֶרץ ַהַחִייםּ   .ּט ּבְ
ָמאָלא ְמזֹוָנא , ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָהָכא ׂשְ ִגין ְדֵלית חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ּּבְ ּ

ָרֵאל ָמאָלא. ְּדִיׂשְ ַער ׂשְ יה, ְוִאי ִאּתְ ַער ִעּמֵ ֵכרוֵתיה , ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִיּתְ ין ּבְ ְּוָהא ִאיהו ַזּבִ ּ ּ
ְּוחוָלֵקיה ְלַיֲעֹקב ֲאבוָנא ּ ּ ְוָהא ֲאַנן ָיִהיְבָנא ֵליה חוָלֵקיה)א''א ע''ויקרא כ(. ּ ּ ְּלַההוא , ּ

ְתָרִאין זוֲהָמא ְדַמִיין ּבַ ְּמַקְטְרָגא ּבְ ָּהא חוָלֵקיה ְדַההוא ֵמיְכָלא, ְּוִאי ֵלית זוֲהָמא, ּ ּ ּ ּ ,
יה ְיִדין ְּדָקִריבו ּבֵ ּ ּ.  

ֲהָדן ְּוַעל ָדא ֵלית ֵליה חוָלָקא ּבַ ּ ֲהָדןְוהֹוִאיל ְוֵלי. ּ ּת ֵליה חוָלָקא ּבַ ְּדָהא ָנַטל , ּ
ּחוָלֵקיה ַלל, ּ ָמאָלא ּכְ ֲעָרא ׂשְ ֵרין חוָלִקין. ֵלית ָלן ְלִאּתְ ַער ְמַקְטְרָגא ְוִיטֹול ּתְ ְּדָלא ִיּתְ ּ ּ ,

א כֹור, ְּוַחד ְלֵעיָלא, ַחד ְלַתּתָ ּבְ ֵכרוֵתיה ְלַיֲעֹקב ֲאבוָנא. ּכַ ין ּבְ ְּדָהא ַזּבִ ּ ּ ּחוָלֵקיה ִאיה. ּ ּו ּ
א לום, ְלַתּתָ ְּוֵלית ֵליה ְלֵעיָלא ּכְ ָרֵאל ַנְטֵלי ְלֵעיָלא. ּּ א, ִּיׂשְ ו ָנִטיל ְלַתּתָ ְּוַעל ָדא , ְוֵעׂשָ

ָלל ָמאָלא ּכְ ת ְמזֹוָנא, ָלא ִיְתְקַרב ׂשְ ִבְרּכַ   .ּבְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְרָכא ַהאי ֶאֶרץ ַהַחִיים ִמּסִ יָון ְדִמְתּבָ ּּכֵ ל ְמזֹוָנא, ּּ ֵעיָנן ּכְ, ּוְמַקּבֵ ֵדין ּבָ

ַלִים ִעיָרך ְוגֹו' ַרֵחם ְיָי. ַּרֲחִמין ַעל ּכָֹלא ָרֵאל ַעָמך ְוַעל ְירוׁשָ ְֱאֹלֵהינו ַעל ִיׂשְ ְּ ְּדָהא ', ּ
ֵּמַההוא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדֶאֶרץ ַהַחִיים ּ ּ א, ּּ ה ֲאָנן וֵבי ַמְקְדׁשָ י ּבָ ִּנְזּכֵ ּ י . ּ ֵני ּבֵ ְּדִיְתּבְ

א א ְלַתּתָ ִאיּנון ַרֲחִמיםַּמְקְדׁשָ   .ּ ּבְ
ַכח ִדיָנא ּתְ ת ְדָלא ִאׁשְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ַלל ֲחָסִדים, ּ ּאֹוֵמר ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו , ְלֶמֱהֵוי ֶנַצח ְוהֹוד ּכְ

ְרַוְייהו)א''ט ע''ויחי רי(ְלֶמֱהֵוי  ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ּ ּתַ ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנְ ִהי , ּ ְּוַעל ָדא ַאל ּתְ
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ְּדָהא ְרֵצה ומֹוִדים', ּוָצָרה ְוָיגֹון ְוכ ִּאיּנון ֲחְסֵדי ָדִוד, ּ לֹום ְדָקָאַמָרן , ּ ים ׁשָ ְּוׂשִ
ְצלֹוָתא לֹום ָעֵלינו, ּבִ ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ת עֹוׂשֶ ִבְרּכַ ּּבְ ּ.  
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 ] בשנה156יום [סדר הלימוד ליום ח אדר 
ִטיב ְּדֹכָלא ָאֵת, ַּהטֹוב ְוַהּמֵ ְטָרא ִדיִמיָנאּ לום, ּי ִמּסִ ָמאָלא ּכְ ַמאן . ְּוָלא ִמְסַטר ׂשְ

ת ְמזֹוָנא ְרּכַ ְִדְמָבֵרך ּבִ ְלהו, ּ ַקְדִמיָתא ְמּכֻ ְרָכאן ּבְ ִּאיהו ָנִטיל ּבִ ת , ּּ ְרּכַ ְכָלל ּבִ ַרך ּבִ ְְוִאְתּבְ

א ְדַחִיין, ְמזֹוָנא ְּוַעל ָדא ִאית ֵליה ַאְרּכָ ּ ּ ָרָכהַּמאן ְדָנִטיל ּכֹוס ׁשֶ. ּ ְְוָקא ְמָבֵרך , ל ּבְ

ִתיב , ָּעֵליה א)א''ג ע''רכ, א''ע' בראשית א( ּכֹוס )תהלים קטז(ּכְ ַמאן . ּ ְיׁשועֹות ֶאׂשָ
ְּיׁשועֹות ָדא ְיִמיָנא ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא, ּ יַע ִמּכָ ְּדִאיהו מֹוׁשִ ּ יב , ּ א הושיעה לו ''נ(ִּדְכּתִ

ע לֹו ְיִמינֹו)ימינו יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(ִתיב ּוְכ,  ַוּתֹוׁשַ   .ָ הֹוׁשִ
קוהו, ַאְדָהִכי ֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא ְלהו וְנׁשָ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ י יֹוִסי. ּּ ַּוַדאי ִהלוָלא ִאיהו , ָאַמר ִרּבִ ּ ּ

י ָמָתא, ְּוָלא ֵניפוק ֵמָהָכא, ּיֹוָמא ָדא ָכל ַאְנׁשֵ ַּעד ְדִיְתֲעִביד ִהלוָלא ּבְ ָּדא הוא , ּ ּ
יהִּהלו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ָּלא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֵתיה. ְּ ַּנְטלו ָלה ְלִאְנּתְ ּ ה , ּ ַכּמָ ּוָבִריכו ָלה ּבְ ּ ּ

ְרָכאן יָתא ַאֲחָרא ְלֶחְדָוה, ּבִ ן ּבֵ ַּעְבדו ַדֲאבוָה ְיַתּקֵ ּ י ָמָתא ְלַהִהיא , ּ ל ַאְנׁשֵ ִניׁשו ּכָ ּּכְ
ָלה, ֶחְדָוָתא ְּוָקְראו ָלה ּכַ ּ ְּוַחדו ִע. ּ ל ַההוא יֹוָמאּ הֹון ּכָ ִמֵלי , ּּמְ הֹון ּבְ ְּוִאיהו ַחֵדי ִעּמְ ּ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא
ָּפַתח ִאיהו ַעל ָפתֹוָרא ְוָאַמר ִטים )שמותכו(, ּּ ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ ּ ְוָעׂשִ

ִתיב ָהָכא עֹוְמִדים. עֹוְמִדים ָרִפים עֹו)ישעיה ו(ּוְכִתיב ָהָתם . ּכְ ַּמה ְלַהָלן . ְמִדים ׂשְ ּ
ָרִפים ָרִפים, ׂשְ ִתּקוֵני ְדַכָלה. ּאוף ָהָכא ָנֵמי ׂשְ ים ַקְייָמן ּבְ ִּאֵלין ְקָרׁשִ ּּ ְוָסֲחָרן ָסֲחָרָנא , ּ
ְּדחוָפה ּ ַהִהיא חוָפה רוַח ִעָלָאה, ּ ֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ ּ א)א רזא עלאה''נ(, ּּ ָלה ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּ ּכְ ּ ,

ִפירוְִאְצְטִריך ְלַת ִתִקינֹו ׁשָ ָנא חוָפה ְלחוָפָאה ּבְ ּּקְ ּ ִּליָקָרא ְדַכָלה ַאֲחָרא, ּּ ְּדַאְתָיא , ּ
ֶחְדָוה ן ּבְ ּמָ ֵרי ּתַ ָאה, ְלִמׁשְ ּתָ   .ְּלַכָלה ּתַ

ָלה ִעָלָאה ּוְבִגין ְיָקָרא ְדַהִהיא ּכַ ּ ּ ִפירו, ּ ד חוָפָאה ִדׁשְ ִּאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ּ ּּ ּ ּקוֵני , ְ ָכל ּתִ ּּבְ
ִּפירוִּדׁשְ ְּלִזְמָנא ְלַכָלה ִעָלָאה, ּ א. ְלַהִהיא ֶחְדָוה, ּ ִזירו ִדְבִרית ְלַתּתָ ָכל ּגְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ּ ּ ,

ִפירו ׁשְ א ַאֲחָרא ּבִ ּסֵ ִּאְצְטִריך ְלַאְתְקָנא ּכִ ּ ְלָמאֵרי ִקְנָאה ִדְבִרית )א''ג ע''הקדמה י(, ְ
ן ּמָ ַּקָייָמא ְדָאֵתי ּתַ ָכל . ּ ּחוָפהּאוף ָהָכא ּבְ ִפירו, ּ ּקוֵני ׁשְ ִּאְצְטִריך ּתִ ּ ְּלחוָפָאה ְלחוָפה , ְ ּ ּ
ִּליָקָרא ְדַכָלה ְסָתם ּ.  

ְּדָהא ָדא ַגְווָנא ְדָדא ַקְייָמא, ּ ּּכְ ְרָכאן. ּ ַבע ּבִ ׁשֶ ָּדא ַסְלָקא ּבְ ַבע , ּ ׁשֶ ְּוָדא ַסְלָקא ּבְ
ְרָכאן ֵדין ִאְקֵרי ּכַ. ּבִ ְרָכאן ּכְ ַבע ּבִ ׁשֶ ה ַעד . ָּלהְּוַכד ַסְלָקא ּבְ א ּבָ ׁשָ ּמְ ְּוַעל ָדא ָאִסיר ְלׁשַ ּ

ְרָכאן ַבע ּבִ ִאיּנון ׁשֶ ִליַלת ּבְ ְּדִאְתּכְ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּ   .ּּכְ

  ב''ט ע''דף קס
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

ְרָכאן ַבע ּבִ ָלה, ִּאיּנון ׁשֶ ֲאָתר ) ב''ט ע''דף קס(, ּ ִעָלָאה)א מרזא''נ(ֵּמרוָחא , ָּיְרָתא ּכַ
ְרָכאן ַנְגִדין  ְּדָכל ּבִ ןּ ּמָ ְייהו. ִמּתַ ְרָכא ִמּנַ ְרָכאן ִאיּנון ְדַכָלה ִאְתּבָ ית ּבִ ּׁשִ ּ ְוַאּתְ ַאָמְרּתְ , ּּ

ַבע ְּדִאיּנון ׁשֶ ִביָעָאה ִאיהו ְדָקא ְמַקֵיים ּכָֹלא. ּ ֶּאָלא ׁשְ ּּ ּ ּ.  
ָאן ַעל ַהַיִין ֲאַמאי א ְדִבְרּכָ ּרוּבָ ּ ֶּאָלא ְדִאיהו ִסְטָרא ְדַחֵדי ְלֹכָלא. ּ ּּ ּ ּ ּהוא ַיִין ַעל ַה, ּ

ִדיר ֲעָנבֹוי ּתָ ַבע. ְּדִאְתְנִטיר ּבָ ָרָכה ַקְדָמָאה ְדִאיּנון ׁשֶ ך ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ִּאיהו ָרָזא ְדַיִין, ְּ ַיִין , ּ
א)א חידו''ס(ָּעִביד ְפִרי  ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ֶפן ָנִטיל ּכָֹלא. ּ ּבֵ א ְלָעְלָמא, ּּגֶ , ְּוַאִפיק ִאיּבָ
ֲערו ְדֶח ְּוַאּתְ ָמאָלא ִאיהוּ יב, ְּדָוה ׂשְ י וְלָבַתר )שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּ ׂשְ

ֵקִני ַחּבְ ְּוַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָעִביד ֵפיִרין ְוֵאיִבין . ִויִמינֹו ּתְ ּ ּ ִאְתָערוָתא )א בההוא גפן''ס(ּ ּ ּבְ
ָרָכה ַקְדָמָאה ְדֹכָלא, ָּדא ְּוָדא ִאיִהי ּבְ   .)פרי הגפןבורא (. ּ

ָרא ִלְכבֹודֹו ַהּכֹל ּבָ ְנָייָנא ׁשֶ א, ּתִ ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ֶּחְדָוה ְדִחּבוָרא, ּ ל , ּ ְּדָנִטיל ּכָ
ְרָכאן ֵמָרָזא ִדיִמיָנא ֶפן, ּּבִ ַההוא ּגֶ ד ֵאיִבין ּבְ ַקְדִמיָתא ַההוא ְפִרי , ְּלֶמְעּבַ ְּדָהא ּבְ ּ א ''נ(ּ

ּ ָנִחית ִמְלֵעיָלא)חידו ְייִפיןֹאַר, ּ א, ח ׁשַ ֶפן, ְּוָנִגיד ִלְבִרית ַקִדיׁשָ ַההוא ּגֶ ְּלַנְגָדא ֵליה ּבְ ּ ּ ,
ְטָרא ִדיִמיָנא יִמיָנא, ְּוָדא ִמּסִ ְכָחא ֶאָלא ּבִ ּתַ א ִמׁשְ ְּדָהא ֵלית ִאיּבָ ָמאָלא ִאְתַער . ּ ׂשְ

  .ִויִמיָנא ָעִביד
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ ָמאָל, ְלָבַתר ּכָ ׂשְ ך . ְּלֶמהֵוי ָרָזא ְדָאָדם, אִויִמיָנא ּבִ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִליָתָאה ִאיהו יֹוֵצר ָהָאָדם ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב. ּּתְ ּ ּ ִּדיוְקָנא , ּ ּּ
  .ְּדָאָדם ֲהָוה
ִּאיהו ַעּמוָדא ֲחָדא, ְרִביָעָאה א ְיִמיָנא, ּ ָאה. ְּדַיְרּכָ יׂש ְוָת, ֲחִמיׁשָ ׂשִ ֵגל ֲעָקָרה ׂשֹוׂש ּתָ

ִקּבוץ וְכִניׁשו ִדְבָנָהא, ְּדֵביָתא ֶחְדָוה ּבְ ּּבְ ּ ּ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ א , ֵמַאְרּבַ ְּוָדא ָרָזא ְדַיְרּכָ
ָמאָלא, ַאֲחָרא ַיְרָכא ׂשְ ר ּבְ ּוְכִניׁשו ִדְבִנין, ְּלֵמיָזל וְלִמיְכַנׁש ְלָכל ִסְטִרין, ְּדִאְתַחּבָ ּ ּ ,
ּוְרִחימו יןְלֵמיַעל לֹון ּבֵ, ּ ְרּכִ   .ין ּבִ

ֵרין ּוְבִאיּנון ּתְ ַווְייהו, ּ ּגַ ְרָיין ּבְ ִּדְנִביִאים ׁשַ ּ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ֶּחְדָוה ְדִעָקָרא ְדֵביָתא, ּ ּבְ
י ֲעָרבֹות ּתֵ ָּלא ַעְבִדין ֵאיָבא וֵפיִרין, ְּדָהא ׁשְ ְייהו, ּ ּוְכִניׁשו ִדְבִנין ְלַגּבַ ּ ּ ִּאיּנון ֵפיִרין , ּ ּ

ָהא, הֹוןְּוֵאיִבין ִדְל ִניׁשו ִדְבָנָהא ְלַגּבָ ֲערו ּכְ ְּוָלא ַאּתְ ּ ְנִביִאים, ּ ר ּבַ   .ּבַ
ח ֵרִעים ָהֲאהוִבים ּמַ ׂשַ ֵמַח ּתְ יָתָאה ׂשָ ּתִ ַכח, ּׁשְ ּתְ ֲּאָתר ִדְרעוָתא ְוֶחְדָוה ְוַאְחָוה ִאׁשְ ּ ,

ַּעּמוָדא ְדָכל ָעְלָמא ְדִאְקֵרי ַצִדיק ּ ּ ְּוַצִדיק ְוֶצֶדק ֵרִעים ַוֲאהו, ּ ְּדָלא ִאְתֲעדון , ִּבים ִאיּנוןּ ּ
ָּדא ִמן ָדא ְרָכאן. ּ ית ּבִ ְייהו, ַעד ָהָכא ׁשִ ְרַכת ִמּנַ ְּדַכָלה ִאְתּבָ ּּ.  

ִביָעָאה ִאיהו ְמַקֵיים ּכָֹלא ּׁשְ ּ ְרָכאן ּכָֹלא ַוַדאי, ּ ִביָעָאה ִמְתּבָ ּוֵמַהאי ׁשְ ָלָלא , ּּ ּכְ
ר ֲאִמיָרן ִגין ְדָדא, ְּדֶעׂשֶ ִליל ֵע, ּּבְ אּכָ ַהאי. ּיָלא ְוַתּתָ ִליל ּבְ , ִּזיֵני ְדֶחְדָוה' י, ְּוַעל ָדא ּכָ

ׂשֹון ְמָחה, ׂשָ , ַאֲהָבה, ּ ְוַכָלה)'שלום, ואחוה, אהבה, דיצה, גילה, א וכלה''ס(, ָחָתן, ׂשִ
יָלה, ַאְחָוה ה ִדיָצה, ּגִ לֹום ְוֵריעות, ֶחְדָוה, ִּריּנָ ִלימו ְדֹכָלא, ּׁשָ ָלה ׁשְ ְּלֶמהֵוי ּכַ ּּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]53דף [ -ּ

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א, ַּזּכָ ְּדִאיּנון ָזכו ְלַתּתָ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ִתיב. ּ שמואל (, ָּעַלְייהו ּכְ

ָאֶרץ)ב ז ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ִמִלין . ּ ל ַההוא יֹוָמא ּבְ ְלהו ּכָ ֲּחדו ּכֻ ּּ ּ ּ
ֵני ָמָתא ַעְב, ְּדאֹוַרְייָתא א ָעַלְייהוְוָכל ּבְ ּדו ֵליה ֵריׁשָ ּ י יֹוִסי , ְליֹוָמא ַאֲחָרא. ּ ָּקמו ַרּבִ

י ִחָייא וָבְרכו לֹון ְּוַרּבִ ּ ְּוָאְזלו ְלָאְרַחְייהו, ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ּ כו . ָזַקף ֵעינֹוי ְוָחָמא לֹון, ּ ל ֲהֵויָנא ּבְ ּכֵ ָּאַמר לֹון ִמְסּתַ

ֵרין יֹוִמין ְוַחד ֵליְלָיאַוֲחֵמ, ּיֹוָמא ָדא ָנא ְדַההוא ַנַער , ּיָנא ְלכו ּתְ ּכְ י ַמׁשְ ַּדֲהֵויתֹון ְלַגּבֵ ּ ּ
ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא, ְמַטְטרֹון ְּוַההוא ַנַער ֲהָוה אֹוִליף ְלכו ָרִזין ִעָלִאין ּבְ ּ ָאה חוָלֵקכֹון , ּּ ַּזּכָ

ַני   .ּבָ
ְלהו ָקֵמיה ִּסְדרו ִמִלין ּכֻ ּ ּ ּּ ִאין ַאּתון, ּ ֵליה עֹוָבָדאְּוָסחו, ּ ָאה חוָלִקי, ָּאַמר לֹון ַזּכָ , ְּוַזּכָ

ָאְרָחא ַרב ַסְפָרא ֲאבֹוי י ּבְ ְרָנא יֹוָמא ַחד ְדֲהָוה ָאִזיל ִעּמִ ְּדָהא ַאְדּכַ ד , ּ ּוָבִריִכית ֵליה ּכַ ּ
י אֹוַרְייָתא, ִּאְתְפַרׁש ִמּנִ ר ַאְרָיא ּבְ ִּדיֵהא ֵליה ּבַ ִריִכית, ּּ יהְוָלא ּבָ י ּבֵ ּ ֵליה ְדִאיהו ִיְזּכֵ ּ ּ ּ .

ַני ָאה חוָלֵקכֹון ּבָ ִתיב , ַּזּכָ ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד(ָּעַלְייכו ּכְ ּ ְוָכל ּבָ ְ'.  
ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי ָּדָבר ַאֵחר ְוָכל ּבָ ָרֵאל. 'ְּ ִנין ְדִאיּנון ְדִיׂשְ ל ּבְ ְּוִכי ּכָ ּ ְלהו אֹוִליף לֹון , ּ ּּכֻ ּ

ִר א ּבְ ּיך הוא אֹוַרְייָתאּקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא. ִאין. ְ ֲעָתא ְדִאיּנון ַינוֵקי ָלָעאן ּבְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,
אֹוַרְייָתא ְקָפא ְלִמְלֵעי ּבְ א ַאְתָיא ְוָיִהיב לֹון ֵחיָלא ְוּתֻ ִכיְנּתָ ְּדִאְלָמֵלא ִסיוָעא , ּׁשְ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָּלא ַיְכִלין ִאיּנון ַינוֵקי ְלִמ, ְּ לּ   .ְסּבַ

  א''ע ע''דף ק
י ִפְתָחא ְדלוד ּבֵ ִכיַח יֹוָמא ַחד ּגַ ְמעֹון ֲהָוה ׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ֲהֵדיה, ּ י ִחָייא ּבַ ְּוַרּבִ יה , ּ ָּפַגע ּבֵ ּ

ִריך הוא ִאְתְרֵעי , ַּחד ַינוָקא א ּבְ ְמעֹון ַוַדאי ְדקוְדׁשָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ָעְלָמא )א אתער''נ(ְּ  ּבְ
א ְליֹוִמי ּתָ ִאֵלין, ן ְזִעיִריןַהׁשְ א ְלַמְלֵכי ַאְרָעא ִאֵלין ּבְ ְלּגוָלא ַרּבָ ּּגִ ּ ַּוַדאי ) א''ע ע''דף ק(. ּ

עֹוד ְדִאיּנון ְמַקְטְרִגין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ּּבְ ּ ּ ָרֵאל ְיהֹון ּגֹו ְרָווָחא, ּ   .ִיׂשְ
ָּאַמר ַההוא ַינוָקא ָערוָתא ָדא, ּ ֲאִרי ִאּתְ יֹוָמא ָדא ׁשַ ְּוָהא ּבְ ּ ַהאי יֹוָמא ָדִמין ְּד, ּ ָּהא ּבְ

ָעְלָמא ִדין ּבְ יִאין אֹוׁשְ י ִחָייא. ַסּגִ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּמָנא ֵליה ְלַהאי ַינוָקא, ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון פום ַינוָקן, ׁשִ ְּלִזְמִנין ְנבוָאה ָנִפיל ּבְ ּ יר ֵמַחד ְנִביָאה, ּ ֵאי ַיּתִ   .ּוִמְתַנּבְ

ָּאַמר ַההוא ַינוָקא ַינוֵקי ְלֶמֱהֵוי לֹון ְנבוָאהְוִכי , ּ ָווָהא ִאיהו ּבְ ּּתַ ּ ִלים , ּ ְוָהא ְקָרא ׁשְ
ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי. ְמָנָלן. ִּאיהו יב ְוָכל ּבָ ִּדְכּתִ ִּאיּנון ַוַדאי ִלּמוֵדי ְיָי. 'ְּ ּ הֹון ', ּ ּוְנבוָאה ִמּנְ ּ
ְל, ַּמה ְדֵלית ָהִכי ְלָכל ָעְלָמא, ָנְפָקא ָרֵאל ּבִ ַנִיך , חֹודֹויֶּאָלא ְלִיׂשְ הו ְוָכל ּבָ יב ּבְ ְִדְכּתִ ּ ּ

הֹון ָנְפָקא ְנבוָאה', ִּלּמוֵדי ְיָי ך ִמּנְ ּוְבִגיֵני ּכַ ֵקיה ָאַמר ִמיוָמִאי . ְּ ְמעֹון וְנׁשָ י ׁשִ ָּאָתא ַרּבִ ּ ּ
ַמְעָנא ָדא א, ָּלא ׁשְ ּתָ ר ַהׁשְ   .ּבַ

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּדא ִפּקוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ן )ושמות כ(: ּ ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ  ְוָעׂשִ
ִטים עֹוְמִדים  )ישעיה ו(ּ וְכִתיב )ג פתח רבי יצחק''א ל''ד( )כלא כגוונא עלאה(. ֲּעֵצי ׁשִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]54דף [ -ּ

ָנַפִים ְוגֹו ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ים', ׂשְ ִאיּנון ְקָרׁשִ ָנא ּבְ ּכְ ּעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ּ ,
ַגְווָנא ְדִאיּנ ָרִפיםּּכְ   .ְּוִאֵלין עֹוְמִדים, ּ ִאֵלין עֹוְמִדים)בהאי אתר(, ּון ׂשְ
יָמא ְלהו, ְוִאי ּתֵ ַמָיא ִאיּנון עֹוְמִדים ּכֻ ל ַחָייֵלי ׁשְ ְּוָהא ּכָ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )זכריה ג(ּכְ

ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ ְּוָנַתּתִ ַמִים  ְוָכל )מלכים א כב(ּוְכִתיב , ָ ְצָבא ַהּשָׁ
ְרָיין ִעָלִאין ֵלית ְלהו ְקִפיִצין', עֹוְמִדים ָעָליו ְוגֹו ְלהו ַמּשִׁ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי , ּ ּ

ִקיָמה ְלהו ַקְייִמין. ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכֻ ּּ ָרִפים, ּ ּוְלִזְמִנין ִאֵלין ִאְקרון ׂשְ ּוְלִזְמִנין ַסְלִקין , ּּ ּ
ָמא ַאֲחָרא ׁשְ ָמא ַקְייֵמיֲא, ּבִ ַחד ׁשְ ְלהו ּבְ ָּבל ִאֵלין ּכֻ ּ ּ.  

ְּוַהאי ְקָרא אוְקמוָה ִתיב )א רבי יצחק פתח''נ(, ּ ֹרִעי ָלא '  ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיָי)תהלים כג( ּכְ
ַמר)א''ע' נ(ָהא . ֶאְחָסר ין ִמְזמֹור ְלָדִוד,  ִאּתְ א , ְוָהָכא. ּוֵבין ְלָדִוד ִמְזמֹור, ָמה ּבֵ ִכיְנּתָ ׁשְ

ַקְדִמיָתא, ָמא ְוַאְתָיאַקְד ָראת ָעֵליה ּבְ א ַקְדָמא ָהָכא, ֹרִעי' ְיָי. ְּוׁשָ ִכיְנּתָ אי ׁשְ , ְוִכי ֲאּמַ
ְּוָהא ָדִוד ִאְצְטִריך ְלַאְקְדָמא  ַקְדִמיָתא)א לאתערא''ס(ְּ ּהֹוִאיל וָבֵעי ְמזֹוֵניה , ּ ִאיהו ּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵּמִעם קוְדׁשָ ְּ.  
ִכ, ֶּאָלא א ַקְדָמא ְוַאְתָיאַּוַדאי ׁשְ ָראת ָעֵליה, יְנּתָ ָחא , ְּוׁשָ ּבְ ְּוַאְתֲעַרת ֵליה ְלׁשַ

ָבָחא ָדא א ׁשְ א, ְּלַמְלּכָ ֵמי ַמְלּכָ ֵעי ְמזֹוִני ִמּקָ ְּדָהא ָהִכי ִאְצְטִריך ַעל ִמָלה , ּוְלִמּבָ ְ ּ
ִּדְמזֹוָנא ְדַבְעָיא ִאיִהי וְרעוָתא ִדיָלה ּ ּ ּ ּ ֵני ָעְלָמא ִיְב, ּ ִגין ְדַכד . ּעון ְמזֹוֵניְּדָכל ּבְ ּּבְ

א ְמזֹוֵני ְלָעְלָמא ֵעי ְלַנְחּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַקְדִמיָתא, ְּ י , ִאיִהי ַנְטָלא ּבְ ְוָעָלה ַנְחּתֵ
ְלהו ְּמזֹוִני ְלָעְלִמין ּכֻ ך ִאיִהי ַאְקִדיַמת ְלִמָלה ָדא ִדְמזֹוֵני. ּ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּ ּּ ַראת ָעֵליה , ְ ְּוׁשָ

ִאין , ַּרְעָיא ִדיִלי' ְיָי, ֹרִעי' ְיָי. ִודְּדָד ֲאָתר ִדְדׁשָ ר ָעאָנא ִדיֵליה ּבְ ַהאי ַרְעָיא ְדַמְדּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ִבין ל ִמְדַעם, ַוֲעׂשָ יה ּכָ ְּדָלא ִמְחַסר ּבֵ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּהוא ִאיהו ַרְעָיא , ְּ ּ

ָכל ָמה ַדֲאָנא, ִּדיִלי ֵניָנן, ֹרִעי' ָּדָבר ַאֵחר ְיָי. ְ ִאְצְטִריךְּלֵמיָזן ִלי ּבְ ין , ּתָ ְּדָקׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ְּמזֹונֹוָתיו ְדּבַ ּ ְקִריַעת ַים סוף, ְּ ְווִנין . ּּכִ ֵרין ּגַ ָהָכא ּתְ

ֹאַרח ְקׁשֹוט, ִּאיּנון   .ְּוַתְרַווְייהו ּבְ
ל עֹו ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ַּחד ּבְ ּ ִדיָנא וְקׁשֹוטְּ ְּוַעל ִדיָנא וְקׁשֹוט , ָּבדֹוי ּבְ ּ

ל ָעְלָמא ִדיָנא , ּוְבָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ִּאְתָקָיים ּכָ ל ָעְלָמא ּבְ ָּדן ּכָ
ֵני ָעְלָמא יֵעי וְלָכל ּבְ ִדיֵקי ְוִלְרׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּלּצַ י ַצִדיק ְי)תהלים יא(ּכְ ְצָדקֹות ' ָיּ ּכִ

א. ָאֵהב ִני ָנׁשָ ְּוַכד ִאיהו ָדן ּבְ ָמה ַחָייִבין, ּ א ּכַ ִני ָנׁשָ ה ֲחָטִאין ָקֵמיה, ְּוָחֵמי ּבְ ֵדין , ְּוַכּמָ ּכְ
ָכל ִזְמָנא ֵעינֹוי ְלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ּבְ ה ּבְ ִגין ְדִאית ֵליה ְלֵמיָזן ַחָייַבָיא, ְקׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּוְלִאיּנון , ּ ּ

  .ְּדֲחָטאן
וַרת ַהִדיןְו הֹון ְלגֹו ִמּשׁ ִּאיהו ָעִביד ִעּמְ ּ פום ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ְּוָזן וְמַפְרֵנס לֹון ּכְ ּ ּ ,

ך  ְְדִאְתְמׁשָ ל )ב''ח ע''קס(ּ ִני ָעְלָמא)א עמין ובני''ס( ְוִאְתְנִגיד ַעל ּכָ ּוֵביה ִאיהו ָזן ,  ּבְ ּ ּ
ּוְמַפְרֵנס ְלֹכָלא ִדיֵקי וְלַחִסיֵדי ְוִלְרׁשִ, ּ ְּלּצַ ֵני ָעְלָמא, יֵעיּ ּוְלָכל ִאיּנון ּבְ ּוְלָכל ֵחיָון , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

ַמָיא, ּוְבִעיֵרי ַחְקָלא ָלֵמי, ְועֹוֵפי ׁשְ יֵצי ּכְ ְרֵני ְרֵאִמים ַעד ּבֵ ָעְלָמא, ִמּקַ ַאר ּבְ ּתְ , ְוָלא ִאׁשְ
ְּדִאיהו ָלא ָזן וְמַפְרֵנס ְלֹכָלא ּ ּ יה, ּ ה ַקּמֵ ב ִדְקׁשֵ ַּאף ַעל ּגַ , ִּדְבִני ָעְלָמאְּלפום עֹוָבִדין , ּ

ְקִריַעת ַים סוף   .ּּכִ

  ב''ע ע''דף ק
יה ה ַקּמֵ ְּוִכי ְקִריַעת ַים סוף ְקׁשֵ הו)נחום א(ְוָהְכִתיב , ּ ׁשֵ ָים ַוַיּבְ ּ ּגֹוֵער ּבַ  )עמוס ה(, ּ

ְפֵכם ַעל ְפִני ָהָאֶרץ ַּהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהָים ַוִיׁשְ ּ יָון ְדָסִליק , ּ א ְּרעוָת) ב''ע ע''דף ק(ְּוָהא ּכֵ
יה יב, ַּקּמֵ ַאִין הוא ָחׁשִ ּּכָֹלא ָקֵמיה ּכְ ּ יה, ּ ה ַקּמֵ ְּוַאת ַאָמְרּתְ ִדְקִריַעת ַים סוף ְקׁשֵ ּ ּ.  

א י ַיּמָ רו ְלַגּבֵ ָרֵאל ַאְעּבָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִריך הוא ְלִמְקַרע לֹון , ּ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

א ְדסוף ַּיּמָ ִריך , ְּדַעל ִמְצַרִיםָּאָתא ַרַהב ַההוא ְמָמָנא , ּ א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ְוָבָעא ִדיָנא ִמּקָ ּ ּ ּ
יה. ּהוא ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ַקּמֵ ד ִדיָנא ַעל ִמְצַרִים, ּ ֵעי ְלֶמְעּבַ , ֲּאַמאי ַאּת ּבָ

ָרֵאל א ְלִיׂשְ ך, ּוְלִמְקַרע ַיּמָ ְלהו ַחָייִבין ַקּמָ ְָהא ּכֻ ּ ּ ִדיָנא וְקׁש, ּ ְּוָכל ָאְרָחך ּבְ ִּאֵלין . ֹוטְ
ַּפְלֵחי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְוִאֵלין ַפְלֵחי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּּ ּּ ִגלוי ֲעָריֹות. ּּ ִּאֵלין ּבְ ִגלוי , ּ ְּוִאֵלין ּבְ ּ

ֵדי ָדִמין. ֲעָריֹות ִּאֵלין אֹוׁשְ ֵדי ָדִמין, ּ ְּוִאֵלין אֹוׁשְ ּ.  
יה ה ַקּמֵ ֲעָתא ֲהָוה ְקׁשֵ ַהִהיא ׁשַ ר ַע, ּּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ַנְטֵלי . ּל ֹאַרח ִדיָנאְלֶמְעּבַ ְוָהא ִיׂשְ

א יב, ַעל ַיּמָ ִני ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יד(, ִּדְכּתִ ר ֶאל ּבְ ְצַעק ֵאָלי ַדּבֵ ה ַמה ּתִ ֶּאל ֹמׁשֶ
ָרֵאל ְוִיָסעו ִּיׂשְ ר ַעל ִדיָנא, ּ יה ְלֶמְעּבַ ה ַקּמֵ ַּוֲהָוה ְקׁשֵ א ְדסוף, ּ ּוְלִמְקַרע לֹון ַיּמָ ּ ּ ,

ְזכות ַאְבָרָהםְוִא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ְּלָמֵלא ְדַאׁשְ ּ ּ ד , ְּ ַצְפָרא ְלֶמְעּבַ ְּדַאְקִדים ּבְ
ִּפּקוָדא ְדָמאֵריה ּ ּ ּוְרעוָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִדְכִתיב , ּ ּבֶֹקר)בראשית כב(ּכְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ְלהו , ּ ַוַיׁשְ ּּכֻ ּ
א ַיּמָ ִגין ִדְבָכל ַה, ִּאְתֲאִבידו ּבְ ִריך הוא ָעַלְייהו , ּהוא ֵליְלָיאּּבְ א ּבְ ִדיָנא ֲהָוה קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ
ל ַהַלְיָלה, ְּדָתֵניָנן יב ְוָלא ְקָרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ַּמאי ִדְכּתִ ד ְדָאתו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי . ּ ְּמַלּמֵ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ָקֵמי קוְדׁשָ ָחא ּבְ ּבְ ְּלׁשַ ּ  עֹוָבֵדי ְיַדי )א בני''ס(ְוִכי ,  לֹוןָאַמר, ְּ
א ַיּמָ ָחן ָקָמאי, ַטְבִעין ּבְ ּבְ ל ַהַלְיָלה, ְּוָאתון ְמׁשַ ִּמַיד ְוָלא ְקָרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ִתיב. ּ , ַמה ּכְ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר ַאׁשְ ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם, ַוְיִהי ּבְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ַּאׁשְ ּ ּ ְּדַאְקִדים , ְּ ּ
ד ְרעוֵתיה ְדָמאֵריהּבְ ַּצְפָרא ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּבֶֹקר, ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ִדְכִתיב ַוַיׁשְ א. ּּכְ ֵדין ַאְהָדר ַיּמָ , ּּכְ

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ְּוָעְרקו ַמִיין ַקּמָ ּ ּ.  
ב ַהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו יב ַוָיׁשָ ִּדְכּתִ ּ ַנאי ְּלַההו. ִלְתָנאֹו: ְלֵאיָתנֹו, ְוָתֵניָנן, ּ א ּתְ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִהְתָנה ִעּמֵ ּ ּ ָרא ָעְלָמא, ְּ ד ּבָ ִתיב ָהָכא ְלֵאיָתנֹו, ְלֵאיָתנֹו, ּכַ , ּכְ
יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי)תהלים פט(ּוְכִתיב ָהָתם  ּכִ ַההוא ִזְמָנא , ְּוַעל ָדא ִלְפנֹות ּבֶֹקר,  ַמׂשְ ּּבְ

ד ְר ְּדַאְקִדים ַאְבָרָהם ְלֶמְעּבַ ּעוָתא ְדָמאֵריהּ ּ א, ּ ֵדין ִאְתְקַרע ַיּמָ הכא ויהם את מחנה (, ּכְ

יה ְקִריַעת ַים סוף)מצרים ה ֲהָוה ַקּמֵ ּ ְוַעל ָדא ְקׁשֵ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ְקִריַעת ַים סוף, ּּכְ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ין ִזווִגין ָקֵמי קוְדׁשָ ָּקׁשִ ּ ּ ּ ַמה ְקִריַעת ַים , ְּ
ַה ּסוף ָקִטיל ְלִאֵלין ּבְ ַהאי ִסְטָרא, אי ִסְטָראּ ּוְמַקֵיים ְלִאֵלין ּבְ ִזווִגין, ּ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּ ,

ִתיב  רֹות)תהלים סח(ּכְ ּכֹוׁשָ ירֹות,  מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ ִכי ְוׁשִ ְוָיִהיב , ַּמִיית ַהאי, ְוָתֵניָנן ּבְ
ֵתיה ְלַהאי ָתא ָמ, ִּאּתְ ּוְלִזְמִנין ַלַחָייָבא ִמְזַדְמָנא ֵליה ִאּתְ ּ ֲאָבל ָרִזין ְסִתיִמין . ַעְלָיאּּ

ִדיָנא ֹכָלא ְוֹכָלא הוא ּבְ ִּאיּנון ּבְ ּּ ָהא, ּ ּוַמה ְדִאְתֲערו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ּ ּ.  
ּוַמה ְדִאְתֲערו ִלְפֵני ּ ִּלְפֵני ַההוא ְדָקִאים ִלְפֵני, ּ ִמְלָפַני)ב''ג ע''קנ(ְולא , ּ ָּקֵמיה , ּ

ִריך א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ יה, ּ הואּ ׁש ַקּמֵ ּמֵ ִריך , ְּוׁשִ א ּבְ ין ִזווִגין ְלקוְדׁשָ ְְוַעל ָדא ָלא ָאְמרו ְדָקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא. ּהוא א ּבְ ל ָאָדם ְלקוְדׁשָ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ְּוֵכן ָקׁשִ ָיין , ֶּאָלא ִלְפֵני, ְּ ּוְלַהאי ַקׁשְ

ל ָהֵני ְרׁשוֵתיה ַקְייֵמי, ּכָ ְּדָהא ָלאו ּבִ ּ ב ְדִאיהו ָעִבידַאף ַעל, ּ ּ ּגַ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא , ּ ּּבִ
  )ג אבל אף על גב דאיהו עביד''א ל''ד(. ָעִביד

ִתיב  ֶפׁש ַהִהיא ִמְלָפַני)ויקרא כב(ּכְ ֶּאָלא ָדא ָעְלָמא . ַּמאי ִמְלָפַני. ּ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ּ
ן, ְּדָאֵתי ּמָ ַּההוא ְדָכל ַחִיין ַקְייִמין ּתַ ּ ָּנָהר ְדָלא ַפְסִקין , ִּצּנֹוָרא ִעָלָאהָּדא , ָּדָבר ַאֵחר. ּ ּ

ל ִעדוִנין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוֹכָלא ַחד. ֵמימֹוי ְלָעְלִמין ְּוָדא ִאיהו ְדָנִטיל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּוֵמִאיּנון . ּ ּ
ֵצי ּתֵ ׁשְ ִּעדוִנין ִעָלִאין ּתִ ּ ּ ֵמֲאָתר ְדַההוא ֹנַעם ְיָי)האי נפש(, ּ ן' ּ ּמָ ְּוָדא ִאיהו ִמְלָפַנ, ּתַ   .יּ

  א''א ע''דף קע
יָמא ִתיב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ה ִמִלְפִני ְיָי)יונה א(, ָהא ּכְ יׁשָ ְרׁשִ ּ ַוָיָקם יֹוָנה ִלְברֹוַח ּתַ י ' ּ ּכִ

י ִמִלְפֵני ְיָי ים ּכִ ָּיְדעו ָהֲאָנׁשִ ְוִכי , ְּוָתֵניָנן ַמאי ַטְעָמא ָאַזל יֹוָנה וָבַרח, ּהוא ּבֹוֵרַח' ּ
ִריך הואַּמאן ֵייכול ְלִמְבַר א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ּח ִמּקָ ֶּאָלא ֲהָוה ָאִזיל וָבַרח ְלָנְפָקא ֵמַאְרָעא , ְּ ּ

א ָרֵאל, ַּקִדיׁשָ ְרָיא ְלַבר ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ֵרי ֲעלֹוי , ּ ׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ּתִ ּ
א ִכיְנּתָ א, ׁשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַרח ּבְ ִכ, ֲּהָוה ּבְ ןְּדָהא ׁשְ ּמָ ְרָיא ּתַ א ִאיִהי ׁשַ ָמה ְדַאּתְ , יְנּתָ ּּכְ

ֵתי ֵביֶתך)תהלים קכח(ָאֵמר  ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ ָּ א. ּ ִכיְנּתָ ֶפן פֹוִרָיה ָדא ׁשְ ּּגֶ ּ ַמה , ּ
ים ָדׁשִ ֵבית ֹקֶדׁש ַהּקֳ א ֲהָוה ְסִתיָמא ְלגֹו ּבְ ִכיְנּתָ ָתא ּאוף ָהִכי ִאּתְ) א''א ע''דף קע(, ׁשְ

ְרָעא ְדֵביָתה ְלַבר, ְצִניָעא ַרח יֹוָנה ְלַבר ֵמַאְרָעא . ָּלא ָנְפָקא ִמּתַ ך ֲהָוה ּבְ ְוְבִגיִני ּכַ ּ
א ִתיב ִמִלְפֵני, ַּקִדיׁשָ ִתיב ִלְפֵני, ְּוָהא ָהָכא ּכְ   .ְוָלא ּכְ

ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ְּדָהא רוַח ְנבוָאה ָלא ַאְתָיא ִמּגֹו ׁשְ, ִּמִלְפֵני, ּ ּ אּ ֶּאָלא , ִכיְנּתָ
ין ִדְנִביִאים. ִּמִלְפֵני ֵרין ַדְרּגִ ִּאיּנון ּתְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְרָיין ַעל ׁשְ ּוֵמַההוא ֲאָתר ָדִחיל , ְּדָקא ׁשַ ּ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ן ּבְ ּמָ ְּוַעל ָדא ִמִלְפֵני, ְּלֶמהֵוי ּתַ י ִמִלְפִני ְיָי. ּ ְוָלא ִלְפִני , ּהוא ּבֹוֵרַח' ּּכִ
ָּהא ֲהָוה ָיַדע ִדְנבוָאה ָלא ֲהָוה ָאֵתי ֶאָלא ִמִלְפֵניְּד', ְיָי ּ ּ ּ.  

ין ִזווִגין ך ָקׁשִ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ רוך הוא, ְּ ל ָאָדם ִלְפִני ַהָקדֹוׁש ּבָ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָּקׁשִ ְוַעל , ְּ
ֵלי ְמזֹונֹוָתיו ְלֵעיָלא א ּתָ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ִגין ִדְלֵעיָלא ָלא ָפִסי, ּ ּּבְ ּ ֲאָבל ָהָכא . ק ְלָעְלִמיןּ

יה ְמזֹונֹות, ָּפִסיק ְלֵיין ּבֵ ְּדָהא ָלא ּתַ ְּלֵעיָלא ִאיּנון. ּ ִתיב. ּ '  ְיָי)תהלים כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

י ְלָעְלִמין, ֹרִעי ָלא ֶאְחָסר ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק , ָּלא ִיְפְסקון ְמזֹונֹות ִמּנִ ּּבְ ּ ּ
א ַעל ָדא,  ְלָעְלִמיןֵּמֵעֶדן ָלא ָפִסיק ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ַקְדָמא ׁשְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

 ] בשנה157יום [סדר הלימוד ליום ט אדר 
א ֲחֵזי ָלא ְמזֹוָנא ִמְלֵעיָלא, ּתָ ֲעָתא ְדַהאי ֲאָתר ְמַקּבְ ׁשַ ּּבְ ּ י , ּ ְלהו ִדְמַקְדׁשֵ ּּכֻ ּ ּ ּ
ְלהו ִמְתַעְדִנין, ְלָמאֵריהֹון ּּכֻ ּ ְדִפיןְּוַסְל, ּוִמְתָעִרין, ּ ַההוא , ִקין ּגַ א ּבְ ִכיְנּתָ ד ַאְתָיא ׁשְ ּּכַ

ה, ְמזֹוָנא לון ּבָ ּכְ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּּבְ ּ ּ.  
ְסִליקו ַחד ְרָיין ּבִ ַלת ַמּשִׁ ְּוִאיּנון ּתְ ָּקָראן ִאֵלין .  ָקדֹוׁש)ישעיה ו(ָקָראן ְוַאְמֵרי , ּ

ְנָייָנא ְרָייָתא ּתִ ְדִפין ִאֵל, ְּלַמׁשִ ְּוַסְלִקין ּגַ ְנָייֵני, ין ַקְדָמֵאיּּ ְּוִאֵלין ּתִ ְּוָאְמִרין ִאֵלין , ּ
ְנָייִני ָקדֹוׁש ִליָתָאה. ּּתִ ְרָייָתא ּתְ ָּקָראן ִאֵלין ְלַמׁשִ ּ ֲחָדא, ּ ְרָיין ּכַ ַלת ַמּשִׁ ְדִפין ּתְ ְּוַסְלִקין ּגַ ּ ,

ְּוֻכְלהו ַאְמֵרי ָקדֹוׁש ְיָי בֹודֹו' ּ ָלָבן ָדא ְּוַעל ָד. ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְלהו ְמׁשֻ ּא ּכֻ ּּ ּ
ָדא ִּאֵלין ָעאִלין ְלגֹו ִאֵלין, ּבְ ְּוִאֵלין ָעאִלין ְלגֹו ִאֵלין, ּ ָדא, ּ ָלָבן ָדא ּבְ ְּמׁשֻ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּּכְ

ן ּכָ ׁשְ י ַהּמִ ה ְלָכל ַקְרׁשֵ ֲעׂשֶ ן ּתַ ה ֶאל ֲאחֹוָתה ּכֵ ָּאַמר ְמׁשוָלבֹות ִאּשָׁ ּּ.  
ִדיר ים ַקְייֵמי ּתָ ִקיוַמְייהוְקָרׁשִ ּ ּבְ ּ ְפֵפי, ּ ַגְווָנא ְדִאיּנון עֹוְמִדים, ְוָלא ִמְתּכַ ּּכְ ְּדָלא , ּ

ְפֵפי ְדֵלית לֹון ְקִפיֵצי יָבה, ִּמְתּכַ ָלא ְיׁשִ ִדיר ּבְ ים , ְוַקְייֵמי ּתָ ְקָרׁשִ ִתיב ּבַ ְּוַעל ָדא ּכְ
  .עֹוְמִדים

ִתיב ֶרׁש ָהֶאָחד, ָמה ּכְ י ָידֹות ַלּקֶ ּתֵ ִליָלן ֹכל ַחד ,ּאוף ָהִכי, ׁשְ ָווֵני ִאיּנון ּכְ ְתֵרי ּגְ ּ ּבִ
ְייהו ַּההוא ִדיֵליה וְדַחְבֵריה, ְּוַחד ִמּנַ ּ ּ ּ יה, ּ ְּוַחְבֵריה אוף ָהִכי ּבֵ ּ ָלָבן ָדא ִעם , ּ ְּוַעל ָדא ְמׁשֻ ּּ

  .)ודא נטיל דיליה ודחבריה, דא נטיל דיליה ודחבריה(. ָּדא
אֹוַרְייָתא ִתיב ּבְ ַגְווָנא ָדא ּכְ ֶסף וֵמָחרוץ )משלי ג( ,ּּכְ ַחר ּכָ י טֹוב ַסְחָרה ִמּסְ ּ ּכִ ּ ּ

בוָאָתה ּּתְ ָלָבן ָדא ִעם ָדא, ְוָדא אֹוִליף ְלָדא, ָּדא אֹוִליף ְלָדא, ּ ִּאְתֲעָבדו ְמׁשֻ ּ ָּדא . ּּ
ָּנִטיל ִדיֵליה וְדַחְבֵריה ּ ּ ְּוָדא ָנִטיל ִדיֵליה וְדַחְבֵריה, ּ ּ ּ ָדא, ּ ָלָבן ָדא ּבְ ּוְמׁשֻ ּּ.  

ִת יֵצִני ַעל ֵמי ְמנוחֹות ְיַנֲהֵלִניּכְ א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ ּיב ּבִ א. ּ ִּאֵלין ִאיּנון , ְּנאֹות ֶדׁשֶ ּ
ְייהו, ְּמקֹוִרין ִעָלִאין ְּדָכל ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ַאְתָיא ִמּנַ ּ ְּנאֹות ִאֵלין ִאְקרון . ּּ  ְנאֹות )איכה ב(ּ

א. ַיֲעֹקב ִגין ְדִאית ְנאֹו, ְּנאֹות ֶדׁשֶ ּת ְלַבר ְדִאְקרון ּּבְ ר)יואל ב(ּ ְּוַעל ָדא ,  ְנאֹות ִמְדּבָ
א ְנאֹות ֶדׁשֶ א. ּּבִ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ִתיב ּתַ יָמא ָהא ּכְ א, ְּוִאי ּתֵ ְּדָהא ִאיהו ְלַתּתָ ֶּאָלא . ּ

ְייהו א ֵמִאיּנון ְנאֹות ַאְתָיא ְדִאְתְייִליד ְוַאְצַמח ִמּנַ ֶּדׁשֶ ּ ּ ְנאֹות ֶד, ּ ְּוַעל ָדא ּבִ יֵצִניּ א ַיְרּבִ . ׁשֶ
ִּאֵלין ַמִיין ְדַנְייָחא, ַּעל ֵמי ְמנוחֹות ְיַנֲהֵלִני ְּדָקא ַנְגִדין ֵמַההוא ֲאָתר ְדָנִגיד ְוָנִפיק , ּ ּ ּ ּ

ְּוִאיּנון ַמִיין ִאְקרון ֵמי ְמנוחֹות, ֵמֵעֶדן ּ י ְיׁשֹוֵבב ָדא הוא ֶנֶפׁש ָדִוד. ּ ַּנְפׁשִ ּ ָעא , ּ ְוָלא ּבָ
ְדָקא ֵיאֹותָּדִוד ְלַאְתְקָנא א ִדיֵליה ּכְ ּ ֶאָלא ְלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ִאֵלין ֵמי ְמנוחֹות. ּ ּּבְ ְזִמיִנין , ּ

ַּצִדיַקָיא ְלַנְייָחא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יב, ּּ ִמיד ְוגֹו' ָ ְוָנֲחך ְיָי)ישעיה נח(, ִּדְכּתִ  )שמות כו(. 'ּתָ
ים ְוגֹו ת ֲחִמׁשִ יָת ַקְרֵסי ְנֹחׁשֶ י ֶאְלָע. 'ְוָעׂשִ א ֲהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחדַרּבִ י ַאּבָ ד . ָזר ְוַרּבִ ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

א ִדְטֶבְרָיא, ָרַמׁש ֵליְלָיא א ְדַעל ַיּמָ ּנָ ָּעאלו ּגֹו ּגִ ּ ֵרין ּכָֹכַבָיא ְדַנְטֵלי, ַּאְדָהִכי. ּ ָּחמו ּתְ ּ ,
ָדא ְוִאְטָמרו, ְוָדא ֵמָהָכא, ָּדא ֵמָהָכא ְּוִאֲעָרעו ָדא ּבְ ּ ּ.  

  ב''א ע''דף קע
אָאַמר ַר י ַאּבָ ִריך הוא, ּבִ א ּבְ ָמה ַרְבְרָבן עֹוָבֵדי ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ַמָיא ִמְלֵעיָלא, ְּ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ,

ּוְבַאְרָעא ִמְלַרע ִרין ּכָֹכַבָיא. ּ ִאֵלין ּתְ ַּמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע ּבְ ְּדַנְפקו ַחד ֵמָהָכא, ּ ְוַחד , ּ
ָדא ֵּמָהָכא ְוִאֲעָרעו ָדא ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִכי ָלא ֲחֵמיָנא לֹוןֲּאַמר ֵליה. ְּוִאְטָמרו, ּ ָהא ,  ַרּבִ

הו ְחָנא ּבְ ּגַ ה עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין , ַּאׁשְ ַכּמָ ְחָנא ּבְ ּגַ ִריך הוא ) ב''א ע''דף קע(ְוַאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִדיר   .ָעִביד ּתָ
דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח ְוגֹו)תהלים קמז(ָּפַתח ְוָאַמר  דֹול ְוַרב ' ּ ּגָ ְּוִעָלָאה ִאיהו ּגָ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ דֹול ִאיהו ְוַרב ּכַֹח. ְּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוִכי ָלא ָיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ַמאי , ְּ
ָבָחא ְדָדִוד ָהָכא   .ּׁשְ

ָכל ֲאָתר ִאיהו ָאַמר  ֶּאָלא ּבְ דֹול ְיָי)תהלים קמה(ּ דֹול ֲאדֹוִנינו',  ּגָ ַמאי . ְּוָהָכא ָאַמר ּגָ
דֹול ְיָי.ַטְעָמא ּ ֶאָלא ָהָתם ְדִאיהו ָאַמר ּגָ ּ א ִעָלָאה ָקָאַמר. ּוְמֻהָלל ְמֹאד' ּ ַדְרּגָ ְוָהָכא . ּּבְ

ָאה ָקָאַמר ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ דֹול ֲאדֹוֵנינו ּבְ יב ּגָ ִּדְכּתִ ל ָהָאֶרץ, ּ ְּדִאיהו ֲאדֹון ּכָ ִתיב . ּ ָמה ּכְ
מֹות ִיְקָראּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכִבים , ְּלֵעיָלא ֵמַהאי ְקָרא ֵני ָעְלָמא . ְּלֻכָלם ׁשֵ ל ּבְ ִאי ּכָ

ֵרי ָאָדם ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ׁשון ְלִמְמֵני ּכָֹכַבָיא, ּ ּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָלא ַיְכִלין ְלִמְמֵני, ִּיְתּכַ ּכְ
ּ וְספֹור ַהּכָֹכִבים ִאם ּתוַכל ִלְספֹור אֹוָתם)בראשית טו( ּ ִריך הוא ַמה. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִתיב ְּ  ּכְ

יה מֹות ִיְקָרא, ּּבֵ ּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכִבים ְלֻכָלם ׁשֵ דֹול . ַמאי ַטְעָמא. ּ יב ּגָ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ
ַמָיא. 'ֲּאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח ְוגֹו ָמה ְדֵלית ִמְסָפר ְלּכְֹכֵבי ׁשְ ּּכְ יה, ּ ר ִמּנֵ ּאוף ָהִכי ִאיהו . ּּבַ ּ

יה ִתיב ּבֵ   .ּן ִמְסָפרְּוִלְתבוָנתֹו ֵאי, ּּכְ
א ֲחִזי ִתיב , ּתָ ְרָיין ', ּ ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם ְוגֹו)ישעיה מ(ּכְ ְלהו ַחָייִלין וַמּשִׁ ּּכֻ ּּ ּ

ָמא, ְּוֹכָכַבָיא ׁשְ ִריך הוא ַאִפיק לֹון ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ל ַחד ְוַחד, ְּ ַרע ֲאִפילו ַחד, ּכָ ְּוָלא ּגָ ּ .
ָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ִדְר ּּבְ ּּ ְלהוּ ִּקיִעין ּכֻ א ָעְלָמא, ּ ׁשָ ּמְ יִדין וְפִקיִדין ְלׁשַ ִּאְתְמנון ְנּגִ ּ ל ַחד , ּ ּכָ

ְדָקא ֲחִזי ֵליה ָכל ָעְלָמא. ְּוַחד ּכַ א ְזִעיָרא ּבְ ּבָ ְלָטא ָעֵליה ּכָֹכָבא , ְְוֵלית ָלך ִעׂשְ ְּדָלא ׁשַ ּ
ְרִקיָעא ּוַמָזָלא ּבִ ִריך ְּד, ְּוַעל ַההוא ּכָֹכָבא ְמָמָנא ַחד, ּ א ּבְ ׁש ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּמֵ ְָקא ְמׁשַ ּ ּ ּ

ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ּהוא ל ַחד ְוַחד ּכַ   .ּּכָ
י ַעל ַהאי ָעְלָמא ׁשֵ ּמְ ְלהו ְמׁשַ ל ּכָֹכַבָיא ְדִבְרִקיִעין ּכֻ ּּכָ ּּ ל , ּ א ּכָ ׁשָ ּמְ ְּוֻכְלהו ְפִקיָדן ְלׁשַ ּ ּ

ִּמָלה וִמָלה ַהאי ָעְלָמא, ּּ ְּלִאיּנון ִדּבְ ִאיןְוָלא ַצ, ּ ִבין ְוִאָלִנין וְדׁשָ ְּמִחין ְוָלא ְמַגְדִלין ֲעׂשָ ּ ,
ָרא ֵבי ּבָ ֵחיזו ְדּכָֹכַבָיא ְדָקא ַקְייֵמי ָעַלְייהו, ְוִעׂשְ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ְּוִאְתָחזון ָעַלְייהו ַאְנִפין , ּּ ּ ּ

ַאְנִפין ָמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ּּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

ְרָיין ְדּכָֹכַבָי ּרֹוב ַמּשִׁ ּא וַמָזֵליּ יָתא ְדֵליְלָיא, ּ ֵראׁשִ ְלהו ָנְפִקין ּבְ ּּכֻ ּ י , ּ ְעּתֵ ַלת ׁשַ ַעד ּתְ
ר ְזִעיִרין. ָחֵסר ְרִביָעא ן וְלָהְלָאה ָלא ָנְפִקין ּבַ ּמָ י . ִּמּתַ ְמׁשֵ ְלהו ָלא ְמׁשַ ְּוִאיּנון ּכָֹכַבָיא ּכֻ ּּ ּ

ְּוָלא ִאְתָחזון ְלַבָטָלה, ְּלַבָטָלה ל ֵליְלָיאְוִאית ּכָֹכַבָיא. ּ י ּכָ ְמׁשֵ ִגין , ּ ְדָקא ְמׁשַ ּבְ
ל ִאיּנון ִמִלין ְדִאְתְפָקדו ָעַלְייהו ְּלַאְצְמָחא וְלַגְדָלא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ י ַעד . ּ ְמׁשֵ ְּוִאית ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמׁשַ ּ

ַּפְלגות ֵליְלָיא יָתא ְדֵליְלָיא, ּ ְּוָצְמִחין וְמַגְדִלין ֵמֵראׁשִ ּ ֲעָתא, ּ ל, ַעד ַהִהיא ׁשַ ּ ִאיּנון ּכָ
ִּמִלין ְדִאְתְפָקדו ָעַלְייהו ּ ּּ י ְזֵעיר ִמֵליְלָיא. ּ ְמׁשֵ ְּדֵכיָון ְדִאְתָחֵזי , ְּוִאית ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמׁשַ ּ

א ּבָ ֲהֵדי ַההוא ִעׂשְ ָאה, ּּבַ ּאֹו ַההוא ְדׁשָ יה, ּ מוׁשֵ ִלים ׁשִ ִּמָיד ַאׁשְ ּ יר , ּ ְְוָלא ִאְצְטִריך ַיּתִ

ַההוא ֵליְלָיא ּ ִאיּנון ָלא ַקְייִמין ְלַבָטָלהְוָהא. ּּבְ ְייהו, ּ ּמוׁשַ ִלימו ׁשִ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ָלא , ּ
ַהאי ָעְלָמא יר ּבְ   .ְּוַעְייִלין ְלַאְתַרְייהו, ִּאְתָחזון ַיּתִ

ִסְפָרא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ִדְבֵני ֶקֶדם ּּבְ ל ִאיּנון ּכָֹכַבָיא , ּּ , א''ג ע''ויחי רכ(ַּאְמֵרי ַעל ּכָ

ְרִביָטא)ב''א ע''לויקרא ר ְרִקיָעא, ּ ְדׁשַ ְרִביָטא ּבִ ְדֵרי ׁשַ ְּדָקא ְמׁשַ ִבין ִאיּנון , ּ ַּאְמִרי ַדֲעׂשָ ּ
ַאְרָעא ֵּמִאיּנון ְדִאְקרון ַסֵמי ְדַחֵיי, ּבְ ּ ּ ּ ַאְרָעא, ּ חוט , ְוַאְבִנין ַיִקיָרן ִאית ּבְ ְּוָזָהב ׁשָ

ְדָלא ּגֹו טוֵרי ָרָמֵאי ִּדְמּגַ ְזֵעיר ַמִיי, ּ ּן ְדַחְפָיא ָעֵליהּבִ ְּוָלא ַחְפָיא ֶאָלא ְדָנִגיד ָעֵליה, ּ ּ ּ ,
ְרִביָטא ל ִאֵלין ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדׁשַ ְלָטאן ַעל ּכָ ְּוׁשָ ּּ ִגיַנְייהו, ּ ְדֵלי ִאֵלין ּבְ ּוְמּגַ ּּ.  

ּקוָנא וְגדוָלא ִדְלהֹון ְּוָכל ּתִ ּ ּ ֵחיזו ְוֹנְגָהא ְדַההוא ׁשַ, ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ְּדָקא , ְרִביָטאּּ
ֵדר ַההוא ּכָֹכָבא ְּמׁשַ ל ִאיּנון ִמִלין, ּגֹו ְרִקיָעא, ּ ְדָלן ּכָ ְקָנן וִמְתּגַ ּוְכֵדין ִאְתּתַ ּ ּ ּ.  

  א''ב ע''דף קע
א ְבֵני ָנׁשָ גֹון ְירֹוִקין ְוַקְסִטיִרין, ַמְרִעין ִאית ּבִ ֵלי. ּכְ ְּדַאְסָווָתא ִדְלהֹון ָלא ּתָ ֶּאָלא , ּ

ַחד ַמְרֶאה ְד ָלא , ַפְרְזָלא ָקִליל ָנִציץ ְלַעְייִניןּּבְ ּכְ ְּוִאית ֵליה ְלָמאֵריה ְדַמֵרע ְלִאְסּתַ ּ ּ
יה ָייך )א שכיך''נ(ְוָלא . ּּבֵ ְ ׁשַ ר ַההוא ַמְרֶאה ְלִסְטָרא ָדא )א אתסי''ס(ּ ַהאי ַעד ְדַאְעּבַ ּ ּבְ ּ ּ

ּוְלִסְטָרא ָדא ְרִביָטא, ּ ַגְווָנא ְדׁשַ יט ְנִציצו, ּּכְ ְּדיֹוׁשִ ּ ְדָבָרק ְלַאְנפֹויּ יטו , ּ ּוְבַההוא אֹוׁשִ ּ ּ
ְּדָבָרק ְדָקא ָנִציץ ְלַעְייִנין ְלֵטי ָעַלְייהו , ּאוף ָהִכי. ָּאֵתי ֵליה ַאְסָווָתא, ּ ל ִאיּנון ְדׁשַ ּּכָ ּ ּ

ה ְדִאְתָחֵזי, ִּאיּנון ּכָֹכַבָיא ּמֶ ּקוָנא וְגדוָלא ּבַ ֵּלית לֹון ּתִ ּ ּ יטו ְדׁשַ, ּ ר ַההוא ְפׁשִ ּּבַ ּ , ְרִביָטאּּ
ְתְקֵני ֵחיזו, ּוְבַהאי ִמּתַ ָגְוון) א''ב ע''דף קע(, ּּבְ ֵחיָלא, ּבְ ָמה ְדִאְתָחֵזי, ּבְ   .ּּכְ
ִפיר ִאיהו ְּוׁשַ ַגְווָנא ָדא, ּ ְּדָהא ּכְ א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ָחְכְמָתא ְדַאְבִנין , ָּרִמיז ּבְ ּּבְ

הֹון ֹנְגָהא ִד, ְיִקיִרן ְּדִאי ָחֵסר ִמּנְ ְּנִציצו וְלִהיטו ְדּכָֹכַבָיא ְיִדיָעןּ ּ ּ ּ ְוָלא , ָּלא ְמַגְדִלין, ּ
ֵני לֹון ְלָעְלִמין)א מתתקנין לעלמין''ס( ִריך הוא ְלִתּקוָנא ,  ְמַתּקְ א ּבְ ְּוֹכָלא ַאְתִקין קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדָעְלָמא ָכל ַמה ְדִא,  ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א(ּכְ ַהאי ּּבְ ְְצְטִריך ּבְ

ָנא ֵליה   .ָּעְלָמא ְלַתּקְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

ִתיב  ים)שמותכו(ּכְ ת ַחִמׁשִ יָת ַקְרֵסי ְנֹחׁשֶ ים ַקְרֵסי ָזָהב,  ְוָעׂשִ יָת ַחִמׁשִ , ּוְכִתיב ְוָעׂשִ
ָנא, ְוָתֵניָנן ּכְ ַמׁשְ ַּמאן ְדָלא ָחָמא ִאיּנון ְקָרִסים ּבְ ְרִקיָעא, ּ ָּלא ָחָמא ְנִהירו ְדּכָֹכַבָיא ּבִ ּ ּ ,

ִגין ִדְבַההוא ֵחיזו ּּבְ ּ ְווָנא, ּ ּוְבַההוא ּגַ הו, ּ ל ּבְ ּכַ ַּדְמָיין ְלָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ּ ּ.  
ְרִקיָעא ְּדִאֵלין ַנְפֵקי ֵמַההוא ְרִקיָעא, ּכָֹכַבָיא ִאית ּבִ ן, ּּ ּמָ ְּדָכל ּכָֹכַבָיא ַאדוִקין ּתַ ּ ּ .

קֹוִפין ַההוא ְרִקיָעא ִאית ְמָאה ַחלֹוִני ַמׁשְ הֹון ִלְסַטר ָדרֹום, הֹון ִלְסַטר ִמְזָרחִמּנְ, ּּבְ ּוִמּנְ ּ .
  .ּוְבָכל ַחלֹוָנא ְוַחלֹוָנא ּכָֹכָבא ַחד

ְנִציצו ְרִקיָעא ָנִציץ ּבִ קֹוִפין ִדי ּבִ ִאיּנון ַחלֹוִנין וַמׁשְ א ָאִזיל ּבְ ְמׁשָ ְּוַכד ׁשִ ּ ּ ְּוִאֵלין , ּּ
ָצא ֵמַההוא ְנִציצו ְד ּּכָֹכַבָיא ַנְפֵקי ְלִאְתַנּצְ ּ ּ עוּ א ְוִאְצָטּבָ ְמׁשָ ַגְווָנא , ּׁשִ ִּמְנהֹון סוָמִקין ּכְ

ת ַגְווָנא ְדָזָהב, ִּדְנֹחׁשֶ ּוִמְנהֹון ְירֹוִקין ּכְ ִּאֵלין סוָמִקין, ְּוַעל ָדא, ּ . ְּוִאֵלין ְירֹוִקין, ּ
ים ַחלֹוִנין ִאיּנון ַחִמּשִׁ ים ִאיּנון ּבְ ַּחִמּשִׁ ּ . ַאֲחָרִנין )א וחמשים אינון באינון חלונין''נ(, ּ

ְּדִלְסַטר ִמְזָרח ִאיּנון ְירֹוִקין ְּדִלְסַטר ָדרֹום ִאיּנון סוָמִקין, ּ ּ ּ הו ִאְתֲאָחד ִסיוָמא , ּ ּּבְ ּּ
ָנא ּכְ   .ְּדַמׁשְ

ָכל ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדַנְפֵקי ֵמַההוא ְרִקיַע ּּבְ ּ ֵליְלָיא, ּ ְוַנְצֵצי , ִּמְתָעְרֵבי ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ּבְ
ַהאי ָעְלָמאּוְמַלֲהֵטי  ְלֵטי ּבְ ת. ְוׁשַ ְקָנן , ִמְנהֹון ַעל ָזָהב ְיַרְקָרק, ִמְנהֹון ַעל ְנֹחׁשֶ ְוִאְתּתַ

ְדָלן ַעל ֵחיָלא ִדְלהֹון ּוְמּגַ ּ.  
כ ְלֵטי ּבְ א ְנקוִדין ְדֵליְלָיא''ִּאֵלין ּכָֹכַבָיא ׁשַ ּה וַפְלּגָ ּ ֲעָתא, ּ ְּדִאיּנון ִרְגֵעי ׁשַ ְּוִאיּנון , ּ

ְדֵלי  ת ְדִאיּנון סוָמֵקי ְוַלֲהֵטי ְוַנְצֵציִּדְמּגַ ְּנֹחׁשֶ ּ ָלת ִזְמִנין ְנִציצו ְלִסְטָרא . ּ יטו ּתְ ְּוַכד אֹוׁשִ ּ
ַבע, אֹו ֲחֵמׁש, ְּדִמְזָרח ין ִיִיתון ַעל ַההוא ִסְטָרא, אֹו ׁשֶ ַּמְלֵכי ַעּמִ ְוָכל ֻעְתָרא ְוַדֲהָבא , ּ

ָלק ֵמַההוא ִסְטָרא ִּיְסּתַ ֵרין, ְּוִאי ְנִציצו ַחד. ּ ע, ּתְ ית, ַאְרּבַ ַתר ָדא, ׁשִ ָּדא ּבָ ֵאיָמָתא , ּ
ּוַפֲחָדא ִיפֹול ֵרי ַעל ַההוא ִסְטָרא, ּ ִכיך. ְּוִיׁשְ ִטיׁש ְנִציצו ְוׁשָ ְּבָ ִכיך, ּ ִטיׁש ְנִציצו ְוׁשָ ְּבָ ּ ,
ֲערו ְקָרֵבי ַההוא ִזְמָנא)א בעלמא בההוא סטרא''ד(, ְּוָלא ִיְתַעִבידו, ִּיּתְ ּ ְדָהא ּבְ ּ ,

ִריך הואִא א ּבְ ְּתֲערוָתא הוא ְלֵעיָלא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְלִטין ַעל , ּ ִאיּנון ְמָמָנן ְדָעְלָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ
ין ַאר ַעּמִ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ׁשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ   .ְּוֵכן ּכְ

ֵמיה ִדי ֱאָלָהא ְמָבַרך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ִד)דניאל ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ֶלהֵוא ׁשְ ּ י ְּ
א ִדיֵליה ִהיא ָּחְכְמָתא וְגבוְרּתָ ּ ּ ֵנא ִעָדַנָיא ְוִזְמַנָיא. ּ ְּוהוא ְמַהׁשְ ּ ְרׁשוֵתיה. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ,

א יה ַקִדיׁשָ ְּוַאִפיק ְלַעּמֵ ּ ֵּמֵחיָלא וְרׁשוָתא ְדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי, ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאיּנון ַטֲעָוון ַאֲחָרן , ּּ ּּבְ ּ
ִאֵלין חו ְּוָלא ּבְ י ִאם , ָּלָקא ְדַיֲעֹקבּ יֹוֵצר ַהּכֹל הוא)ירמיה י(ּכִ   .ּ ּבְ

ל ִאֵלין ְרִקיִעין, ָּרִקיַע ִאית ְלֵעיָלא ַפְנָקא , ְּוִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ַּעל ּכָ ְּוחֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּ ּ
ְלָטא ַעל ַהאי ָרִקיַע ָנא ׁשַ ּכְ ָנא, ְּדַמׁשְ ּכְ ְּוַהאי ָרִקיַע ִאְקֵרי ִאָדָרא ְדַמׁשְ ּוְבַהאי ָרִקיַע , ּ

ל ִאיּנון ַחלֹוִנין ּּכָ ְטָרא ָדא, ּ ְטָרא ָדא, ִּמּסִ ּוִמּסִ ָנא, ּ ּכְ ל ִאיּנון ִסדוִרין ְדַמׁשְ ְּוָאִחיד ּכָ ּ ּ ּ .
ית  ְלהו)ב''ג ע''בלק קפ(ׁשִ ּ ַחלֹוִנין ִאיּנון ַרְבְרִבין ַעל ּכֻ ּּ ְלָטא ָעַלְייהו, ּ   .ְּוַחד ָסִתים ְלׁשַ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ּוֵביה ָנְפָקא ּכָֹכָבא ֲחָדא, י ַחלֹון ָזֳהָראִאְקֵר, ַחלֹוָנא ַחד יֵמי ַי, ּ , ד''ְּדִאְקֵרי ְלַחּכִ
ְלָטנוָתא ִדיהוָדה ׁשֻ א ּבְ ך ְלַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ִהּתוָכא ְדָקא ְמַהּתֵ ּ ּ ּ ּ ָּלאו ְדִאית ֵליה חוָלָקא . ְּ ּ ּ

יה ָרֵאל חוָלָקא ְוַאֲחָסָנא ּבְ, ּּבֵ ָבִטין ְדִיׂשְ ְּדָהא ֵלית ַלּשְׁ ּ ְלָטא , ּהוּ ְבָטא ִדיהוָדה ׁשַ ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ
ְּוָלאו ִאיהו ָעֵליה, ַעל ַהאי ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ֵני ְיהוָדה ָאְרַחְייהו ִמּבָ ְּוַכד ַאְסטו ּבְ ּ ּ ּ ַתר , ְּ ָּאְזלו ְלִמְנַדע ּבָ ּ
ּ ְדַהאי ְיָדא ְדָקא )א דהא ידע''ס(ְּוָאְמרו . ְוַהאי ּכָֹכָבא, ַּחלֹוָנא ָדא יןּ ַאר ַעּמִ ח ִלׁשְ , ְמַנּצַ

יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ ֹעֶרף אֹוְיֶביך)בראשית מט(ּ ָ ָיְדך ּבְ א , ָ ּמוׁשָ ְּוָאְזלו ֲאַבְתֵריה ְוַעְבדו ֵליה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ִתיב, ּוֻפְלָחָנא ֵעיֵני ְיָי)מלכים א יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ַוַיַעׂש ְיהוָדה ָהַרע ּבְ ּ'.  

  ב''ב ע''דף קע
ד ָעןַהאי ּכָֹכָבא ּכַ ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ יט ַחד ָיד ּבַ ַההוא ַחלֹון, ּ ָנִפיק ָפׁשִ דף (. ָּנִהיר ְוָנִציץ ּבְ

ין) ב''ב ע''קע ָּמאֵריהֹון ְדקוְסִמין ְוֲחְרׁשִ ֲעָתא ְדַהאי , ַּדֲחֵלי ֵמַהאי ֲאָתר, ּ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ
ְלָטא ֵלי, ׁשַ ְלּבְ ין ִמְתּבַ ְלהו ְקָסִמין ְוֲחְרׁשִ ּּכֻ יַדְייהוְוָלא ַאְצַל, ּ   .ּח ּבִ

יָמא ֵּהיך ַיְדֵעי ֵליה, ּהֹוִאיל ְוִאיהו ַהאי ָרִקיַע ְטִמיָרא, ְוִאי ּתֵ ֶּאָלא ִסיָמָנא ִאית . ְ
ְלָטא ּכָֹכָבא ָדא, לֹון ְלַבר ְּוַיְדֵעי ְדָהא ׁשַ יה, ּ ִדיר ִמּנֵ יֵדיהֹון, ְּוַדֲחֵלי ּתָ , ְוָלא ַאְצַלח ּבִ

ין אְוַע. ִּאיּנון ְקָסִמין ְוֲחְרׁשִ ִני ָנׁשָ יה ּבְ ּל ָדא ִאית ִזְמִנין ְדַאְצָלחו ּבֵ ּ ּ ְּוִאית ִזְמִנין ְדָלא , ּ
יה ַּאְצָלחו ּבֵ ין ִמְתַמֲעֵטי ֵמָעְלָמא. ּ ּוְבִגין ָדא ִאיּנון ָמאֵרי קוְסִמין ְוֲחְרׁשִ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ

יַדְייהו, ַיְדִעין ִעָקָרא ד ָחָמאן ְדָלא ַאְצַלח ּבִ ּּכַ , ּא ִאיּנון ַקְדָמֵאי ֲהוֹו ַיְדֵעיְּוַעל ָד. ּ
ַההוא ִסיָמָנא ָלן ְלַבר ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ   .ְּדָקא ַיְדֵעי, ּ

ְנָייָנא ַגְווָנא ְדטוְפָרא, ִּאְקֵרי ַחלֹון טוְפָרא, ַחלֹוָנא ּתִ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ ּוֵביה ָנְפָקא , ּ ּ
יִמין ִצְפעֹון, ּכָֹכָבא ַחד ְּדָהא ָד, ְּדִאְקֵרי ְלַחּכִ ִדיָנא ּ יף ּבְ ּקִ ׁשוְלָטָנא ּתַ ְלָטא ּבְ ּא ׁשַ

א ְוַזְנָבא ֵריׁשָ ִמין ְלָקְטָלא, ּבְ ִצְפעֹון ּכָ   .ִּאית ֵליה ּכְ
ית ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא רוִחין, ֵּמַההוא ַחלֹון ְלִטין ַעל ִאיּנון טוְפִרין ִדְבֵני , ַּנְפֵקי ׁשִ ְּדׁשַ ּ ּ ּ

א ְלָי, ָנׁשָ ִאְתּגַ ד ִאְזַדְרָקן ּבְ ין וְקָסִמין. אּּכַ ַהאי ַעְבֵדי ֲחָרׁשִ ל ִאיּנון ְדַיְדֵעי לֹון, ּּבְ ּּכָ ּ .
ְלָטא ֲעָתא ְדַהאי ּכָֹכָבא ׁשַ ַהִהיא ׁשַ ל ִאיּנון ְדַזְרֵקי טוְפֵרי, ּּבְ ּּכָ ּ  אֹו ַעְבֵדי )א אי עביד''ס(, ּ

הֹון ין ּבְ ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ֲחָרׁשִ יַדְי, ּגָ ין ּבִ ּיהו ְדִאיּנון ְדַעְבֵדי לֹוןְוָסִליק ֲחָרׁשִ ּ ּ ּ.  
ִליָתָאה ָנא, ַחלֹוָנא ּתְ ּוֵביה ָנְפָקא ּכָֹכָבא ֲחָדא, ִאְקֵרי ַחלֹון חֹוׁשְ א ''ְוִאְקֵרי ִנְגָה, ּ

ְּדבוִסי ּ ַהאי ִאיהו ְנִציצו ְדָנִציץ)א דבוציני''נ(, ָנא''ּ ּ ל רוָחא, ּ ְּוַקְייָמא ַעל ּכָ ְוַנְייָחא , ּ
יְזבוָתא  יה)א וטיבותא''נ(ְּוׁשֵ ַלל. ּ ּבֵ יה ִקְטרוָגא ּכְ ֵּלית ּבֵ ְלָטא, ּ ד ִאיהו ׁשַ ל ַנְייָחא, ּּכַ , ּכָ

ָעְלָמא ְלָטא ּבְ ָעְלָמא, ְּוָכל ְנִהירו ׁשַ ִליט ּבְ ְבָעא ְוֹכָלא ׁשַ ְלָוה ׂשָ ּׁשַ ּ.  
ִביַע, ַחלֹוָנא ְרִביָעָאה ִּאיהו ַחלֹון ְדִאְקֵרי ּגְ ּוֵביה ָנְפָקא ּכָֹכָבא ַחד, ּ ּ ְדִאְקֵרי ,ּ

ּכֹול ַהּכֶֹפר יִמין ֶאׁשְ ּכֹול, ְלַחּכִ ֶאׁשְ ִגין ְדָהִכי ָנִפיק ּכְ ּכֹוָפָרא, ּּבְ ֲעָנִבין ּבְ , ָנִציץ ְנִציִצין ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

ָעְלָמא ַער ּבְ ָערו ְדַרֲחֵמי ִאּתְ ַהאי ִאּתְ ּּבְ יאו , ַּמְרִחיק וַמְקִריב, ּ יִאין ַאְסּגִ ּּתֹוָלִדין ַסּגִ
ָעְלָמא ֵני ָעְל. ּבְ ד ִאְצְטִריכו ָדא ְלָדאּבְ ָּמא ָלא ַקְפֵדי ּכַ ּ ַער , ּ ָלָמא ְוֶחְדָוה ִאּתְ ׁשְ
ָעְלָמא   .ּבְ

ָאה ֵאר, ַחלֹוָנא ֲחִמיׁשָ ִּאיהו ַחלֹון ְדִאְקֵרי ּבְ יה, ּ ַּעל ִדי ּכָֹכָבא ְדָנִפיק ּבֵ ּ ָעאל ְוָנִפיק , ּ
ְדִלי ִאיב ּכַ ִכיך ְלָעְלִמין, ּׁשָ יֵמי ִל. ְָלא ׁשָ ַהאי ַחּכִ ֹאַרח ְקׁשֹוטּבְ א ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ , ּבָ

ִקיוָמא ִגין ְדָלא ָקִאים ּבְ ּּבְ ִכיך ְלָעְלִמין, ּּ ְרַמְייהו. ְְוָלא ׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְתַדֲחָקן ּגַ ּ ְּלַעְייָנא , ּ
ַהאי ֲאָתר ּוְלֵמיַדן ִדיָנא, ּבְ ּ.  

יָתָאה ּתִ ִּאיהו ַחלֹון ְדִאְקֵרי ֹנְגָהא, ַחלֹוָנא ׁשְ יה ּכָֹכָבא ַחדְוָנ, ּ ְּדַאְקִרין , ְּפָקא ּבֵ
ְזרֹון ְלָטא, ּגִ ִגין ְדַכד ַהאי ׁשַ ִדיָנא, ּּבְ ְזִרין, ָעְלָמא ָקִאים ּבְ ה ּגִ ין, ְוַכּמָ ה עֹוָנׁשִ , ּוְבַכּמָ

ְזִרין ַעל ָעְלָמא ן ּגִ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִמְתַחְדׁשָ ְּוַעד ָלא ְיַסְיימון ִאֵלין, ּ ּ  ָהא ַאֲחָרִנין, ּ
ָעְלָמא, ִּמְתַחְדִשין ך ּבְ ל ּכַ ְלָטא ּכָ   .ְְוַהאי ָלא ׁשַ

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

 ] בשנה158יום [סדר הלימוד ליום י אדר 
יָחא ְֲאָבל ָסמוך ְליֹוֵמי ְמׁשִ לֹוט ַהאי ַחלֹוָנא, ּ ַהאי ּכָֹכָבא, ִיׁשְ ְוַעל . ַעל ָעְלָמא, ּבְ

ין ַעל ָעְלָמא יׁשִ ְלטון ֵחיָון וַמְרִעין ּבִ ָּדא ִיׁשְ ּ יןְו, ּ יׁשִ ַתר ָדא, ִּיְתַחְדּתון ִזיִנין ּבִ ָּדא ּבָ ּ ,
ָעקו ָרֵאל ְיהֹון ּבְ ְּוַכד ִיְתַדֲחקון ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדָגלוָתא. ְּוִיׂשְ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ֵדין ַיְנֵהר לֹון קוְדׁשָ ְּכְ ּ
ּהוא ְנִהירו ִדיָמָמא ּ י ֶעְליֹוִנין, ּ לון ַמְלכוָתא ַקִדיׁשֵ ִּויַקּבְ ּ ֵטל, ּ ְּוִיְתּבַ ּ ַמְלכוָתא ִמיָדא ּ

ָרֵאל, ְּדֲעְמִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְלטון ָעַלְייהו ִיׂשְ ְּוִיׁשְ  ְוָהָיה אֹור )ישעיה ל(ְּוִיְתַקֵיים , ּ
  .'ַּהְלָבָנה ְוגֹו

ָכל ָעְלָמא ִביָעָאה ִיְתְפַתח ּבְ ּוְכֵדין ַחלֹוָנא ׁשְ ְּוֹכָכָבא ִדיֵליה ִאיהו ּכָֹכָבא ְדַיֲעֹקב, ּ ּ ּ ּ ,
ְלָעםְוַהאי ּ ִאיהו ְדָקָאַמר ּבִ ּ ָדַרך ּכָֹכב ִמַיֲעֹקב)במדבר כד(, ּ ְ א ''נ(ְּוֹכָכָבא ָדא ְיֵהא ָנִהיר , ּ

ִעין )לילין' יומין וד' ד יָחא)וארבעין לילין(.  יֹוִמין)א''ע' ח( ַאְרּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ,  ְוַכד ִיְתּגְ
ל  יָחא ּכָ א ְמׁשִ י ַמְלּכָ ׁשון ְלַגּבֵ ּנְ ין ְדָעְלָמאְּוִיְתּכַ יב, ַּעּמִ ֵדין ִיְתַקֵיים ְקָרא ִדְכּתִ ּּכְ ישעיה (, ּ

בֹוד)יא ים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשו ְוָהְיָתה ְמנוָחתֹו ּכָ ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ ּ ׂשֶֹרׁש ִיׁשַ ּ.  
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י נֹוֵתן ְזִמ)איוב לה(, ָּפַתח ַרּבִ ּ ְולא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה ֹעׂשָ ַלְיָלהּ . ּירֹות ּבַ

ַמר ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ י, ּ ֵעי ֵליה, ֲאָבל עֹוׂשָ י ִמּבָ י, ּעֹוׂשִ ָמא . ַמאן עֹוׂשָ ֶּאָלא ׁשְ
ִליל ִאיהו ְדִאְתָחֵזי הוא וֵבי ִדיֵניה ָמא ּכָ ְּדֱאלֹוַה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִלים ִאיהו. ּ ָמא ׁשְ ָּדא ׁשְ ְּדָכִליל , ּ

א ְּדַכר ְונוְקּבָ יה''ל ו''א: ּ ך עֹוׂשָ ְ וְבִגיִני ּכַ ּ.  

  א''ג ע''דף קע
ַלְיָלה ִגין ְדָדא ִאיהו ְדָקא , ּנֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּּבְ ּ א )א''ע ע''ק(ּ י ַמְלּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ַחת ּתָ ּבַ  ְמׁשָ

ָלָמא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּ ִדיר, ּ ִכיך ּתָ ַגְווָנא ְדבוִציָנא ְדָלא ׁשָ ְּכְ ּ ּ ָלא ְנהֹוָרא ֶחְדָו, ּ ִגין ְלַקּבְ ה ּבְ
ִגיאות , ִּעָלָאה ֶּחְדָוה ִדיֵליה) א''ג ע''דף קע(ִּמּסְ ַלְיָלה. ּ ְּוַעל ָדא נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּ.  

ְרִקיָעא ל ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמָנֲהָרן ּבִ ּּכָ ִריך , ּ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְלהו אֹוָדאן וְמׁשַ ְּכֻ ּ ּ ּ ּ
ְר, ּהוא ָכל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתָחזון ּבִ ּּבְ ּ ִגין ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ִקיָעאּ ּּבְ ְלהו אֹוָדאן , ּ ּּכֻ ּ

מורֹות מורֹות ַאׁשְ ָחן ַאׁשְ ּבְ ּוְמׁשַ ּ י ְדַהְוי ֵליְלָיא, ּ ְתַלת ַפְלּגֵ ּּבִ ּ.  
ה ִסְטִרין ּמָ ן ּכַ ֵליְלָיא ִאְתַפְלּגָ יָתא ְדֵליְלָיא. ּּבְ ֵראׁשִ ך, ּּבְ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא ְוִאְתֲחׁשָ ּכֹל , ְּכַ

יןִּאיּנו יׁשִ ין ְוִזיִנין ּבִ יׁשִ ּן רוִחין ּבִ ָכל ָעְלָמא, ּ ְטֵטי ּבְ ְדָרן ְוְמׁשַ ְלהו ִמְתּבַ ּּכֻ ּ ּ ת . ּ ְּוִאְתַפְרׁשַ
א, ִסְטָרא ַאֲחָרא ין, ְּוָתְבֵעי ָאְרֵחי ְדֵבי ַמְלּכָ ל ִאיּנון ִסְטִרין ַקִדיׁשִ ִּמּכָ ּ.  

ַער יָון ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאּתְ ּּכֵ ֵנ, ּ ל ּבְ א ''נ(, ּי ָעְלָמא ַטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתאּכָ

מֹוָתא)דשינה ין ּבְ ּתִ ְלָטא ָעַלְייהו,  ַחד ִמׁשִ א ִמְלֵעיָלא. ְּוׁשַ יָון ִדְמָסֳאבו ִאְתָפְרׁשָ ֵדין ּכֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ,



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

א א ְלַתּתָ ְלָטא ְוַנְחּתָ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ, ְוׁשַ ּבְ ְרָיין ְלׁשַ ַלת ַמּשִׁ ן ּתְ ֵדין ִאְתָפְרׁשָ ּּכְ ּ ִריך ּ ְא ּבְ

ְתַלת ִסְטִרין , ּהוא ַהאי ַחְבַרָיא, ּ ְדֵליְלָיא)א מטרין''נ(ּבִ ָמה ְדִאְתֲערו ּבְ ּּכְ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ִחין ְלקוְדׁשָ ּבְ עֹוד ְדִאיּנון ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ְטָטא , ְּ ִּסְטָרא ַאֲחָרא ַאְזָלא וְמׁשַ ּ

א ָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְלַתּתָ ןְּוַעד ְדִסְטָרא ַאֲחָר, ּבְ ּמָ ר ִמּתַ ָּלא ַיְכִלין ִאיּנון , א ָלא ִאְתַעּבָ
ָמאֵריהֹון   .ְלִאְתַייֲחָדא ּבְ

יִמין א, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹוִנין, ָרָזא ְלַחּכִ ָרֵאל ְלַתּתָ ַההוא ִסְטָרא , ְוִיׂשְ ְלהו ָדֲחֵקי ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ
ָמאֵריהֹון. ַאֲחָרא ָעאן ְלִאְתַייֲחָדא ּבְ ד ּבָ ּ ָלא ַיְכִלין ַעד ְדַדְחָיין ָלה ,ַּמְלָאִכין ִעָלִאין ּכַ ּ
י, ָּמה ַעְבִדין. ְלַבר ין ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ַקִדיׁשֵ יּתִ ין ׁשִ ַּנְחּתִ ֵני , ּ ל ּבְ יָנָתא ַעל ּכָ ַּוֲאִפילו ׁשֵ ּ

א, ָעְלָמא יָון ְדִאיִהי ַנְחּתָ ְּדָקא ַדְחָיין ָלה ְלַבר, ּּכֵ ּ ַהִהי, ּּ ל ָעְלָמא ָדא ּבְ ְּוָיֲהֵבי ָלה ּכָ א ּ
יָנָתא ְלָטא ָעַלְייהו, ׁשֵ ֵדין ִאיִהי ׁשַ ה, ּּכְ ִלין ִמְסֲאבו ִמיּנָ ּוְמַקּבְ ּ ָרֵאל . ּ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ר ּבְ ּּבַ

ְלחֹוָדָהא ן)ב''מ ע''ק(ְּדָלא , ּבִ ּמָ ְלָטא ּתַ ְייהו.  ׁשַ א ִמּנַ יָון ְדִאיִהי ִאְתָפְרׁשָ ּּכֵ ָעאִלין ְלָקֵמי , ּּ
ָחן ְואֹו, ָמאִריהֹון ּבְ   .ָּדאן ָקֵמיהּוְמׁשַ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא ִיׂשְ ָמאֵריהֹון, ּּכְ ַּעד ְדַדְחָיין ְלַההוא , ָלא ַיְכִלין ְלִאְתַייֲחָדא ּבְ ּ
ְייהו ה ְדִאְתַעְסַקת, ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִמּנַ ּמָ ְּוָיֲהֵבי ָלה חוָלָקא ּבְ ּ ִּאיּנון ִמְתָקְרֵבי , ּוְלָבַתר, ּ

י ָמאֵריהֹון אְוָלא, ְלַגּבֵ ַכח ְמַקְטְרָגא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ   .ּ ִאׁשְ
א יַנח ְלַתּתָ יָמא ּתִ ן, ְוִאי ּתֵ ּמָ ֲּאָבל ְלֵעיָלא ַמאי ִקְטרוָגא ּתַ ֶּאָלא ְלֵעיָלא. ּ ִגין , ּ ּבְ

ְּדִאיהו רוַח ְמַסֲאָבא ּ ין, ּ ְּוִאיּנון רוִחין ַקִדיׁשִ ּ יַנְייהו, ּ ְדֵרי רוָחא ְמַסֲאָבא ִמּבֵ ַּעד ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ,
י ָמאֵריהֹוןָלא א ּגֹו ְמַסֲאָבא,  ַיְכִלין ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְּדָהא קוְדׁשָ . ָלא ִמְתָעֵרב ְלָעְלִמין, ּ

ַגְווָנא ָדא א, ְּוֵכן ּכְ ָרֵאל ְלַתּתָ אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , ִיׂשְ ָּלא ִמְתָעְרִבין ּבְ ּ ּ
ִאי, ּוְתֵרין ִסְטִרין. ְּדָעְלָמא א, ןִּעָלִאין ְוַתּתָ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְעָיין ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ד ּבַ , ּּכַ

ַּדְחָיין ָלה ְלַבר ּּ.  
ד ָעִיִיל ֵליְלָיא, ְּוַעל ָדא ין ִעָלִאין, ּכַ ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ְדָרן ׁשוִרין ׁשוִרין , ּ ד ִמְסּתַ ּּכַ ּ ּ

י ָמאִריהֹון)א לשבחא''נ(ְלָקְרָבא  ַּדְחָיין ֵליה ְלַההו,  ְלַגּבֵ ּ ַקְדִמיָתאּּ , א ִסְטָרא ְלַבר ּבְ
א קוְדׁשָ ּוְלָבַתר ָעאִלין ּבְ כד עייל ליליא כל רוחין בישין וזינין בישין ורוחי , א ועל דא''נ(. ּ

  .)מסאבי אתדחיין לכר ושמשי מלכא עיילין לגו קדשא
א יבוָתא, ְלַמְלּכָ ַחד ּתֵ ַּדֲהוֹו ֵליה ֲאָבִנין ַיִקיִרין ּבְ ּ ק, ּ ְלָפא ּבְ ְּוַההוא . ּוְסְטרֹויִּמְתּגַ

ים א ֲהָוה ַחּכִ ל ַמאן ְדָבֵעי. ַמְלּכָ ִגין ְדָלא ִיְתָקֵרב ּכָ ּּבְ יבוָתא ַדֲאָבִנין , ּ י ַההוא ּתֵ ְּלַגּבֵ ּ ּ
ן ָלן ְדַתּמָ ַּיִקיָרן וַמְרּגְ ָחְכָמֵתיה, ּ יָפא, ָּנַטל ּבְ ּקִ ִריך ֵליה ָסֲחָרֵניה ְדַההוא , ַחד ִחְוָיא ּתַ ְּוּכָ ּ ּ ּ ְ

יבוָת יבוָתא, אּּתֵ י ּתֵ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלאֹוָשָטא ְיֵדיה ְלַגּבֵ ּּכָ ּ ָּהא ִחְוָיא ָדִליג ָעֵליה, ּ ּ ,
  .ְּוָקִטיל ֵליה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

א א, ַחד ְרִחיָמא ֲהָוה ְלַמְלּכָ ֵעי ְלָאֲעָלא , ָּאַמר ֵליה ַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדַאּתְ ּבָ ּּכָ
ֵתיבוָתא א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ך ְוַכך , ּ ֲעִביד ּכַ ְּתַ י ַההוא ִחְוָיאְ יבוָתא, ְּלַגּבֵ ח ּתֵ , ְּוִתְפּתַ
ְגִניִזין ִדיִלי ׁש ּבִ ּמֵ ּוְתׁשַ ִריך הוא. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ א, ְ ִריך ִחְוָיא ָסֲחָרִניה ְדֻקְדׁשָ ּּכָ ּ ָאָתאן , ְ

א ן, ַּמְלָאִכין ִעָלִאין ְלָאָעָלא ּגֹו ֻקְדׁשָ ּמָ ֲאָבא ּבֵ, ָהא ִחְוָיא ּתַ ואי תימא (. ּיהְוַדֲחֵלי ְלִאְסּתָ

  )ואשא לא מקבלא מסאבא, זה אכולהו אשא

  ב''ג ע''דף קע
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט)תהלים קד(ּכְ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ה , ּ עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ

ִּאֵלין ַמְלָאִכין ְדַקְייִמין ְלַבר, ַּמְלָאָכיו רוחֹות ְרָתיו ֵאׁש לֵהט. ּ ין ִּאֵלין ַמְלָאִכ, ְמׁשָ
ִּאיהו רוָחא ִמְסֲאבו, ְּדַקְייִמין ְלגֹו ּ ְּוִאיּנון רוַח, ּ ָדא. ּ רוַח ָלא ָעִיִיל ָדא ּבְ ּרוַח ּבְ ּ ּרוַח . ּ

א ָלא  רוַח ֻקְדׁשָ ִּמְסֲאבו ּבְ ָדא) ב''ג ע''דף קע(ּ ך ִאיּנון ְדִאְקרון . ִּאְתָעְרֵבי ָדא ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ְּ

ִגין ַההוא רוָחא ִמְסֲאבו, ָלא ַיְכִלין ְלַאֲעָלא ְלגֹו, ּרוַח ּּבְ ּ ִּאיּנון ִדְלגֹו. ּ , ִּאיּנון ֵאׁש, ּ
ְּוַההוא ֵאׁש ָדֵחי ְלַההוא ִמְסֲאבו ְדָלא ָעֵייל ְלגֹו ּ ּ ּ ך ּכָֹלא ַדְחָיין ֵליה ְלַבר . ּ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּּ ּ ְ

ֲהַדְייהו, ְּלִמְסֲאבו ְּדָלא ִיְתָעַרב ּבַ א ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָק, ְּוַעל ָדא. ּ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּא ְמׁשַ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַתר ְדַדְחָיין ֵליה ְלִמְסֲאבו ְלַבר, ְ ּּבָ ּ ּ.  

ֵליְלָיא מורֹות ִאיּנון ּבְ ַלת ַאׁשְ ּּתְ ְרָיין, ּ ַלת ַמּשִׁ ָחא , ָלֳקְבֵליהֹון ּתְ ּבְ ְּדָקא ִמְתַפְלֵגי ְלׁשַ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַמר, ְּ ָמה ְדִאּתְ ּא ַהאי ִרּבֹון ְדֻכְלהוְּוַעל ָד. ּּכְ  )א כינור''נ(ִּאיהו ִנר , ּּ

ִכיך ְלָעְלִמין ְְדָדִוד ְדָלא ׁשָ ּ א ִעָלָאה, ּ ח ֵליה ְלַמְלּכָ ּבַ ִדיר אֹוֵדי וְמׁשַ ֶּאָלא ּתָ ּּ ְּוַעל ָדא , ּ
ָלְיָלה)איוב לה(   .ּ נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ

י, ָּדָבר ַאֵחר ְּולא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ָמ, ּ ַמרּכְ א , ּה ְדִאּתְ ּתָ ִגין ְדָהא ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּּבְ ּּ
ר ָנׁש ִליל ּבַ ֵרין ִסְטִרין, ְוִאְתָעִביד, ִאְתּכְ ָמה ְדִאיהו ּגוָפא ִמּתְ ּּכְ ּ א, ּ ִּמּגֹו ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ,
ּאוף ָהִכי רוָחא ִליל. ּ ּרוַח ִאיהו ּכָ א, ּ ִּמּגֹו ְדַכר ְונוְקּבָ ר ָנׁש ְּוַעל ָרָזא ְדָנא ִאְתּתָ. ּ ן ּבַ ּקַ

ְגִליפֹוי גוָפא ְורוָחא, ּבִ ּּבְ ָרָזא ָדא. ּ ִליל ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ּכָ ּ ּ ּוְבעֹוָבָדא ָדא, ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ , ּּכְ
ִתיב)ודאי(ַּעל ָדא  ְדמוֵתנו ְוָהא )בראשית א(,  ּכְ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ

ַמר   .ִאּתְ
ֵליְלָיא ָה יָתא ְדֵליְלָיא, א ַאָמְרּתְּבְ ֵראׁשִ ְּדָהא ּבְ ין , ּ יׁשִ ל ִאיּנון ִזיִנין ְורוִחין ּבִ ּּכָ ּ

ָעְלָמא ֵּהיך ִאיהו ָיִכיל ְלֶמֱהֵוי, ִמְתָעֵרי ּבְ ֵניָנן, ְּדִאי ָהִכי, ְ ְּדִמְסְטָרא ְדָצפֹון , ָהא ּתָ ּ
ין יׁשִ ל ָהֵני ִזיִנין ּבִ ַאְמָרת , ַנְפֵקי ּכָ ַפְלגות )תמרא וא''ס(ְוִאּתְ ַער רוַח ָצפֹון ּבְ ּ ְדַכד ִאּתְ ּ ּ

ין, ֵליְלָיא יׁשִ ל ִאיּנון רוִחין ּבִ ֵדין ּכָ ְּדָהא ּכְ ּ ין, ּ יׁשִ ָנׁשו ֵמָעְלָמא, ְוִסְטִרין ּבִ ְוָעאִלין , ִּאְתּכְ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּּגֹו נוְקּבָ ִסְטָרא ְדָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא, ּ ִּאי ָהִכי ָהא ּבְ ּ ְטֵטי ֲאַמא, ּ י ְמׁשַ

ֵריׁש ֵליְלָיא ין ּבְ יׁשִ ְלָטא רוַח ָדרֹום, ִּאיּנון ִזיִנין ּבִ ְּדָקא ׁשָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ִּאְלָמֵלא ַההוא ִסְטָרא ְדָדרֹום, ּ ב ְוַדְחָייא ְלַההוא ִסְטָרא , ּ ְּדָקא ְמַעּכֵ ּ
א יׁשָ ֵטׁש ּכוֵלי ָעְלָמא, ּבִ לְוָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמ, ֲּהָוה ִמַטׁשְ ַער ַההוא . ְסּבַ ד ִאּתְ ֲּאָבל ּכַ

ְסַטר רוַח ַמֲעָרב, ִסְטָרא ַאֲחָרא ַער ֶאָלא ּבִ ָּלא ִאּתְ ֵריׁש ֵליְלָיא, ּ ְלָטא ּבְ , ְּדָקא ׁשַ
ִניׁש ְּוָעְלָמא ִאיהו ּכָֹלא ּכָ ִריך הוא ַאְקִדים ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא. ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ָמה ַגְווָנא ָדא ּכְ ַמרּּבְ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי . ּ ְדִאּתְ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ
ין ְדָעְלָמא ַאר ַעּמִ ל ׁשְ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא. ָּעאלו ְלֵביָתא ַרּבִ ָּקמו ְלִמְלֵעי , ּּכַ
אֹו א. ַרְייָתאּבְ י ַאּבָ ִריך הוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ א ַוַדאי ִאיהו ִעיָדן ְרעוָתא ְלקוְדׁשָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ַעְרָנא ַהאי יִאין ִאּתְ ֲעָתא ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ְוָהא ִזְמִנין ַסּגִ ׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
א ְד ְנּתָ ּגִ ָּעאל ּגֹו ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ּ הו, ֵעֶדןּּ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ַדל . ְּוִאׁשְ ּתָ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ַהִהיא ִזְמָנא, ּבְ   .ּבְ
י ֶאְלָעָזר א ְדֵעֶדן, ָאַמר ַרּבִ ְנּתָ ּגִ ִריך הוא ּגֹו ַצִדיַקָיא ּבְ א ּבְ ע קוְדׁשָ ֲעׁשָ ּתַ ָּהא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְ ,

ע ְעׁשָ ּתֲ ַההוא . ְֵהיך ִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ִּזְמָנא ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיאּ ַער , ּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמאָלא ְרִחימו ִדׂשְ ּּבִ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ָמאָלא, ְלַגּבֵ ְטָרא ִדׂשְ ְּדָהא ֵלית ְרִחימו ֶאָלא ִמּסִ ּ ּּ .
א י ַמְלּכָ ָרֵאל ֵליה ָלה דֹורֹוָנא ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ּ י, ּ ֶּאָלא , ּבו ֵמַעְלָיאאֹו ֲחׁשִ

ִאיּנון רוִחין ְדַצִדיַקָיא ּּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא ָחֵמי לֹון ִמְתַעְטָרן, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ה עֹוָבִדין , ְּ ַכּמָ ּבְ
ַההוא יֹוָמא, ָטִבין ה ַזְכָיין ְדָעְבדו ּבְ ּוְבַכּמָ ּ ּ ל , ּ ִריך הוא ִניָחא ֵליה ִמּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ִנין ְוִעָלָוו הו ֵריַח ִניֹחַח, ןָּקְרּבָ ִריך הוא ָאַרח ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ְּ   .ְּדָקא ַעְבֵדי ִיׂשְ
ֵדין ְנִהירו ִאְתְנִהיר יָרָתא, ּּכְ א ְדֵעֶדן ָאְמרו ׁשִ ְנּתָ ְּוֹכל ִאיָלִנין ְדּגִ ּ ְּוַצִדיַקָיא ִמְתַעְטָרן , ּ ּּ

ִאיּנון ִעדוִנין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ן ּבְ ּמָ ּּתַ ּ ּ ּ ד . ּ ֲעָתא ְלִמְלֵעי ּכַ ַהִהיא ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ַער ּבַ ִאּתְ
אֹוַרְייָתא א, ּבְ ְנּתָ גֹו ּגִ הֹון ְדַצִדיַקָיא ִדי ּבְ ָּנִטיל חוָלֵקיה ִעּמְ ּ ּ ּ ִליָפא ִדְתָלִתין , ּּ ָמא ּגְ ַּחד ׁשְ

ן)א אתער''ס(, ּוְתֵרין ַאְתָוון ּמָ הו ּתַ ּ ִאְתַעָטר ּבְ ְּוִאיהו ּגֹו ָרִזין ְדַצִדיַקָי, ּ ּ ּ   .אּ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ּ ַהְללוָיה אֹוֶדה ְיָי)תהלים קיא(, ָּפַתח ַרּבִ ָכל ֵלָבב ְוגֹו' ּ ַּהְללוָיה', ּבְ ּ ,

יה ַחְבַרָייא ֲערו ּבֵ ַמר ְוִאּתְ ָּהא ִאּתְ ּ ל , ְּוָהִכי ִאיהו, ּ ָבָחא ְדָקא ַסְלָקא ַעל ּכָ ְּדָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ
ָחן ְדָא ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִּאיּנון ׁשִ ּ ָחן ְדִאיהו ָאַמר, ַּמר ָדִודּ ּבְ ר ִזיִני ּתוׁשְ ֶעׂשֶ ּּבְ ּ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ

ָמא  ִליל ׁשְ ַחד)ב''ב ע''וישלח קע(ּכָ ָבָחא ּבְ א ִעָלָאה, ּ וׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ְּוִאיהו ּכְ ּ ּ ּ.  

  א''ד ע''דף קע
ָכל ֵלָבב' אֹוֶדה ְיָי ָכל ֲאָתר ְדָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ, ּבְ ּּבְ ) א''ד ע''דף קע(ָּרָזא ְדַאְלָפא , אּ

יָתא ִליָפן, ּבֵ ִּאיהו ָרָזא ְדַאְתָוון ּגְ ִביִלין, ּ ִגלוֵפי ִדְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּדָנְפִקין ּבְ ּ ּ ְוִאית . ּּ
ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ַּאְתָוון ִעָלִאין ְּדִאיּנון ַאְתָוון , ְוִאית ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ּ ' הקדמה ג(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

יָתא.  ְזִעיִרין)א''ע ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ְדַאְלָפא ּבֵ  )א עילאה יהיב לעלמא''ס(ְּדָעְלָמא , ּ
ָאה ּתָ   .ּתַ

ָכל ֵלָבב' אֹוֶדה ְיָי ַגֵויה: ּבְ ֵרי ּבְ א ְדִאיהו ׁשָ יׁשָ ִיְצָרא ָטָבא וְבִיְצָרא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּדָהא ַעל . ּ
א ּבְ ּּכָֹלא ִאית ְלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִּריך הואּ א, ְ יׁשָ ִיְצָרא ָטָבא וְבִיְצָרא ּבִ ּּבְ ְּדָהא . ּּ

ְטָרא ְדִיְצָרא ָטָבא ָאֵתי טֹוב ְלַבר ָנׁש ִריך הוא , ִּמּסִ א ּבְ ְּוִאית ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ

א. ַּהטֹוב ְוַהֵמִטיב יׁשָ ּוְבִסְטָרא ְדִיְצָרא ּבִ ָאה ְוִאית ְלאֹוָד, ָּאֵתי ִקְטרוָגא ְלַבר ָנׁש, ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ר ָנׁש)ביצרא טבא וביצרא בישא(, ְּ ָכל ָמה ְדָאֵתי ַעל ּבַ ְטָרא , ּ ּבְ ִמּסִ

ְטָרא ָדא ָּדא וִמּסִ ּ ּ.  
ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ִרים, ּבְ סֹוד ְיׁשָ ִאיּנון : ּבְ ּ ְדָרָזא )א מלאכין עלאין קדישין''ס(ּּבְ

ִריך הוא ִאיּנון ַי א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִריך הוא ִאיּנון ַיְדֵעי. ְדֵעיְּ א ּבְ ל ָרִזין ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּוִאיּנון ָרָזא ִדיֵליה ּ ִרים, ּ סֹוד ְיׁשָ ָרֵאל: ְוֵעָדה. ְּוַעל ָדא ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ י , ּ ׁשֵ ּנְ ד ִמְתּכַ ּכַ

ָרה ֲעׂשָ ִריך הוא, ּבַ א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִגין ּכָ, ְּ א , ְךּוּבְ ִּאית ְלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ יׁש, ְ ּוְלַפְרְסָמא ָקֵמי ּכָֹלא, ַעל ָטב ְוַעל ּבִ יָמא ָהא ִאיהו ָיַדע. ּ ְּדִאי ּתֵ ּ ,

ָדא. ְֲאַמאי ִאְצְטִריך ְלַפְרְסָמא ָעְלָמא ְלַפְרְסָמא , ֶּאָלא ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאְתָייָקר קוְדׁשָ ְּ

א יהְוַע. ִנּסָ ִתיב ּבֵ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ י )יחזקאל לח(, ְּ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ ּ
  .'ְוגֹו

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ ַהֵלל ָיה)תהלים קנ(, ּ ָמה ּתְ ׁשָ ּ ּכֹל ַהּנְ א. ּ ּנָ ָמִתין ָאתו , ּתַ ל ִנׁשְ ּּכָ
א ֵּמַהאי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ְב, ּ אְּוַאְתָערו ּבִ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַיד. ּוֵמָאן ֲאָתר. ֵני ָנׁשָ א ''ס(. ּ

יב)ה''י י ְיהוָדה ִדְכּתִ ּ ַמאן ֲאָתר ָדא ָאַמר ַרּבִ ּ יך ְיָי)תהלים קד(, ּ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָלם ' ּ ּּכֻ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ ָנא. ּבְ ֵּמַהאי ָחְכְמָתא ְדַמּבועֹוי ָנְפִקין ִלְתָלִתין וְתֵרין, ּתָ ּ ִביִליןּ ,  ׁשְ
ְכַלל ּכָֹלא ּתָ א, ִּאׁשְ ְּוָכל ָמה ְדִאית ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א, ּ ְּוהוא ִאְתְקֵרי רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ְּדָכל , ּ

יה ְכָללו ּבֵ ּתָ ּרוִחין ִאׁשְ ּ ּ.  
י ִיְצָחק ְמעֹון ָפִריׁש ִמָלה ָדא, ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ יֹוָמא ְדֲהָוה ַרּבִ ּּבְ ּּ , ֵּעינֹוי ַנְבִעין ַמָיא, ּ

א ִעָלָאה, ֲהָוה ָאַמרַו ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ל ּגִ ּּכָ ּ ָחא, ּ ַחד ַמְפּתְ ֻקְזִפיָטן , ִאְתָמְסָרן ּבְ ְלָייא ּבְ ְוִאְתּגַ
ִליִפין ִעָלִאין ְּדקוְרִדיֵטי ּגְ ּ ּ ּ.  

אָנא ָדא ַמּבוָעא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְלָלא ַמה ְדָגִניז ּבְ מֹוְדָעא וְלִאְתּכַ ּתְ ַּמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ ּ ּ .
יֹומֹויְּד ֵלי ָדא ּבְ ה ָלא ּגַ ָּהא ֹמׁשֶ ָרֵאל, ּ ֵלי ָרָזא ֲעִמיְקָתא ְלִיׂשְ ד ֲהָוה ּגַ ב , ּּכַ ְוַאף ַעל ּגַ

ְלָייא ַעל ְידֹוי ִריך הוא . ְּדֹכָלא ֲהָוה ִמְתּגַ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּ ּ
א ִעָלָאה א ַקִדיׁשָ ְּלַסְלָקא ֵליה ִלְמִתיְבּתָ ּּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ּוְלַטְמָרא ֵליה ִמּבְ יב, ּ דברים (, ִּדְכּתִ

ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום)לא ִרים ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשְ ׁש. ּ ּבֶ ִלימו יֹומֹוי, ַּהיֹום ַמּמָ ּתְ ְּדַההוא יֹוָמא ִאׁשְ ּ ּ ,
יב, ְּלִאְתָקְרָבא ְלֲאָתר ָדא ָ ֵהן ָקְרבו ָיֶמיך)דברים לא(, ִּדְכּתִ ׁש, ּ   .ָּקְרבו ַמּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]69דף [ -ּ

ְמעֹוןְּד י ׁשִ ה ָלא ִמית, ַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ִתיב . ֹמׁשֶ יָמא ָהא ּכְ ּ ַוָיָמת )דברים לא(ְוִאי ּתֵ
ה ם ֹמׁשֶ הו ִמיָתה. ׁשָ ָכל ֲאָתר ְלַצִדיַקָיא ָקֵרי ּבְ ך ּבְ ּּכַ ּּ ְטָרא ִדיָלן ִאְקֵרי . ַמאי ִמיָתה. ְ ִּמּסִ

ְמעֹון. ָהִכי י ׁשִ ָנ, ְּדַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ִלימוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא , אְוֵכן ּתָ ׁשְ ְּדַמאן ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ְלָייא ּבֵ א ּתַ ַּקִדיׁשָ יה ִמיָתה ְוָלא ִמית, ּ ְלָייא ּבֵ ַיֲעֹקב . ָּלא ּתַ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ּּכְ

יה ֵליָמָתא ֲהָוה ּבֵ ִּדְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ְמך עֹו)בראשית לה(, ְּדָאַמר ִרּבִ ֵרא ׁשִ ָרֵאל ִיְהֶיה ָ ֹלא ִיּקָ י ִאם ִיׂשְ ד ַיֲעֹקב ּכִ

ֶמך ָרֵאל, ָׁשְ מֹו ִיׂשְ ָרֵאל. ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ַמאי ִיׂשְ ּׁשְ ּ יב. ּ  )ירמיה ל(, ִּדְכּתִ
יֲעך ֵמָרחֹוק ְוֵאת ַזְרֲעך  י ִהְנִני מֹוׁשִ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ְָוַאּתָ ָ

ְבָים ְוגֹוֵמ   .'ֶאֶרץ ׁשִ
י ְיהוָדה ֵמָהָכא ך ָאִני)ירמיה ל(, ָּאַמר ִרּבִ י ִאּתְ ָאה חוְלֵקיה, ַּדְייָקא, ָ ּכִ ַּזּכָ ְּדָמאֵריה , ּ ּ

ן ִתיב. ָּאַמר ֵליה ּכֵ ה ָלא ּכְ י ַאּתָ י ִאּתִ ך ָאִני, ּכִ י ִאּתְ ֶָאָלא ּכִ ָרא , ּ ְּדָמאֵריה ָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ּ
ִּדיוֵריה ִעּמֵ ּ   .ּיהּּ

א ְדָאַמר  י ַאּבָ ִפיר ָקָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ַקט )ירמיה ל(ּ ב ַיֲעֹקב ְוׁשָ  ְוׁשָ
ֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד ב ַיֲעֹקב. ְוׁשַ ָמא ַאֲחָרא: ְוׁשָ ׁשְ ְמך , ְלִאְתְקֵרי ּבִ ֵרא ׁשִ יב לא ִיּקָ ִָדְכּתִ ּ

ָרֵאל י ִאם ִיׂשְ   .עֹוד ַיֲעֹקב ּכִ
ב ַיֲעֹקבָּדָבר ַאֵחר  ן, ְוׁשָ ּמָ ַקט. ְּלֲאָתר ְדִאְתְנִסיב ִמּתַ עֹוָלם ַהֶזה, ְוׁשָ ֲאַנן. ּּבָ , ְוׁשַ

א עֹוָלם ַהּבָ ֶות. ּבָ ְלַאך ַהּמָ יה. ְְוֵאין ַמֲחִריד ִמּמַ ַמע ְדֹכָלא ֲהָוה ּבֵ ְּדַמׁשְ ּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּּ , ִרּבִ
ַּחְבַרָייא ָהא אוְקמוָה ּ יב ְוֶאת ַזְרֲעך, ּ ִָדְכּתִ ְבָיםּ ַחִיים,  ֵמֶאֶרץ ׁשִ ַּאף הוא , ַּמה ַזְרעֹו ּבַ

ַחִיים   .ּּבַ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ י ְיהוָדה ָפַתח . ְְוַהּבְ ַּרּבִ ּ

ֵעת ֹי)ב''ה ע''צ( )קהלת י( ַרִיך ּבָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְ ַאׁשְ ְ ִאי , ּוְכִתיב. ּאֵכלוְ
ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ַרִיך ּבַ ך ָנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ ָּלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְ ְ  ַווי ְלָעְלָמא )במאי אוקימנא הני קראי(. ָ

פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ָחן ּבְ ּגְ ְּדָלא ַמׁשְ ּ ִגיֵניהֹון ְלאֹוָטָבא ְלהו, ּ ח ּבְ ּגַ ְּדָהא ָמאֵריהֹון ַאׁשְ ּ ,
ְּדָאַנח ָקַמְייהו ִפְת ּ ֵמי אֹוַרְייָתאּ ָחן, ּגָ ּגְ   .ְוָלא ַמׁשְ

ד ִלְבֵריה, ְּדָתֵניָנן ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ֵעי ּבַ ַלת ִמִלין ּבָ ּּתְ ּוְלַנְסָבא ֵליה , ּוִפְדיֹון, ִמיָלה, ּ ּ
ָרֵאל. ִּאְנּתו ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוֹכָלא ָעִביד קוְדׁשָ ְּ יב: ִמיָלה. ּ ּ ְוׁשוב מֹול )יהושע ה(, ִּדְכּתִ
ִניתֶאת  ָרֵאל ׁשֵ ִני ִיׂשְ ל ָזָכר)בראשית יז(ּוְכִתיב . ּבְ ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ . ּ וֶבן ׁשְ
יב. ִּפְדיֹון ָ ַוִיְפְדך )דברים טו(, ִּדְכּתִ ּ ּ ִמַיד ַפְרֹעה )מבית עבדים) דברים ז(א ''ס( )יי אלהיך(ּ ּ

ָבא ֵליה ִאְנּתו. ְֶמֶלך ִמְצָרִים ְּלַנּסְ יב: ּ ָרא אֹוָתם)בראשית א(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב , ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ
ַּוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו ּ ּ ּ ּ ָרא, ּּתו. ְ ַהאי ִנׁשְ ַּאִטיל ְלהו ּכְ ּ ,

ְדפֹוי ְּדָאִטיל ִלְבנֹוי ַעל ּגַ יב, ּ ִרים)שמות יט(, ִּדְכּתִ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ   . ָוֶאּשָׂ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

י יֹוִסיָא ּּכָֹלא הוא ֵיאֹות, ַמר ַרּבִ ָרֵאל, ּ ֲּאָבל אֹוַרְייָתא ְדַאֲהָדר ָקַמְייהו ְדִיׂשְ ּ ְואֹוִליף , ּ
יר ִמּכָֹלא, לֹון א ֲחִזי. ַּיּתִ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתָ ָבָחא ְדַבר ָנׁש ּבְ ֵּלית ׁשְ ּ ּ ,

ה  יב ּבָ ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא ִדְכּתִ ׁשְ ּּכִ ּ י ְמָלִכים ִיְמלכו) המשלי(ּ ּ ְדָהא )מדרש הנעלם הוא(. ּ ּבִ
ד ָסִליק ַרב הוָנא ְלָהָתם ֵניָנן ּכַ ַהאי ְקָרא, ּּתָ ָנן ַדֲהוֹו ַעְסֵקי ּבְ ח ַרּבָ ּכַ יב, ַּאׁשְ , ִּדְכּתִ

ְלעֹו ִמִפיו ְוֹלא ִיְנֲהרו ֵאָליו ע)ירמיה נא( ָבֶבל ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ ל ּבְ י ַעל ּבֵ ּ וָפַקְדּתִ ֹוד ּּ
יה. ּגֹוִים יִחין ּבֵ ּגִ ְּוַרב הוָנא ָלא ֲהוֹו ַמׁשְ ַקְדִמיָתא, ּ מֹוְדָען ֵליה ּבְ ּתְ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ִגין , ּ ּבְ

א. ְּדֲהָוה ְזֵעיר ָנן ַדֲהוֹו ַאְמֵרי, ָעאל ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ח ַרּבָ ּכַ ַהאי ְקָרא ִאית , ְּוַאׁשְ
יה ָלא ּבֵ ּכְ לִּאי ַטֲעָוֵתיה ְוָדַח, ְּלִאְסּתַ ֵמיה ּבֵ יה ִדְנבוַכְדֶנַצר ֲהָוה ׁשְ ְּלּתֵ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ , ָּהא ּכְ

ם ֱאָלִהי)דניאל ד( ׁשֻ ר ּכְ אּצַ ְלְטׁשַ ֵמה ּבֵ ּ ְוַעד ָאֳחִרין ַעל ֳקָדַמי ָדִניֵאל ִדי ׁשְ ּ ַמאי , ְועֹוד. ּ
ְלעֹו ִמִפיו   .ְּוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ

יֵני ַקָייֵמי ְדַעמוֵדי ָּקם ַרב הוָנא ּבֵ ּ ַאְתִריְוָא, ּ ַּמר ִאילו ֲהֵויָנא ּבְ ָנא ֵליה ְלַהאי , ּ ָּדִריׁשְ ּ
ְּפסוָקא יה. ּ חו ּבֵ ּגָ ָּלא ַאׁשְ ְנָיינות. ּ ְּוָאַמר ִמָלה ָדא, ָּקם ּתִ ר ַרב. ּ י יֹוָדאי ּבַ , ָאָתא ַרּבִ

יה ְּואֹוְתֵביה ַקּמֵ ִרי ֵאיָמא, ָּאַמר ֵליה. ּ ִתיב ּבְ, ֵאיָמא ּבְ ְּדִמֵלי אֹוַרְייָתא ּכְ  )משלי א(, ּהוּ
ְקָרא ְוגֹו ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ   .'ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]71דף [ -ּ

 ] בשנה159יום [סדר הלימוד ליום יא אדר 
ֵניָנן, ָּפַתח ְוָאַמר יֹוֵמי ַקְדָמֵאי ַעד ָלא ָאָתא ַיֲעֹקב, ָהִכי ּתָ ֵלו , ּבְ ר ָנׁש ׁשָ ֲהָוה ּבַ

ֵביֵתיה ָלא ַמְרִעין, ָּמָטא ִזְמֵניה, ּּבְ יָון ְדָא, ִמית ּבְ א , ָתא ַיֲעֹקבּּכֵ ָעא ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֵבי ַמְרֵעיה, ְִאי ִניָחא ָקָמך, ָּמֵרי ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ְ ר ָנׁש ּבְ ְּדִלְנפֹול ּבַ ּּ ,

ַלת יֹוִמין ֵרין אֹו ּתְ יה, ּתְ ָנׁש ְלַעּמֵ ּוְלָבַתר ִיְתּכְ ר ָאַמ. ְּוֵיתוב ֵמחֹובֹוי, ְּוַיְפֵקד ְלֵביֵתיה, ּ
ִפיר ֵּליה ׁשַ ָעְלָמא. ּ א ֲחֵזי. ַּאּתְ הוא ִסיָמָנא ּבְ יה , ּתָ ִתיב ּבֵ  ַוְיִהי ַאֲחֵרי )בראשית מח(ָּמה ּכְ

ה ָאִביך חֹוֶלה ַָהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ּ ּ ִתיב ַמה ְדָלא ֲהָוה ְלַבר ָנׁש ִמן . ּ ֹּחֶלה ּכְ
  .ַּקְדַמת ְדָנא

ִכיב ַתר ְדׁשָ ר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ַמְרִעיןָלא, ּּבָ ּ ֲהָוה ּבַ ַּעד ְדָאָתא ִחְזִקָיה. ְּדָלא ִמית, ּ ּ ,
יה ִתיב ּבֵ ָיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָיהו ָלמות ְוגֹו)ישעיה לח(, ָּמה ּכְ ּ ּבַ ּ ּ א ֲחִזי. 'ּ ִתיב , ּתָ ָמה ּכְ

יר ַוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ַּוַיּסֵ ּ ּּ ֵני , ַּמר ֵליהָא', ּּ סון ּבְ ִּאי ִניָחא ָקָמך ְדִיּתְ ּ ְ

י ַמְרֵעיהֹון א ִמּבֵ ָמך, ָנׁשָ ְְויֹודון ׁשְ מֹוְדעון, ּ ּתְ ֵליָמָתא, ְּוִיׁשְ ִתיוְבָתא ׁשְ ִּויתובון ְלָבַתר ּבְ ּ ּּ ,
ִאין ֳקָדָמך ֵני ָעְלָמא ַזּכָ חון ּבְ ּכְ ּתַ ְְוִיׁשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַאּת , ֹּות הואֵיא, ְּ

ָעְלָמא ֵהא ִסיָמָנא ּבְ ְּוַכך הוא, ּתְ ְדַמת ְדָנא, ְ ַּמאי ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ֲחלֹותֹו ַוְיִחי ֵמָחְליֹו)ישעיה לח( ב ְלִחְזִקָיהו ֶמֶלך ְיהוָדה ּבַ ּ ִמְכּתָ ְּ ַּההוא יֹוָמא , ְוָתאָנא. ּ

ר ַדְרּגִ א ֶעׂשֶ ְמׁשָ   .יןִּאְתָחַזר ׁשִ

  א''ה ע''דף קע
ד, ְוָתאָנא ל יֹוָמא ּבְ ְלֲאָדן ֲהָוה ָאִכיל ּכָ י' ְְמרֹוָדך ּבַ ְעּתֵ י, ׁשַ ְעּתֵ ע ׁשַ ׁשַ , ְוָנִאים ַעד ּתֵ

י' ְּוַההוא יֹוָמא ָנִאים ַעד ט ְעּתֵ ד, ׁשַ א ְדָקִאים ּבְ ְמׁשָ ַער ָחָמא ׁשִ ד ִאּתְ י' ּּכַ ְעּתֵ ָאַמר , ׁשַ
ִקטוָלא ְדק, ַמאי ַהאי ּּבְ ּ ּוְנִטיָרא קֹוְנְטרֹוי ַאְנָקַטְרּתוןּ ּ ה) א''ה ע''דף קע(ָּאְמרו . ּ . ֵּליה ָלּמָ

ּוְתָלתות יֹוָמא, ְּדָנִאיְמָנא יֹוָמא ַחד, ָאַמר ָּאְמרו ֵליה. ּ ֶּאָלא ֱאָלָהא , ָלאו ָהִכי, ּ
ין ֵרין ִניּסִ ְּדִחְזִקָיה ֲעַבד יֹוָמא ֵדין ּתְ י ַמְרֵעיה. ּ א ְלִעָדָנא , ָּאֵסי ְלִחְזִקָיה ִמּבֵ ְמׁשָ ְּוַאְחָזר ׁשִ

ר ֵמֱאָלַהי. ָּדא א ּבַ ָעְלָמא ֱאָלָהא ַרּבָ ֱּאָלָהא ְדִחְזִקָיהו, ָּאְמרו. ָאַמר ְוִכי ִאית ּבְ ּּ.  
ָתבֹוי ַל ם , ָקם ְוָכַתב ּכְ ָלם ִלְירוׁשָ ָלם ְלֱאָלֵהיה וׁשְ א ִדיהוָדה וׁשְ ָלם ְלִחְזִקָיהו ַמְלּכָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַקִד אַּקְרּתָ ְרְסָיה. יׁשָ ַלת ְפִסיָען, ְְלָבַתר ַאְמִליך ְוָקם ִמּכֻ ּוָפַסע ּתְ , ְוָכַתב ַאֲחָרִנין, ּ
ַל ם  ָלם ִלְירוׁשָ א ִדיהוָדה וׁשְ ָלם ְלִחְזִקָיהו ַמְלּכָ ַל ם וׁשְ א ְדִבְירוׁשָ ָלם ֶלֱאָלָהא ַרּבָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

א א ַקִדיׁשָ ִריך הו. ַּקְרּתָ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַלת ְפִסיָען, אְּ ִגין ְיָקִרי ּתְ ַּאְנּתְ ָפַסְעּתְ ּבְ ּ ,
ַָחֶייך ִליִטין, ּ ין ׁשַ ַלת ַמְלּכִ ִּמיָנך ִיְפקון ּתְ ּ ָכל ָעְלָמא, ְ ִליִטין ּבְ ַּקְסִטיִרין רוִפיִנין ְדׁשָ ּ ,

ְייהו ְנבוַכְדֶנַצר ֲהָוה ְּוַקְדָמָאה ִמּנַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַּמאי ֲאַמר ֵליה ָדִניֵאל, ּתָ ה ִדי ַדֲהָבא)יאל בדנ(, ּ ּת הוא ֵראׁשָ ּ ַאּנְ ּ ְוַבְתָרך . ּ ּ
ִליָתָאה ָאֳחִרי ְוגֹו קום ַמְלכו ָאֳחִרי ֲאַרע ִמיָנך וַמְלכו ּתְ ּּתְ ּ ּ ִתיב . 'ְּ  )דניאל ג(ַמה ּכְ

ית ין ׁשִ ין ְפָתֵיה ַאּמִ ּתִ ין ׁשִ א ֲעַבד ְצֵלם ִדי ְדַהב רוֵמיה ַאּמִ ְּנבוַכְדְנַצר ַמְלּכָ ּ ּ ּ ֲאַמר . ּּ
ְּנבוַכְדֶנַצר ֻצְלָמא ַדֲחֵמיָנא א ִדי ַדֲהָבא, ּ ֲּהָוה ֵריׁשָ ֲּאָנא ַאֲעִביד ּכָֹלא , ֵּמעֹוי ְדֶכֶסף, ּ

א, ְּדַדֲהָבא ֵריׁשָ ְזִפיָרא ְדַדֲהָבא ּבְ ְּדִלהֵוי ּקַ ּּ.  
ַנָייא ְלִמְפַלח ְלַההוא , ְוָתאָנא ל אוַמָיא ַוֲעַמְמָיא ְוִליׁשָ ַנׁש ּכָ ַּההוא יֹוָמא ּכָ ּ , ַצְלָמאּּ

א אִני ַמְקְדׁשָ א, ְּוָנַטל ָמאָנא ִמּמָ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ִליף ּבֵ ְּדֲהָוה ּגָ ּ פוֵמיה , ּ ְּוָעִייל ֵליה ּבְ ּ ּ
ְּדַההוא ַצְלָמא ֲעָתא ֲהָוה ְמַמֵלל ַרְבְרָבן, ּ ּוְבַהִהיא ׁשַ ַּעד ְדָאָתא ָדִניֵאל, ּ י , ּ ּבֵ ְוָקִריב ּגַ
ְּדַההוא ַצְלָמא ִליָחא ְדָמאָרא ִעָלָאהְוָאַמר ֲאָנא , ּ ּׁשְ . ְּגֹוְזָרִני ָעָלך ְלֵמַפק ֵמָהָכא, ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ר, ְּוָנַפק ַההוא ָמאָנא, ִּאְדּכַ יב . ְוָנַפל ַצְלָמא ְוִאְתּבַ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ
ְלעֹו ִמִפיו ְוֹלא ִיְנֲהרו ֵאָליו עֹוד ּגֹוִים ְּוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ י ְיהוָדה ו. ּ ָּקם ִרּבִ ֵקיה ַעל ּ ַּנׁשְ

יה ּקוְטַפָייא ָהָכא, ֵּריׁשֵ ָּאַמר ִאי ָלא ְדָקִריְבָנא ּבְ ך, ּ מֹוַדְעָנא ּבָ ּתְ ַּוֲהוו ַדֲחִלין . ְָלא ִאׁשְ ּ
יה ֵמַההוא יֹוָמא ַּקּמֵ ּ.  

אָנא  ֵעת ֹיאֵכלו)קהלתי(ּתָ ַרִיך ּבָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ַאׁשְ ְ ְ י יֹוִסי . ְ ִרּבִ
ה, ֹוִקים ְלַהאי ְקָראא ֹמׁשֶ ְצָרִים, ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֲעָתא ְדַאִפיק ְלהו ְלִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ִני , ּּ ַוֲעַבד לֹון ּבְ

ֵעת יאֵכלו. חֹוִרין ַרִיך ּבָ ְּוׂשָ יב, ְ ִחָפזֹון ֶפַסח הוא ַלְיָי)שמות יב(, ִּדְכּתִ ם אֹותֹו ּבְ ּ ְוֲאַכְלּתֶ ּ ּ'.  
ר יֹוָחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ָלא ֲאֵמיָנא ְדִמלֹוי ִדׁשְ גֹו, ּ ְּדֻכְלהו ּבְ ּּ ,

א ֲהוֹו ִפיר ֲהָוה. ְּלגֹו ֵהיְכָלא ַקִדיׁשָ ְּוַהאי ְדַאְמִריּתו ּכָֹלא ׁשַ ּ ּ א הוא ְדָאָתא, ּ ְּוִלְדָרׁשָ ּ ,
א הוא, ֲאָבל ַהאי ְקָרא ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ְּלֵעיָלא ּבְ ּ ּ.  

אָנא ֵריך, ּתָ ן חֹוִריםְַאׁשְ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ַּמהו , ְּדַתְנָיא. ֶאֶרץ ְסָתם. ַמאי ֶאֶרץ. ְ ֶאֶרץ ׁשֶ
יב ָרֵאל)איכה ב(, ִּדְכּתִ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ִליך ִמּשָׁ , ִהיא ָרָזא, ֶּאָלא ַהאי ֶאֶרץ. ְ ִהׁשְ

א א ַקִדיׁשָ ְתֵרי ַמְלּכָ גֹו ּכִ יה , ּּבְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יֹום )בראשית ב(ּ ֱאלִהים ֶאֶרץ ' ֲעׂשֹות ְיָי ּבְ
ָמִים ָזן, ְוַהאי ֶאֶרץ. ְוׁשָ ַמִים הוא, ְּוָכל ַמה ְדָיִניק ְוִאּתְ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּ ְוָלא , ּ

ָזַנת ַאְרָעא ָדא א, ִּאּתְ ֵלימוָתא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ִמּשְׁ ּ ַמִים, ּ   .ְּדִאְקֵרי ׁשָ
ִריך ה א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ְוְבׁשַ ּ ּ אּ יֵתיה ִדְלַתּתָ ּוא ְלַאֲחָרָבא ּבֵ ּ א , ּ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ

א ַקְדִמיָתא, ִּדְלַתּתָ א ִדְלֵעיָלא ּבְ ר ְלַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּאְעּבַ ּ א , ּ ְּוָנִחית ֵליה ֵמַההוא ַדְרּגָ ּ ּ
א ַמִים ַקִדיׁשָ ְּדֲהָוה ַיְנָקא ִמּשָׁ א, ּ ּוְלָבַתר ָחִריב ְלַהאי ִדְלַתּתָ ִליך ֲּהָדא הו, ּ ְא ִדְכִתיב ִהׁשְ

ַקְדִמיָתא ַמִים ֶאֶרץ ּבְ א , ְּדַתְנָיא. ּוְלָבַתר ְוָלא ָזָכר ֲהדֹום ַרְגָליו, ִמּשָׁ ך ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ֵעי ְלֵמיַדן ָעְלָמא, ְ ד ּבָ ַקְדִמיָתא ָעִביד ִדיָנא ְלֵעיָלא, ּכַ ּּבְ ּוְלָבַתר ִאְתָקָיים , ּ ּ
א יבִּדְכ, ְלַתּתָ רֹום'  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(, ּתִ ּמָ רֹום ּבַ ַקְדִמיָתא, ַעל ְצָבא ַהּמָ ּוְלָבַתר , ּבְ

  .ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

  ב''ה ע''דף קע
ְמעֹון י ׁשִ ן חֹוִרין, ָאַמר ִרּבִ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְַאׁשְ ְסִגיאות ּכָֹלא, ְ ְּדָזן ָלך ּבִ ּ ָלא , ְּ ּבְ

ִּחילו ְדַאֲחָראְּד ַזן ּכָֹלא, ּ א ִעָלָאה ִאּתְ ּוֵמַההוא ַמְלּכָ ּ ּ ֵעת יאֵכלו. ּ ַרִיך ּבָ ְּוׂשָ ָמה ְדַאּתְ , ְ ּכְ
ָרֵאל ָמה ָפַעל ֵאל)במדבר כג(ָאֵמר  ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב וְלִיׂשְ ּ ּכָ ך , ּ ְלּכֵ ּמַ ְִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵריֶהם ְוָנַתּתִ)ישעיה ג(ָנַער ּכְ ד ַיְנָקא . י ְנָעִרים ׂשָ ְּדַווי ְלַאְרָעא ּכַ
ָמאָלא ּבֶֹקר ֹיאֵכלו. ִמּשְׂ ַרִיך ּבַ ְּוׂשָ ַההוא ַקְדרוָתא) ב''ה ע''דף קע(, ְ ּּבְ , ְוַעד ָלא ָנִהיר, ּ

ְלָטא ְלָטא ָמה ְדׁשַ   .ְּוָלא ׁשַ
ְמעֹון י ׁשִ ָנא ָאַמר ַרּבִ יכֹון ּבְ)שמות כו(, ּתָ ִריַח ַהּתִ ים ַמְבִריַח ִמן  ְוַהּבְ ָרׁשִ ְתֹוך ַהּקְ

ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ֵליָמא, ַהּקָ א ׁשְ ָּדא הוא ַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ּ ָמה ְדאוִקיְמָנא, ּ ּּכְ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ב ֹאָהִלים)בראשית כה( ם יֹוׁשֵ ִתיב.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ב ֹאֶהל ָלא ּכְ ב , יֹוׁשֵ ֶּאָלא יֹוׁשֵ

ֵרי, אֹוָהִלים ִתיב. ַהאי ְוָאִחיד ְלַהאיְּדָאִחיד ְל, ּתְ תֹוך , ַאף ָהָכא ּכְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְְוַהּבְ

ים ָרׁשִ ֶצה, ַהּקְ ֶצה ֶאל ַהּקָ   .ְּדָאִחיד ְלַהאי ְוָאִחיד ְלַהאי, ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ
ם, ְּדָתֵניָנן ַתְרּגומֹו. ַמאי ִאיׁש ּתָ ִלים, ּּכְ ִלים ִמּכָֹלא. ׁשְ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִר, ּׁשְ , יןׁשְ

א יָקא ַקִדיׁשָ בוָרה ִעָלָאה. ְּוִלְזֵעיר ַאִפין, ְּלַעּתִ ִלים ְלֶחֶסד ִעָלָאה ְוִלּגְ ּׁשְ ִלים , ּּ ְוַאׁשְ
  .ְּלַהאי וְלַהאי

ְמעֹון י ׁשִ ַלל ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ֲּחֵמיָנא ְדָהא ָחְכְמָתא ּכְ . ְּוֶחֶסד ִעָלָאה ָנְפָקא ֵמָחְכָמה. ּ
בוָרה ְּדהוא ִדיָנא ּתַ, ּּגְ ּ יָפאּ יָנה, ּקִ ַלל . ָנְפָקא ִמּבִ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין ַוֲאָבָהן ּכְ ַיֲעֹקב ַאׁשְ
ַלל ֲאָבֲהָתא, ּּכָֹלא   .ְוַיֲעֹקב ּכְ

ִבילֹוי ׁשְ ַטׁש ָחְכָמה ּבִ אָנא ּבָ רוָחא , ּתָ ְנפו ַמָיא ְלֲאָתר ַחד)'א למיא''ס(ְּוָכִניף ּבְ ּ ְוִאְתּכָ ּ ,
ְר ין ּתַ ְּוִאְתְפָתחו ַחְמׁשִ ִביִלין. ִּעין ְדִביָנהּ ְתִרין, ֵּמִאֵלין ׁשְ ָרה ּכִ ַקְרִניֵטי , ַנְפֵקי ֲעׂשָ ּּבְ

ִביִלין, ְזִהיִרין ִרין וְתֵרין ׁשְ ָארו ֶעׂשְ ּתָ ְּוִאׁשְ ִביִלין. ּ ִאיּנון ׁשְ ַטׁש ַההוא רוָחא ּבְ ּּבָ ּ ּ ,
ְרִעין ְדִביָנה ין ּתַ ְּוִאְתְפָתחו ַחְמׁשִ ּ ִרין, ּ ִליפו ֶעׂשְ ְרִעין ְדיֹוְבָלא, ּ וְתֵריןְּוִאְתּגְ ין ּתַ ַחְמׁשִ , ּּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִדׁשְ ׁשִ ְּוִאְתַעָטרו ּבְ ּ ּ ּ חו ְלִסְטרֹוי. ּ ִּאֵלין ִאְתְפּתָ ּ ּ.  
ְתִרין ְדַרֲחֵמי ִרין וְתֵרין ּכִ ְּוִאְתַעָטרו ֶעׂשְ ּ ּ יק יֹוִמין, ּ ַעּתִ ל, ִּדְכִליָלן ּבְ  ַחד ְּדָנִהיר לֹון ּכָ

ִסְטרֹוי ִליִפין. ּבְ ין ּגְ ִּאְתַעָטרו ַחְמׁשִ מ, ּ א''ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ין ִדׁשְ ּב ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּ ִּדְבהֹון , ּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ֵרי ׁשְ לוֵפיהֹון. ִאְתּבְ ּגִ ָלפו ּבְ ְּוִאְתּגְ ְרִעין, ּ ְנָיא ּתַ ּמַ ַמְנָיא ַאְתָוון , ּתְ ְּדִאיּנון ּתְ ּ

יב, ְּדַרֲחֵמי ֵּאל ַרחום ְוַחּנון' ְיָי'  ְיָי)שמות לה( ,ִּדְכּתִ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדָנְפָקא ֵמַעּתִ ּ ,
ין, ִלְזִעיָרא ְתִרין ַקִדיׁשִ ִאֵלין ּכִ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ָּחְכָמה וִביָנה ִעָלִאין ְדַסְלִקין, ּּ ּּ ָנְפָקא ֶחֶסד . ּ

ְּוִדיָנא ִדְגבוָרה ֵמַהאי ִסְטָרא, ִּעָלָאה ֵמַהאי ִסְטָרא ָּאָתא ְזכוָתא ְדַיֲעֹקב, ּ ִלים , ּ ְוַאׁשְ
ֵלימוָתא ִעָלָאה. ֲּאַתְרַווְייהו ְוָאִחיד לֹון ְּדָהא הוא ׁשְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ אָנא ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ִאְתְקֵרי, ּתָ ך ִיׂשְ ִגין ּכָ ָאה. ְּבְ ּתָ ָרֵאל . ְּדָתאָנא ַיֲעֹקב ּתַ ִיׂשְ
ֵלימוָתא. ִּעָלָאה ֵלימוָתא ְדֹכָלאִיׂשְ, ַּיֲעֹקב ָלאו ׁשְ ָּרֵאל ׁשְ ּ אָנא. ּ  )שמואל ב כג(, ְוֵכן ּתָ

י ן ִיׁשַ ֵלימוָתא, ְּנֻאם ָדִוד ּבֶ ָּדִוד ָלאו ׁשְ ְתָרָאה הוא, ּ ְּדָהא ּבַ י ְיסֹוד ִעָלָאה הוא. ּ ִּיׁשַ ּ ,
ֵלימוָתא ּוׁשְ ְּוַהְיינו ְדָתֵניָנן. ּ ק, ּ ְפרו ּבְ ּכָ ָרֵאל ֵמַאְרָצם ַעד ׁשֶ לו ִיׂשְ ָּלא ּגָ ִריך ּ א ּבְ ְוְדׁשָ ּ

ּוְבַמְלכוָתא ְדֵבית ָדִוד, ּהוא ּ ּ יב, ּ ָדִוד ְולא ַנֲחָלה )שמואל ב כ(, ִּדְכּתִ ּ ֵאין ָלנו ֵחֶלק ּבְ
ָרֵאל י ִאיׁש ְלֹאָהָליו ִיׂשְ ֶבן ִיׁשַ ֲּאָתר ְדֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות . ַמאי ִאיׁש ְלֹאָהָליו. ּבְ ּ ּ

ַוְייהו ּגַ ְרָיא ּבְ ּׁשַ   .ּנו ֶלֱאֹלָהיוַהְיי, ּ
י ְיהוָדה ְתִרין, ָּאַמר ִרּבִ ֻכְלהו ּכִ ִליִפין ּבְ ְלָפא ּגְ ְרָיא ָחְכְמָתא ְלּגַ ד ׁשַ ּּכַ ְתָרא , ּ ֵמָאן ּכִ

יָנה ֲאֵרי ֵמַההוא ְדִאְתְקֵרי ּבִ ּׁשַ ִליל ּכָֹלא. ּ יָנה ִאְתּכְ ּבִ ין . ּּבְ ה ַחְמׁשִ חו ּבָ ך ִאְתְפּתָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּּ ְ

ְרִעין ָלפוְוִא, ּתַ ָחְכָמה ִאְתּגְ ַכח ְדֹכָלא ּבְ ּתְ ּׁשְ ָלם )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ּ ּכֻ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ   .ּבְ

אָנא ִתיב , ּתָ ֳעלֹו ַמִים ְוגֹו)ישעיה מ(ּכְ ׁשָ ֳעלֹו ַמִים. ' ִמי ָמַדד ּבְ ׁשָ ָּדא . ַמאן ַמִים. ּבְ
יָנה י ֶאְלָעָזר ַמְתִני ָהִכי. ּהוא ּבִ ְמעֹון. ֶחֶסדָּדא , ִרּבִ י ׁשִ ַחד , ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּּכָֹלא ּבְ

ן)ישעיה מ( )א מתתקן''ס(. ַּמְתְקָלא ַסְלָקא ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ַמִים, ּ ְוׁשָ ְפֶאֶרת. ַמאן ׁשָ . ּתִ
ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ יב ּתִ ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ. ִּדְכּתִ ּשָׁ בוָרה. ְוָכל ּבַ ָּדא הוא ּגְ ּ ֶפ. ּ ַקל ּבַ ֶלס ְּוׁשָ

ְתִרין, ָהִרים ַאר ּכִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ְּדִאְקרון טוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ּ ּ ּ ֹמאְזָנִים. ּ ָבעֹות ּבְ , ּוּגְ
ְייהו ִאין ִמּנַ ּתָ ַאר ְרִתיִכין ּתַ ִּאֵלין ׁשְ ּ.  

  א''ו ע''דף קע
א ֲחִזי ֳעלֹו, ּתָ ׁשָ ֳעלֹו, ּבְ ֵנ. ָמאי ׁשָ ָּדא רוַח ָחְכְמָתא ְדָהִכי ּתָ ּ ֳעָלא ְדִקיְטֵרי , יָנןּ ּׁשָ

ִקיָען ִקיְזָפא ׁשְ ן. ּבְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ִּאֵלין ִאיּנון . ַמאן ֶזֶרת, ְּוׁשָ ְרִעין ְדִאְתָפָתחו )חמשין(ּ ּ ּתַ ּּ
ְּוִאְתָפְזרו ְלָכל ִסְטִרין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ְוָכל . 'ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ְוגֹו)מלאכי ב(ּכְ

ּשָׁ ִליׁש, ִליׁשּבַ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ַרֲחֵמי. ַמאן ׁשָ ּׁשְ ּ ֶפֶלס. ּ ַקל ּבַ י , ַּמאי ֶפֶלס, ְּוׁשָ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון יב, ׁשִ ְמעֹון. ַאְבֵני ֶצֶדק.  ֹמאְזֵני ֶצֶדק)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ י ׁשִ ָּהֵני ִמיֵלי , ּּתו ָאַמר ַרּבִ

יעוָרא  ׁשִ ְּדיֹוֵצר ּכָֹל) א''ו ע''דף קע(ּּבְ   .א אֹוִקיְמָנאּ
י ֶאְלָעָזר ה, ָאַמר ַרּבִ ַמע ִמיּנָ ָיא ָנִפיק, ּׁשְ ְּדַיֲעֹקב ִמּגֹו ִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ִיְצָחק ִדיָנא , ּ ּ

ָיא ָּאִחיד ְלחוָלֵקיה, ַקׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ְלחֹודֹוי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ְוָהא ִיְצָחק ִמּגֹו , ְּוָדא הוא ּבִ
ְל, ֶחֶסד ְנַפק ַאְבָרָהם ָיִרית ַאֲחָסָנא . ְּוַרֲחֵמי ִמִדיָנא, ִּדיָנא ִמּגֹו ַרֲחֵמי ָנְפָקא, ּהוְּוָהִכי ּכֻ

ִדיָנא ִמּגֹו ֶחֶסד, ְּדֶחֶסד ַרֲחֵמי. ָנַפק ִיְצָחק ּבְ ָיא, ַיֲעֹקב ְנַפק ּבְ ְּוַכך הוא , ִּמּגֹו ִדיָנא ַקׁשְ ְ

ָּדא ִמן ָדא, ְּלֵעיָלא ְּוַיְנָקא ָדא ִמן ָדא, ּ מֹוַדע ּכָֹלא ְדהוא ַחדַּעד ְדִא, ּ ּתְ ּׁשְ ּ ּוֵמָחד , ּ
ְלהו ְלָיין ּכֻ ּּתַ ַכח ַחד, ּ ּתְ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין. ְּוֹכָלא ִאׁשְ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר מֹוַדע, ָאַמר ַרּבִ ּתְ ד ָאִחיד ָדא ִמן ָדא, ִאׁשְ ֵלימוָתא ֶאָלא ּכַ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ א ''ס(, ּּ

ַתְרַווְייהו ְוָדא ָאִחיד)וחד ְכְלָלא ּכָֹלא, ּ ּבְ גֹון ַיֲעֹקב, ְּלׁשַ יב ַמְבִריַח ִמן , ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ   .ַהּקָ

אָנא ְטָרא ִדיָלן, ּתָ ּּכוֵלי ַהאי ָלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ִמּסִ מֹוַדע , ּּ ּתְ ְטָרא ִדיָלן ִאׁשְ ּוִמּסִ ּ
ּ וְלֵעיָל)א דהא בהאי לעילא''ס(. ּּכָֹלא ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקאּ ּא ּכָֹלא ּבְ ִני. ּ ְוָלא , ָלא ׁשָ

ִני ּתָ יב, ִיׁשְ ָמה ִדְכּתִ ִניִתי'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(, ּּכְ י ְיהוָדה. ָלא ׁשָ ְלהֹון ּבוִציִנין , ָּאַמר ַרּבִ ּּכֻ ּ
ְלָיין, ְנִהיִרין ֵמַחד ּובוִציִנין ִאיְנהו ַחד ּכָֹלא, ּוֵמָחד ּתַ ּ ּ אְּדָהא ָלא ּבָ. ּ ּעו ְלִאְתָפְרׁשָ ּ ,

ּוַמאן ְדָפִריׁש לֹון ִאלו ִאְתְפַרׁש ִמן ַחֵיי ָעְלָמא, ּ ּּכְ ּ ּ ּ.  
י ִיְצָחק ִתיב , ָאַמר ִרּבִ לו ָבם)ישעיה ג(ּכְ ֵריֶהם ְוַתֲעלוִלים ִיְמׁשְ י ְנָעִרים ׂשָ ּ ְוָנַתּתִ ּ ,

יב ַּהְיינו ִדְכּתִ רוִבים ָזָהב)שמות כה(, ּ ַנִים ּכְ יָת ׁשְ ִתיב . ּ ְוָעׂשִ ב )שמואל א ד(ּכְ  יֹוׁשֵ
רוִבים רוב ַוָיֹעף)שמואל ב כב(ּוְכִתיב , ַּהּכְ ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ רוִבים. ּּ ב ַהּכְ ְרָיא , ּיֹוׁשֵ ד ׁשַ ּכַ

ִלימוָתא ׁשְ ָבא ּבִ רוִבים, ְּלִאְתַייּשְׁ ב ַהּכְ ִתיב יֹוׁשֵ  ְוַכד ָלא )א כד אשתכח בשלימותא''ס(. ּּכְ
ְרָיא ֻכְרְסָיאְוָלא ִאְתַיי, ׁשַ א ּבְ ָבא ַמְלּכָ רוב ַחד, ׁשְ ב ַעל ּכְ ִתיב ַוִיְרּכַ ּּכְ ָבא , ּ ְּדָלא ִאְתַייׁשְ

ֻכְרְסָייה א ּבְ ֵרי. ַּמְלּכָ רוִבים ּתְ ב ַהּכְ   .ּיֹוׁשֵ
י יֹוִסי רוב ַאְהָדר ַאְנֵפיה ֵמַחְבֵריה, ַווי ְלָעְלָמא, ָאַמר ַרּבִ ד ַחד ּכְ ּּכַ ּ ִתיב , ּּ ְּדָהא ּכְ

ָעְלָמא, יׁש ֶאל ֶאָחיוּוְפֵניֶהם ִא ָלָמא ּבְ ד ֲהָוה ׁשְ י ִיְצָחק. ּכַ ֵניָנן , ָאַמר ַרּבִ ויקרא (ָהא ּתָ

ך לא ְתַגֵלה)יח ּ ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ָ ַּווי ְלַמאן ְדַגֵלי ֲעָרַייְתהֹון, ָ ִתיב . ּ ַגְווָנא ָדא ּכְ ּּכְ
ַיֲעֹקב ֶצה, ּבְ ֶצה ֶאל ַהּקָ ָרֵאלַזּכָ. ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָּאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָחַתְייהו ּכְ ּבַ ֻתׁשְ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִּמׁשְ ּ יב , ּ ך )ישעיה מט(ִּדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָ ִיׂשְ

  .ֶּאְתָפָאר
י ִיְצָחק אָנא ָאַמר ַרּבִ יֹוֵמי ַקְדָמֵאי, ּתָ ר ָנׁש ָאַמר ְלַח, ּבְ ֵּאיָמא ִלי ִמָלה , ְּבֵריהֲהָוה ּבַ

ַסף, ֲּחָדא ְדאֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְלַחְבֵריה. ְוטֹול ָמֶנה ּכְ א ָאַמר ּבַ ּתָ ַסף , ַּהׁשְ טֹול ָמֶנה ּכְ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ח, ְּוִאׁשְ ּגַ ין אוְדֵניה, ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרּכִ ּ ר ִאיּנון ְזִעיִרין , ּ ּּבַ

י ֶעְליֹוִנין)ןא זרעי''נ( הו, ּ ַקִדיׁשֵ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יב, ְּ  )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ
ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ֶאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ּ ּ ּ ְ.  

ֶסף)שמות כז( ֵקיֶהם ּכָ י ִיְצ. ּ ָוִוי ָהַעּמוִדים ַוֲחׁשֻ ָהא , ָּוִוי ָהַעּמוִדים, ָחק ָאַמרַרּבִ
ְטֵרי ַקָייִמין ִעָלִאין ל ִאיּנון ְדִמְתַאֲחָדן ִמּקִ ֲּאֵמיָנא ּכָ ּ ּ ִּאְקרון ָוִוי ָהַעּמוִדים, ּ ְּוָכל ִאיּנון . ּ

א ְלָיין ֵמִאיּנון ָוִוים, ִּדְלַתּתָ ָתא. ַמאי וִוים. ּּתַ גֹו ׁשִ ָתא ּבְ ְקָיין , ׁשִ ּוִמְתַאֲחָדן וִמְתׁשַ ּ
ְדָרה ִּמחוָטא ְדׁשִ ְּדָקִאים ָעַלְייהו, ּ אָנא. ּ ּוְבִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּתָ ּ ָוִוים , ָּוִוים ְלֵעיָלא, ּ

א ַמְתְקָלא ַחד ַסְלִקין, ְלַתּתָ ְּוֻכְלהו ּבְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

ַּמאן ְצִניעוָתא ְדִסְפָראספרא דצניעותא  ְמעֹון. ּ י ׁשִ ה ִפְרִקין , ָאַמר ִרּבִ ֲּחִמׁשָ
ִּאיּנון ְדְכִל ֵהיָכל ַרבּ ל ַאְרָעא, יָלן ּבְ י ְיהוָדה. ּוַמְלָיין ּכָ ִליָלן ָהֵני, ָּאַמר ִרּבִ , ִאי ּכְ

ְלהו ֲעִדיֵפי ִּמּכֻ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ּוְלָמאן ְדָלא ָעאל , ְּלַמאן ְדָעאל ְוָנַפק, ָּהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּ
  .וָנַפק ָלאו ָהִכי

  ב''ו ע''דף קע
ְּלַבר ָנׁש ְדֲהָוה ִד, ַמְתָלא יֵני טוִריןּ ּיוֵריה ּבֵ ּ ִדיוֵרי ָמָתא, ּ ְּוָלא ָיַדע ּבְ . ָּזַרע ִחִטין. ּ

גוַפְייהו ְּוָאִכיל ִחֵטי ּבְ ּ ַּאְקִריבו ֵליה ַנֲהָמא ָטָבא, יֹוָמא ַחד ָעאל ְלָמָתא. ּ ֲּאַמר ַההוא . ּ
ר ָנׁש ה, ּבַ ֲּאַמרו ַנֲהָמא הוא ְלֵמיַכל. ְּדָנא ָלּמָ יהָאַכל ְוָטַעם ְלָחָדא ְל. ּ ה . ִּחּכֵ ֲּאַמר וִמּמָ

ָחא. ֲּאַמרו ֵמִחִטין. ִּאְתָעִביד ָדא ִמׁשְ ין ּבְ ִריִצין ְדִליׁשִ ְּלָבַתר ַאְקִריבו ֵליה ּגְ ּ ָטַעם . ּ
ְייהו ה ִאְתֲעִבידו, ִּמּנַ ֲּאַמר ְוִאֵלין ִמּמַ ְּלָבַתר ַאְקִריבו ֵליה ְטִריֵקי . ֲּאַמרו ֵמִחִטין. ּ ּ
ד, ַמְלִכין ין ּבְ ְּדִליׁשִ ָחאּ א וִמׁשְ ּוְבׁשָ ה ִאְתָעִבידו. ּ ֲּאַמר ְוִאֵלין ִמּמַ ֲאַמר . ֲּאַמרו ֵמִחִטין. ּ

ַּוַדאי ֲאָנא ָמאֵרי ְדָכל ִאֵלין ּ ָרא ְדָכל ִאֵלין ְדִאיהו ִחָטה, ּ ַּדֲאָנא ָאִכיל ִעּקָ ּ ּ ּ ִגין . ּּ דף (ּבְ

א ֵמִעדוֵני ָעְלָמא ָלא ָיַדע ְוִאְתֲא) ב''ו ע''קע ַּההוא ַדְעּתָ ּ יהּ ִּבידו ִמּנֵ ך. ּ ַּמאן ְדָנִקיט , ְּכַ
ָלָלא ֻכְלהו ִעדוִנין ִדְמַהְנָיין, ּכְ ְּוָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ָלָלא, ּ ְּדַנְפִקין ֵמַההוא ּכְ ּ.  

אָנאספרא דצניעותא פרקא קדמאה  ִּסְפָרא ְדְצִניעוָתא. ּתָ , ִסְפָרא, ּ
ִקיל  ַמְתְקָלא)א''ה ע''רל(ְּדׁשָ ּ ְדַעד ְדָלא ֲה)תאנא(.  ּבְ יִחין , ָוה ַמְתְקָלאּ ּגִ ָלא ֲהוֹו ַמׁשְ

ַאִפין ַּאִפין ּבְ ּוַמְלִכין ַקְדָמִאין ִמיתו, ּ חו, ּ ּכְ ּתַ ְּוִזיוֵניהֹון ָלא ִאׁשְ ְטָלת, ּ ַעד . ְּוַאְרָעא ִאְתּבַ
סוִפין א ְדִכּסוָפא ְדָכל ּכִ ְּדֵריׁשָ ּ ּ ּ י ִדיָקר ַאְתִקין, ּ ְּלבוׁשֵ   .ְוַאֲחִסין, ּ

ֵל ֲאַתר ְדָלא ֲהָוהַהאי ַמְתְקָלא ּתָ חו, ּי ּבַ ּכְ ּתַ יה ִאיּנון ְדָלא ִאׁשְ ָקלו ּבֵ ִּאּתְ ּ ּ ּ ַמְתְקָלא . ּ
גוֵפיה ָּקִאים ּבְ יה ְסִליקו. ְוָלא ִאְתָחֵזי, ָלא ִאְתֲאָחד. ּ ּּבֵ ּוֵביה ָסְלִקין ְדָלא ֲהוֹו, ּ ּ , ַּוֲהוו, ּ

  .ְּוְיהְוָיין
ן וִאְזְדַמן, ִסְתָרא ּגֹו ִסְתָרא ּקָ ַחד )א''ח ע''רפ, ז''ז רפ''באד, ב''ח ע''ר קכ''אד(, ִּאְתּתְ  ּבְ

א ַּמְלָייא ַטָלא ִדְבדֹוְלָחא, ּּגוְלַגְלּתָ ְ ְקרוָמא ְדַאִויָרא ִאְזָדָכך ְוָסִתים)ט''ר קכ''שם אד(. ּ ּ ּ ּ ּ ,
קוָלא ּשִׁ ְלָיין ּבְ ִּאיּנון ֲעָמר ְנֵקי ּתַ ְצל)ז שם''אד(ַרֲעָוא . ּ ְלָיא ּבִ ֵאיּ ְדַרֲעִוין ִאְתּגַ . ֹּוָתא ְדַתּתָ

ָחא ְפִקיָחא ְדָלא ָנִאים ּגָ ַּאׁשְ ִדיָרא, ּ חוָתא ִדְנִהירו . ְוָנִטיר ּתְ ּגָ ַאׁשְ א ּבְ חוָתא ְדַתּתָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְּדִעָלָאה ָקא)דביה(. ּ ִרין נוְקִבין ְדַפְרַדׂשְ ּ ּתְ ּ ַער רוָחא ְלֹכָלא, ּ ְּדִאּתְ ּ ּ.  

 



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

 ] בשנה160יום [סדר הלימוד ליום יב אדר 
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ית , ּבְ ֵראׁשִ יָתא ּבְ  )ברא שית(ׁשִ

א, ָּעַלְייהו ּּכוְלהו ְלַתּתָ ְבָעה ְדּגוְלְגָלָתא ַעד ְיִקירו ְדַיִקירוָתא, ּ ְּוַתְלָיין ִמּשִׁ ּ ּ ּ ְוָהָאֶרץ , ּ
ַמר ן ְוָהא ִאּתְ ּבָ חוׁשְ ְנָייָנא ָלאו ּבְ ּיא ְדִאְתַלְטָייא ָנְפָקאּוֵמַהִה. ּּתִ יב , ּ  ִמן )בראשית ה(ְּדְכּתִ

ר ֵאַרָרה ְיָי הֹום ְורוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת . 'ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ך ַעל ְפֵני ּתְ ָּהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ּּ ְ

ִים ֵליַסר. ַּעל ְפֵני ַהּמָ ְתֵליָסר ְיִקירו ְדַיִקירוָתא, ּתְ ְלָיין ּבִ ּּתַ ּ ּ.  
יָתא ַאְלֵפ ִניןׁשִ יָתא ַקְדָמֵאי, י ׁשְ ׁשִ ְלָיין ּבְ ִביָעָאה ָעַלְייהו, ּתַ ְלחֹודֹוי, ּׁשְ ף ּבִ ּקַ . ְּדִאְתּתָ

י ְעּתֵ ְתֵריַסר ׁשַ יב ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוגֹו, ְּוִאְתָחִריב ּכָֹלא ּבִ ְּדְכּתִ ּ ֵליַסר ְיִקים לֹון . 'ּ ּתְ
ַרֲחֵמי ַקְדִמיָתא, ּבְ ן ּבְ ּוִמְתַחְדׁשָ יָתא)י קמו''ס(ְּוָקמו , ּ ל ִאיּנון ׁשִ ָרא. ּ ּכָ יב ּבָ ִגין ְדְכּתִ , ּּבְ

ִתיב ָהְיָתה ְּדָהא ֲהַות ַוַדאי, ּוְלָבַתר ּכְ ך, ּ ְוְלַבּסֹוף ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ּ ב ְיָי)ישעיה ב(, ּ ּגַ '  ְוִנׂשְ
יֹום ַההוא ְּלַבדֹו ּבְ ּ.  

ֵחיזו ְדִחְוָיא ָאִריך לוֵפי ִדְגִליִפין ּכְ ְּגִ ּ ּ ּ ט ְלָכאן וְלָכאןּוִמ, ּ ְּתָפּשַׁ א, ּ ֵריׁשָ א . ַזְנָבא ּבְ ֵריׁשָ
ר ְוָזִעים,  ָאִחיד ַאַכְתִפין)אחורא( ְלָייא. ְנַטר ְוָגִניז, ַאְעּבַ , ַחד ְלֶאֶלף יֹוִמין ְזִעיִרין ִאְתּגָ
ִקְטרֹוי)א אתמלייא''נ( ַעְדבֹוי, ּ קוְלְטָרא ּבְ ַמִיין , ְּסַנִפיָרא ּבְ יה ּבְ ר ֵריׁשֵ אִּאְתּבַ א ַרּבָ , ְדַיּמָ

יב  ִים)תהלים עד(ְּדְכּתִ יִנים ַעל ַהּמָ ּנִ י ּתַ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ֵרין ֲהוֹו.  ׁשִ  )ב''ד ע''ל(, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ּתְ
ִתיב ָחֵסר יָנם ּכְ ּנִ י. ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָראׁשֵ י ַהַחָיה ָרִקיַע)יחזקאל א(ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ.  

יב , י אֹור ַוְיִהי אֹורַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִה ַּהְיינו ְדְכּתִ י הוא ָאַמר ַוֶיִהי)תהלים לג(ּ ּ ּכִ ּ ,
ְלחֹודֹוי א' י ו''ו ו''י יה''ְּלָבַתר ִאְתַחְזרו ַחד יהו. ּהוא ּבִ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ְתָרָאה ׁשְ ָמה . ּבַ ּכְ

ָקלו' ְּדה ַכח וְבַחד ַמְתְקָלא ִאּתְ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ.  
י טֹוב,  ָרצֹוא ָוׁשֹובְּוַהַחיֹות יב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ְּדְכּתִ ּ ִאְמרו )ישעיה ג(. ּ

י טֹוב ַמְתְקֵליה ַסְלָקא, ַהאי. ַּצִדיק ּכִ ּּבְ ְלחֹודֹוי. ּ ֲאַחָתא . ְּוֹכָלא ְלָחד ִאְתֲחְזֵרי. ַקְדָמָאה ּבִ
יו ָדא ּבְ ִליָלן ָדא ּבְ א ּכְ ּומֹוַדְעּתָ ְתֵרין, א''ד ֵה''ּ ָקןּכִ   .ּ ְרִחיִמין ְדִמְתַחּבְ

א ְדגוָפא ְרׁשָ יָתא ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְדׁשָ ּׁשִ ּ ן ְמַמֵלל ַרְבְרָבן, ּ ן ָדא. ִּליׁשָ ין , ִּליׁשָ ָסִתים ּבֵ
יב , א''ד ְוֵה''יֹו ם ַיֲעֹקב ְוֶזה ִיְכּתֹוב '  ֶזה ֹיאַמר ַלה)ישעיה מד(ְּדְכּתִ ׁשֵ ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ

ה ּו' ָידֹו ַלְיָי ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ ׁש)יכנה(ְבׁשֵ ַמר . ֲאַחָתא: ָאִני' ֶזה ֹיאַמר ַלה.  ַמּמָ ְּוֹכָלא ִאּתְ
יה ן ָסִתים ְלִאיָמא. ו''ּבְ ִליׁשָ ִליָלן ּבְ ה. ּּכָֹלא ּכְ ַחת ֵליה ְדָנִפיק ִמיּנָ ְּדָהא ִאְתַפּתְ ּ ּ א . ּּ ַאּבָ

א ֵריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא, ָיִתיב ּבְ ְס, ִאיָמא ּבְ אן ַווי ְלַמאן ְדַגֵלי ּוִמְתּכַ אן וִמּכָ ָּייא ִמּכָ ּ ּ ּ
  .ֲעָרַייְתהֹון

  א''ז ע''דף קע



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

ַמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ נוְקָבא, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ִליט ְדַכר ּבְ ּׁשַ ּ י שלימו דכר ''ס(. ּ

יב )ונוקבא ְתֵרין''ָנִהיר יֹו, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(ּ ְדְכּתִ ר , ד ּבִ ְּוָנִהיר וְמָעּבַ
ְלחֹודֹוי''ִאְתְייָחד יֹו. ְּלנוְקָבא ַדְרּגֹוי ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא)ובתר כן(, ד ּבִ ּ ָסִליק ּבְ ָכא . ּ ִאְתַחׁשְ
א ָחא , ּנוְקּבָ ְּוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא וִמְתַפּתְ ַתְרעֹוי) א''ז ע''דף קע(ּ ָחא ְדָכִליל . ּבְ ָּאָתא ַמְפּתְ
ית ׁשִ ּוְמַכְסָיא ִפ, ּבְ א ְלַהאי וְלַהאי, ְתָחָהאּ ּווי ְלַמאן ְדַגֵלי ִפְתָחָהא, ְּוָאִחיד ְלַתּתָ ּ ּ.  

 ָלא )דיקנא(. ּ ְמֵהיָמנוָתא)ה''א עד קל''ר מן דף קל''אד(ִּדיְקָנא ִּפְרָקא ִתְנָייָנא 
ִגין ְדִהיא ַיִקירוָתא ְדֹכָלא ֵמֻאְדִנין ַנְפַקת ר ּבְ ַּאְדּכַ ּ ּ ָסֲחָרָנָהא ְדּבִֹסי, ּ ָסִליק ְוָנִחית , ָטאּּבְ

ְתֵליָסר ִמְתְפַרׁש. ּחוָטא ִחְווָרא   .ּּבִ
ָיִקיָרא ִדְבָיִקירוָתא ַהִהיא ּּבְ ִתיב , ּ ם)ירמיה ב(ּכְ ב ָאָדם ׁשָ ה ִאיׁש ְוָלא ָיׁשַ . ּ לא ָעַבר ּבָ

ִליל ָהָכא. ּ ְלַבר הוא)א''ח ע''ויקרא מ(ָאָדם  ן ִאיׁש. ָאָדם ָלא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְתֵליָסר. ּכָ  ּבִ
ן ְּנִביִעין ַמּבוִעין ִמְתָפְרׁשָ ָמרו, ּ ְלחֹודֹוי ִאְסּתָ ע ּבִ ְקיון ְלגוָפא. ַּאְרּבַ ָעה ַאׁשְ ׁשְ ּּתִ א ''נ(. ּ

ֵמי ְפִתָחא ְדֻאְדִנין)תיקונא קדמאה(. )לגנתא ּ ִמּקָ ָקן, ּ ֲאִרי ָיִקירו ְלִאְתּתָ  ָנִחית )תניינא(, ּׁשָ
ְפָוון א ְדׂשִ ֵריׁשָ ִפיִרי ּבְ ׁשְ ּּבִ א ָקִאיםֵמַה. ּ א ְלַהאי ִריׁשָ ּ ָאְרָחא ְדָנִפיק )תליתאה(. אי ֵריׁשָ

ָקא ֵרין נוְקִבין ְדַפְרַדׂשְ חֹות ּתְ ּּתְ ּ יב , ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ּ  ְוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור )משלי יט(ְּדְכּתִ
ע א ַאֲחָרא)רביעאה(. ַּעל ָפׁשַ ֲעָרא ְלִריׁשָ ְפָוון ַאְסַחר ׂשַ חֹות ׂשִ ָחא  ָאְר)חמישאה(.  ּתְ

חֹותֹוי א ְדבוְסָמא)שתיתאה(. ַאֲחָרא ָנִפיק ּתְ ְקרוְבּתָ ּ ָחֵפי ּתַ ּ א ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלֵריׁשָ  )שביעאה(. ּ
פוִחין ִאְתָחזון ְלַאְנָהָרא ּבוִציִנין ֵרין ּתַ ּּתְ ּ ּ ּ ַמָזָלא ְדֹכָלא)תמינאה(. ּ ּ א, ּ ְלָייא ַעד ִלּבָ יה , ּתַ ּּבֵ

ִאין ְלָיין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִאיּנון ְדַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ָדא ִמן ָדא)תשיעאה(. ּּתַ ּ ּ  ַחְפָיין )עשיראה(. ּ
רֹוָנא  ּ ְדָיִקירו)חד סר(ְזִעיִרין ַעל ּגְ ִלים, ַרְבְרִבין. ּ יעוָרא ׁשְ ֲעִרין ְבׁשִ  )וכד( )תריסר(. ִּמְתׁשַ

ל ִסְטִרין ְפָוון ִאְתְפנון ִמּכָ ּׂשִ יק ֵמִאיּנו, ּ ָאה ְלַמאן ְדָנׁשִ ַּזּכָ יִקיןּ ַהִהיא )תליסר(. ן ְנׁשִ  ּבְ
יִחין ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ֵליַסר ְמׁשִ ַּמָזָלא ְדֹכָלא ַנְגִדין ּתְ ּ ּ ּּ ִכיַח. ּ ַהאי ַמָזָלא ׁשְ ּּכָֹלא ּבְ ּ ,

  .ְוָסִתים
ֵרי ׁשְ ִזְמָנא ְדָמָטא ּתִ ִביָעָאה, ּּבְ ְכֵחי , ַיְרָחא ׁשְ ּתַ ֵריַסר )ירחי(ִמׁשְ  )סרא תלי''ס(ּ ִאֵלין ּתְ

ֵריַסר  ֵחי ּתְ ַעְלָמא ִעָלָאה וִמְתַפּתְ ּּבְ ּ ְרֵעי ְדַרֲחֵמי)א תליסר''ס(ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּתַ  )ישעיה נה(ּּבְ
ִּדְרׁשו ְיָי יב' ּ ּתִ ְצאֹו ּכְ ִהּמָ ב )בראשית א(. ּבְ א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ ּ

יב ַהְיי', ַּמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְפִרי ְוגֹו ּנו ְדְכּתִ ָעה )ויקרא טז(ּ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ  ְוִעּנִ
ֶעֶרב ה ַהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך '' ֲאֹדָני ידו)דברים ג( )בהאי זמנא(. ַלֹחֶדׁש ּבָ ָד ַאּתָ ּ

ְדְלך ִסְטרֹוי''יהו. ֶָאת ּגָ ִלים ּבְ ְרִחיׁשוָתא ָדא ְדַאְרָעא. ה ׁשְ ְּוָהָכא ּבִ ּ   .ִליםָלא ׁשְ, ּ
ִתיב''ְיִה ָאה''ּד ִעָלָאה יֹו''ָקֵריָנן יֹו, י ָלא ּכְ ּתָ ָאה' ִּעָלָאה י' ַּוִייֶצר י, ד ּתַ ּתָ  )יהי(, ּתַ

ָאה' י, ִּעָלָאה' י ּתָ ִלימו. ְּבַגַווְייהו' ה. ּתַ ָלָלא ִדׁשְ ּּכְ ִלים. ּ ֲעָקר . ְוָלא ְלָכל ְסָטר, ׁשְ ִאּתְ
ָמא ָדא ּתִ, ֵּמַהאי ֲאָתר ׁשְ ַאֲחָראְוַאׁשְ ִתיב ַוִיַטע ְיָי, יל ּבְ ּּכְ   .ֱאלִהים' ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

ין יֹו' ה  יָקא, י''ּד ִדְיִה''ד ְליֹו''ּבֵ ָקא ְדַעּתִ ָבא ְדַפְרַדׂשְ ָּנׁשְ ָלא , ּ ִּלְזִעיָרא ְדַאְנִפין ּבְ ּ
ּרוָחא ָלא ִאְתְקָיים ֵה. ּ ְכַלל ֵה, א''ּבְ ּתָ ָאה''ּא ִעָלָאה ֵה''ִאׁשְ ּתָ יב , א ּתַ  )ירמיה א(ְּדְכּתִ
  .ֲּאָהה ֲאֹדָני ֱאלִהים

ִקיְטפֹוי ְדַקְטִפין רוָחא ְדַמְתְקִלין)צרירא(, ּּבְ ּ ּבְ ִקְטָרא ' י. ו''יה, ּ ִּעָלָאה ְדִאְתַעָטר ּבְ ּ ּ
יָקא)א בעטרא''ס( ְהוא ְקרוָמא ִעָלָאה ְדִאְזְדַכך ְוָסִתים,  ְדַעּתִ ּ ּ ּ ְּדִאְתַעָטר , ּא ִעָלָאה''ֵה. ּּ ּ

רוָחא ְדנוְקִבין  ּּבְ ּ ָקאּ ְּדַפְרַדׂשְ ּּבֹוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא , ִּעָלָאה' ו. ְּדָנִפיק ְלַאֲחָייא, ּ ּ ּ
ִסְטרֹוי ְּדִאְתַעָטר ּבְ ָטן ַאְתָוון ְלָבַתר)א בעטרוי''ס(, ּ ְזֵעיָרא ְדַאִפין, ּ ִמְתַפּשְׁ ָללו ּבִ ְּוִאְתּכְ ּ ּ .

גוְלֹגְלָתא ְרָיא ּבְ ָמה ְדׁשַ ּּכְ חו ִמְתַפּשְׁ, ּ ּכְ ּתַ ִּאׁשְ ָכל ּגוָפאּ ְכְלָלא ּכָֹלא, ָּטן ּבְ ֲעָמר . ְּלׁשַ ּבַ
ְלָיין ִאֵלין ַאְתָוון. ְנֵקא ֵלי ּתַ ד ּתָ יה ִאֵלין ַאְתָוון. ּּכַ ָבן ּבֵ ֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייּשְׁ ד ִאְתּגְ ּּכַ ּ ,

הֹון   .ְוִאְתְקֵרי ּבְ
ִעְטרֹוי''יֹו יָקא ָסִתים ּבְ ַכח, ּד ְדַעּתִ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ ִגין ׂשְ ַאֲחָרא '' הּבְ ּה ִאְתְפַתח ּבְ

ְתֵרין נוְקִבין ִתקוִנין, ְּוִאיְנִקיב ּבִ ַכח ּבְ ּתְ ַאֲחָרא''ָו. ְּוִאׁשְ יב, ּו ִאְתְפַתח ּבְ שיר (, ִּדְכּתִ

ִרים)השירים ז בוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ִלְמַכְסָיא ִפְתָחא. ְ הֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  
א' ְּלֵעיָלא ו' ו א' ְּלֵעיָלא ה' ה, ְלַתּתָ ף ַאֲחָרא' י. ְלַתּתָ ּתַ ּתָ ְּלֵעיָלא וָבה ָלא ִאׁשְ ּ ּ ,

ֲהָדה ֵרין , ְּוָלא ָסִליק ּבַ ְלָיין ּתְ ד ִאְתּגַ ר ְרִמיָזא ְדָרִמיז ּכַ ּּבַ ַחד )באורייתא(ּ ָרן ּבְ ּ וִמְתַחּבְ
א א, ַּדְרּגָ ִגין ְלִאְתָפְרׁשָ א ּבְ ׁשָ יֹו''ו, ַּחד ִרּגְ ִליָלן ּבְ ָלק ַהאיד ַו''ד ּכְ ד ִאְסּתַ , ּוי ּכַ

ְלָיין   .ְוִאְתּגַ
ִריִקין ִּאיּנון ּבוְסִמין ְדִטיְפָסא ׁשְ ּ א)א עבד''ס(ְּדַעְבֵרי , ּ דוְכּתָ ָבא ּבְ ְּוַהַחיֹות , ּ ָלא ִמְתַעּכְ

ַרח ְלך ֶאל ְמקֹוֶמך. ָרצֹוא ָוׁשֹוב ָּבְ ים ִקּנֶ. ָ ין ּכֹוָכִבים ׂשִ ר ְוִאם ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ָך ִאם ּתַ
ם אֹוִריְדך   .ִָמּשָׁ

  ב''ז ע''דף קע
א) ב''ז ע''דף קע(ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ  ָמא ִאְתְנַטע, ֵאיָמַתי. ֶּדׁשֶ ד ׁשְ , ּוְכֵדין ֲאִויָרא ָנִפיק. ּכַ

ִסְטרֹוי)תיקונא קדמאה דרישא(. ְּוִנצֹוָצא ִאְזָדָמן ט ּבְ א ִאְתָפּשָׁ ּ ַחד ּגוְלַגְלּתָ ַּטָלא ָמֵלי , ּ ּ
ָווֵניִּדְת, ָּעָלה   .ֵרי ּגְ

יִמין ַלת ַחָלִלין ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּּתְ יה, ּ ְלָיין ּבֵ ִּאְתּגַ  )א כעורבא''ס(ּ אוָכִמין )תליתאה(. ּ
ְלָיין ַעל נוְקִבין ֲעִמיִקין ַעְרָבָאה ּתַ ָמאָלא, ּּכְ ַמע ְיִמיָנא וׂשְ ְּדָלא ָיִכיל ְלִמׁשְ ָהָכא ַחד . ּ

ָּאְרָחא ְלֵעיָלא ָדִקיק ְּקָטטוָתא ְדָעְלָמא, ָּחא ְדָלא ָנִהיר ִמְצ)רביעאה(. ּ ד ַרֲעָוא . ּ ר ּכַ ּבַ
יה ח ּבֵ ּגַ ָווֵני)חמישאה(. ַּאׁשְ ֲחָלָבא ְדָנִהיר, ּ ַעְייִנין ִדְתַלת ּגְ ת ָקַמְייהו ִאְתְסָחן ּבְ ְּלִמְרּתַ ּ .

ִתיב  ֲאָנן)ישעיה לג(ּכְ ַלִים ָנְוה ׁשַ ּ ֵעיֶניך ִתְרֶאיָנה ְירוׁשָ ה) אישעיה(ּוְכִתיב , ָ .  ֶצֶדק ָיִלין ּבָ
ֲאָנן יָקא ְדָסִתים, ָנֶוה ׁשַ ִתיב, ַּעּתִ ּ חֹוָטָמא ַפְרצוָפא ִדְזֵעיָרא)שתיתאה(. ֵָעיְנך ּכְ ּ ּ ,

מֹוְדָעא ּתְ נוְקבֹוי. ְלִאׁשְ ְלהֹוִבין ִמּתֹוָקִדין ּבְ ַלת ׁשַ א ֲעִקיָמא)שביעאה(. ּּתְ ַמע , ּ ַדְרּגָ ְלִמׁשְ
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ִתיב . ָּטב וִביׁש ִמי'  ֲאִני ְיָי)בישעיה מ(ּכְ . ּ ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחֶיה)דברים לכ(ּוְכִתיב . ּהוא ׁשְ
א ַוֲאִני ֶאְסּבֹול)ישעיה מו(ּוְכִתיב  נו ְולֹו )תהלים ק( )ב''ד ע''קל(.  ַוֲאִני ֶאּשָׂ ּ הוא ָעׂשָ ּ
יֶבּנו)איוב כג(. ֲּאַנְחנו ֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ְוהוא ּבְ ּ ּהוא ִאְקֵרי ַמאן ְדָסִתים . ּ ִכיַחּ ּהוא , ְוָלא ׁשְ

ַּמאן ְדָלא ִאְזָדָמן ְלֵעיָנא ָמא. ּ ׁשְ ּהוא ַמאן ְדָלא ִאְקֵרי ּבִ   )י''א ה''ה(. ּ
ִליל ' א ִליל א' ו. ' ו)'הוא(ּכָ ִליל ה' ּכָ ף ''אל. ָאִזיל ְלָאֶלף'  א)י''א ה''ס(. ו''ְוָלא ּכָ

ל ְסִתיִמי, ד''ד ָאִזיל ליו''יו, ד''ָאִזיל ליו יה ו, ןְּדָסִתים ִמּכָ ָרן ּבֵ ַחּבְ ְּדָלא ִמּתְ ַווי . ד''ּ
ד ָלא ָנִהיר י   .ד''בו' ּכַ

ָלק י ד ִאְסּתַ חֹוֵבי ָעְלָמא''ִמן ו' ּּכַ ַכח, ד ּבְ ּתְ ֶּעְרָייָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ִתיב , ּ ַּעל ָדא ּכְ
ּ ֶעְרַות ָאִביך לא ְתַגֵלה)ויקרא יח( ִליק יֹו. ָ ִת, א''ד ִמן ֵה''ְוַכד ִאְסּתָ יב ְוֶעְרַות ַּעל ָדא ּכְ

ך ִהיא ֹלא ְתַגֵלה ֶעְרָוָתה ך לא ְתַגֶלה ִאּמְ ִּאּמְ ּ ָּ ך ִהיא ַוַדאי. ָ ִּאּמְ י ִאם )משלי ב(, ָ  ּכִ
יָנה ִתְקָרא ְוגֹו   .'ַלּבִ

ִּפְרָקא ְתִליָתָאה  ר ּ ל ָמה ְדִאְתְטּמַ יִרין ִאְתְמָסרו ְלִדיְקָנא ּכָ ּקוִנין ַיּקִ ָעה ּתִ ׁשְ ּּתִ ּ ּ
ְלָיי ַכחְוָלא ִאְתּגַ ּתְ יָרא ִאׁשְ ְנֵזיה )א דיקנא''ס( וָהא )והוא(. ּא ִעָלָאה ְוַיּקִ  )א יקירא''ס(ּ ּגַ

  .ְקָרא
יקוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא ּּתִ א , ּ ֵמי ִפְתָחא ְדֻאְדִנין ַעד ֵריׁשָ ִּניִמין ַעל ִניִמין ִמּקָ ּ

ְּדפוָמא א ַהאי)תניינא(. ּ ַכח,  ֵמֵריׁשָ ּתְ א ַאֲחָרא ִאׁשְ ֵרין )תליתאה( .ַעד ֵריׁשָ חֹות ּתְ  ִמּתְ
ּנוְקִבין ָאְרָחא ַמְלָייא ְדָלא ִאְתַחְזָייא יָסא וֵמַהאי )רביעאה(. ּ ּ ַעְלִעין ִאְתַחְפָיין ֵמַהאי ּגִ ּ

יָסא ווְרָדא)חמישאה(. ּגִ פוִחין סוָמִקין ּכְ הו ִאְתַחְזָיין ּתַ ּ ּבְ ּ ּּ ְלָיין )שתיתאה(. ּ ַחד חוָטא ּתַ ּ ּבְ
יִפ ּקִ ווְרָדא ִאְתְפנון)שביעאה(. ּין ַעד ַחדֹויּאוָכִמין ּתַ ְפָוון סוָמִקין ּכְ ּ ׂשִ  ְזִעיִרין )תמינאה(. ּּ
ְגרֹוָנא ין ּבִ ִגיִדין )תשיעאה(. ּוְמַחְפָיין ְקָדָלא, ַנְחּתִ א ''ס( )א נגדין''ס(ּ ַרְבְרִבין וְזִעיִרין ּכְ

ּקוָלא)נחתין ׁשִ ר ְוַתּקִ. ּ ּבְ יּבָ ַכח ּגִ ּתְ ִאֵלין ִאׁשְ ַכחּּבְ ּתְ   .ּיף ַמאן ְדִאׁשְ
ִתיב  ַצר ָקָראִתי ָיה)תהלים קיח(ּכְ ל ּגֹוִים ְסָבבוִני. ּ ִמן ַהּמֵ ָעה ָאַמר ָדִוד ַעד ּכָ ׁשְ ּּתִ ּ ,

ָנא ֲעלֹוי ה . ְּלַאְסֲחָרא וְלַאּגָ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהו ְוֵעץ עֹוׂשֶ א ֵעׂשֶ ַּוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ּ
ר ַזְרעֹו בֹו ִלים)ב''ט ע''נשא קל(. ּ ְלִמיֵנהוְּפִרי ֲאׁשֶ ָמא ׁשְ ָעה ִאֵלין ִאְתֲעָקרו ִמּשְׁ ׁשְ ּ ּתִ ּ ,

ִלים ָמא ׁשְ ׁשְ ילו ְלָבַתר ּבִ ּתִ יב ַוִיַטע ְיָי, ְּוַאׁשְ ִּדְכּתִ ְתֵליָסר . ֱאלִהים' ּּ ּקוִנין ְדִדיְקָנא ּבִ ּּתִ ּ
ָחן ִאיִהי ּכְ ּתַ ְּדִהיא ִעָלָאה, ִאׁשְ ָאה. ּ ּתָ ָע, ּתַ ִתׁשְ ִליפו ''כ. ּה ִאְתָחזוןּבְ ּב ַאְתָוון ִאְתּגְ

ֵניהֹון  גוֹוַ   .)א בגינהון''ס(ּבְ
ִים)ב''ז ע''שייך לדף קע( ְרּצו ַהּמַ ּ ָדָבר ַאֵחר ִיׁשְ ְרּגום ְיַרֲחׁשון, ּ ּּתַ לֹוַמר. ּ ין , ּכְ ד ְמַרֲחׁשִ ּכַ

לֹוָתא ֵמי ּצְ ְפָווֵתיה ִפְתּגָ ׂשִ ּּבְ ָזּכוָתא, ּ ּוִבְנִקיות ַדְעּתָ, ּּבְ ּ א ַחָיָתא, אּ ּוְבַמָיא ֲהָוה ָרִחיׁש ַנְפׁשָ ּ .
לֹוֵתיה ְלָמאֵריה ר ָנׁש ְלַסְדָרא ּצְ ֵעי ּבַ ְּוַכד ּבָ ּ א , ּ ּתָ ווָנא ִמּתַ ַהאי ּגַ ן ּבְ ְפָווֵתיה ְמַרֲחׁשָ ְּוׂשִ

ְּלַסְלָקא ְיָקָרא ְדָמאֵריה, ְּלֵעיָלא ּ ְקיו ַדֲעִמיקו ְדֵביָרא, ּ ְּלֲאָתר ְדׁשַ ּ ּ ּ ְלָבַתר . ִפיקָנִגיד ְוָנ, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

א ָכא ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ְקָיא ְדַנֲחָלא, ָּיְנִגיד ְלַאְמׁשָ ֵּמַההוא ׁשַ א, ּ א וַדְרּגָ ַעד , ְּלָכל ַדְרּגָ
א ָכא ְנָדָבה ְלֹכָלא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְתָרָאה ְלַאְמׁשָ א ּבַ ַּדְרּגָ ּ ָרא . ּ ָרא ִקׁשְ ֵעי ְלַקּשְׁ ְלָבַתר ּבָ

ֹכָלא ָרא ְדַכָוָנ, ּּבְ ִּקׁשְ ַאלֹוִהיּ ל ִמׁשְ דון ּכָ ּה ִדְמֵהיְמנוָתא וַיְעּבְ ּ ּבוָרא, ּ א ְדּצִ ֶאְלּתָ ין ׁשְ ּּבֵ ין , ּ ּבֵ
א ְדָיִחיָדא ֶאְלּתָ   .ּׁשְ

אֵריה ֲאָלא ִמּמָ א ְדִאית ְלַבר ָנׁש ְלּשַׁ ֶאְלּתָ ּוׁשְ ּ ָווֵני' ֵּהן ְמסוָדרֹות בט, ּ ַאְלָפא , ּגְ ִאית ּבְ
יָתא ר ְמִכיל, ּבֵ ַאְדּכָ ִריך הואְּוִאית ּבְ א ּבְ ֹּוִהי ְדקוְדׁשָ ּ ַּרחום ְוַחּנון וגֹו, ְּ ָמָהן ַיִקיָרן . 'ּ ׁשְ ִאית ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ גֹון ֶאְהֶיה, ְּ ָבאֹות' ְיָי, ֱאלִהים, ֵאל, יהו, ָּיה, ּכְ ַדי, ּצְ ִאית . ֲאֹדָני, ּׁשַ
ר ְסִפיָרא ֶעׂשֶ גֹון, ּבְ ח, הֹוד, ְיסֹוד, ַּמְלכות: ּכְ בוָרה, ִתְפֶאֶרת, ְנּצַ יָנה, ֶחֶסד, ּּגְ , ָחְכָמה, ּבִ

ֶתר ִדיַקָייא. ּכֶ ר ּצַ ַאְדּכָ ִּאית ּבְ ָלִכים, ּ ִביִאים ְוַהּמְ גֹון ָהָאבֹות ְוַהּנְ יֵרי . ּכְ ׁשִ ִאית ּבְ
י ְחּתֵ ּבַ ּוְבתוׁשְ ית, ּ ָלה ֲאִמיּתִ הֹון ַקּבָ ּק. ְּדִאית ּבְ ן ּתִ הֹון ַמאן ְדָיַדע ְלַתּקֵ ְּוֵעיָלא ִמּנְ ּוִנין ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ְּלָמאֵריה א ְלֵעיָלא. ּכְ ּתָ יִדיָעה ַסְלָקא ִמּתַ ּוִאית ּבִ יך , ּ ְְוִאית ַמאן ְדָיַדע ְלַהְמׁשִ ּ
א ְפָעא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָווִני ִאֵלין' ּוְבָכל ט. ּׁשִ דֹוָלה, ּּגְ ָוָנה ּגְ ִריָכא ּכַ ְּוִאי ָלא ָעֵליה ְקָרא , ּצְ

יב ּבֹוַזי ִיָקלוּ ו)שמואל א ב(, ִּדְכּתִ ָמָהן ְיהֹוָ, ּוְבַכָווַנת ָאֵמן. ּ ֵרין ׁשְ ִליל ּתְ ְּדהוא ּכָ . י''ה ֲאֹדָנ''ּ
ִניז טוֵביה וִבְרכֹוִהי ְּוָהֶאָחד ּגָ ּ ְקָרא ֵהיָכל, ּ ר ַהּנִ אֹוּצָ ָפסוק , ּבְ ְּוהוא ָרמוז ּבַ ּ '  וה)חבקוק ב(ּּ

ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו וְלָדא ָרְמזו ַרּב ּּבְ ּ ּּ ֵביתֹו, ֹּוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּ ל טוב ָהָאָדם ּבְ , ּּכָ
ֱאַמר  ּנֶ יִתי ֶנֱאָמן הוא)במדבר יב(ׁשֶ י, ּ ְבָכל ּבֵ ְרְגִמיָנן ְבָכל ְדִעּמִ ּוְמּתַ ּוִאי ְמַכוון ְבָכל ַחד . ּ
ְדָקא ֵיאֹות' ְוַחד מט ָווִני ּכְ ָמא ְדָמאֵר, ּגְ ר ָנׁש ְדאֹוִקיר ִלׁשְ ָּדא הוא ּבַ ּ ּ אּ ָמא ַקִדיׁשָ ּיה ִלׁשְ ּ ,

ד ובֹוַזי ֵיָקלו ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ִתיב ּכִ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּּ ד ּבְ ל , ֲּאַכּבֵ ד ּכָ ְּלַקִיים וְלֶמְעּבַ ּ
ְרכֹוי ֵמי ַאְרָעא. ּצָ ל ַעּמָ ְּוְיֶחזון ּכָ ָמא ְדה, ּ יה, ִּאְתְקֵרי ָעֵליה' ֲּאֵרי ׁשְ ִּויַדֲחלון ִמּנִ ָמא ּוְבָעְל. ּ
ת ֲחִסיִדים, ְּדָאֵתי ְמִחיּצַ י ְלֵמיָקם ּבִ ל ּצֹוְרֵכיה, ִיְזּכֵ ַּאף ַעל ִפי ְדָלא ָקֵרי ּכָ ּ יָון ְדָזָכה , ּ ּּכֵ

ָחא ְיִדיַעת ָמאֵריה ּגְ ְדָקא ֵיאֹות, ְּלַאׁשְ יה ּכַ ַּמאי ובֹוַזי ֵיָקלו. ְּוִאיְכָוון ּבֵ ָּדא הוא ַמאן . ּּ ּ
ָמא  אְּדָלא ָיַדע ְלַאֲחָדא ׁשְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּקִדיׁשָ ּוְלַקּשְׁ ּ ָכא , ּ ָרא ְלֲאָתר וְלַאְמׁשָ ִּקׁשְ

ְטִריך ְְדִאּצְ ֵרי, ּ ָמא ְדָמאֵריה ָטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ּוְלאֹוִקיר ׁשְ ּ ּ ּ ָוון . ּ ן ַמאן ְדָלא ִאְתּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ
ָאֵמן ְפָווֵתיה ּבִ, ְּוַעל ָדא. ּבְ ׂשִ ל ַמאן ְדַמְרִחיׁש ּבְ ּּכָ אּ ְּנִקיוָתא ְדִלּבָ י, ּ ַמָיא ִדְמַנּקֵ ּּבְ ַמאי , ּ

ֲהֵדיה ִתיב ּבַ ה ָאָדם, ּּכְ לֹוַמר, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ֶלם , ּכְ ִביל ָאָדם ְדָיַדע ְלַאֲחָדא ּצֶ ׁשְ ּּבִ
ְדָקא ֵיאֹות ּוְדמות ּכְ ת ַהָים, ּ ּויְרדו ִבְדּגַ   )עד כאן דבר אחר(. ּ

ר ָנׁש )דחזי בחלמיה דיקנאא על האי מאן ''ס(, ַעל ַהאי ּ ֶחְלָמא ְדָאִחיד ִדיְקָנא ְדּבַ ּ ּ
יֵדיה ִּעָלָאה ּבִ ָמאֵריה)א או דאושיט ידיה ליה אנדע דשלים במאריה''נ(, ּ ִלים ּבְ ְנִאין . ּ ׁשְ ׂשַ

חֹותֹוי ִיְכְנעון ן ִדיְקָנא ִעָלָאה ִדְנִהיָרא . ּּתְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָאה)א לתתאה''ס(ּּ ַתּתָ ְּדִעָל,  ּבְ ָאה ַרב ּ
ְזֵעיָרא ֶחֶס, ֶּחֶסד ִאְקֵריה ד ִאְצְטִריך ְנִהירו ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד, ד ְסָתם''ּבִ ּּכַ א ''ס(. ְ

בידיה הא מתרחיץ דהא בשלם עם מאריה ושנאוי יכנעון תחותוי ודין הוא בדיל דחזא בחלמיה כל 
אה רב בחסד אקרי שכן אם זכה לאודעא מה היא דיקנא עלאה דהוא נהיר לתתאה ארים על

  )בזעירא חסד סתם



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

  א''ח ע''דף קע
ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ִתיב ַויֹאֶמר ֱאלִהים ִיׁשְ ּּכְ לֹוַמר, ּּ ה '' י)ה''י י''א ח''נ(, ּכְ

ָדא ט ְנִהירו ְדָדא ּבְ ִּאְתָפׁשַ ּ ִזְמָנא ֲחָדא, ּ ּּכָֹלא ִאְתַרֲחׁשון ּבְ ן, ּ יׁשָ ִג. ַמִים ָטָבאן ַמִים ּבִ ין ּבְ
ְרצו ְּדָאַמר ִיׁשְ ָדא, ּ ָללו ָדא ּבְ ִּאְתּכְ ַּחָיה ִעָלָאה. ּ ָאה, ּ ּתָ . ָטָבא) א''ח ע''דף קע(ַּחָיה . ַּחָיה ּתַ

א יׁשָ   .ַּחָיה ּבִ
ה ָאָדם ִתיב. ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ ְּלַאָפָקא ָאָדם , ֶּאָלא ָאָדם ְסָתם, ָהָאָדם ָלא ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ִליםְּדִאְתָעִביד ּבִ. ּ ָמא ׁשְ ִלים ָדא. ׁשְ ּתְ ד ִאׁשְ ִלים ָדא, ּּכַ ּתְ ִלים ְדַכר . ִּאׁשְ ּתְ ִּאׁשְ
ְלָמא ּכָֹלא א ְלַאׁשְ ְּונוְקּבָ ּד ִסְטָרא ִדְדַכר''ְידֹוָ. ּ א. ּ ֱּאלִהים ִסְטָרא ְדנוְקּבָ ט . ּ ִּאְתָפׁשַ

ְּדכוָרא א, ּ ִאּמָ ִתּקונֹוי ּכְ ן ּבְ ּקַ פוֵמיה ְדָאָמה, ְּוִאְתּתְ ּּבְ ּ ָטלו. ּ ַּמְלִכין ְדִאְתּבְ ָּהָכא ִאְתָקָיימו, ּ ּ.  
א)ב''ב ע''קמ(ִּדיִנין  ִריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ ּ ִדְדכוָרא ּתַ סֹוָפא ַנְייִחין, ּ ִאיְפָכא. ּבְ א ּבְ ְּדנוְקּבָ ּ ּ .

ִקיִעין''ְוי ִעְטפֹוי ׁשְ ּה קוְנִטיִרין ְדִקיטוָרא ּבְ ּ ַכח' י. ּ ּתְ ַגָווָהא ִאׁשְ ָּסמו ִאי ִאְתּבְ. ְזֵעיָרא ּבְ
יָקא, ִּדיִנין ָעא ַעּתִ א. ּבָ ַגָווה, ָּאָתא ִחְוָיא ַעל נוְקּבָ ַקן ּבְ ְּוִקיָנא ְדזוֲהָמא ִאְתּתָ ּ ד , ּ ְלֶמְעּבַ

א יׁשָ ֶלד ֶאת ַקִין. ָמדֹוָרא ּבִ ַהר וּתֵ יב ַוּתַ ין ְוִעְלעוִלין . ִּדְכּתִ יׁשִ א ְדָמדֹוָרא ְדרוִחין ּבִ ִּקיּנָ ּ ּ ּ ּ
  .ְּוַקְטפוִרין
ַהאי ָאָדםַאְתִקי יה ּבְ ִרים, ּן ּבֵ ּתָ ְכַלל וְפַרט, ּכְ ְפַרט וְכָלל, ּּבִ ָללו ּבִ ִּאְתּכְ ׁשֹוִקין , ּ
ָמאָלא, ּוְדרֹוִעין א יה. ְּיִמיָנא וׂשְ ן ְדַכר ְונוְקּבָ ּקַ ִסְטרֹוי ִאְתּתַ ָּדא ִאְתְפַלג ּבְ ּ . ְּדַכר' י. ו''ּּ

א' ה ָרָאם ' ו. ּנוְקּבָ ִתיב ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ָמם ָאָדםּּכְ ּוְיָבֶרך אֹוָתם וִיְקָרא ׁשְ ִּדיוְקָנא . ְ ּּ
ְרְסָיא ּוַפְרצוָפא ְדָאָדם ָיִתיב ַעל ּכֻ ּ ּ ַמְרֵאה )יחזקאל א(ּוְכִתיב , ּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ וַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ

  .ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה

יָקא. ִּפְרָקא ְרִביָעָאה ְּזֵעיָרא ְדַאְנִפי. ָטִמיר וָסִתים, ַעּתִ ְלָייא וָלא , ןּ ִאְתּגַ
ְלָייא ְלָייא. ִאְתּגַ ִתיב, ְּדִאְתּגַ ַאְתָוון ּכְ ְסָייא. ּבְ ַאְתָוון, ְּדְאְתּכַ ָבן , ָסִתים ּבְ ְּדָלא ִמְתַייּשְׁ
ַאְתרֹוי ִאין, ּבְ יה ִעָלִאין ְוַתּתָ בו ּבֵ ִגין ְדִאיהו ָלא ִאְתְייׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוגֹוַּויֹאֶמר ֱאלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש  ַּחָיה ְלִמיָנה ּבְ יב', ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ,
יַע ְיָי)תהלים לו( ָחא. 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּכְ ּתַ ְכָלָלא ְדַאֲחָרא ִמׁשְ ְכָלָלא . ַּחד ּבִ ֵהָמה ּבִ ּבְ

ן ַלְיָי)ויקרא א(, ְּדָאָדם ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵהָמה'  ָאָדם ּכִ ַלל ִמּשׁ, ִמן ַהּבְ ּום ְדִאְתּכְ ּ
ְכָלָלא ְדָאָדם   .ּּבִ

  ב''ח ע''דף קע
א  ד ָנַחת ָאָדם ִדְלַתּתָ ִדיוְקָנא ִעָלָאה) ב''ח ע''דף קע(ּּכַ ּּבְ ּ ֵרין , ּ ָכחו ּתְ ּתְ ח ''תזריע מ(ִּאׁשְ

ִרין ִסְטִרין)ב''ע ִליל ָאָדם, ּ רוִחין ִמּתְ ָמאָלא ּכָ ִּדיִמיָנא וׂשְ ְמָתא ַקִד, ִּדיִמיָנא. ּ אִּנׁשְ . יׁשָ
ָמאָלא ֶנֶפׁש ַחָיה ִּדׂשְ ָמאָלא. ּ ט ׂשְ ָלא ּגוָפא, ָּחב ָאָדם ִאְתָפׁשָ טו ִאיּנון ּבְ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

ָדא ִקין ָדא ּבְ ד ִמְתַדּבְ ּּכַ ַהאי ַחָיה ְדאֹוִליַדת , ּ ִּאְתַייְלָדן ּכְ ּ ִקְטָרא )רוחין(ּ יִאין ּבְ  ַסּגִ
ְלָייןב ַאְת''כ, ב ַאְתָוון ְסִתיִמין''כ. ֲחָדא ְלָייא' י, ָסִתים' י, ָּוון ִאְתּגַ , ָסִתים ְוַגְלָייא. ּגַ

ַמְתְקָלא ְדַטְפִסין ָקלו, ּּבְ א ו' י. ַּאּתְ יה ְדַכר ְונוְקּבָ ָּנְפִקין ִמּנֵ ּ ַהאי ֲאָתר, ד''ּ , ְּדַכר' ו, ּבְ
א' ד ִגין ָדא. ּנוְקּבָ ֵרין''ד, ּּבְ א''ד. ּו ּתְ ּו ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ֵרי''ד. ּ ֵרין י. ן ַקְפִליןּו ּתְ ' ּתְ

ְלחֹודֹוי ְדַכר א' ה. ּּבִ ַקְדִמיָתא' ד' ה. ּנוְקּבָ ו)ב''פ ע''ק(, ֲהַות ּבְ ַרת ּבְ ּ וִמְדִאְתַעּבְ ַגָוה' ּ ּּבְ ּ ,
   )אולידת(

ָלָלא '' ִאְתָחֵזי יֹו)ו''ה הרי יה''ו וביה אית ה''אית ד' הרי כי בה(', ַּאִפיַקת ו ֶחְזֵויה ּכְ ּד ּבְ
א''ַּאִפיַקת יֹוִּמְד. ו''דיה ּד ְדהוא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ַבת ְלָבַתר, ּ . ּוְמַכְסָייא ְלִאָמא, ִאְתַייּשְׁ

נֹות ָהָאָדם)בראשית ו( ִני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ּ ַוִיְראו ּבְ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ַנִים )יהושע ב(, ּ  ׁשְ
ִלים ֶחֶרׁש ֵלאֹמר ים ְמַרּגְ נֹות ָהָאָדם, ֲאָנׁשִ יבִּדְכ. ַמאי ּבְ ֹבאָנה )מלכים א ג(, ּתִ  ָאז ּתָ

ֶלך ים זֹונֹות ֶאל ַהּמֶ ִים ָנׁשִ ּתַ ִתיב. ְׁשְ ִגיֵניהֹון ּכְ ִקְרּבֹו , ּבְ י ָחְכַמת ֱאלִהים ּבְ י ְראו ּכִ ּּכִ
ַקְדִמיָתא. 'ְוגֹו ֹבאָנה ְוָלא ּבְ ִקיְסְטָרא ְדִקיטוֵרי ְדִפיָגאן. ָאז ּתָ ּּבְ ּ ָקן ֲהוֹו , ּ ֵרין ִמְתַחּבְ ּתְ
א ָנְחתו ַיְרּתו ַעְפָרא, ָּלאְלֵעי ְּלַתּתָ הו, ּ דו חוָלָקא ָטָבא ְדֲהָוה ּבְ ִּאּבֵ ּ ּ ָּעָטָרא ְדבוְמָלא . ּ

קוְסָטא ְדִעְנָבא)'א דחמלא''ס( ּ ְוִאְתַעָטר ּבְ ּ ְצַעק ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יד(. ּ ה ַמה ּתִ ֶאל ֹמׁשֶ
ָרֵאל . ֵּאָלי ַדְייָקא. ֵאָלי ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ עוַּדּבֵ ְּוִיּסָ עו ַדְייָקא. ּ ְּוִיּסָ ּ ֵלי. ּ ַמָזָלא ֲהָוה ּתָ , ּּבְ

ְּדָבָעא ְלאֹוִקיר ִדְקֵניה ּ ל )שמות טו(. ּ ַמְרּתָ ּכָ ה ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ּ ְוַהָיׁשָ
אן יו ַעד ּכָ י ֲאִני ְיָי. ֻחּקָ   .ְּלַהאי ַדוָקא, ָֹרְפֶאיך' ּכִ

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

 ] בשנה161יום [וד ליום יג אדר סדר הלימ
ָאה ִנים )ישעיה א(. ִּפְרָקא ֲחִמיׁשָ ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ  הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ַעם ּכֶ

ין יֹו. 'ְוגֹו ְבָעה ַדְרּגִ ו ''ו ד''ּה ַאִפיק ו''ה, י''ה הו''ה' ּו ַאִפיק ד''י ו''ה ה''ה ו''ד ה''ּׁשִ
יר ָאָדם ְדַכר ְונוְק ְּלַבר ַאְסּתִ א ְדִאיּנון דּ ּּבָ ִחיִתים''ּ ִנים ַמׁשְ יב ּבָ   .ּו ִדְכּתִ

ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ ית ַמֲאָמר. ּבְ ֵראׁשִ ָרא ֲחִצי ַמֲאָמר. ּבְ ֵעֶדן . ָסִתים ְוַגְלָיא. ָּאב וֵבן. ּבָ
ִּעָלָאה ְדָסִתים ְוָגִניז ָאה. ּ ּתָ ְלָיא ְיהֹוָ)א למטלנוי''ס(ָנִפיק ִלְמָטְלְטֵלי , ֵעֶדן ּתַ . ָּיה. ה ְוִאְתּגַ

ָתפו. ֲאֹדָני ֶאְהֶיה. ֵאת. ֱאֹלִהים ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ָמאָלא ּכַ ְּיִמיָנא וׂשְ ַמִים, ּ יב, וֵאת. ַהּשָׁ , ִּדְכּתִ
ָתפו)דבה הימים א כט( ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ַצח ִאיּנון ּכַ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ּ ְוַהּתִ יב, ָהָאֶרץ. ּ  )תהלים ח(, ִּדְכּתִ

ָכל ָהָא ְמך ּבְ ָָמה ַאִדיר ׁשִ בֹודֹו)ישעיה ו(. ֶרץּ   . ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
ים ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִים ְלַהְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמַ ְּיִהי ָרִקיַע ּבְ ּ יָקא ִלְזֵעיָרא, ְ , ַעּתִ

ׁש פוָמא ְמַמֵלל ַרְבְרָבן. ְּוִאְתְדַבק, ִּאְתְפַרׁש ָּלא ִאְתְפַרׁש ַמּמָ ּ ּ יק ְוִאְתַעָטר ּבְ. ּ ִכְתִרין ַּאְנּתִ
ה ִזיִנין ַמִים, ְזִעיִרין ֲחִמּשָׁ ּ הוא )ירמיה י(. ּ ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִיים)במדבר יט(ּוְכִתיב , ּבַ

ְֱאֹלִהים ַחִיים וֶמֶלך עֹוָלם ּ ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ְיָי)תהלים קטז(. ּ ַאְרצֹות ַהַחִיים' ּ שמואל א (. ּּבְ

ן. ' ְוגֹוּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרוָרה)כה תֹוך ַהּגָ ְְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ י ''אהי, א''ד ה''יו, ה''י. ּ
ִים ין ַמִים ָלּמָ ֵליִמין. ּבֵ ִליִמין, ַמִים ׁשְ ּוַמִים ְדָלא ׁשְ ִליִמין. ּ ַּרֲחִמין ְדָלא , ַרֲחִמין ׁשְ

ֵליִמין ם ה' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשיתו(. ׁשְ ּגַ ׁשַ רָּלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ַּויֹאֶמר . ּוא ָבׂשָ
ְזֵעיָרא', ְיָי ָבא ּבִ ד ִאְתַייׁשְ אן . ּכַ יָקא . ּ ָדָבר)לומר( )א דכד אמר בשם אמרו''נ(ִמּכָ ְּדַעּתִ

ָּסִתים ָקָאַמר ָלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ִדְלֵעיָלא ּ ֵרין , ּ ָבא ִמּתְ ום ִדְבַההוא רוָחא ְדִאְתָנׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ
ָקא ּנוְקִבין ְדַפְרַדׂשְ ּ ֵאי, ּ יך ְלַתּתָ   .ְָמׁשִ

ִתיב  ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָנה)ימי עולם(ּ ִרים ׁשָ ִלים''יֹו. ּ ְוָהיו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ ִלים ְוָלא ׁשְ . ד ׁשְ
ְלחֹודֹוי ֵמָאה' י ֵרין ִזְמִנין. ּבִ ֵרין ַאְתָוון ּתְ ָנה, ּתְ ִרים ׁשָ ד ' י. ֵמָאה ְוֶעׂשְ ְלחֹודֹוי ּכַ דף (ּבִ

ְזֵעיָרא ִאְתּגַ)א''ט ע''קע ִנין, ְלָיא ּבִ ר ַאְלִפין ׁשְ ֶעׂשֶ ך ּבְ ִתיב. ְִאְתְמׁשָ אן ּכְ תהלים (, ִמּכָ

ֶפָכה)קלט ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִפיִלים ָהיו ָבָאֶרץ)בראשית ו(. ּ ַוּתָ ם ִיָפֵרד , ּ ַהּנְ יב וִמּשָׁ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ ּ
ים ָעה ָראׁשִ א. ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ְנּתָ ֵּמֲאָתר ְדִאְתְפַרׁש ּגִ ִפיִלים, ּ ם , ִאְקֵרי ַהּנְ יב וִמּשָׁ ִּדְכּתִ ּ

ָיִמים ָהֵהם. ִּיָפֵרד ָּהיו ָבָאֶרץ ּבַ ַע. ְוָלא ְלָבַתר ִזְמָנא, ּ ּוְבֵני ָהֱאֹלִהים , ַּעד ְדָאָתא ְיהֹוׁשֻ
  .ִּאְסָטָמרו

ָלָלא לֹמה וְבנֹות ָהָאָדם ִאְתּכְ ַּעד ְדָאָתא ׁשְ . ּוגֹות ְוַתֲענ)קהלת ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ֲעֻנֹגת ָקאֵרי  ֵני ָהָאָדם )תענוגים לא קארי(ּתַ ּ ְדִאְתְרִמיו ֵמַהאי רוִחין )א דאתרמיזו''נ( ּבְ ּ ּ

ָחְכָמה ִעָלָאה, ַאֲחָרִנין ָללו ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ ּ יב. ּ ֹלֹמה'  ַוְיָי)מלכים א ה(, ִּדְכּתִ . ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ל )מלכים א ה(ּוְכִתיב  ם ִמּכָ ָאָדם. ָהָאָדםּ ַוֶיְחּכַ ָללו ּבְ ום ְדָהֵני ָלא ִאְתּכָ ִּמּשׁ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

ם. ִּעָלָאה' ה, ָנַתן ָחְכָמה' ַוְיָי א, ַּוֶיְחּכַ ם ְלַתּתָ ְּדִמיָנה ִאְתַחּכָ ר . ּ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵהּמָ
ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא, ֵמעֹוָלם ם. ּ י ַהּשֵׁ ָמא, ַאְנׁשֵ ׁשְ ָמא. ְּדִאְתָנֲהָגן ּבִ ָמ. ַמאי ׁשְ אׁשְ , ּא ַקִדיׁשָ

א ין ְלַתּתָ יה ְדָלא ַקִדיׁשִ ְּדִאְתָנֲהָגן ּבֵ ּ ּ ָמא, ּ ׁשְ ם ְסָתם. ְּוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאָלא ּבִ י ַהּשֵׁ , ַאְנׁשֵ
י הוי ים ְסִתיָמא. ה''ְוָלא ַאְנׁשֵ ִריעוָתא, ָלאו ִמְסּתִ ֶּאָלא ּגְ ם , ּ י ַהּשֵׁ ִריעוָתא ַאְנׁשֵ ְּוָלא ּגְ

ָלָלא ְדָאָדם, ְסָתם ִתיב , ּ ַנְפקוִּמּכְ ל ָיִלין)תהלים מט(ּכְ יָקר ּבַ יָקר,  ָאָדם ּבִ , ָאָדם ּבִ
א ָיִקרו ְדַמְלּכָ ּּבְ ל ָיִלין, ּ ָלא רוָחא, ּבַ   .ּּבְ

י ְקָרָבא ֵליַסר ַמְלּכֵ ְבָעה, ּתְ ׁשִ ְבָעה. ּבְ ַאְרָעא. ׁשִ ין ּבְ . ִּאְתֲחִזיאו ָנְצֵחי ְקָרָבא, ַמְלּכִ
ַדְר ָעה ְדַסְלִקין ּבְ ׁשְ ּּתִ יןּ ְרעוְתהֹון, ּגִ ְּדַרֲהִטין ּבִ יֵדיהֹון, ּ ין . ְּוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ ה ַמְלּכִ ֲחִמּשָׁ

ְבִהילו ע ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם, ַּקְייִמין ּבִ י ַאְרּבַ   .ְלַקּמֵ
ע ין ָנְפִקין ְלַקְדמות ַאְרּבַ ע ַמְלּכִ ה, ַּאְרּבַ ָלא ְצִריָרן ּבְ ִאְתּכְ ֲעָנִבין ּבְ ְלָיין ּכַ הֹון ּתַ ּו ּבְ

ְבָעה ְרִהיִטין ְייהו. ׁשִ דוְכּתַ ָּסֲהִדין ָסֲהדוָתא ְוָלא ַקְייִמין ּבְ ּ גֹו. ּ . ִּאיָלָנא ְדִמְבָסם ָיִתיב ּבְ
ֲעָנפֹוי ֲאִחיָדן וְמַקְנָנן ִצפִֹרין ּּבַ ְתֵרי . ּ ַההוא ִאיָלָנא ּבִ ִליָטא ּבְ ְטֵלל ֵחיָוָתא ִדׁשְ חֹותֹוי ּתַ ּּתְ ּ

ין ִביׁשִ ְב, ּכְ ׁשִ ע ֵחיָוון, ָּעה ַסְמִכין ָסֲחָרֵניהְְלֵמַהך ּבְ ַאְרּבַ ע ִסְטִרין, ּבְ ַאְרּבַ ִלין ּבְ ְלּגְ   .ִמְתּגַ
ּע ִדלוִגין''ִּחְוָיא ְדָרִהיט בש ָּדִליג ַעל טוִרין, ּּ ְבָעָתא, ּ יב, ְּמַקֵפץ ַעל ּגִ שיר (, ִּדְכּתִ

ָבעֹות)השירים ב ּ ְמַדֵלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵפץ ַעל ַהּגְ ּפוֵמיהְּזָנֵביה ּבְ. ּ נֹוי, ּ ׁשִ ְתֵרין , ּבְ ָנִקיב ּבִ
יִסין יְסְטָרא ִאְתָעִביד ִלְתַלת רוִחין. ּגִ ד ָנִטיל ּגִ   .ּּכַ

ִתיב ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְּכְ ְ ּ ַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו)משלי כב(ּוְכִתיב . ּ ּ ֲחנֹוך ַלּנַ ּ ְ .
ַער ַהָידוַע ַּלּנַ ם ֶזה, ְּוֵאיֶנּנו. 'ְוָלא ֶאת ְיָי, ֶאת ָהֱאֹלִהים. ּ ׁשֵ י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים , ּבְ ּכִ

מֹו ׁשְ י ִדיִנין. ְלִהָקֵרא ּבִ ּתֵ ַלת ּבָ ע ִאיּנון, ּּתְ י ִדיִנין ִדְלֵעיָלא. ַּאְרּבַ ּתֵ ע ּבָ ַּאְרּבַ ּ ע . ּ ַאְרּבַ
א יב. ְלַתּתָ ׁשְ)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ ּמִ ָדה ּבַ ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ּ ֹלא ַתֲעׂשו ָעֶול ּבַ ׂשוָרהּּ ָּקל וַבּמְ ִּדיָנא . ּ
ָיא ָיא. ַקׁשְ ִּדיָנא ְדָלא ַקׁשְ ּקוָלא, ּ ׁשִ ִּדיָנא ּבְ ּקוָלא, ּ ׁשִ ִּדיָנא ְדָלא ּבְ ּ  )דינא(. ִּדיָנא ַרְפָיא. ּ

ְּדֲאִפילו ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי ּּ.  
י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ם ַהְיי. ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב. ַּוְיִהי ּכִ ּגַ ׁשַ יב ּבְ ּנו ִדְכּתִ ּ

ָּהָאָדם ִדְלֵעיָלא', ְוגֹו ּוְכִתיב ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ּ י ָקַרן עֹור )שמות לה(. ּ ה ָלא ָיַדע ּכִ ּ וֹמׁשֶ
יב, ָּפָניו ַּהְיינו ִדְכּתִ ְתנֹות עֹור)בראשית ג(, ּ יב, ָקַרן.  ּכָ ח )שמואל א טז(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיּקַ

מוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהּשֶׁ ֶקֶרן. ֶמןּׁשְ יָחא ֶאָלא ּבְ רום ַקְרִננו)תהלים פט(, ֵּלית ְמׁשִ ְמך ּתָ ּ וְבׁשִ ּ ָּ .
ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד)תהלים קלב( א.  ׁשָ יָרָאה ְדַמְלּכָ ַּהְיינו ֲעׂשִ ְּוַאְתָיא ִמן יֹוְבָלא ְדִהיא . ּ

יב, ִאיָמא ֶקֶרן ַהיֹוֵבל)יהושע ו(, ִּדְכּתִ ְמׁשֹוך ּבְ ּ ְוָהָיה ּבִ יָרָאה .ְ יֹוְבָלא ִאְתַעָטר ֲעׂשִ ּ ֶקֶרן ּבְ
א ִאיּמָ ְּדָנִטיל ֶקֶרן ְורוַח ְלָאָתָבא רוֵחיה ֵליה, ֶקֶרן. ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  ב''ט ע''דף קע



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

ְּוַהאי ֶקֶרן ְדיֹוְבָלא הוא יָבא ְדרוָחא ְלֹכָלא' וה. 'ְויֹוֵבל ה. ּ ְּנׁשִ ּ ְייִבין . ּ ְּוֹכָלא ּתַ
יב, ְּלַאְתַרְייהו ד ִאְתָחֵזי ה, ֱאֹלִהים' ּ ֲאָהה ְיָי)ה אירמי(, ִּדְכּתִ ֱאלִהים ' ְיָי', לה' ּכַ

ם ָמֵלא וְכִתיב  ִּאְתְקֵרי ׁשֵ ב ְיָי)ישעיה ב(ּ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ ' לה' א כד אתחזר ה''ס(. ּּ

ה לא אתקיים עלמא וכלא אתחרב ''פורענותא אתי לעלמא ואי לאו בשביל אדם יהו' ואסתלק י
א)'דא כתיב ונשגב וגוועל  ן ָסִתים ְוִאְתַעַטר ְצִניעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ַעל ּכֵ ּ ְּדַהְיינו ִסְפָרא , ּ ּ

ִּדְצִניעוָתא ָאה . ּ ִבילֹוי ְוָאְרחֹוי)א למאן דנפק וידע''נ(ַזּכָ   .ּ ְלַמאן ְדָעאל ְוָנַפק ְוָיַדע ׁשְ

  פרשת תצוה
ַצֵוה  ה ּתְ ת ְוַאּתָ ָּפָרׁשַ ָרֵאל ְוגו)כזשמות () ב''ט ע''דף קע(ּ ֵני ִיׂשְ ַצֵוה ֶאת ּבְ ה ּתְ . 'ּ ְוַאּתָ

ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוגו ְָוַאּתָ י ִחָייא. 'ָ ָנא ָהָכא ִמְבָכל , ָּאַמר ִרּבִ ַמאי ׁשְ
ל ַחְכֵמי ֵלב, ֲאָתר ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְוַאּתָ יב ְוַאּתָ ִָדְכּתִ ַצֵוה ֶא. ּ ה ּתְ ת ְּוַאּתָ

ָרֵאל ִני ִיׂשְ ִמים ֹראׁש ָמר ְדרֹור)שמות ל(. ּבְ ׂשָ ה ַקח ְלך ּבְ ּ ְוַאּתָ ָרָזא ִעָלָאה . ָ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ
א ַבֲהֵדיה, ִּאיהו ִכיְנּתָ   .ְּלַאְכְלָלא ׁשְ

י ִיְצָחק ֲחָדא, ְּנהֹוָרא ִעָלָאה, ָאַמר ִרּבִ ִליל ּכַ ָאה ּכָ ּתָ  )ב''ח ע''קל(ִאְקֵרי , ּוְנהֹוָרא ּתַ
ה ָמה ְדַאּתְ ָאַמר . ְוַאּתָ ָלם)נחמיה ט(ּּכְ ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ְוַאּתָ ִתיב. ּ ְוִהְקַרְבּתָ , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ָרֵאל. ְֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיך ֵני ִיׂשְ ל ַחְכֵמי ֵלב. ְוִצִויָת ֶאת ּבְ ְרּתָ ֶאל ּכָ ִגין ְדַההוא . ְוִדּבַ ּּבְ ּ
ִסיֲהָר א ּבְ ְמׁשָ ְרָיא ׁשִ ֲחָדא, אִזְמָנא ׁשַ ף ּכָֹלא ּכַ ּתַ ּתָ ְרָיא ַעל אוָמנוָתא , ְּוִאׁשְ ְּלׁשַ ּ

י ֶאְלָעָזר. ְּדעֹוָבָדא ר ָנַתן ְיָי)שמות לו(, ֵמָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ה'  ֲאׁשֶ ֵהּמָ ָּחְכָמה וְתבוָנה ּבָ ּ.  
ְמעֹון ָאַמר ֵמָהָכא י ׁשִ ר ִמֵלאִתי, ִרּבִ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאׁשֶ ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ּו רוַח ְּוַאּתָ

ֵעי ֵליה. ָחְכָמה ר ִמֵלאִתים ִמּבָ ֲּאׁשֶ ר ִמֵלאִתיו. ּ ֶּאָלא ֲאׁשֶ א, ּ ִּמֵלאִתיו רוַח , ְּלַההוא ִלּבָ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ָחְכָמה ְּוַעל ָדא ' ּרוַח ָחְכָמה ְוגֹו' ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי)ישעיה יא(ּכְ

ר ִמֵלאִתיו רוַח ָחְכָמה ִּאְצְטִריך ֲאׁשֶ ּ ְלמוָתא ְדֹכָלא, ְ ַאׁשְ ִסיֲהָרא ּבְ א ּבְ ְמׁשָ ְרָיא ׁשִ ְּדׁשַ ּ ּ ּ ,
ים ּכָֹלא ְבָכל ֲאָתר ְּוַעל ָדא ִאְתְרׁשִ י ֶאְלָעָזר. ּ ה, ָאַמר ִרּבִ ה ְוַאּתָ , ִאי ָהִכי ָהֵני ְוַאּתָ

ְקָרֵאי ָבן ּבִ   .ְֵהיַאך ִמְתַייּשְׁ
ָבן ִניְנהו, ָּאַמר ֵליה ְלהו ִמְתַייּשְׁ ּּכֻ ּ ה. ּ ֵרב ֵאֶליךְוַאּתָ ֲהֵדיה: ָ ַהּקְ ּוְלָקְרָבא , ְּלַיֲחָדא ּבַ

ֲהֵדיה ְדָקא ֵיאֹות, ּּבַ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ל ַחְכֵמי ֵלב. ָּרָזא ִדׁשְ ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ִגין : ְוַאּתָ ּבְ
א ד ֲעִביְדּתָ ְּדֻכְלהו ָלא ַאְתָיין ְלֶמְעּבַ ַגַווְייהו, ּּ א ְמַמְלָלא ּבְ ַּעד ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּ ּ ְוָלַחׁש לֹון , ּּ

ְלִחיׁשו א, ּּבִ ָרֵאל. ּוְכֵדין ַעְבֵדי ֲעִביְדּתָ ִני ִיׂשְ ַצֵוה ֶאת ּבְ ה ּתְ א ַפְקָדא : ְּוַאּתָ ּרוַח ֻקְדׁשָ ּ
ִלים, ְּוַאְנִהיר ָעַלְייהו, ָּעַלְייהו ְרעוָתא ׁשְ ד עֹוָבָדא ּבִ ה ַקח ְלך. ְּלֶמְעּבַ ָמה : ְָוַאּתָ ּכְ

ְלהו, ָה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְוַאּתָ)דכתיב(. ְּדאֹוִקיְמָנא ְּוָהִני ּכֻ ָנא, ּ ּכְ עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְּדֹכָלא . ָּהָכא ּבְ ּ
ָרָזא ָדא   .ִּאְתָעִביד ּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ה ְיָי)תהלים כב(ָּפַתח ַרּבִ ה'  ְוַאּתָ ְרָחק ֱאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ַּאל ּתִ ּ .
ה ְיָי ְרָחק. ּּכָֹלא ַחד' ְוַאּתָ ְלָקא ִמיָנןְל: ַאל ּתִ ְּלֶמֱהֵוי ָסִליק ְנהֹוָרא ִעָלָאה , ִּאְסּתַ
ָאה ּתָ ָאה. ִמּתַ ּתָ ַלק ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִמּתַ ד ִאְסּתָ ְּדָהא ּכַ ּ ל ְנהֹוָרא, ּ ך ּכָ ֵדין ִאְתֲחׁשָ ְוָלא , ְּכְ

ָעְלָמא ַלל ּבְ ַכח ּכְ ּתְ   .ִאׁשְ
יֹומֹוי ְדִיְרְמָי א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְתָחַרב ּבֵ ּ ֵני ְלָבַתר. ּהוּ ב ְדִאְתּבְ ָלא , ְּוַאף ַעל ּגַ

ְדָקא ֵיאֹות י ַעל , ְּוַעל ָרָזא ָדא. ַּאְהָדר ְנהֹוָרא ְלַאְתֵריה ּכַ ָמא ְדַההוא ְנִביָאה ְדִאְתַנּבֵ ּׁשְ ּ ּ
ְלקוָתא ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה. ִּיְרְמָיהו, ָּדא ִּאְסּתַ ּ ַלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ְּדִאְסּתָ ּ ְהָדר ְוָלא ַא, ּ

ְדָקא ֵיאֹות ַלק ְוָלא ַאְהָדר ְלַאְתֵריה: ִּיְרְמָיהו. ְלַאְנָהָרא ְלָבַתר ּכְ ִּאְסּתָ י , ּ ְוִאְתָחַרב ּבֵ
כו ְנהֹוִרין א ְוִאְתֲחׁשָ   .ַּמְקְדׁשָ

ְעָיהו ִרים ְלפוְרָקָנא, ֲּאָבל ְיׁשַ ָמא ּגָ ּוְלַאְהָדָרא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְלַאְתִריה, ּׁשְ ּ ישעיהו (, ּּ

א)רא ההוא נהורא עלאה ולמעבד פורקנאלאנה י ַמְקְדׁשָ , ְוָכל ָטִבין ְוָכל ְנהֹוִרין, ּ וְלִמְבֵני ּבֵ
ַקְדֵמיָתא ִדּבְ ָמָהן ִדְתֵרין ְנִביִאין ִאֵלין, ְּוַעל ָדא. ָּיַהְדרון ּכְ ּׁשְ ַּקְייִמין ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ּ ּ ,

ִרים ָמא ּגָ ִגין ִדׁשְ ְּוֵצרוָפא ְדַאְתָוון ָד, ּּבְ ּ ָדאּ ְרִמין עֹוָבָדא, א ּבְ . ֵהן ְלָטב ְוֵהן ְלִביׁש, ּגַ
ין, ְּוַעל ָרָזא ָדא ָמָהן ַקִדיׁשִ ֵּצרוָפא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ַגְרַמְייהו, ּ ְרִמין , ְּוֵכן ָאְתָוון ּבְ ּגַ

א, ְּלִאְתֲחָזָאה ָרִזין ִעָלִאין ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ַגְרַמְייהו, ּ ְּדַאְתָוון ּבְ ְרִמין ָרִזין , ּ ּגַ
הו ין ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּ.  

  א''פ ע''דף ק
ע ַסְמִכין ) א''פ ע''דף ק(ְּנקוָדה ַקְדָמָאה , ד''יֹו, ָרָזא ַקְדָמָאה ׁשַ ְּדַקְייָמא ַעל ּתֵ ּ

ְּדַסְמִכין ָלה ע ִסְטֵרי ָעְלָמא. ּ ָמה ְדסֹוָפא ְדַמ. ְּוִאיּנון ַקְייִמין ְלַאְרּבַ ּּכְ ָבהּ ְּנקוָדה , ֲחׁשָ
ְתָרָאה ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּבַ ר ְדַהאי ְדָכר. ַּקְייָמא ְלַאְרּבַ ּּבַ א, ּ   .ְּוִאיִהי נוְקּבָ

ָלא ּגוָפא ְּוַהאי ַקְייָמא ּבְ א, ּ ְלבוׁשָ ְּוַכד ַקְייָמא ּבִ הו, ּ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ִּאיִהי ַקְייָמא ַעל , ּ
ע ַסְמִכין ׁשַ ָרָזא ְדָאת ם ּבְ, ּתֵ ב ְדָאת ס. ָּלא ִעּגוָלאּּבְ ִעּגוָלא' ְּוַאף ַעל ּגַ , ִּאיִהי ּבְ

ִעּגוָלא ְּוַקְייָמא ּבְ ָרָזא ְדַאְתָוון ֲחִקיִקן. ּ ִּאיּנון , ְּטִהיִרין ְלֵעיָלא, ּּגֹו ְנקוֵדי, ֲּאָבל ּבְ
ִרּבוָעא ִעּגוָלא, ּּבְ א ִאיהו ּבְ ִּדְלַתּתָ ּ ּ.  

ׁשִ ִרּבוַע ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ַּהאי ּבְ ע ְנקוִדיןּ ּיעוָרא ְדֵתׁשַ ּ ַלת ְלָכל ְסָטר, ּ ַלת ּתְ ְּוִאיּנון . ּתְ
ְנָיא ְנקוִדין ּמַ ָנא ּתְ ּבָ יעוָרא ְדחוׁשְ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ע, ּ ׁשַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייִמין ֵמָרָזא . ְּוִאיּנון ּתֵ ּ ּ

ָעה ְלָאת יֹו ׁשְ ַסְמִכין ּתִ ִריּבוָעא ּבְ ְּדבוִציָנא ּבְ ּ ָעה. אְּנקוָדה ֲחָד, ד''ּ ׁשְ ִּאיּנון . ִּאיּנון ּתִ
ִרּבוָעא ָרָזא ְדָאת ם ּבְ ַמְנָיא ּבְ ּּתְ ַגְווָנא ָדא, ּ : ְּתָלת ְתָלת ְלָכל ְסָטר ְוָדא ִאיהו ָרָזא :: ּּכְ

ב ְדִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ּד ְנקוָדה ֲחָדא''ְּדָאת יֹו ְּוַאף ַעל ּגַ ִּדיוְקָנא ִדיָלה, ּ ּ ּ א , ּּ ֵריׁשָ
אְוקֹו, ְּלֵעיָלא ַגְווָנא ָדא ְוַעל ָדא , ָצא ְלַתּתָ ַלת ְנקוִדין ּכְ יעוָרא ִדיָלה ּתְ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ּ

ע ִסְטִרין טוָתא ְלַאְרּבַ ִּאְתַפׁשְ ע ְוִאיִהי ְתַמְנָיא, ְתָלת, ּ ְּוִאֵלין . ְתָלת ְלָכל ְסָטר ִאיִהי ֵתׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

ִּאיּנון ַסְמִכין ְדָנְפִקין ֵמָרָזא ְדבוִציָנא ּ ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְרִתיָכא , ד''ן ְלָאת יֹוְלֶמהֵוי ַסְמִכי, ּ ּ
ִּדיָלה ָמא. ּ ׁשְ ע ְנקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ְּוָלא ַקְייִמין ּבִ ָרָזא ְדֵתׁשַ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ.  

ּוְבָרָזא ְדִסְפָרא ְדָאָדם ּ ַמְנָיא, ּ ע ְדִאיּנון ּתְ ׁשַ ִּאְתְפָלגו ִאֵלין ּתֵ ּ ּּ ֵצרוָפא ְדַאְתָוון , ּ ּּבְ ּ
ָמא ַקִדי ִּדׁשְ אּ ְווִנין, ׁשָ ְּלָצְרָפא לֹון וְלַיֲחָדא לֹון ְבָכל ִאיּנון ּגַ ַמְנָיא , ּ ד ַנְטִלין ִאֵלין ּתְ ּּכַ

ע ׁשַ ְּדִאיּנון ּתֵ ִרּבוָעא, ּ ְנִהירו ְדָאת ם ּבְ ַּנֲהִרין ּבִ ּ ַמְנָיא, ּ א תמניא ''ס(, ְּוַאִפיק ְנהֹוִרין ּתְ

ָעה)אתחזון ׁשְ ָנאְּוִאְתַפ. ּ ִאְתָחזון ְוַאְתָוון ּתִ ּכְ ל ַמׁשְ א ְלַנְטָלא ּכָ ן ְלַתּתָ   .ְלּגָ
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ֵצרוָפא ִדׁשְ ּ ּ ָקן, ּ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון ְמַחּקְ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ְּדַנְפֵקי ֵמָרָזא , ּ

ְווִנין ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ִּדְתַלת ּגַ ְּוֹכָלא ֵמָרָזא ִדְתַלת ְנקוִדין. ְּיִמיָנא וׂשְ ּ ּיעוָרא ׁשִ, ּ
ַמְנָיא ְנקוִדין, ִסְטִרין' ְּדִאיִהי ְלד, ד''ְּדָאת יֹו ְּוִאיּנון ּתְ ע ְנקוִדין, ּ ׁשַ ְּוִאיּנון ּתֵ ְּוִאיּנון , ּ

ֵריַסר ְנקוִדין ִעָלִאין ּּתְ ית , ְּלָכל ְסָטר וְסָטר' ג' ג. ּ ְתֵריַסר ְלׁשִ א ּבִ ין ְלַתּתָ ּוֵמָהָכא ַנְחּתִ
ָק. ִסְטִרין ית ִסְטִריןְוַכד ִאְתָחּקְ ׁשִ ֵריַסר ִאֵלין ּבְ ָמָהן, ּן ּתְ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ִּאיּנון ׁשִ ָרָזא , ּ

א ָמא ָדא ַקִדיׁשָ ְבִעין וְתֵרין ְדִאיּנון ׁשְ א ְדׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ְרעוָתא ְּוֹכָלא ִאיהו ָסִליק ּבִ ּ ִאיּנון ַסְמִכין ְדָאת יֹו, ּ ָבה ּבְ ִּדְסִמיכו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ד''ּ

ִצרוַפְייהו ַּאְתָוון ּבְ ַלת ְבָכל ֵצרוָפא ִדיֵליה, ּּ ַלת ּתְ ּּתְ ּ ְרעוָתא ְדָאת י, ּ ִגין ְלַסְלָקא ּבִ ּּבְ ּ ּ ,'
ִּדְתַלת ְנקוִדין ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְסִליקו ְדֵצרוָפא, ּּכְ ִליק ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְסּתְ ּ ּ ֶּאָלא ֵמִעָקָרא , ּ

א ְדָרָזא ְד ְרׁשָ ְּוׁשָ ִרּבוָעא' ָּרָזא ְדָאת ם' ְּדַסְמִכין ְלָאת י, ִּאֵלין ַסְמִכיןּ , ְּנקוִדין' ט, ּּבְ
ַמְנָיא ְנקוִדין ֵריַסר ְנקוִדין, ּּתְ ְבִעין וְתֵרין ְנקוִדין, ּּתְ ּׁשִ ַכח. ּ ּתְ ָמא , ִאׁשְ ְּדָכל ָרָזא ִדׁשְ ּ

א ָאת י, ַּקִדיׁשָ ָרָזא ְדבוִציָנאְּוַקְי, ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא', ַּקְייָמא ּבְ ּיָמא ּבְ ַמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ
ד ְסִמיכו ְלָכל ָאת ְוָאת ְּוִאיּנון ַסְמִכין ִאיּנון ְרִתיָכא ִדְלהֹון. ְּלֶמְעּבַ ּ , ְּדָכל ָאת ְוָאת, ּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
ְנָייָנא ה ַסְמִכין', ָאת ה, ָרָזא ּתִ ְּדַקְייָמא ַעל ֲחִמּשָׁ ְּדַסְמִכין ָלה, ּ ָנְפִקין ֵמָרָזא ְּד, ּ

ְּדבוִציָנא ְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ַנׁש ְלִאְסּתַ ד ִאְתּכְ ּּכַ ָחָתא)א''ד ע''ר(ֵמָרָזא , ּ ָּאת ָדא . ּ ְדִמׁשְ
א ִאְקֵרי ְּנקוָדה ִדְקַאְמָרן, ְלגֹו, ֵּהיְכָלא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדְקַאְמָרן ְדָאת ם . ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ

ִרּבוָעא ר ָאת הֲאָבל ָהָכא ָלא ִא. ּּבְ ים ּבַ ה ַסְמִכין ִדְקַאְמָרן', ְתְרׁשִ ּוְרִתיָכא ִדיָלה ֲחִמּשָׁ ּ ּ ּ.  

  ב''פ ע''דף ק
ָאת י ַטׁש ְנִהירו ְדבוִציָנא ּבְ ְּדַכד ּבָ ּ ּ ִטיׁשוָתא, ִאְתְנִהיר', ּ ּוֵמַההוא ּבְ ּ ִּאְתָעִבידו , ּ

ע  ׁשַ ּוִמּגֹו ְנִהירו ְדִאְתְנָהר ָאת . ָרןּ ַסְמִכין ִדְקַאְמ)א''ח ע''תצא ר, ב''ג ע''פנחס רפ(ִּאיּנון ּתֵ ּ ּ
ַלת ְנקוִדין ְדי', י טו ּתְ ִּאְתְפּשָׁ ּ ּ ֵרין ְלֵעיָלא. 'ּ א, ּּתְ ְּדִאיּנון ֵריׁשָ א. ּ ְּדִאיהו , ְוַחד ְלַתּתָ ּ

ַגְווָנא ָדא ְדַקֲאְמָרן', ּקֹוָצא ְדי ּּכְ טו. ּ ד ִאְתְפּשָׁ ּּכַ ֵרין, ּ ַלת, ּתְ ִביד ַחד ִאְתָע. ִּאְתָעִבידו ּתְ
ֵרין טו. ּתְ ְּוִאְתָפׁשָ ְּלָבַתר ְדִאְתָעִביד ֵהיָכָלא ְלַחד , ָּדא ֵהיָכָלא. ְוִאְתָעִביד ַחד ֵהיָכָלא, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ְגִניזו ָטִמיר ָרָזא ְדָאת ָדא) ב''פ ע''דף ק(, ְּנקוָדה ַקְדָמָאה ִּאְתָעִביד ּבִ ּ ְּוַקְייָמא ַעל , ּ
  .ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין

ִניִזין ִאיּנ ָעה ּגְ ֶאְמָצִעיָתא, ּוןַאְרּבְ ַחד ְנקוָדה ְדַקְייָמא ְלגֹו ּבְ ּּבְ ּ ְוִאיִהי . ִּאיּנון ָחֵמׁש, ּ
ָמה ְדֵה. 'ה א''ּּכְ ע, ּא ִדְלַתּתָ ע, ַּקְייָמא ַעל ַאְרּבַ גֹו , ְּוִאיִהי ְנקוָדה ַעל ַאְרּבַ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ

ּוַמה ְדַקְייָמא ַעל ה. ּאוף ָהָכא ָנֵמי ַהאי. ֶאְמָצִעיָתא ּ ִגין , ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְמִכיןַס' ּ ּבְ
ְּדַהאי ְנקוָדה ִעָלָאה ּ ְווִנין, ּ ֵרין ּגַ ְלחֹודֹוי, ִאיִהי ַעל ּתְ ְטִמירו, ַחד ּבִ   .ְּוַחד ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]90דף [ -ּ

 ] בשנה162יום [סדר הלימוד ליום יד אדר 
ְוְבִסְפָרא ְדָרִזין ְדֲחנֹוך ּ ּ ַּוַדאי ַקְייָמא ַעל ָחֵמׁש ַסְמִכין ְדָנְפִק' ה, ּ . ּין ִמּגֹו ּבוִציָנאּ

ּוְכֵדין ַאִפיק ֲחֵמׁש ַקְייִמין ַאֲחָרִנין ַכח ַהאי ה, ּ ּתְ ָרה' ְוִאׁשְ ָרָזא ַדֲעׂשָ ת. ּּבְ , ְּוַכד ִאְתַפְרׁשַ
ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי, ַעל ַסְמִכין, ָּדא' ַּקְייָמא ה ְּוִאיּנון ֲהוֹו ּתְ א ְדִאּתֹוָסף , ּ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ ּ

  .ָּעַלְייהו
ְּוִאֵלין ִאיּנון  ית)פ''ק(ּ ׁשִ ֵריַסר ְדַקְייִמין ּבְ ִעין וְתֵרין. ּ ּתְ ִּזְמִנין ִאיּנון ַאְרּבְ ִזְמִנין . ּ
ְבִעין וְתֵרין ֲהוֹו א)ב''קל(ֲאָבל , ּׁשִ ין ְלַתּתָ ִביִלין ְלָכל ְסַטר.  ַנְחּתִ ְּוָהָכא ִאְתְפָרׁשו ׁשְ ּ ,

ָלִתין וְתֵרין ְּדִאיּנון ּתְ ּ ַא, ּ ּתְ ִעיןִאׁשְ ָמאָלא. ר ַאְרּבְ ּוְתֵרין אוְדִנין ְיִמיָנא וׂשְ ּ ִעין , ּ ָהא ַאְרּבְ
ְּדִאיּנון ַאְתָוון ַרְבְרָבן ְדאֹוַרְייָתא, ּב ַאְתָוון ִעָלִאין''ִּאֵלין מ, ּוְתֵרין ּ ּ.  

ִגין  ִבין ַאְתָוון ַרְבְר. ְוִאית ַאְתָוון ְזִעיִרין, ּ ְדִאית ַאְתָוון ַרְבְרָבן)ב''ע' הקדמה ג(ּבְ
ִּאיּנון ְלֵעיָלא א, ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ַאְתָוון ְזִעיִרין ְלַתּתָ א ּכְ ְּוֹכָלא ְלַתּתָ ִגין ְדִאית . ּּ ּּבְ

ין ִעָלִאין ָמָהן ַקִדיׁשִ ּׁשְ ַלל, ּ ָלא ִמלוָלא ּכְ א ּבְ ְרעו ְדרוָחא ְוִלּבָ ְּדַקְייִמין ּבִ ּ ּ ּ ּּ.  
ִאין ּתָ ין ּתַ ָמָהן ַקִדיׁשִ ִמָלהְּדַק, ְּוִאית ׁשְ ָבה וְרעו ָעַלְייהו, ְּייִמין ּבְ יכו ְדַמֲחׁשָ ּוִבְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ .
א ָמָהן ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ְּדִאיּנון ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאית ׁשְ ּ ְטָרא , ּ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ

א, ְּוִאֵלין ָלא ַקְייִמין, ִּדְמָסֲאָבא ְרעו ְדעֹוָבָדא ְלַתּתָ ֶּאָלא ּבִ ּ ְּלַסְלָקא ְרעו, ּ ּ ְדַההוא ּ ּ
יה א ְלַגּבֵ ּעֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ִגין ְדִאיהו ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלאו ִאיהו. ּ ּּבְ ּ עֹוָבִדין ְדַהאי , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

הֹון, ָעְלָמא ֲאָבא ּבְ ַגְווָנא ְדִבְלָעם. ְלִאְסּתַ ֵני ֶקֶדם, ּּכְ ֵקי , ְּוִאיּנון ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ
ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָר   .אּּבְ

יִמין ִמן כ, ְּוִאֵלין ַאְתָוון ְרׁשִ ֵרין, ּב ְדאֹוַרְייָתא''ָלא ַקְייֵמי ּבְ ר ּתְ ', וק' ְּוִאֵלין ח, ּבַ
ְסִמיכו  ֶקר)א''ע' בראשית ב(ְּוַסְמִכין לֹון ּבִ מֹוְדָעאן . ּ ַאְתָוון ְדׁשֶ ּתְ ֲּאָבל ִאֵלין ִאיּנון ִאׁשְ ּ

יר ְייהו ַיּתִ ִה. ְּלַגּבַ ּתְ ִתיב ו, ָּלה ְלָדִודְּוַעל ָדא ּבִ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ָכל ָאת ְוָאת' ּ ר ֵמִאֵלין , ּבְ ּּבַ
ֵרין ִתיב ו, ּתְ ִריך הוא ִאיהו' ְּדָהא ו', ְּדָלא ּכְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ּ ְּ.  

ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ך ִאיּנון ַאְרּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ הו, ְּ ֵרי ּבְ ְּדָעְלָמא ָדא ִאְתּבְ ּ ַכח ַהא, ּ ּתְ ' י הִאׁשְ
ִעין וְתֵרין, ִּעָלָאה ְּלַסְלָקא ְלִתׁשְ ִעין ֲהוֹו, ּ ׁשְ ָמאָלא, ּתִ ֵרין אוְדִנין ְיִמיָנא וׂשְ ר ּתְ ּּבַ ְוָרָזא . ּ
ֵלד)ז''בראשית י( )א וסימניך''ס(ָּדא  ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ ָרה ֲהַבת ּתִ ֲּאָבל ִאיהו .  ְוִאם ׂשָ

ִעין וְתֵרין ׁשְ ָנא ּתִ ּבָ ֻחׁשְ א ְדָרָזא ִדְבִריתְוַכד ִאּת, ּּבְ ֹּוָסף ַדְרּגָ ּ ִמיָנָאה, ּ ְּדִאיהו ְרִקיָעא ּתְ ּ ,
ָכל יֹוָמא ְדִאְצְטִריָכא . ָהא ֵמָאה, ְּוַקְייָמא ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ְרָכאן ּבְ ְּוִאֵלין ַוַדאי ֵמָאה ּבִ ּ ּ

הו ָרֵאל ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרָזא ְדה. ּּכְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ'.  
ְתֵרין נוִניןִאי', ַהאי ה ִּהי ִדיוְקָנא ִדיָלה ּבִ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ַסְמִכין , ָּרָזא ְדֵמָאה, ּּ

ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ּבוִציָנא, ְרִתיִכין ה, ּ ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין ְדַנְפִקין ִמיּנָ ּ ְּוַעל ָדא ְדיוְקָנָהא . ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ן ן ֵרין נוִנין, ּּכְ ּוְנקוָדה ְד, ּּתְ ּ ֶאְמָצִעיָתאּ ַּקְייָמא ' ְּוַעל ָדא ו. ַקְייָמא ּבְ
ִדיר יַנְייהו ּתָ ַגְווָנא ָדא , ּּבֵ ִגין ְדָהָכא ִאיהו ַאְתֵריה ְלִאְתַעְטָרא, ּ נון)ב''ה ע''רל(ּּכְ ּּבְ ּ ּ ,

ָרָזא ְדה ב ְדָרִזין ַאֲחָרִנין ִאיּנון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָרִזין ְדִסְפָר', ּ ֲּאָבל ָדא ִאיהו ּבְ ּ ְא ְדֲחנֹוךּ ּ ,
ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ּ.  

ְלחֹוַדְייהו ין ּבִ ִאיּנון ַחְמׁשִ ְקָנא ּבְ ְּוַכד ִאְתּתַ ָרָזא ְדנ, ּ ִּאיהו ְנקוָדה ֲחָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ ,'
ַגְווָנא ָדא  ְלָטא ָעַלְייהו. ן''ּנו',  נ)'ה(ּּכְ ֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ׁשַ ְּוַחד ְנקוָדה ּבְ ּ א ְּוֹכָלא ָרָז, ּ

ִאין ִאיּנון ְדַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ֲחָדא ַּזּכָ ּ ָאְרֵחי ְקׁשֹוט, ּ ִאין ִאיּנון . ְְלֵמַהך ּבְ ַּזּכָ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ּ.  

  א''א ע''דף קפ
ִליָתָאה ָאת ו ַּהאי ָאת ִדיוְקָנא ְדָרָזא ְדָאָדם', ָרָזא ּתְ ּ ּ ָמ, ּּ ַמרּכְ ְוָהא . ּה ְדִאּתְ

אן. ב ְרִתיִכין''ַּקְייָמא ַעל י, ְּדַהאי ָאת, ּאוִקיְמָנא , ד ְרִתיִכין''ִּאיּנון כ, ְּוַכד ִמְתָפְרׁשָ
יטו ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש ַהאי ָאת ְפׁשִ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָּלֳקֵבל ְדרֹוִעין ְוַיְרִכין ְוגוָפא , ּ א ''דף קפ(ּ

ְייִפין ִדְל) א''ע ּד ִאיּנון ִדְדרֹוִעין''הֹון כּׁשַ ּ ַמר, ְּוגוָפא, ְוַיְרִכין, ּ ְלהו , ָהא ִאּתְ ֲּאָבל ּכֻ ּ
גוָפא ֻכְלהו כ, ְּסִתיִמין ּבְ ְּוגוָפא ַקְייָמא ּבְ ּּ גוָפא, ד''ּ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ְרִתיִכין ּכְ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

יה ְלהו ּבֵ ִּדְכִליָלן ּכֻ ּ יטו' ו, ַּקְייָמא, ּּ ְּפׁשִ   . ַחדּ
כ ִליל ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ד ְרִתיִכין''ּּגוָפא ַחד ּכָ ית: ּ ׁשִ א ּבְ י. ֵריׁשָ ְוַאף ַעל , ח''ּּגוָפא ּבְ
ב ְדָכל ְרִתיִכין ִאיּנון  ּּגַ ֹכָלא ַקְייָמא ּגוָפא, ב ְלָכל ְסָטר'' י)ח''א י''נ( )'י' א י''נ(ּ ּּבְ ּ ֲאָבל . ּ

ית  ע ִאיּנון ׁשִ ִרים ְוַאְרּבַ אֶּעׂשְ א, ְּדֵריׁשָ ְייִפין ְלַאֲעָלָאה ֵריׁשָ ְּדִאיּנון ׁשַ ְמִני ְסֵרי . ּ ּתִ
א ּחוְלָיין ְדַקְייָמא ֵריׁשָ ּ ְּוַסְמָכא ּגוָפא ָעַלְייהו, ּ ּ.  
יטו ַחד ְּוֻכְלהו ְפׁשִ ּּ א ְוגוָפא, ּ ֵריׁשָ ִליל לֹון, ּּבְ ְלהו ּכָ ין ּכֻ יּתִ ְּוִאיּנון ׁשִ ְּדִאיהו ָרָזא , ּּ ּ

ית יעוָרא ְדָאת וְוַע. ְּדׁשִ ּל ָדא ׁשִ ּ ׁש', ּ ית ְנקוִדין ַמּמָ ׁשִ יעוָרא ּבְ א ׁשִ ֵּריׁשָ ַתְמֵני , ּ ּּגוָפא ּבְ
ן. ְסֵרי ל ִאֵלין ָרִזין ִמְתָפְרׁשָ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ גוָפא, ּ ִגין ִדְדרֹוִעין , ְּלַאְכְלָלא לֹון ּבְ ּּבְ ּ

ְגִניזו ְלהו ּבִ ְּוַיְרִכין ּכֻ ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא, ּ ָרָזא ְדָאת וּ ִליל ּבְ ּוְדיוְקָנא ִדיָלה' ּ ִאְתּכְ ּ ּ ּּ.  
ִלימו ְדָאת ָדא ִאְתָחֵזי ְּוַכד ׁשְ ּ ָתמו, ּ ין ִאְסּתָ יׁשִ ל ִסְטִרין ּבִ ֵדין ּכָ ן , ּּכְ ְּוִאְתָפְרׁשָ

יֲהָרא קֹוִפין ִדְרִקיִעין, ְוָלא ִאְתַחְפָיין, ִמּסִ ל ַמׁשְ ִגין ְדִאיהו ַמְבַקע ּכָ ּּבְ ּ , ּיר ָלהְוַאְנִה, ּ
ַלל א ּכְ ָלק. ְוָלא ַיְכָלא ְמַקְטְרָגא ְלַאְבָאׁשָ י, ְּוַכד ַהאי ִאְסּתַ ֵדין ָסִליק ְוַאְסֵטי וְמַפּתֵ , ּּכְ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִגין ְדִאיהו ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל, ְוָיִכיל ְלַקְטְרָגא ַעל ּכָ ּּבְ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּ
ִּאיהו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ְלִס' ו יה, יֲהָראּ ִליָלן ּבֵ יִאין ִאְתּכְ ב ִדְנִהיִרין ַסּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,

יטו ְלַמְלָיא ָלה ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא ִאיהו ַחד ְפׁשִ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו ָרָזא ְדָאֶלף. ּ ָכל , ּ ימו ּבְ ְּרׁשִ
ָרָזא ְדו. ִּאיּנון ָרִזין   .ָּנִהיר ָלה' ְּוַכד ָנִהיר ְלִסיֲהָרא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ִדיוְקִנין ְדַאְתָוון, ָּרא ְדָאָדם ַקְדָמָאהּוְבִסְפ ּּבְ ּ ַּחד ְנקוָדה ְלֵעיָלא' ו, ּ ְּוָחֵמׁש ְנקוִדין , ּ
א ַגְווָנא ָדא, ִּדְלַתּתָ יעוָרא ִדיָלה ּכְ ְּוֵכן ׁשִ ּ ּ ר' ו, ּ ָרָזא ְדֶעׂשֶ ְּוָכל ְנקוָדה ַקְייָמא ּבְ ִגין , ּּ ּבְ

ִלים ְלֶע ְּדֵלית ָלך ְנקוָדה ְדָלא ַאׁשְ ּ רָּ ע ַסְמִכין ְרִתיִכין, ׂשֶ ׁשַ יה ּתֵ ְּדָכל ְנקוָדה ִאית ּבֵ ּ ּ ,
ר ִלים ְלֶעׂשֶ ע ַסְמִכין ְרִתיִכין ָלה. ְּוַהִהיא ְנקוָדה ַאׁשְ ׁשַ ְּנקוָדה ִדיִמיָנא ּתֵ ּ ְוִאיִהי , ּ

ָרה ָמאָלא. ֲעׂשָ ְלהו ְנקוִדין ִאיּנון ּכָ, ְּוַעל ָדא. ְוֵכן ְלָכל ִסְטִרין. ְוֵכן ִלׂשְ ּּכֻ ּ ּ ל ַחד ְוַחד ּ
ר ָלָלא ְדֶעׂשֶ יכֹוי, ּּכְ יטו ְדָאת ו. ִּאיִהי וְרּתִ ַההוא ְפׁשִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּּ ך ּכָֹלא ', ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ָרָזא ְדָאת ו ִדיוְקָנא ּבְ ִּאיהו ּבְ ּ ּּ'.  
ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ יטו ָרָזא ִד'  ָנַפק ֵמַהאי ו)סיהרא(, ְוַכד ָעִיִיל ׁשִ ַּחד ְפׁשִ ּ ַגְווָנא , ְבִריתּ ּכְ

א', ָּדא ג נוְקּבָ ְּוָדא ִאיהו ְלָאֲעָלא ּבְ יטו ְדָאת ו. ּ ַהאי ְפׁשִ ִליל ּכָֹלא ּבְ ְּוַכד ִאְתּכְ ּ ּ ֵדין ', ּ ּכְ
א נוְקּבָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ַּקְייָמא ְלׁשַ יב. ּ ְּוָרָזא ָדא ִדְכּתִ ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיך, ּ ְָוַאּתָ ָ ,

ְלָלא  גוָפא)ב''א ע''קצ, ב''ג ע''ילך רמו(ְּלִאְתּכַ ּ ְדרֹוָעא ּבְ ָניו ִאּתֹו, ּ ל , ְוֶאת ּבָ ִּאֵלין ּכָ
ִּאיּנון ְרִתיִכין ְוַסְמִכין ִדיֵליה ּ יה. ּ ָמאָלא ְלַגּבֵ ְּדרֹוָעא ׂשְ יב, ּ  ַקח ֶאת )במדבר ג(, ִּדְכּתִ

ָחא ו, ַּהְלִוִים ּכְ ּתַ ְּדָכִליל ּכָֹלא' ְלִאׁשְ יטו. ּ ַחד ְפׁשִ ּּבְ   . ְלֶמֱהֵוי ַחד,ּ
ַהאי ַכח ִיחוָדא ּבְ ּתְ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ַחד, ְּיִמיָנא וׂשְ ְוַעל . ּ

יטו ָּדא ִאְתָעִביד ַחד ְפׁשִ ְלחֹודֹוי, ְוִאְקֵרי ֶאָחד, ּּ יטו ַחד ּבִ ר ְפׁשִ ח ּבַ ּכַ ׁשְ ְּוָלא ּתִ ְוָדא , ּ
  .ּהוא ַחד

ְתָרָאה' ה ַהאי ְנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּביד ַחד ּגוָפאִאְתָע, ּבַ ּּבְ ה ו. ּ ', ְּוָאִעיל ּבָ
ַכח ו ּתְ ין ב' ְוִאׁשְ א, ַּחד ְלֵעיָלא, ְּנקוִדין' ּבֵ , ִּאְתֲאִחיד ָעְלָמא ִעָלָאה, ּוְכֵדין. ְוַחד ְלַתּתָ

ָאה ּתָ ָעְלָמא ּתַ י ֶאְלָעָזר ְוִר. ְואֹוִקיְמָנא. ְּוִאיהו ַחד, ּבְ קו ְידֹויָאָתא ִרּבִ א ְוָנׁשְ י ַאּבָ . ּּבִ
א ְוָאַמר י ַאּבָ ָכה ִרּבִ ך ָעְלָמא, ּבָ א ְוִיְתֲחּשָׁ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ד ִיְתּכְ   .ְַווי ְלָעְלָמא ּכַ

  ב''א ע''דף קפ
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ין ְלַתּתָ ָרָזא ְדָאת ו, ַיְרּכִ ַהאי ָאת', ּּבְ ִלילו ּבְ ְּמָנא ָלן ְדִאְתּכְ ּ .

יב, ּהָאַמר ֵלי ה ַעְבִדי)מלאכי ג(, ִּדְכּתִ ּ ִזְכרו ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ִתיב ְנִביִאי, ּ ְלִאְתֲחָזָאה , ְוָלא ּכְ
ָרָזא ְדו ִליל ּבְ ְּדֹכָלא ִאְתּכְ ְלחֹוָדָהא, ִאְקֵרי ַחד' ְוָאת ו', ּּ יטו ַחד ְוָהא , ְּוִאיהו ַחד ּבִ ּוְפׁשִ ּ

ַמר ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְוגֹו)שמות כח(. ִאּתְ ְמעֹון. 'ָ ְוַאּתָ י ׁשִ ה , ָאַמר ִרּבִ ֵמׁש ֹמׁשֶ א ''נ(ָלא ׁשִ

ִסיֲהָרא)א דאיהו שמשא''נ( )שמשא ָרָזא ְדו,  ּבְ ָכל ִסְטִרין ּבְ ִליל ּבְ ַּעד ְדִאְתּכְ ָמה ', ּ ּכְ
א ֲחֵזי. ְּדאֹוִקיְמָנא ִתיב, ּתָ ָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי, ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ ִתיב. ְִמּתֹוך ּבְ , ְלַכֵהן ִלי ָלא ּכְ

א ִדיֵליה, ֶּאָלא ְלַכֲהנֹו ִלי ּמוׁשָ ְּלׁשִ ּ א ְדָאת ָדא, ּ ּמוׁשָ ְּלׁשִ ּ א ִדיֵליה ַוַדאי, ּ ּמוׁשָ ְּלׁשִ ּ ּ ִלי . ּ
א ו', ָּדא ָאת ה ׁשָ ּמְ ה' ְּלַאֲעָלא וְלׁשַ ָרֵאל. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד', ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ דף (, ַּזּכָ

ְּדָעאלו ְוַנְפקו) ב''א ע''קפ ּ ָרָזא ְדָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאְוַיְד, ּ ֵּעי ּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ   .ְְלֵמָהך ּבְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ֲאַמאי ִמּתֹוך ּבְ ֵני ִיׂשְ ְִמּתֹוך ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ָלא ִאְתְקֵרי ְלֶמֱהֵוי ַחד . ָ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ְֶאָלא ִמּתֹוך ּבְ ָרֵאל ַקְייֵמ. ּ ֵני ִיׂשְ אְּדָהא ּבְ ָחא , י ְלַתּתָ ְּלִאְתַפּתְ

ִביִלין, ָאְרִחין ּוְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין, ּוְלַאְנָהָרא ׁשְ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ּוְלָקְרָבא ּכָֹלא ִמּתַ ּ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ִתיב , ּּכָֹלא ַחד ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ְיָי)דברים ד(ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ   .'ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ

ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְו ְמעֹון' גֹוְָוַאּתָ י ׁשִ ּּכָֹלא ִאיהו ְקִריָבה, ָאַמר ַרּבִ ְּלַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא , ּ
ּוְלִמְפַלח ְלָמאֵריה, ִּיחוָדא ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָנא ּכְ ַכח ָקְרּבְ ּתְ ִזְמָנא ְדִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ֵדין , ּ ּכְ
ֲחָדא1ִאְתק ּ וְנִהירו ְדַאְנִפי)א דרגין כלהו כחד''נ(, ְּ◌ריב ּכָֹלא ּכַ ּ ּ ַכח, ןּ ּתְ ֵבי , ִאׁשְ ָעְלָמא ּבְ ּבְ

א ְסָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַּמְקְדׁשָ ְפָיא ְוִאְתּכַ ְנִהירו ְוִחידו, ְוִאְתּכַ א ּבִ ִליט ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוׁשָ ּ ּ ּ .
ְדָקא ֵיאֹות ַכח ּכְ ּתְ ָנא ָלא ִאׁשְ ְדָקא ֵיאֹות, ְוַכד ָקְרּבְ ֵדין ַאְנִפין , ּאֹו ִיחוָדא ָלא ֲהֵוי ּכְ ּּכְ

ַכח. ֲּעִציבו ּתְ ּוְנִהירו ָלא ִאׁשְ ְסָיא ִסיֲהָרא, ּ ָעְלָמא, ְוִאְתּכַ ְלָטא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ א ''נ(, ְוׁשַ

ָמא )'דלא אתחריב בי מקדשא אלא בגין וכו ִגין ְדָלא ִאית ַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּבְ ּ
א ְדָקא ֵיאֹות, ַּקִדיׁשָ   .ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ י ְלִאיֹוב)א''ד ע''בא ל' פ(, ָאַמר ַרּבִ ִריך הוא ָלא ַנּסֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ְוָלא ָאָתא , ְּ
ִנְסיֹוָנא יה ּבְ ַאר ַצִדיַקָיא, ִּעּמֵ ִנְסיֹוָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ ה ֶאת , ּ יה ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ִתיב ּבֵ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ

ַאְבָרָהם , ִּאיֹוב יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ ה ֶאת ַא)בראשית כב(ּּכְ ָיֵדיה . ְבָרָהם ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ
יה ַּאְקִריב ִלְבֵריה ְיִחיָדאי ְלַגּבֵ לום. ּ ְּוִאיֹוב ָלא ָיִהיב ֵליה ְוָלא ָמַסר ֵליה ּכְ ּ ּ ַמר . ּ ְוָלא ִאּתְ

ְיָדא ִדְמַקְטְרָגא, ֵּליה ִריך הוא, ֲּאָבל ִאְתְמָסר ּבִ א ּבְ ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָער . ְּ ְּדִאיהו ַאּתְ ּ
יהְּלַההוא ְמ ָעא, ַּקְטְרָגא ְלַגּבֵ ַּמה ְדִאיהו ָלא ּבָ ָכל ִזְמָנא ָאָתא ַההוא . ּ ְּדָהא ּבְ ּ

א ֵני ָנׁשָ יה, ְמַקְטְרָגא ְלַאְתֲעָרא ַעל ּבְ ָער ְלַגּבֵ ִריך הוא ַאּתְ א ּבְ ְּוָהָכא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ , ִּדְכּתִ
ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹוב)איוב א( ְמּתָ ִלּבְ ּ ֲהׂשַ ּ   .ּיָקא ִאיהוֲאָבל ָרָזא ֲעִמ. ָ

ץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלְיָי)בראשית ד(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ַוְיִהי ִמּקֵ ַוְיִהי . 'ּ
ץ ָיִמים ץ ָיִמים, ָּרָזא ִאיהו, ִמּקֵ ץ , ִמּקֵ ץ ָיִמין,  ָיִמין)א''ד ע''קל(ְוָלא ִמּקֵ , ָּדָחה ְלּקֵ

ץ ָיִמים יב, יְמָנאְוָהא אֹוִק. ְוָקִריב ְלּקֵ ץ)דניאל יב(, ִּדְכּתִ ה ֵלך ַלּקֵ א . ְ ְוַאּתָ ָּאַמר קוְדׁשָ
ץ ה ֵלך ַלּקֵ ִריך הוא ְלָדִניֵאל ְוַאּתָ ְּבְ ץ , ְלָאן ֵקץ, ָּאַמר ֵליה. ְּ ץ ַהָיִמים אֹו ְלּקֵ ְּלּקֵ

ץ ַהָיִמין, ַּהָיִמין ַּעד ְדָאַמר ֵליה ְלּקֵ ּ ּ.  
ְּוַעל ָדא ָדִחיל ָדִוד ּ יב, ּ י'  הֹוִדיֵעִני ְיָי)תהלים לט(, ִּדְכּתִ ץ ַהָיִמים. ִקּצִ אֹו , ּאֹו ְלּקֵ

ץ ַהָיִמין ִתיב. ְּלּקֵ ץ ָיִמין, ְוָהָכא ָמה ּכְ ץ ָיִמים ְוָלא ִמּקֵ ך ָלא . ַוְיִהי ִמּקֵ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ
ְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ּכָֹלא ֵניה ְדָהא ִמּסִ ל ָקְרּבָ ִּאְתַקּבָ ּ ּ.  

ִתיב א ֲחֵזי ָמה ּכְ ם הוא)ראשית דב(, ּתָ ם הוא. ּ ְוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ָאה ּכָֹלא . ַּמאי ּגַ ְּלַאְסּגָ
ָדא ִריך הוא. ָּדא ּבְ א ּבְ ָנא ּכָֹלא ְוִעָקָרא ִדיֵליה ֲהָוה ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבָ ּ ּ ְּ ְּוָיִהיב חוָלֵקיה , ּ ּ
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ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וֵמֶחְלֵביֶהן, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָרא ָעֵבד, ְוַקִין. ּּכְ ץ ָיִמיםִעּקָ ְוָיַהב ,  ִמּקֵ
ִריך הוא א ּבְ ּחוָלָקא ְלקוְדׁשָ ּ ֵניה, ְּ ְּוַעל ָדא ִאְתָדָחא ִאיהו ְוָקְרּבָ ּ ּ.  

ִתיב ִאיֹוב ַמה ּכְ ה ְוגֹו)איוב א(, ּּבְ ּתֶ ּ ְוָהְלכו ָבָניו ְוָעׂשו ִמׁשְ יפו . 'ּ י ִהּקִ ּוְכִתיב ַוְיִהי ּכִ ּ
ה ּתֶ ׁשְ ְלחו ְוָק. ְיֵמי ַהּמִ ּוְכִתיב ְוׁשָ ֶהםּ ּתֹות ִעּמָ ת ַאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ לׁשֶ ְּדָדא , ְּראו ִלׁשְ

ָרא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְּועֹוָלה ִאיהו ְדַכר, ּוְלָבַתר ַאְקִריב עֹולֹות. ִּאיהו ִעּקָ א, ּ , ְּוָלא נוְקּבָ
ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָנא ָלא ָקִריב ְלַאְכְלָלא ֵליה ּכְ   .ְּוָקְרּבָ

א ֲחֵזי ִּאְלָמֵלא חוָלָקא ָיַהב ְלֹכָלא, ְוּתָ יָמא , ְּמַקְטְרָגא ָלא ָיִכיל ֵליה ְלָבַתר, ּ ְוִאי ּתֵ
ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמאי ַאְבִאיׁש ֵליה קוְדׁשָ ּ ִגין ְדָגִרים ְלַכְסָיא ְנהֹוָרא , ֶּאָלא. ְּ ּּבְ ּ

ּוְלִאְתַחְפָיא ָנא ַאֲחָרא, ּ יה ַאֲחָרִניןְלַא, ְּוִאיהו ָלא ָקִריב ָקֵרּבְ ָזָנא ּבֵ , ֶּאָלא עֹוָלה, ּּתְ
ְּדַסְלָקא ְלֵעיָלא ּ ִתיב, ּ ל ַהָיִמים, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ִאיֹוב ּכָ ָכה ַיֲעׂשֶ ּּכָ ְּדִאְלָמֵלא ִסְטָרא , ּ

חוָלָקא ָזַנת ּבְ יה, ַּאֲחָרא ִאּתְ ָלק ִמּנֵ א ְוִאְסּתַ ִּאְתֲעַבר ֵמַעל ַמְקְדׁשָ ה , ּּ ְּוִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּ
ָּוה ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאֲה ּ.  

ֵניה ָעא ְדִאְתֲהֵני ַאֲחָרא ִמָקְרּבָ ֲּאָבל ִאיהו ָלא ּבָ יה, ּ ְרֵמיה ִמּנֵ ְּוַאְעֵדי ּגַ ּ . ְמָנא ָלן. ּ
יב ִדיר עֹוָלה.  ְוָסר ֵמָרע)איוב א(, ִּדְכּתִ יה , ְּוַעל ָדא ָקִריב ּתָ ְּדָהא עֹוָלה ָלא ִאְתָהֵני ִמּנֵ ּ

ך.  ְלָעְלִמיןִסְטָרא ַאֲחָרא ְוְבִגין ּכַ ל ָמה ְדָנִטיל ְלָבַתר, ּ ִּמִדיֵדיה ָנִטיל, ּּכָ ְּוַעל ָדא . ּ
ִרית ַקָייָמא ִרים ְלַחְפָיא ָעְרָלה ַעל ּבְ יה, ִּאיֹוב ּגָ ְּדָלא ֲהָוה ַאְעֵדי ִמּנֵ ּ א . ּ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ַער ְלַההוא ְמַקְטְרָגא ִריך הוא ִאּתְ ּּבְ ּ יב, ְ ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹובִּדְכּתִ ְמּתָ ִלּבְ ּ ֲהׂשַ ּ ָ.  

  א''ב ע''דף קפ
א ֲחֵזי ָעא , ּתָ ד ּבָ ָרֵאל ) א''ב ע''דף קפ(ּכַ ִיׂשְ הו ּבְ ִריך הוא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ִמְצַרִים ֲעָתא, ּבְ ִגין ְדָעְרָלה ַחְפָיא ְנהֹוָרא. ָּלא ַקְייָמא ׁשַ ַּעד ִזְמָנא ְדַההוא ְמַק, ּּבְ ְטְרָגא ּ
ֲּהָוה ָנִטיל ִדיֵליה ֵמִאיֹוב ּ ִריך הוא ְלֵמיְכֵליה ְלַההוא , ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא ָפִקיד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ְבִהילו ֶּפַסח ּבִ ִאיֹוב, ּ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ַּעד ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ ּ ּ ּ ָרא , ּ ּוָפִקיד ְלִאְתַעּבְ
ְייהו ָרֵאלּוְכֵדין ִאְתֲאָח, ָּעְרָלה ִמּנַ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּד קוְדׁשָ ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא , ְּ

א ִאיֹוב, ִּאְתְפַרׁש ִמן ֻקְדׁשָ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ֶפַסח הוא )שמות יב(ּוְכֵדין . ְּוָנִטיל ִמִדיֵליה, ּ ּ
א ָלא ֲהָוה ֶפַסח ַלְיָי. ַּוַדאי' ַלְיָי ּתָ ְּדַעד ַהׁשְ ִאין ִאיּנו. 'ּ ּן ְדַיְדֵעי וְמַיֲחֵדי ִיחוָדא ַּזּכָ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות   .ְּדָמאֵריהֹון ּכְ
ִתיב  ה ָלך)שמות לה(ּכְ ָכה לא ַתֲעׂשֶ ְ ֱאלֵהי ַמּסֵ צֹות , ּ ְתֵריה ֶאת ַחג ַהּמַ ּוְכִתיב ּבַ ּ

ֹמר ׁשְ י ַהאי)מאי עביד(. ּתִ ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה.  ַמאי ַהאי ְלַגּבֵ ּ ֶפַס, ּ ח ַּמאן ְדָאִכיל ָחֵמץ ּבְ
ַמאן ְדָפַלח )דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח, כאילו עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה( ּ ּכְ

ְּלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִאיהו ּּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

א ֲחֵזי ְצָרִים ָנְפקו ֵמְרׁשו ִדְלהֹון, ּתָ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ּּכַ ּ ּ ֵּמַההוא , ֵּמְרׁשו ַאֲחָרא, ּ
ְּרׁשו ְדִאְקֵרי ָחֵמץ אַנֲהָמא , ּ יׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָהִכי. ּבִ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ּפוְלָחָנא נֹוְכָרָאה, ָּרָזא ְדֵיֶצר ָהָרע אֹור, ּ ְּדִאְקֵרי אוף ָהִכי ׂשְ , ְּוָדא ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע. ּ
ַבר ָנׁש ְּדָהִכי ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ִעיָסה, ּ ָחִמיר ּבְ ְמעֹוי ְדַב, ּכְ , ר ָנׁש ְזֵעיר ְזֵעירָּעאל ּבִ

יה י ּבֵ ּוְלָבַתר ַאְסּגֵ ֲהֵדיה, ּ ַּעד ְדָכל ּגוָפא ִאְתֲעַרב ּבַ ּ ְּוָדא ִאיהו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ְוַעל . ּ
ִתיב   .ֵּאל ָזר ַוַדאי. ָ ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר)תהלים פא(, ָּדא ּכְ

ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ י ְיהוָדה ָפַתח, ֶאת ַחג ַהּמַ ִּרּבִ ר )ישעיה ב(, ּ ּ ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ב הוא ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאפֹו ּכִ ָמה ּבְ ְּנׁשָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ֲּאָבל ַמאי ִחְדלו ָלֶכם ִמן . ּ

א, ָהָאָדם ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ יה. ְּוִכי ַאְזַהר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתָמְנע ִמּשְׁ ּאוף ִאיּנון ָנֵמי ְלַגּבֵ ּ ּ ,
ּתַ ִאֵלין ְלָעְלִמיןִיׁשְ א ְדָלא ִיְקְרבון ִאֵלין ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּכחון ּבְ ּ ּ ּ ַמאן . ּ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ

ָלם ים ְלִפְתָחא ְדַחְבֵריה ְלֵמיָהב ֵליה ׁשְ ּכִ ְּדֲאׁשְ ּ ּ ְקָרא ַאֲחָרא. ּ , ַּוֲאָנא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבִ
יב קֹול )משלי כז(, ִּדְכּתִ ּ ְמָבֵרך ֵרֵעהו ּבְ ב )ב''ו ע''רכ(ְ ָחׁשֶ ם ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ  ּגָ

ִפיר. לֹו ב ְדֹכָלא ׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַאפֹו. ּ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ֲּאָבל ַמאי ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּ .
ִריך הוא ְלַבר ָנׁש א ּבְ ָּהָכא ָפִקיד קוְדׁשָ ְּ ָרא ֵמִאיּנון ּבְ, ּ ּמְ ְּוַאְזִהיר ֵליה ְלִאְסּתַ אּ , ֵני ָנׁשָ

יׁש ְּדָסטו ָאְרַחְייהו ֵמֹאַרח ָטב ְלֹאַרח ּבִ ּ ַההוא ְמָסֲאבו ַאֲחָרא, ּ ְייהו ּבְ ּוְמָסֲאֵבי ַנְפׁשַ ּ ּ ּ.  
ִריך הוא ְלַבר ָנׁש א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּדָהא ּכַ ּ ִדיוְקָנא ִעָלָאה, ְּ ָּעֵבד ֵליה ּבְ ּ יה , ּּ ְּוָנַפח ּבֵ

א)א נשמתא''נ(ּרוָחא  ָמה ְדאֹוִקיְמָנא,ּ ַקִדיׁשָ ְתַלת ּכְ ּ ְדָכִליל ּבִ יה ֶנֶפׁש רוַח , ּ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ
ָמה ָמה, ּוְנׁשָ ְּוֵעיָלא ִמּכָֹלא ְנׁשָ ְּדִאיִהי ֵחיָלא ִעָלָאה ְלִמְנַדע, ּ א , ּּ ּוְלֵמַטר ִפּקודֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ פוְל. ְ א ָאִעיל ָלה ּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִאי ַהִהיא ִנׁשְ ּ ַּהאי ִאיהו , ָחָנא ַאֲחָראּ
ְּוָנִפיק ִמפוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ַּמְסִאיב ָלה ּ ּ ִגין ִדְתַלת ֵחיִלין ִאֵלין. ּ ּּבְ ְלהו ַחד, ּ ּּכֻ ֶּנֶפׁש רוַח , ּ

ֲחָדא ֵפי ּכַ ּתְ ּתַ ָמה ִמׁשְ ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאה, ַּוֲהוו ַחד, ּוְנׁשָ ְּוֹכָלא ּכְ ) ג''שם י(על דא נאמר (. ּּ

  )'את חכמים וגוהולך 
ר ָנׁש ְלהו, ְוִאי ָחֵזיָנן ְלַהאי ּבַ ין ּכֻ יה ִאֵלין ַדְרּגִ ַּדֲהוֹו ּבֵ ּ ּ ּּ ִקיוֵמיה . ּ ַּעד ָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ

ְּלִמְנַדע ַמאן ִאיהו ַמאי ִאְתְיַדע , ּ ֲהֵדיה)דלא(ּבְ ר ָנׁש ּבַ אֹו ְלִאְתָמְנָעא , ּ ְלָקְרָבא ּבַ
יה רגין אלין כלהו וקיימא בקיומיה דא איהו גבר שלים עבדא א בר נש דאית ביה ד''ס(. ִמּנֵ

ובמאי אתיידע בר . מהימנא דמאריה ובעי לאשתתפא ביה ולאתחברא בהדיה למילף אורחוי מניה
ׁש)נש למנדע מאן איהו לקרבא בהדיה או לאתמנעא מניה רוְגֵזיה ַמּמָ ּ ּבְ ר ָנׁש, ּ , ְּיַדע ֵליה ּבַ

מֹוַדע ַמאן ִאיהו ּתְ ֲעָתא ְדרוְגזֹוי. ְּוִיׁשְ ׁשַ א ָנַטר ּבְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִּאי ַהִהיא ִנׁשְ ּ  )אתיא עליה(, ּ
ְּדָלא ֶיְעַקר ָלה ֵמַאְתָרָהא חֹוָתה ַההוא ֵאל ָזר, ּ ֵרי ּתְ ִגין ְלִמׁשְ ּּבְ ר ָנׁש , ּ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ָּדא ִאיהו ַעְבָדא ְדָמאִריה. ּכְ ּ ּ ּ ִלים, ּ ָבר ׁשְ ָּדא ִאיהו ּגְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

 ] בשנה163יום [סדר הלימוד ליום טו אדר 
  ב''ב ע''דף קפ

ר ָנׁש ָלא ָנִטיר ָלה ְּוִאי ַההוא ּבַ ה ָדא ִעָלָאה ֵמַאְתֵריה, ּ ְּוִאיהו ָעַקר ְקדוּשָׁ ּ ּ ֵרי , ּּ ְלִמׁשְ
ַאְתֵריה ִסְטָרא ַאֲחָרא ָמאֵריה. ּּבְ ר ָנׁש ְדָמִריד ּבְ ַּוַדאי ָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ְרָבא ְוָאִסיר ְלָק, ּ

יה ָרא ִעּמֵ ֲהֵדיה וְלִאְתַחּבְ ּּבַ ּ ַאפֹו)איוב יח(ְּוָדא ִאיהו , ּ ִּאיהו ָטִריף ְוָעַקר . ּ ֹטֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ
יה ִגין רוְגֵזיה, ַּנְפׁשֵ ּּבְ ַגֵויה ֵאל ָזר, ּ ֵרי ּבְ ְּוַאׁשְ ִתיב ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם . ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ

ַאפֹו ָמה ּבְ ר ְנׁשָ א ָטִריף ָלהְּדַה, ֲּאׁשֶ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִּהיא ִנׁשְ ִגין ַאפֹו, ְּוָסִאיב ָלה, ּ ר . ּּבְ ֲאׁשֶ
ָמה  ַאפֹו) ב''ב ע''דף קפ(ְנׁשָ ב הוא. ַּאְחַלף ּבְ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ יב . ּּכִ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִאְתֲחׁשִ ּ

ר ָנׁש   .ַּההוא ּבַ
יה ר ִעּמֵ ּוַמאן ְדִאְתַחּבָ ּ ֵעי , ּ ּתָ ּוַמאן ְדִאׁשְ ֲהֵדיה)א משתתף''ס(ּ ר , ּ ּבַ ַמאן ְדִאְתַחּבָ ּּכְ

ׁש ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַמּמָ ּּבְ ַגֵויה. ַמאי ַטְעָמא. ּ אֵרי ּבְ ׁש ׁשָ ִגין ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַמּמָ ּּבְ ּ ְוָלא . ּּ
ה ִעָלָאה ֵמַאְתֵריה, עֹוד ֶּאָלא ְדָעַקר ְקדוּשָׁ ּ ּּ ַאְתֵריה ּכֹוָכִבים וַמ, ּ אִרי ּבְ ְּוׁשָ . ָּזלֹות ֵאל ָזרּ

יה  ִתיב ּבֵ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים)ויקרא יט(ַּמה ֵאל ָזר ּכְ ַגְווָנא ָדא, ּ ַאל ּתִ ָאִסיר , ּּכְ
ַאְנפֹוי ָלא ּבְ ּכְ   .ְּלִאְסּתַ

ָנן יָמא ָהא רוְגָזא ְדַרּבָ ְּוִאי ּתֵ ָנן ָטב ִאיהו ְלָכל ִסְטִרין. ּ ּרוְגָזא ְדַרּבָ ּ ֵניָנן , ּ ְּדָהא ּתָ
א ִאיִהיְּדאֹוַרְיי ָחא ֵליה, ָתא ֶאּשָׁ יב, ְּואֹוַרְייָתא ָקא ַמְרּתְ  ֲהֹלא ֹכה )ירמיה כג(, ִּדְכּתִ

ֵאׁש ְנֻאם ְיָי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. 'ְּדָבִרי ּכָ ָנן ּבְ ּרוְגָזא ְדַרּבָ ּ ָנן ְלֵמיַהב ְיָקָרא . ּּ ּרוְגָזא ְדַרּבָ ּ
א ּבְ, ְלאֹוַרְייָתא ְּוֹכָלא ְלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִּריך הוא ֲהִויּ י ְיָי)דברים ד(ְְלַכך ֶנֱאַמר , ְ '  ּכִ

א ֱּאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא ֵאל ַקּנָ ָ.  
ִמִלין ַאֲחָרִנין ִריך הוא ַהאי, ֲּאָבל ִאי ּבְ א ּבְ ָּלאו פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִגין ִדְבָכל , ּ ּּבְ
ר ָנׁש ַּחָטִאים ְדָקא ָעִביד ּבַ ָּלאו ִאיהו ּכֹוָכִבים וַמ, ּ ַהאיּ ׁש ּכְ ְוָאִסיר ְלָקְרָבא , ָּזלֹות ַמּמָ

ֲהֵדיה ְדַהאי ּּבַ ֲעָתא ֲהָוה. ּ יָמא ָהא ְלׁשַ ְּדָעַבר ְוָהַדר ַאְהָדר, ְוִאי ּתֵ ְּדֵכיָון , ָלאו ָהִכי. ּ
יה וֵמַאְתֵריה יה ִמּנֵ א ְדַנְפׁשֵ ְּדִאֲעָקר ְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ּ ַּמְקַפח ַההוא ֲאָתר, ְּוַההוא ֵאל ָזר, ּ ּ ,

יהִאְתּתָ ף ּבֵ ִביק ֵליה, ּּקַ ר ָנׁש ִמּכֹל ָוֹכל. ְּוָלא ׁשָ ד ִאְתָדֵכי ּבַ ר ּכַ , ְּוָעַקר ֵליה ְלָעְלִמין, ּּבַ
ה ָעֵליה ָכא ְקדוּשָׁ א וְלַאְמׁשָ ַדל ְלִאְתַקְדׁשָ ּתָ ּוְלָבַתר ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ֵדין וְלָואי ְדִאְתַקֵדׁש. ּ ּּכְ ֲאַמר . ּ

י יֹוֵסי   )א אמאי והא אתדחי ואתקדש''ס(. ׁשִּאְתָקָדׁש ַמּמָ, ֵּליה ִרּבִ
א ֲחֵזי יה, ֲּאַמר ֵליה ּתָ ה ְדַנְפׁשֵ ֲעָתא ְדִאיהו ָעַקר ְקדוּשָׁ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַאְתֵריה ַההוא , ּ ְרָיא ּבְ ְּוׁשַ ּ
ר ָנׁש, ֵּאל ָזר ְדִאְקֵרי ָטֵמא ָאב ּבַ ֲהֵדיה, ִאְסּתְ ְּוָסִאיב ְלַמאן ְדָקִריב ּבַ ה , ּ ְּוַהִהיא ְקדוּשָׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

יהָעְקַרת יה ִזְמָנא ֲחָדא, ּ ִמּנֵ ְּוֵכיָון ְדָעְקַרת ִמּנֵ ר ָנׁש עֹוד, ּ ה ְדַיֲעִביד ּבַ ּמָ יתוב , ּּכַ ָּלא ּתִ
  .ְלַאְתָרָהא

אן, ֲּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ְתָדּכָ ָמה ִמְסֲאִבין ִאיּנון ְדּמִ ּּכַ אִני ִמְסֲאבו . ּ ֲּאַמר ֵליה ׁשָ ּ
יר, ַאֲחָרא ד ַיּתִ ְנָיא ִמּכָֹלא.ְּדָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ ֲאָבל ָדא ׁשַ ְּדָכל ּגוָפא ָסִאיב ִמּגֹו , ּ ּ
ר א, ּוִמּבַ ַאר ִמְסֲאבו ְדָעְלָמא. ְּוֹכָלא ַמְסִאיב, ְוַנְפׁשָ ּוׁשְ ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּגוָפא ְלַבר , ּ ּּ

ְלחֹודֹוי ַאפֹו, ּבִ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ִתיב ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ך ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ה ,ְּ ּ ְדַאְחָלף ְקדוּשָׁ ּ
ִגין ַאפֹו ְּדָמאֵריה ּבְ ּ ְּדָדא ִאיהו ִמְסֲאבו ְדַמְסִאיב ּכָֹלא, ּ ּ ּ ּ ב הוא. ּ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ָמה . ּּכִ ּבָ

ב ִאיהו ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַוַדאי ֶנְחׁשָ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ַּהאי ִאיהו רוְגָזא ְדִאיהו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּתָ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאָמָרן, ָראִסְטָרא ַאֲח, ּ , ּּכְ

א ֵמֲעלֹוי יה וְלִאְתָפָרׁשָ ָרא ִמּנֵ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ְּדָבֵעי ּבַ ּ ּ ִתיב , ּ  ֱאלֵהי )שמות לה(ְּוַעל ָדא ּכְ
ה ָלך ָכה לא ַתֲעׂשֶ ְַמּסֵ ְָלך. ּ ְרָמך: ּ א ּגַ ִגין ְלַאְבָאׁשָ ּצֹות . ְּבְ ְתֵריה ֶאת ַחג ַהּמַ ּוְכִתיב ּבַ ּ

ֹמר ׁשְ ׁשְ. ּתִ ה: ֹמרּתִ ָּדא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ר ָנׁש ְלַנְטָרא ֵליה, ּ ְּדָבֵעי ּבַ ְּוָלא ָיְחָלף ֵליה , ּ
ִגין ִסְטָרא ַאֲחָרא ְּוִאי ֶיְחָלף ֵליה ָהא ִאיהו ַמְסִאיב. ּבְ ְּוָסִאיב ְלָכל ַמאן ְדָקִריב , ּ

ֲהֵדיה   .ּּבַ
ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ ַּהאי ִאיהו ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ֶאת ַחג ַהּמַ מֹורּ ִתיב. ׁשָ ך ּכְ ִגין ּכָ ְוּבְ ֶאת ַחג , ּ

ר ִצִויִתיך ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ ֹמר ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ַָהּמַ ְבַעת ָיִמים ִאֵלין. ּ ָלאו , ּׁשִ
ְבַעת ַהָיִמים ְדֻסּכֹות ׁשִ ִּאיּנון ּכְ ִאין, ּּ ּתָ ְּדִאיּנון ִעָלִאין ְוִאֵלין ּתַ ּ ּ ִאיּנו, ְּוַעל ָדא. ּ ּן ַהֵלל ּּבְ

מור מור, ּּגָ ּוְבָהִני ָלאו ַהֵלל ּגָ א, ּּ ְּוַעל ְדִאיּנון ְלַתּתָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות, ּ ַמּצֹת . ׁשִ
ָלא ו ִתיב ָחֵסר ּבְ ָראן ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין', ּכְ ְּדַעד ָלא ׁשָ ּ   .'ָּרָזא ְדו, ּ

יָמא ּצֹו, ְוִאי ּתֵ יָון ְדַהאי ָרָזא ְדַחג ַהּמַ ּּכֵ א, ּת ִאְתַקָדׁשּ ֵניָנן , ֲאַמאי ַנְחּתָ ְּדָהא ּתָ
ּקֶֹדׁש ְוָלא מֹוִריִדין ִאין, ַמֲעִלין ּבַ ּתָ ִאיּנון יֹוִמין ּתַ א ּבְ א ְלַתּתָ   .ֲּאַמאי ַנְחּתָ

  א''ג ע''דף קפ
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יתֹו ְוגֹו)ויקרא טז(ּכְ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ַּמאן ִדְיַכֵפר', ּ א ''נ(ְיך ִאְצְטִר, ּ

ַקְדִמיָתא)לכפרא יֵתיה, ּ ָעֵליה ּבְ ּוָבַתר ַעל ּבֵ ַגְווָנא ָדא. ּ א, ּּכְ ֲאִרי , ַּהאי ַדְרּגָ ׁשָ
ה ְקדוׁשָ א וְלָנְפָקא ּבִ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ ְּלַכְפָרא ָעֵליה, ּ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ִאְתַקָדׁש, ּ ּ ֵעי ְלַכָפָרא , ּ ּּבָ

יֵתיה א לֹון, ַּעל ּבֵ ּוְלַקְדׁשָ יֵתיהְו, ּ א ּבֵ א ְלַקְדׁשָ א ְלַתּתָ ַּעל ָדא ַנְחּתָ ּ ה ְמַקֵדׁש לֹון. ּ ּוְבּמָ ּ ,
א ָרֵאל ִדְלַתּתָ ִיׂשְ אן. ּּבְ ָנא ְדעֹוֵמר ְוֵכיָון ְדִאֵלין ִמְתַקְדׁשָ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ ֵעיָנן ְלַסְלָקא ָלה , ּ ּּבָ ּ

ת, ְּלֵעיָלא יָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַקְדׁשַ ד ּבֵ ְּדָהא ּכַ ֵדי, ּ ָרא , ּן ַסְלַקת ְלֵעיָלאּכְ ְלִאְתַקּשְׁ
ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין  ּּבְ   .ְּלֵעיָלא) א''ג ע''דף קפ(ּ

ָנא ּבָ ְּוַעל ָדא ֲאָנן ַעְבִדין חוׁשְ ּ ִקיוָמא ַעל ַקְייִמין, ּ ּּבְ ִגין ְדִאיּנון יֹוִמין, ּ ּּבְ יֹוִמין , ּ
ִּעָלִאין ִאיּנון ר ָנ, ּ ָכל ִזְמָנא ְדָעאל ּבַ ּׁש ְלִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאיןְּוֵכן ּבְ ְצלֹוָתא, ּ ין ּבִ ין , ּבֵ ּבֵ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

ָבָחא ׁשְ ִּאְצְטִריך ְלַקְייָמא ַעל ַרְגלֹוי, ּבִ ן, ְ ּמָ ֲחָדא ּתַ ין ְוגוָפא ּכַ ין ְוגוָפא . ַּיְרּכִ ַּיְרּכִ
ֵחיֵליה, ְּלַקְייָמא ְדכוָרא ְדַקְייָמא ּבְ ּּכִ ּ נוְקָבא ְדָאְרָחָהא ְלֵמיַתב, ּּ ְּוָלא ּכְ ִגין .ּ  ְועֹוד ּבְ

ָבָחא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּׁשְ ּ.  
ּוְבִגין ְדִאיהו ָרָזא ִדְדכוָרא ּ ּ ּ ָנא ָדא, ּ ּבָ ים ְפטורֹות ֵמחוׁשְ ָּנׁשִ ּ ּ ְוָלא ִמְתַחְייָבן ְלִמיְמִני , ּ

ר ְדכוִרין ּּבַ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ל ַחד ּכְ ָרא ּכָ ַגְווָנא ָדא. ְלִאְתַקּשְׁ ל )שמות כג(, ּּכְ  ֵיָרֶאה ּכָ
ָכוְרךְז ְּדכוִרין, ּ ין, ּ ְדכוָרא ִאיהו. ְוָלא ָנׁשִ ִגין ְדָרָזא ִדְבִרית ּבִ ּּבְ ּ ּ א, ּ נוְקּבָ ּוְבִגין , ְּוָלא ּבְ

ְּדַקְייָמא ָרָזא ְלֵעיָלא ּ ין ָלא ִמְתַחְייָבן, ּ   .ָנׁשִ
ְבַעת יֹוִמין, ְוָרָזא אֹוִליְפָנא ָהָכא ֵּמִאֵלין יֹוִמין ִעָלִאין, ִּדְבָכל ׁשִ א ַנְטָל, ּ ּא ְקדוּשָׁ

ֵאי)ומתאחד(יֹוָמא ַחד  ּתָ ּ ְדִאֵלין ּתַ בוַע, ּ ָאה ִאְקֵרי ׁשָ ּתָ ְבָעה יֹוִמין , ְּוַהאי ּתַ ׁשִ ְּדִאְתַקָדׁש ּבְ ּ
ין יֹוִמין. ִּעָלִאין ְבָעה ֵמִאיּנון ַחְמׁשִ ְבָעה ְוׁשִ ָכל ׁשִ ְכָלל, ְּוֵכן ּבְ ְוַכד , ַעד ְוָלא ַעד ּבִ

ִעין  ָכחו ַאְרּבְ ּתְ ע יֹוִמין ִעָלִאיןִּאׁשְ ּוֵתׁשַ ַבע יֹוִמין, ּ א ׁשֶ ָכחו ְלַתּתָ ּתְ הו , ִּאׁשְ ְּדִאְתַקָדׁשו ּבְ ּ ּ ּ
בוַע ַבע, ְּוָכל ַחד ִאְקֵרי ׁשָ ִאיּנון ׁשֶ ְּדָעאל ּבְ ִתיב. ּ תֹות )ויקרא כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבָ ַבע ׁשַ  ׁשֶ

ְהֶייָנה ִמימֹות ּתִ ִגין ְדִאיּנון נוְקִבין. ּתְ ּּבְ ּ ָנא ְדנוְקִביןָנַקט, ּ ּ ְקָרא ִליׁשָ ּ.  
הו ְּוַכד ִאְתַקָדׁשו ּבְ ּ ְת, ּוֵביָתא, ּ ַבְעָלהִמּתַ ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ ֵדין ִאְקֵרי ַחג , ְּקָנא ְלִאְתַחּבְ ּכְ

בועֹות ארו ָעַלְייהו ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין, ּׁשָ ֵּמִאינון נוְקֵבי ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ הו, ּ ְּדִאְתַקָדׁשו ּבְ ּ ּ ִגין . ּ ּוּבְ
בועֹוֵתיֶכם ׁשָ ִתיב ּבְ ך ּכְ ּּכָ ִּאיּנון ִדְלכֹון, ְ בו, ּ ׁשָ ִתיב ּבְ ִגין ְדָהִכי ָנֵמי , עֹותְּוָלא ּכְ ּּבְ

הֹון א ִעּמְ ָרֵאל ְלַתּתָ ין ִיׂשְ   .ִּמְתַקְדׁשִ
ִעין יֹוִמין ע ְוַאְרּבְ ד ָמטון ְלֵתׁשַ ְּוַעל ָדא ּכַ ַּההוא יֹוָמא ִעָלָאה ְדָעַלְייהו, ּ ּ ְּדִאיהו , ּּ ּ

ין ִעין יֹוִמין, ּיֹוָמא ְדַחְמׁשִ ָעה ְוַאְרּבְ ׁשְ ִליט ַעל ּתִ ְּדׁשַ ָעה , ְּכָלָלא ְדאֹוַרְייָתאָּרָזא ִד, ּ ִתׁשְ ּבְ
ִעין ַאְנִפין ּוְכֵדין ַההוא יֹוָמא ִעָלָאה, ְּוַאְרּבְ ּ ין, ּ א, ּיֹוָמא ְדַחְמׁשִ ִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ,

ִעין ַאְנִפין ָעה ְוַאְרּבְ ִתׁשְ ָלָלא ּבְ ַּאִפיק אֹוַרְייָתא ּכְ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ר  )תהלים פד(, ִּרּבִ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית וְדרֹור ֵקן ָלה ֲאׁשֶ ּּגַ ּ ּ

חֹוֶתיך ְוגֹו ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית. 'ָׁשָ ַמָיא, ּּגַ ִּאֵלין ִצֳפֵרי ׁשְ ּ ,
ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ְלַבר הֹון ׁשַ ֵביָתא, ְּדִמּנְ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ּבְ הֹון ׁשַ גֹון ְדר, ּוִמּנְ ְּדִאיהו , ֹורּּכְ ּ

ר ָנׁש ֵביָתא ְדָכל ּבַ ֵוי ִדיוֵריה ּבְ ּעֹוָפא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדֹכָלא ָקָראן ֵליה . ֲאַמאי. ְּוָלא ָדִחיל, ּ ּּבְ ּּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּחירו. ַּמאי ְדרֹור. ְּדרֹור ּ וְקָראֶתם ְדרֹור)ויקרא כה(, ּכְ ְּוַתְרּגומֹו ִחירו, ּ ּ .

ְּוָדא ִאיהו ִצפֹור ְד ִנין. רֹורּּ ֵביָתא ַאִפיק ּבְ א ּבְ ְּדָהא ִמיֹוָמא ְדָעִביד ִקּנָ ּ ֵביָתא , ּּ ָּמדֹוֵריה ּבְ
ין יֹוִמין ן ִאֵלין ֵמִאֵלין, ַחְמׁשִ ּוְלָבַתר ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ְּוָדא הוא עֹוָפא ְדִאְקֵרי ְדרֹור, ּ ּ   .ִּחירו: ּ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ַנת ַהֲחִמּשִׁ, ּתָ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ָאֶרץְּוִקַדׁשְ ָנה וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּים ׁשָ ּ .
ֵּמָהָכא ָנְפָקא ִחירו ְלֹכָלא יה ִחירו, ּ ּוְבִגין ְדָנְפָקא ִמּנֵ ּ ּ יה ִאְקֵרי , ּ ּאֹוַרְייָתא ְדַנְפַקת ִמּנֵ ּ

ִתיב. ִּחירו ּ ָחרות ַעל ַהֻלֹחת)שמות לב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְקֵרי ָחרות, ּ ֶּאָלא ֵחירות, ַּאל ּתִ ּ ,



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

ְּייָתא ְדִאְתְקֵרי ֵחירות ְדָהא ָמה ְדַאִפיק יֹוָמא ָדא ִעָלָאהְוָדא אֹוַר ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ִּאְקֵרי ִחירו, ּּ
ִּחירו ְדֹכָלא ּ ְּוַהאי יֹוָמא ִאיהו ִחירו ִעָלָאה. ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ִגין ְדִאית ִחירו ּתַ ּּבְ ְּוִחירו ִעָלָאה, ּ ּ .

ָאה''ֵה, ּא ִעָלָאה''ֵה ּתָ ִּחירו ִעָלָאה. א ּתַ ֲחָדא ִאיּנון.ּ ִמָטה ְויֹוֵבל ּכַ ָאה ׁשְ ּתָ ּ ִחירו ּתַ ּ ּ.  
ָרֵאל ֵרין ַנֲהֵמי ָאְכלו ִיׂשְ ְצַרִים, ַחד, ּּתְ ד ָנְפקו ִמּמִ ה, ּּכַ ְוַחד . ֶלֶחם עֹוִני, ָּאְכלו ַמּצָ

ָרא ַמְדּבְ ַמִים, ּבְ יב)חד בפסח וחד בשבועות(. ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ יר  ִהְנִני ַמְמִט)שמות טז(, ּ ִדְכּתִ
ָנא ְדיֹוָמא ָדא ָנֲהָמא ִאיהו ָמִים ְוַעל ָדא ָקְרּבָ ָּלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ּ ּ , ְוַעל ָנֲהָמא. ּ

ִנין ַאר ָקְרּבָ ל ׁשְ ְּדָנֲהָמא ִאיהו ִעָקר. ִּאְתְקִריבו ּכָ יב, ּ ם ַעל )ויקרא כג(, ִּדְכּתִ  ְוִהְקַרְבּתֶ
ים ְוגֹו ָבׂשִ ְבַעת ּכְ נוָפה ְוגֹו) כגויקרא(ּוְכִתיב ', ַּהֶלֶחם ׁשִ ִביאו ֶלֶחם ּתְ בֹוֵתיֶכם ּתָ ּ ִמּמֹוׁשְ ּ ,'

ָרֵאל יה ִיׂשְ ימו ּבֵ ְּדָדא ִאיהו ָנֲהָמא ְדֲאְחּכִ ּ ּ ּ ָּחְכְמָתא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוָעאלו , ּ
ָאְרָחָהא   .ּבְ

  ב''ג ע''דף קפ
ָלא ּכְ א ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּתָ ָרֵאל ִמּנָ, ַהׁשְ ֶפַסח ָנְפקו ִיׂשְ ּּבַ ִתיב, ֲּהָמא ְדִאְתְקֵרי ָחֵמץּ , ּכְ

ל אֹוֵכל ַמְחֶמֶצת )שמות יב(ּוְכִתיב , ָ ְוָלא ֵיָרֶאה ְלך ָחֵמץ)שמות יג( י ּכָ ) ב''ג ע''דף קפ( ּכִ

ה. ַמאי ַטֲעָמא ִגין ְיָקָרא ְדַההוא ַנֲהָמא ְדִאְתְקֵרי ַמּצָ ּּבְ ּ ָרֵאל ְלַנֲהָמא . ּ א ְדָזכו ִיׂשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ
ְטָלא ָחֵמץִּעָלָאה ַיּתִ ַלל, ּיר ָלא ֵיאֹות ֲהָוה ְלִאְתּבַ ָנא ָדא. ְוָלא ִאְתַחְזָיא ּכְ , ַּוֲאַמאי ָקְרּבָ
ָאֶפיָנה, ָחֵמץ ֲהָוה ְהֶייָנה ָחֵמץ ּתֵ יב ֹסֶלת ּתִ ַטל , ְּותו. ִּדְכּתִ יֹוָמא ָדא ִאְתּבָ א ּבְ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ
ּתְ, ֵיֶצר ָהָרע ְּואֹוַרְייָתא ְדִאְתְקֵרי ִחירו ִאׁשְ   .ַכַחתּ
ר ְיִחיָדאי, ֶּאָלא א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ִאיב ְלֵמיַכל. ְוָחַלׁש, ּ ָּאְמרו , יֹוָמא ַחד ֲהָוה ּתָ

א  ֵריה ְדַמְלּכָ ֵּייכול ּבְ ּ ְּוַעד ְדֵייכול ֵליה, ּ ַאְסָווָתא ָדא)א מיכלא דאסוותא דא''ס(ּ ּ ָלא , ּ
ֵב ח ֵמיְכָלא וְמזֹוָנא ַאֲחָרא ּבְ ּכַ ּתְ יָון ְדָאַכל ַההוא ַאְסָווָתא. ָּעְבדו ָהִכי. יָתאִּיׁשְ ּּכֵ ָאַמר , ּ

ִאיב ל ָמה ְדִאיהו ּתָ אן וְלָהְלָאה ֵייכול ּכָ ִּמּכָ ּ ּ   .ְּוָלא ָיִכיל ְלַנְזָקא ֵליה, ּ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ך ּכַ ּּכַ ָּלא ֲהֵוי ַיְדֵעי ִעָקָרא ְוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָ ָאַמר , ּ

ִריך הואּקוְד א ּבְ ּׁשָ ָרֵאל ַאְסָווָתא, ְ ְּוַעד ְדֵייְכלון ַאְסָווָתא ָדא, ִּיְטֲעמון ִיׂשְ ּ ָלא ִאְתָחֵזי , ּ
ה. ְלהֹון ֵמיְכָלא ַאֲחָרא יָון ְדָאְכלו ַמּצָ ּּכֵ ָרָזא , ּ ְּדִאיִהי ַאְסָווָתא ְלֵמיַעל וְלִמְנַדע ּבְ ּ ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ אן וְלָהְלָאה ִאְתָחֵזי לֹון ָחֵמץ,ְּ ְּוֵייְכלון , ּ ִמּכָ
בועֹות. ְּדָהא ָלא ָיִכיל ְלַנְזָקא לֹון, ֵּליה ן ִדְביֹוָמא ְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ִּאְזָדַמן ַנֲהָמא ִעָלָאה, ּ ּ ,

ֹכָלא ְּדִאיהו ַאְסָווָתא ּבְ ּ ּ.  
ָחא, ְּוַעל ָדא ְמָקְרִבין ָחֵמץ ֵרין ַנֲהִמין ַאֲחָרִנין . ְלִאּתֹוְקָדא ַעל ַמְדּבְ ּוְמָקְרִבין ּתְ

ֲחָדא ְלָטָאה, ְוָחֵמץ. ּכַ ָחא ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ נוָרא ְדַמְדּבְ ִּאּתֹוְקָדא ּבְ ּ ָרֵאל, ּ א לֹון ְלִיׂשְ . ּוְלַנְזּקָ
ך ְוְבִגיֵני ּכַ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ין ִאְתָדָבקו ּבֵ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ַאְסָו, ְּ ּוָתא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ
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יֹוָמא ָדא ֵרין ִסְטִרין ְדַנֲהֵמי ִאֵלין. ּּבְ ָרֵאל ּתְ ְּוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַנְטֵרי ִיׂשְ ָלא ֲהוֹו ַעְייִלין , ּ
ִדיָנא ְלָעְלִמין   .ּבְ

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ּּבְ ּ ּ ְדָלאו ִאיהו)בכל יומא(, ּ ֶּאָלא ְלִאיּנון , ּ ּ
ָּלא ַנְטלו ֵמיְכָלא ְדַאְסָווָתאְּד ְבקו ְלַאְסָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוׁשָ ִגין ֵמיְכָלא ַאֲחָרא , ּ ּבְ

ְּדִאיהו ָחֵמץ ָנה. ּ יֹוָמא ָדא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּדָהא ּבְ ּ ַּההוא ָחֵמץ ַסְלָקא, ּ ּוְמַקְטְרָגא ָעֵליה , ּ ּ
ין ָעֵליה, ְּדַבר ָנׁש ְּוִאיהו ַקְיי, ְּוַאְלׁשִ יֹוָמא ָדא ְמַקְטְרָגא ַעל ָעְלָמאּ א . ָּמא ּבְ ְּוקוְדׁשָ

ִדיָנא ַעל ּכָֹלא ְוָדִאין ָעְלָמא ִריך הוא ָיִתיב ּבְ ּּבְ ּ ְ.  
ָרֵאל ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָיַהב קוְדׁשָ ך ּכַ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ְּ ֲּאְטִעים ְלהו ֵמַההוא , ְ ּ

ְּדַההוא ֲאָתר, ַּנֲהָמא ִעָלָאה ָרֵזי , ִּמּגֹו ַההוא ַנֲהָמאּו, ּ ִלין ּבְ ּכְ ֲּהוֹו ַיְדִעין וִמְסּתַ
ר, ְּדאֹוַרְייָתא ֹאַרח ֵמיׁשָ ָרִזין , ְְלֵמַהך ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ִמָלה ִאיּנון ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ א אלין ''ס(ּּ

ְדָקאְמָרן)דקאמרן   .ּ ִאֵלין ּכִ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ָאְרָחאֲהוֹו , ִּרּבִ הֹון, ַאְזֵלי ּבְ א , ַּוֲהוו ַאְזִלין ִעּמְ י ַאּבָ ִרּבִ

י יֹוֵסי ַחד ָסָבא, ְוִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ִאֲעָרעו ּבְ יֵדיה ַחד ַיּנוָקא, ּ ַּוֲהָוה ָאִחיד ּבִ ָזַקף , ּ
ְמעֹון ְוָחָמא ֵליה י ׁשִ א ַוַדאי ִמִלין ַח, ֵּעינֹוי ִרּבִ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ְלִרּבִ ּ ן ּ ּבָ ין ִאית ּגַ ְדּתִ

ַהאי ָסָבא   .ּבְ
יה ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ך ָקא ָאִתית, ָאַמר ִרּבִ ַגּבָ ָמטול ְדּקוְפְטָרך ּבְ ְּבְ ְ ּ ּ ַמאן , ּ

ך, ָאַמר. ּיוָדאי ֲאָנא, ָּאַמר ֵליה. ַאְנּתְ ין ַוַדאי יֹוָמא ָדא ְלַגּבָ ְִמִלין ַחְדּתִ ּ ּ ָּאַמר ֵליה , ּ
ָרא, ָּאַמר ֵליה. ְָעךְּלָאן הוא ַאְר י ַמְדּבְ ִאיּנון ְפִריׁשֵ ִּדיוִרי ֲהָוה ּבְ ּ ּ ַדל , ַּדֲהֵויָנא, ּ ּתָ ִּמׁשְ

אֹוַרְייָתא א ֲאֵתיָנא ְלִיׁשוָבא, ּבְ ּתָ ִריך הוא, ְּוַהׁשְ א ּבְ ִצָלא ְדקוְדׁשָ ְּלֵמיַתב ּבְ ּ ְּ ִאֵלין , ּ ּּבְ
ִביָעָאה ָדא ּיֹוֵמי ְדַיְרָחא ׁשְ ּ.  

י ׁשִ ן, ֵנִתיב, ָאַמר, ְמעֹוןַּחֵדי ִרּבִ ְדָרך ְלַגּבָ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְְדַוַדאי קוְדׁשָ ְּ ּ ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ַמע ִמָלה ִמפוָמך ְַחֶייך ְדִנׁשְ ָּ ּּ ּ יִקין, ּ ין ַעּתִ ֵּמִאיּנון ִמִלין ַחְדּתִ ָרא, ּ ַמְדּבְ ן ּבְ ּמָ ִּדְנַטְעּתון ּתַ ּ ,

ִביָעָאה ָראַּוֲאַמאי ִאְתְפ. ֵמַהאי ַיְרָחא ׁשְ ְדּבְ א ִמּמַ ּתָ ּתון ַהׁשְ ָאַמר . ְּלֵמיֵתי ְלִיׁשוָבא, ַּרׁשְ
ֵּליה ַההוא ָסָבא א ָדא, ּ ֶאְלּתָ ׁשְ ך, ּּבִ ּבָ ְְיַדְעָנא ְדָחְכְמָתא ּגַ ּוִמיָלך ָמטו ִלְרִקיֵעי , ּ ְּ ּ

  )א נטו לתקיעו דחכמתא''ס(. ְּדָחְכְמָתא
ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ְדּבָ)דברים א(, ּ ֲאך ְיָיּ וַבּמִ ר ְנׂשָ ר ָרִאיָת ֲאׁשֶ ֱָאֹלֶהיך ' ָר ֲאׁשֶ

נֹו ְוגֹו א ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֵעי ֵליה. 'ּכַ ֲאך, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ר ְנׂשָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ָוַבּמִ ּ ,
ָרא. ַּמהו ָרִאיָת ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ָדַבר לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ָרא ּתַ, ּ יָפאַמְדּבְ , ּקִ

יב ָמה ִדְכּתִ ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו)דברים ח(, ּּכְ ַאר . ' ָנָחׁש ׂשָ יף ִמּשְׁ ּקִ ָרא ְדִאיהו ּתַ ּוַמְדּבְ ּ ּ
ָעְלָמא   .ַמאי ַטֲעָמא. ַמְדְבִרין ּבְ

  א''ד ע''דף קפ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

ֲעָתא ְדָנְפקו  ִגין ְדַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִלי) א''ד ע''דף קפ(ּ ּתְ ְצַרִים ְוִאׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ין ִיׂשְ ּתִ ּמו ְלׁשִ
ָבן א, ִרּבְ ף ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּקַ ִּאְתּתָ ָלק ַעל ּכָֹלא, ּ ְּוִאְסּתַ ְּוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת וְכֵדין , ּ

ְפָיא ַמְלכו ַחָייָבא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִּאְתּכַ ָרא . ּ ַמְדּבְ ִריך הוא ְלֵמיַהך ּבְ א ּבְ ְְוַאִפיק לֹון קוְדׁשָ ְּ ּ ּ
יָפא ּקִ ְּדִאיהו ֲאָת. ּתַ ּר ְוֻשְלָטנו ְדָסָמֵאּ ׁש, ּל ַחָייָבא''ּ ְּדִאיהו ִדיֵליה ַמּמָ ּ ּ ְבָרא , ּ ִגין ְלּתַ ּבְ

ּּתוְקֵפיה ְוֵחיֵליה ּ יה, ּּ ָתא ֵריׁשֵ ּוְלַכּתְ ּ וְלַאְכְפָיא ֵליה)א ולאחתא ליה''ס(, ּ לֹוט, ּּ . ְּדָלא ִיׁשְ
ָרֵאל ְּוִאְלָמֵלא ְדָחאבו ִיׂשְ ִריך הו, ּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ָרא ֵליה ֵמָעְלָמאְּ ְּוַעל ָדא , ּא ְלַאְעּבְ

ׁש יה ְוַעְדֵביה ְוחוָלֵקיה ַמּמָ ַאֲחַסְנּתֵ ר לֹון ּבְ ַּאְעּבַ ּ ּ ּ.  
ה ִזְמִנין ַכּמָ יָון ְדָחאבו ּבְ ּּכֵ יך לֹון ִחְוָיא, ּ ּוְכֵדין ִאְתְקָיים , ְָנׁשִ ָ הוא ְיׁשוְפך )בראשית ג(ּ ּ ּ

ָרֵאל ָמחו ֵריׁשֵ. 'ֹראׁש ְוגֹו ַקְדִמיָתאִּיׂשְ יה, ּיה ּבְ ָרא ִמיּנֵ ּמְ ּוְלָבַתר , ְּוָלא ַיְדֵעי ְלִאְסּתַ
א ַבְתַרְייּתָ ָרא, ִּאיהו ָמָחא ּבְ ַמְדּבְ ְלהו ּבְ ְּוָנְפלו ּכֻ ׁשוֶפּנו ָעֵקב, ּּ ה ּתְ ְּוִאְתָקָיים ְוַאּתָ ּ ּ .

יה ִנין ָלקו ִמּנֵ ִעין ׁשְ ְּוַאְרּבְ ַּמְלקות ְדֵבי ִדיָנא' ָלֳקֵבל מ, ּ ּ ּ.  
ר ָרִאיָתְו ִתיב ֲאׁשֶ ָרא, ַּעל ָדא ּכְ ֵעיַנְייהו ֲהֹוי ֲחָמאן ְלַההוא ָמאֵרי ְדַמְדּבְ ּּבְ ּ ָאִזיל , ּ

ִפית ָקַמְייהו יה ְוַעְדֵביה, ּּכָ ְּוַנְטֵלי ַאַחַסְנּתֵ ָלן. ּ יב . ְמּנָ ּ ָאז ִנְבֲהלו ַאלוֵפי )שמות טו(ִּמִדְכּתִ ּּ
ְּוִאֵלין ִאיּנון , ֱאדֹום ָרף ְוַעְקָרב ָנָחׁש)דברים ח(ּ ָנא ִמִיׁשוָבא .  ׂשָ ַּוֲאָנן אוף ָהִכי ִאְתְפַרׁשְ ּּ

יָפא ּקִ ָרא ּתַ אֹוַרְייָתא, ְלַמְדּבְ ן ּבְ ּמָ ִגין ְלַאְכְפָיא ְלַההוא ִסְטָרא, ּוְלַעְייָנא ּתַ ּּבְ ּ.  
ָבן ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְּותו ְדָלא ִמְתַיּשְׁ ּ ן, ּּ ּמָ ְּדֵלית ְנהֹוָרא ֶאָל. ֶּאָלא ּתַ ּא ַההוא ְדָנִפיק ּ ּ

ְפָיא ִסְטָרא ָדא, ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְּדַכד ִאְתּכַ ִריך הוא ְלֵעיָלא, ּ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ִּאְסּתַ ּּ ְּ ,
יָקֵריה ר ּבִ ִריך הוא. ְּוִאְתָייּקָ א ּבְ ְּוֵלית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְוֵלית , ֶּאָלא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ

א יׁשָ ּטוָבא ֶאָלא ִמּגֹו ּבִ אְו. ּ יׁשָ אֹוַרח ּבִ ר ָנׁש ּבְ ִביק ֵליה, ַכד ָעאל ּבַ ָלק , ְּוׁשָ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ
יָקֵריה ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲחָדא, ְּ ִלימו ְדֹכָלא טֹוב ָוָרע ּכַ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ְלָקא , ּ ּוְלִאְסּתַ ּ

טֹוב א, ְלָבַתר ּבְ יׁשָ ְּוֵלית טֹוב ֶאָלא ַההוא ְדָנַפק ִמּגֹו ּבִ ּ ָלק ְיָקֵריה, ַהאי טֹובּוְב. ּ ִּאְסּתַ ּ ,
ִלים ְּוָדא ִאיהו פוְלָחָנא ׁשְ ּּ.  

ן, ַוֲאָנן ּמָ א ָיִתיְבָנא ּתַ ּתָ א, ַעד ַהׁשְ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ָרא ְלַההוא , ּכָ ַמְדּבְ ִגין ְלַאְכְפָיא ּבְ ּּבְ ּ
א. ִסְטָרא א ְדָמָטא ִזְמָנא ְדפוְלָחָנא ַקִדיׁשָ ּתָ ַּהּשְׁ ּ ּ ְּדִסְטָרא ִדְק, ּ אּ ַּאֲהַדְרָנא ְלִיׁשוָבא , ּדוׁשָ

ן ִאיהו פוְלָחָנא ִדיֵליה ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ָנה ָמָטא ִזְמָנא ְדַההוא ִחְוָיא, ְּותו. ּּ ֹראׁש ַהּשָׁ א ּבְ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ע ִדיָנא ִמּקָ ְּלִמְתּבַ ּ ִליט, ְּ ן ִאיהו ׁשַ ְּוַתּמָ ּמָ. ּ ך ָנַפְקָנא ִמּתַ ְוְבִגין ּכַ ן ּ

  .ַּוֲאֵתיָנא ְלִיׁשוָבא
ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר נו)תהלים פא(, ּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ א , ּ ּתָ ַהׁשְ

יָפא, ִּאיהו ִזְמָנא ּקִ ָעָרא ִדיָנא ִעָלָאה ּתַ ְּלִאּתְ ף , ּ ּקַ ַער ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּתָ ְּוַכד ִאיהו ִאּתְ
ֲהֵדיה ףְוֵכיָו, ּּבַ ּקַ ּן ְדִאיהו ִאְתּתָ ְוִאְתַמְלָיא , ְּדָלא ָנִהיר ְנהֹוָרא, ָסִליק ְוַחְפָיא ְלִסיֲהָרא, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]102דף [ -ּ

ְטָרא ְדִדיָנא ִדיָנא. ִּמּסִ ל ָעְלָמא ִאיהו ּבְ ֵדין ּכָ ִאין, ּּכְ ֻכְלהו , ִּעָלִאין ְוַתּתָ ִריז ּבְ ְּוָכרֹוָזא ּכָ ּ
ַּאְתִקינו ּכוְרְסָיא ְדִדיָנא, ְרִקיִעין ּ ּאֵריה ְדֹכָלאְלָמ, ּ ּ ֵעי ְלֵמיָדן, ּ ְּדִאיהו ּבָ ּ.  

ָרא, ְוָרָזא ָהָכא ַמְדּבְ יֹוָמא ָדא, ְוִאְתְנִהיר ָלן ּבְ ַער ִדיָנא ִעָלָאה ּבְ ֲּאַמאי ִאּתְ ֶּאָלא . ּּ
ין ַיִקיִרין ל ָרִזין ְוָכל ִקדוׁשִ ִביָעָאה, ּּכָ ׁשְ ְלָיין ּבִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ִביָעָאה ִעָלָאה. ּ ְּוַההוא ׁשְ ּ ,

ְּדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּעְלָמא ִעָלָאה ל ּבוִציִנין. ּ יה ַנֲהִרין ּכָ ִּמּנֵ ין, ּ ְוָכל , ְּוָכל ִקדוׁשִ
אן ְרּכָ ין ְלַאְנֲהָרא, ְוַכד ָמֵטי ִזְמָנא. ּבִ אן ְוִקדוׁשִ ְרּכָ ְּלַחְדּתוֵתי ּבִ ּ ָחא ְבָכל , ּ ּגָ ָעא ְלַאׁשְ ּבָ

ְלהו ּקוָנא ְדָעְלִמין ּכֻ ּּתִ ּ ְלהֹוןְוָכ, ּּ ּקוִנים ְלִאְתַקְייָמא ּכֻ ּל ִאיּנון ּתִ ּ ּ ֵאי, ּ ּתָ ִאי , ַּסְלִקין ִמּגֹו ּתַ
ָראן ׁשְ ָראן. ִּאיּנון ּכַ ׁשְ ֵדין ַקְייָמא , ְוִאי ָלא ּכַ ן , ּ ְדָלא ָנִהיר)א מלה''ס(ּּכְ ַּעד ְדִאְתָפְרׁשָ ּ

ִאין ַער ִדיָנא, ַּחָייִבין ִמּגֹו ַזּכָ ֵדין ִאּתְ   .ּּכְ
ּוֵמַההו ף ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּא ִדיָנאּ ּקַ ַכח ְמַקְטְרָגא, ִאְתּתָ ּתְ ִגין ְדִיָנְתנון ֵליה , ְוִאׁשְ ּּבְ ּ ּ

ַּחָייַבָיא, ִּאיּנון ִתיב. ּ ִגין ְדָעֵליה ּכְ ּּבְ ְכִלית הוא חֹוֵקר)איוב כח(, ּ ּ וְלָכל ּתַ ְוַחְפָיא . ּ
ִגי.)א לא מסרא לון בידא דמקטרגא''ד(ֲאַמאי , ְלִסיֲהָרא א  ּבְ יה ְדקוְדׁשָ יאוְבּתֵ ּן ְדֵלית ּתִ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ   .ְלאֹוָבָדא ְלעֹוָבֵדי ְידֹוי, ְ
יָפא, ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּקִ ָרא, ַּקְייָמא ְקִליָפא ּתַ ּבְ ַההוא , ְּדָלא ָיִכיל ְלִאּתָ ר ּבְ ּּבַ

ָרֵאל ִריך הוא ָיִהיב ְלִיׂשְ א ּבְ ֵּעיָטא ְדקוְדׁשָ ּ ְק, ְּ יב ּתִ ֶסה ְליֹום ִּדְכּתִ ּכֶ ּעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ
נו ה ְדִאְתֲחְפָיא ִסיֲהָרא. ַּחּגֵ ּסֵ ְבָרא ַההוא ּכִ ִגין ְלּתַ ּּבְ   .ְוָלא ָנִהיר, ּ

  ב''ד ע''דף קפ
ׁשֹוָפר א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעֵרי ִיׂשְ ֹוָפר, ְוַכד ִמּתְ ַּההוא ַקָלא ְדָנִפיק ִמּשׁ ֲאִויָרא, ּּ ַטׁש ּבַ , ּבָ

יָפא, יןּוָבַקע ְרִקיִע ּקִ י ַההוא ִטָנָרא ּתַ ַּעד ְדַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ְדָחֵפי )א סטרא אחרא''נ(, ּּ
ח, ְלִסיֲהָרא ּגַ ח ִאְתֲערוָתא ְדַרֲחֵמי, ַאׁשְ ּכַ ְּוַאׁשְ ֵדין ַההוא , ּ ְּדָסִליק ) ב''ד ע''דף קפ(ּּכְ

ְּוַקְייָמא ְלֵעיָלא ֵדין ַההוא ַקָלא ַקְייָמא. ִאְתַעְרָבב, ּ ּּכְ ּ ר ַההוא ִדיָנאְוַא, ּ ְּעּבַ ְוֵכיָון , ּ
ָערו ַרֲחֵמי א ַאּתְ ִּדְלַתּתָ ַער ׁשֹוְפָרא ַאֲחָרא ִעָלָאה, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּ ְּוַאִפיק ָקָלא , ִּאּתְ

ְּדִאיהו ַרֲחֵמי ָקָלא, ּ ַרֲחֵמי, ְּוַאְתָעְרעו ָקָלא ּבְ א, ַרֲחֵמי ּבְ ּוְבִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּ ַער , ּ ִאּתְ
  .ֵּמי ְלֵעיָלאָהִכי ָנ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

 ] בשנה164יום [סדר הלימוד ליום טז אדר 
יָמא א, ְוִאי ּתֵ ֵּהיך ָיִכיל ָקָלא ִדְלַתּתָ א ְלַאְתֲעָרא, ְ ָערוָתא ִדְלַתּתָ ּאֹו ִאּתְ . ָהִכי ָנֵמי, ּ

א ֲחֵזי ָאה, ּתָ ּתָ ִדיר, ָעְלָמא ּתַ ָלא ּתָ ּא ִעָלָאה ְוָעְלָמ. ְּוהוא ִאְקֵרי ֶאֶבן ָטָבא, ַּקְייָמא ְלַקּבְ
ַגְווָנא ְדִאיהו ַקְייָמא, ָּלא ָיִהיב ֵליה ֶּאָלא ּכְ ּ ּ א. ּ ּתָ ְנִהירו ְדַאְנִפין ִמּתַ ִּאי ִאיהו ַקְייָמא ּבִ ּ ּ ּּ ,

ֵדין ָהִכי ַנֲהִרין ֵליה ִמְלֵעיָלא ּּכְ ֲעִציבו. ּ ְּוִאי ִאיהו ַקְייָמא ּבַ ָקְבֵליה, ּּ ַּיֲהִבין ֵליה ִדיָנא ּבְ ּ ּ.  
ַגְווָנא ָד ְמָחה' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק(, אּּכְ ׂשִ ר ָנׁש. ּבְ יה ֶחְדָוה , ֶּחְדָוה ְדּבַ יך ְלַגּבֵ ָּמׁשִ ְ

ָאה. ַּאֲחָרא ִעָלָאה ּתָ ַגְווָנא ְדִאיִהי ִאְתַעְטָרת, ָהִכי ָנֵמי ַהאי ָעְלָמא ּתַ ּּכְ יך , ּ ְָהִכי ַאְמׁשִ

ָרֵאל. ִּמְלֵעיָלא ך ְמַקְדֵמי ִיׂשְ ִגין ּכָ ּּבְ ֹוָפר ָקָלא ְדִאיהו ְוַא, ְ ּשׁ ְּתֲעֵרי ּבַ ִליל )רזא דרחמי(ּ  ּכָ
א וַמָיא ְורוָחא ֶאּשָׁ ּּבְ ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ְוִאְתָעִביד ַחד, ּ ַהאי ֶאֶבן ָטָבא, ּ , ּוָבַטׁש ּבְ

ְווִנין ְדַהאי ָקָלא ִאיּנון ּגַ ע ּבְ ְּוִאְצְטּבַ ָמה ְדִאְתַחִזיָאת, ּ ּוְכֵדין ּכְ יך ִמ, ּ ְּלֵעיָלאְָהִכי ָמׁשִ ּ.  
ַהאי ָקָלא ְקַנת ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאּתַ ַּרֲחֵמי ַנְפֵקי ִמְלֵעיָלא. ּ ְרָיין ָעָלה, ּ ִליָלא , ְּוׁשַ ְוִאְתּכְ

ַרֲחֵמי א וִמְלֵעיָלא, ּבְ ּתָ ִּמּתַ ּ ב ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ  )אסתכל וחמי בנהירו דאנפין(. ּוְכֵדין ִאְתַעְרּבָ
ְקֵפיה ְּוִאְתַחָלׁש ּתֻ ּ ְנִהירו ְדַאְנִפין, ְוַהאי ֶאֶבן ָטָבא. ִכיל ְלַקְטְרָגאְוָלא ָי, ּ ַּקְייָמא ּבִ ּ ּ ּ ,

ל ִסְטִרין א, ִמּכָ ְנִהירו ִדְלַתּתָ ּּבִ ּוִבְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ.  
ְנִהירו ִדְלֵעיָלא ֵּאיָמַתי ַקְייָמא ּבִ ּ ּ יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּ ֲּהֵוי אֹוֵמר ּבְ ּוְביֹוָמא ְדִכפוֵרי . ּּ ּ ּּ

ְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ּיר ַההוא ֶאֶבן ָטָבאִאְתְנִה ּּבִ ּ ִּמּגֹו ְנִהירו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ואתערבב (, ּ

ִעיר)ההוא דלטורא א ַחד ׂשָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִנין ִיׂשְ ָרא , ּ וְכֵדין ְמַתּקְ ְדִרין ְלַהאי ַמְדּבְ ּוְמׁשַ ּ
יָפא ּקִ ְלָטא ָעֵליה, ּתַ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ.  

ִּאיהו ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדָחִריבו ְדָעְלָמא, ָראְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲח ּ ּ ּ ִגין ְדָכל ָחִריבו , ּ ּּבְ ּ
ָממֹון  ִליט , ּ ִמֵניה)הוא מההוא סטרא אחרא דשליט, א מניה''ס(ְוׁשִ ַּההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ ּ

וָבא. ָּעֵליה ּוְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ּ ּ ה ִאיהו, ּ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ַּקְייָמא , ּ ְוַעל ָדא,ּ
וָבא ְדָעְלָמא ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ַל ם ּבְ ְּירוׁשָ ּ ּ ּ.  

ַמָיא ת ָמְלכו ׁשְ ְתֵרין ְנקוִדין ִאְתְפָרׁשַ ּּבִ א, ּּ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ַּחד ִדיָלה, ּ ְּוַחד ְדָעְלָמא , ּ
ְּנקוָדה ִעָלָאה ְטִמיָרָאה, ְּדָאֵתי ְתֵר, ּ ְּוַעל ָדא ַקְייָמא ּבִ ְּנקוָדה ִדיָלה ַקְייָמא : ּין ְנקוִדיןּ ּ ּ ּ

חֹוָתה ַל ם, ּּתְ וָבא, ְּירוׁשָ ֶּאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ְּנקוָדא ְדַנְטָלא ֵמִאיָמא ִעָלָאה ְטִמיָרא. ּ ּ ּ ,
ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא)ב''א ע''רפ, ב''ט ע''רי( ּ ִאיהו ּגַ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ָעְלָמא, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ְלָכל , ּּ
ְּדָחִריבו ְוִיׁשוָבא, ְטִריןִס ּ   .ְּוָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּ

ֶאְמָצִעיָתא , ְּוַעל ָדא ַּקְייָמא ְנקוָדה ֲחָדא ִעָלָאה ְטִמיָרא , ּ ְדַגן ֵעֶדן)ב''ב ע''קל(ּבְ ּ ּ
א ְלֵעיָלא, ְּוַחד ַעּמוָדא. ְּדָלא ְיִדיַע, ּוְגִניָזא ּתָ ן ּוִמ, ּּגֹו ַהִהיא ְנקוָדה, ָּנִעיץ ִמּתַ ּמָ ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ַּנְבֵעי ַמָיא ְּדִאְתְפִריׁשו ְלַאְרּבַ ָעְלָמא. ּּ ַלת ְנקוִדין ּבְ ָכחו ּתְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ,
ְּדַקְייָמאן ָדא ַעל ָדא ּ ַגְווָנא ִדְתַלת ְנקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ַלֲעָזאֵזל, ּתָ ְדִרין ִיׂשְ ִעיר ִדְמׁשַ ַּההוא ׂשָ ּ ָראְל, ּ ִגין ְלֵמיַהב , ַּההוא ַמְדּבְ ּבְ
ּחוָלָקא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵדיה, ּ ָקא ּבַ יָמא. ְּלִאְתַעּסְ ִעיִרין ֲאַמאי , ְוִאי ּתֵ ֵרין ׂשְ ּתְ

ִעיר ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ְּוַחד ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא' ַחד ַלְיָי, ָהָכא יַנח ַההוא ׂשָ ּּתִ ' ַלְיָי. ּ
  .ֲאַמאי

ֵריהֶּאָלא יז ַעל ּבְ א ְדֲהָוה ַאְרּגִ ּ ְלַמְלּכָ ְבֵני , ָקָרא ְלַסְנִטיָרא, ּ ַּההוא ְדָעִביד ִדיָנא ּבִ ּ ּ
ִדיר א ּתָ ְבֵריה, ָנׁשָ ד ִדיָנא ּבִ ן ְלֶמְעּבַ ִגין ְדִיְזָדּמַ ּּבְ ּ ּ ַּההוא ַסְנִטיָרא ַחֵדי. ּ ֵבי , ּ ְוָעאל ּבְ

ן ּמָ א ְלֵמיַכל ּתַ ח, ַמְלּכָ ּגַ יָון ְדַאׁשְ ֵריהּּכֵ יה ּבְ ּ ּבֵ ֵבי , ָאַמר, ּ ַּוַדאי ָלא ָעאל ַסְנִטיָרא ָדא ּבְ ּ
א א ָעַלי, ַאּבָ יז ַמְלּכָ ִגין ְדַאְרּגִ ֶּאָלא ּבְ ֲהֵדיה, ָמה ָעֵבד. ּ ָּאַזל ְוִאְתְפָייס ּבַ יָון . ּ ּכֵ

ֲהֵדיה ְּדִאְתָפַייס ּבַ ד ְסעוָדָתא ִעָלָאה ֵליה ְוִלְבִר, ּּ א ְלֶמְעּבַ ָּפִקיד ַמְלּכָ ּּ ּוָפִקיד ְדָלא , ּיהּ ּ
יה ַההוא ַסְנִטיָרא ָּיַדע ּבֵ ּ.  

  א''ה ע''דף קפ
א ִאי ִיְנַדע ָדא. ְּלָבַתר ָעאל ַההוא ַסְנִטיָרא ּתָ א ַהׁשְ ָּאַמר ַמְלּכָ עוָדָתא ִעָלָאה , ּ ִּמּסְ ּ

ב ָפתֹוָרא, ְּדַאְתִקיִנית ִלי ְוִלְבִרי) א''ה ע''דף קפ( ָמָנא ַעל ָקָרא ַל. ָמה ֲעַבד. ִּיְתַעְרּבֵ ּמְ
אי, ַאְתִקין ִמִדי, ָּאַמר ֵליה, ְּסעוָדָתא ֵוי ַקּמָ יה ְדַההוא ַסְנִטיָרא, ּוְתׁשָ ֵוי ַקּמֵ ּוְתׁשָ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

אי ִמִדיִלי יב ְדָסִעיד ַקּמָ ְּדַיְחׁשִ ּ יָרא ְדֶחְדָוה ִדיִלי , ּ ַהִהיא ְסעוָדָתא ַיּקִ ְּוָלא ִיְנַדע ּבְ ּ ּ ּ
ְּוִיטֹול ַההו, ְוִדְבִרי ּא חוָלָקא ְוֵיִזיל ֵליהּ ְּוִיְתְפַרׁש ִמֶחְדָוה ִדְסעוָדָתא ִדיָלן, ּ ּ ּ ְוִאי ָלאו . ּ

א ָעִביד ָהִכי א, ְּדַמְלּכָ י ַמְלּכָ ָּלא ִיְתְפַרׁש ַההוא ַסְנִטיָרא ִמּבֵ ּ.  
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ִעיִרין, ָ ֵרין ׂשְ ּד ְלַההוא ַחד ִלי ְוַח, ַּאְזִמינו ּתְ

עוָדָתא ִדיִלי ָקֲאִכיל, ַּדְלטֹוָרא יב ְדִמּסְ ִגין ְדַיְחׁשִ ּּבְ ּ ּ ְסעוָדָתא ְדֶחְדָוה , ּ ְּוָלא ִיְנַדע ּבִ ּ ּ
ב ַההוא חוָלָקא, ַּאֲחָרא ִדיָלן ְּוִיּסַ יִתי, ְּוֵיִזיל ְלָאְרֵחיה, ּ יָון ְדִאָמא . ְּוִיְתְפַרׁש ִמּבֵ ּּכֵ

ֵרי ָא, ָּעְלָמא ְדָאֵתי, ִּעָלָאה ָאה)ב''ע' ק(ֵתי ְלִמׁשְ ּתָ ָחא , ּ ּגֹו ֵהיְכָלא ְדָעְלָמא ּתַ ּכְ ְלַאׁשְ
ּ ְדַאְנִפין)א לאשגחא עלה בנהירו''נ(ְּנִהירו  ח ַההוא ַדְלטֹוָרא, ּ ּכַ ּתְ ִּדין הוא ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ

יה ָּמאֵרי ְדִדיִנין ְלַקּמֵ ְרָכאן, ּ ל ּבִ ד ַאִפיק ּכָ ְּוָכל ַההוא ִחירו . אְּוַאְנִהיר ְלֹכָל, ּּכַ ּ
ח ּכַ ּתְ ְרָכאן, ִיׁשְ ָרֵאל ַנְטֵלי ֵמִאיּנון ּבִ   .ְּוִיׂשְ

ד ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדָהא ּכַ ָאה, ּ ּתָ ח ְדַחֵדי ָעְלָמא , ָּעאל ְלֵהיָכָלא ְדָעְלָמא ּתַ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ
ַהִהיא ְסעוָדָתא ִעָלָאה נֹוי ּבְ ָאה ִעם ּבְ ּתָ ּּתַ ִריך, ּ ֵדין ִאיהו ּבָ ְּכְ ְלהו , ּ ַפתֹוָראּ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ

ְרִכין ן, ִמְתּבָ ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ ְּוָכל ִחידו ְוָכל ְנִהירו ְדַאְנִפין ִאׁשְ ּ ּ  )ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ
ְטָהרו' ִלְפֵני ְיָי   )ב''ע' ק(. ּּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]105דף [ -ּ

ִתיב  ִעיִרים ּגֹוָרלֹות ּגֹוָר)ויקרא טז(ּכְ ֵני ַהּשְׂ ְוגֹוָרל ' ל ֶאָחד ַלְיָי ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ
ָּדא ִאיהו ַההוא ֶחְדָוה ְדַההוא ַדְלטֹוָרא. ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ּ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

יה ּגֹוָרל ין ֵליה, ָּיִטיל ִעּמֵ יה, ְּוַזּמִ ְּוָלא ָיַדע ְדנור ָדִליק ַאִטיל ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ א , ּ ְוַעל ַעּמָ
ִּדיֵליה ָמה ְדַא, ּ ה חֹוֶתה ַעל ֹראׁשֹו)משלי כה(ּתְ ָאֵמר ּכְ י ֶגָחִלים ַאּתָ   . ּכִ

ר )אסתר ה(, ְָוִסיָמִנך ה ֲאׁשֶ ּתֶ ֶלך ֶאל ַהִמׁשְ ה ִעם ַהּמֶ ר ַהַמְלּכָ ְ ַאף ֹלא ֵהִביָאה ֶאְסּתֵ

י ִאם אֹוִתי ָתה ּכִ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב, ּוְכִתיב. ָעׂשָ יֹום ַההוא ׂשָ ַּוֵיֵצא ָהָמן ּבַ ּ ַההוא ח. ּ ּוָלָקא ּּבְ
א ִעָלָאה. ְּוָאִזיל ֵליה, ְּדָנִטיל ד ָאֵתי ַמְלּכָ ּוְלָבַתר ּכַ ַמְטרֹוִניָתא , ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא, ּ

ְבַעת ָעָלָהא ָנָהא, ּתַ א, ְוַעל ּבְ א ִמן ַמְלּכָ   .ְוַעל ַעּמָ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ְּוַצלו ְצלֹוִתין ּבְ יֹוָמא ִא, ּ יִהי ַסְלַקת ּבְ

א ִעָלָאה, ָּדא ָנָהא, ְּלָקֵמי ַמְלּכָ ָזרו. ְוַתְבַעת ַעל ּבְ ּוְכֵדין ִאְתּגְ ל ִאיּנון נוְקִמין, ּ ּּכָ ּ ,
ד ִעם ֱאדֹום ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ַזר ֵהיך ַזִמין ַדְלטֹוָרא ָדא , ְּ ְּוִאְתּגְ ּ ְ

ָרא ֵמָעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְלִאְתַעּבְ ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה(ּכְ ַלע ַהּמָ   .ּ ּבִ
ִזְמָנא ְדָגלוָתא , ְָוִסיָמִנך ּּבְ ְרנו ֲאִני ְוגֹו)אסתר ז(ּ י ִנְמּכַ ֶנֶזק . 'ּ ּכִ ה ּבְ ר ׁשֹוֶ י ֵאין ַהּצָ ּכִ

ֶלך ֶלך. ְַהּמֶ ְנֶזק ַהּמֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְַמאי ּבְ ֵּמנו ִמן ָהָאֶרץ ּ ְוִהְכִריתו ֶאת ׁשְ)יהושע ז(, ּכְ
דֹול ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָוַמה ּתַ ָמא ִעָלָאה. ּ ְּדָהא ׁשְ ִקיוֵמיה, ּ ָּלא ִאְתָקָיים ּבְ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ֶלך ֶנֶזק ַהּמֶ   .ְּבְ
ֵדין ה ּכְ ְלּכָ ֶלך ְוַהּמַ ְוְכֵדין ְוָהָמן ִנְבָעת ִמִלְפֵני ַהּמֶ ּ ְּנִהירו ְדַאְנִפין, ּ ּ ְּוָכל ִחידו , ּ

ּתְ ָרֵאל ַנְפֵקי ְלִחירו, ַכחִאׁשְ ַההוא יֹוָמא, ְּוִיׂשְ ֵדין ֵמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה. ּּבְ ּּכְ ִּחירו , ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ְּוֶחְדָוה ּבְ ְּלׁשַ הֹון, ּ ֵעי ְלֵמחֵדי ִעּמְ ֵדין ּבָ אן וְלָהְלָאה, ּכְ ָמה , ִּמּכָ ּכְ

ְּדָיֲהבו ֵליה חוָלָקא ְלִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ין, א ִמְנהֹוןּ ַאר ַעּמִ א , ָהִכי ָנֵמי ַיֲהִבין ִלׁשְ ְּלִאְתָפְרׁשָ
א הֹון ְלַתּתָ   .ִמּנְ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ָּמה הוא ָרָזא ְדָקְרּבְ ִעיר, ּ . ּ ְוָלא ִמָלה ַאֲחָרא)לקבל שעיר(, ְלָקְרָבא ׂשָ
ֹראׁש ֹחֶדׁש ִעיר ּבְ ִעיר, ַוֲאַמאי ׂשָ יָמ. ְוָהָכא ָנֵמי ׂשָ ִגין ְדִאיהו ִסְטָרא ֶּאָלא ִאי ּתֵ ּא ּבְ ּ

ִּדיֵליה ֵיאֹות   .ֲאַמאי ָלא ֲהִוי ֵעז. ּ
ְֶאָלא ִמָלה ָדא ִאְצְטִריך ּ ּ ין, ּ ָכַחת ְלָמאֵריהֹון ְדָחָרׁשִ ּתְ ְּדָכל עֹוָבַדְייהו , ְּוִאיִהי ִאׁשְ ּ

ָמה ְדָלא  א)אתחבר(ּּבְ נוְקּבָ נוְקּבָ. ּ ְיֵהא ּבְ ר ּבְ ִעיר ָלא ִאְתַחּבָ ְּוַעל ָדא ׂשָ ִסְטִרין , אּ ּבְ
ְלהו ִּדיֵליה ּכֻ ּ א. ּּ נוְקּבָ ר ּבְ ד ִאְתַחּבָ א. ֵּעז ּכַ ּוְבִגין ְדִאיהו ַמְלּכָ ּ ִגין ְיָקָרא , ּ ַּיֲהִבין ֵליה ּבְ

ִּדיֵליה א, ּ נוְקּבָ ר ּבְ ַּהאי ְדָלא ִאְתַחּבָ מֹוָדע . ְּוָלא ָיִהיב ֵחיֵליה ְלַאֲחָרא, ּ ּתְ ְוָדא ִאׁשְ
ין ָהֵני עֹוָבֵדי, ְּלִאיּנון ָחָרׁשִ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ך. ְּדִמׁשְ ְוְבִגיֵני ּכַ ִעיר, ּ ְרָיין ַעל ַההוא ׂשָ ל , ּׁשַ ּכָ
  .ִּאיּנון ֲחָטֵאיהֹון

  ב''ה ע''דף קפ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]106דף [ -ּ

א ֲחֵזי ב ְדִאיהו חוָלָקא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ל ָהֵני , ָרָזא ָהָכא, ּ ּכָ
א יר)דאקרון מצולות ים( ,ִּסְטִרין ַאֲחָרִנין ִדְלַתּתָ ְלהו ִמְסֲאִבין ַיּתִ ּ ּכֻ ין . ּ ְּוָכל ַמה ְדַנְחּתִ

ִאין ּתָ ין ּתַ יר, ַּדְרּגִ ָּהִכי ִמְסֲאבו ִדְלהֹון ַיּתִ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יר חוָלֵקיהֹון, ּ ֵעז ַיּתִ ִגין , ּּבָ ּבְ
ֲעָרא  ִעיָרא ַאֲחָר) ב''ה ע''דף קפ(ְּדׂשַ יר ִמּבְ ְלָיא ַיּתִ ִּדיֵליה ּתַ ֵלי , אּ ָמה ְדִדיָנא ִדְלהֹון ּתָ ּּכְ ּ

ְמָסֲאבו א ּבִ ֲּאָבל ַהאי ַמְלּכו ַחָייְבָתא ַאֲחָרא. ְּלַתּתָ ַההוא ִסְטָרא, ּ א ְדֹכָלא ּבְ ַּמְלּכָ רור , ּּ ּּבָ
יר ִמְסֲאבו ִדיֵליה ִּאיהו ַיּתִ ּ ּ ֵאי, ּ ּתָ ָהֵני ּתַ ִלים ּכְ ִעיר. ְּוָלא ִמְסֲאבו ׁשְ ַע, ְּוַעל ָדא ׂשָ ר ִּדׂשְ

ְלָיא ִּדיֵליה ָלא ּתַ ִעיַע, ּ ִעיַע. ְוָלא ׁשְ ִגין ְדַההוא ִמְסֲאבו ִדיֵליה, ָלא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְלָיא. ּ , ְוָלא ּתַ
ֵאי ּתָ ָהִני ּתַ יה ִמְסֲאבו ּכְ ַקף ּבֵ ִגין ְדָלא ִיְתּתָ ּּבְ ּ ִעיר ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ׂשָ ּ.  

פור ּּכִ פור, ּ ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּכִ ל ְמָסֲאבוֶּאָל, ּ ִגין ְדָנִקי ּכָ ּא ּבְ ֵמיה, ּ ר ֵליה ִמּקַ ְּוַאְעּבַ ּ ,
ַההוא יֹוָמא פור, ְּוַעל ָדא. ּּבְ ּיֹום ּכִ ּיֹוָמא ִדְנִקיוָתא: ּ ִתיב . ְּוָהִכי ָקֵריָנא ֵליה, ּ ויקרא (ּכְ

י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם)טז ּ ּכִ ֵעי, ּ י ַהיֹום ַהֶזה ִמּבָ ּּכִ י ַביֹום , ּ ֵליהּ ַמאי ּכִ
א ְלֵעיָלא. ַּהֶזה י ַמְקְדׁשָ ִגין ְדִאְתָדּכֵ ֶּאָלא ּבְ ּּ י ַביֹום ַהֶזה )'א ואתנהיר''נ(ִאְתַנֵקי , ּ ִתיב ּכִ ּ ּכְ

יֹום ַהֶזה, ְּיַכֵפר ֲעֵליֶכם ַקְדִמיָתא ּבַ ְּיַכֵפר ִויָנֵקי ּבְ ִגין ְדִיְתָדֵכי, ּ ּּבְ   .ּוְלָבַתר ֲעֵליֶכם, ּ
יֹום ַהֶזהְי, ּּתו ַּכֵפר ּבַ ַקְדִמיָתא, ּ ִגיֵנכֹון ִאְצְטִריך , ְּוָכל ָדא ֲעֵליֶכם, ִּויָנֵקי ֵליה ּבְ ְּבְ

ָאה ֵליה ַקְדִמיָתא, ְּלַנּקָ ָאה ֵליה ּבְ ּוְלַדּכְ ֶּאָלא ָדא הוא ָעְלָמא . ַּמאן ְיַכֵפר, ְּיַכֵפר. ּ ּ ּ
ְּדָנִהיר ְוָנֵקי ְלֹכָלא, ִּעָלָאה ְל. ּ ְּוַעל ָדא ּכֻ יןּ יׁשִ ְּדִאְקרון ְמצולֹות ָים, ּהו ִסְטִרין ּבִ ּ ּ ,

ְלָיין. ִּאְתֲעָברו ה ְדִאיּנון ְמצולֹות ָים ּתַ ּוְכּמָ ּ ּ ֲעָרא , ּ ְלָייא ׂשַ דהוא , א דיליה''ס(ָהִכי ָנֵמי ּתַ

ל ַההוא ִסְטָרא ִדְלהֹון)'סטרא וכו ּ ִדיֵליה ּכָ ּ ּ ִעיַע, ּ ֲעָרא ְדַההוא ִסְטָרא ָלא ׁשְ ְּוׂשַ ּ.  
ִתיבּכְ ֵעיֶהם )ויקרא טז(, ַּגְווָנא ָדא ּכְ ָרֵאל וִמִפׁשְ ִני ִיׂשְ ּ ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמטוְמֹאת ּבְ ּּ ּ

ֵעי ֵליה. ְּלָכל ַחטֹאָתם ּבָ אן וְלָהְלָאה ְלָכל , ֶּאָלא ְלַהָנָאה ְלהֹון, ְּוָכל ֲחֹטאָתם ּמִ ִּמּכָ
ְלָטָאה ָעַל ֶּחְטָאם ְדָלא ָיִכיל ְמַקְטְרָגא ְלׁשַ יֹוָמא ְדִכפור)ועל דא(ְּייהו ּ ּ ּבְ ְּדִאיהו ִקּנוָחא , ּּ ּ ּ

ְּוַנְקיו ִדְלהֹון, ְּדָכל חֹוִבין ְרַמְייהו. ּ ָאה ּגַ ָרֵאל ְלַנּקָ ָעאן ִיׂשְ ְוְלֵמַהך ְיֵחֵפי ַרְגִלין, ּּבָ ּ ,
ַמְלָאֵכי ִעָלִאין ָחֵמׁש ִסְטִרין , ֲּחֵמׁש ִעּנוִיין. ּּכְ ְייָעא ּבְ ִגין ְלִאְסּתַ ְּדיֹוָמא , ִּעָלִאיןּּבְ

ְּדִכפוֵרי ַאִפיק לֹון ּּ ְרִעין ִדיֵליה, ּ ְּוִאיּנון ּתַ ּ ּ.  
יב ִתָיה ָקא ָחׁשִ ְטָרא ְדִיְצָחק, ְּוִאי ׁשְ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ית, ּ ב ְדִבְכָלל , ָהא ׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ

ית, ֲּאִכיָלה ִאיהו ּוְכֵדין ִאיּנון ׁשִ ִמיׁש , ּ ׁשְ ְתָרָאה ּתַ ָטה ִאיהוְּוִעּנוָיא ּבַ ַּהּמִ א , ּ ּוְבַדְרּגָ
ִכיַח ִתיָתָאה ׁשְ ְּוָלֳקְבֵליה ֲאָנן ָעְבִדין ִעּנוָיא ָדא, ׁשְ ּ ּ.  

ִתיב  ִביִעי ַהֶזה)במדבר כט(ּכְ ּ וֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָעׂשֹור )ויקרא כג(ּוְכִתיב , ּ  ַאך ּבֶ
ָעׂשֹור. ַלֹחֶדׁש ֵעי ֵליה, ּבֶ יִרי ִמּבָ ֲעׂשִ ָעׂש, ּּבָ יֹוָמא ָדא, ֶּאָלא. ֹורַמאי ּבֶ א ּבְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ ּ ,

ין ִעָלִאין ל ַדְרּגִ ּּכָ ַּאְתָיין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ֵרי ַעל ִסיֲהָרא, ּ ּוְלַאְנֲהָרא ָלה, ְלִמׁשְ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ר ָרָזא ְדֶעׂשֶ ַּעד ְדַסְלָקא ְלֵמָאה, ּּבְ ָרָזא ְדֵמָאה. ּ ְּוַכד ַקְייָמא ּבְ ִדין ּכֹ, ּ ְוִאְקֵרי , ָּלא ַחדּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

פוִרים ּיֹום ַהּכִ ָעׂשֹור. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ָזכֹור, ְּוַעל ָדא ּבֶ מֹור, ּּכְ ִגין , ׁשָ ְּדֻכְלהו ַאְתָיין ּבְ ּּ
ר ָרָזא ְדֶעׂשֶ ָרא וְלַאְנָהָרא ּבְ ְּלַעׂשָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ָלֳקְבֵליה ְדַרּבִ ַּאְהָדר ַהאי ָסָבא ֵריׁשֵ ּ ּ  ָהא )בי שמעוןר(, ְּוָאַמר ֵליה, ּ
ַהאי ֵעי ּבְ ּבָ א ּתִ ֶאְלּתָ ִביִעי, ָּיַדְעָנא ִדׁשְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ְמעֹון ַוַדאי. ּבֶ י ׁשִ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ,

ָעׂשֹור ֵיאֹות הוא)'אבל בעשור אמאי וכו, והכי הוא, א דא בעשירי יאות הוא''ס( ִאי ָהִכי . ּ ּבֶ
ְבִעין, ִמְקָרא ָלא ִאְתָחֵזיְוָהא , ֲאַמאי ָסִליק ְלֵמָאה, ּהוא ֶּאָלא ְדָסִליק ְלׁשִ ַמע , ּ ַמׁשְ

ִביִעי ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ יב ּבֶ ר ִזְמִנין, ִּדְכּתִ ִביָעָאה ֶעׂשֶ ֵרי ְלׁשְ ָּהא ַוַדאי ָסִליק , ְוַכד ְמַעּשְׂ
ְבִעין ך, ֲּאַמר ֵליה. ְלׁשִ א ְלַגּבָ ְַעל ָדא ַאֲהַדְרָנא ֵריׁשָ יָמא ַאְנּתְְּדָהא ָיַדְעָנ, ּ   .ּא ְדַחּכִ

  א''ו ע''דף קפ
א ֲחֵזי ֵרין ָרִזין ָהָכא, ּתָ ִביִעי ִאְקֵרי, ּתְ ך ִאְקֵרי , ַּחד ְדָהא ִסיֲהָרא ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ִביִעי ָעׂשֹור ר ִזְמִנין, ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִגין ְדָקא ְמָנֲהִרין ָלה ֶעׂשֶ ּּבְ ַּהאי ִמָלה , ְּותו. ָהא ֵמָאה, ּ
ַהאי יֹוָמא, ַאְמַרתְּדָק ְבִעין ְסִליָקא ּבְ ובדרגא דמאה , ובדרגא דשבעין איהו(, ַּוַדאי ְלׁשִ

ְבִעין.)לדרגא דמאה לאשלמא ולאנהרא. איהו א ְדׁשִ ּ וְבַהאי ַדְרּגָ ּ יֹוָמא ָדא ָנִטיל , ּ ְּדָהא ּבְ ּ
ָרֵאל ְלֵמיָדן א ְדִיׂשְ ְמָתא , ְּלָכל ַעּמָ ִנׁשְ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ יר ִמּגוָפאּ יֹוָמא ָדא , ַּיּתִ ְּדָהא ּבְ ּ

א ִאיהו ִּעּנוָיא ְדַנְפׁשָ ּ י ָכל , ְּוָלא ִמּגוָפא, ּ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ְוִעּנִ ּּכְ
ה ר לא ְתעוּנֶ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְרׁשוֵתיה. ַּהּנֶ אן ַוֲהוו ּבִ ְּוַהאי יֹוָמא ָנִטיל ְלָכל ַנְפׁשָ ּ ְוִאי ָלא , ּ

ָרָזא ַּקְי ְבִעין)א ברשותא''נ(יָמא ּבְ אן, ּ ְדׁשִ ַנְפׁשָ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ּבְ  )א לקיימא תמן''ס(, ּ
ָרָזא  אן ּבְ ְּדִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ְבִעין) א''ו ע''דף קפ(ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדׁשִ  ְיֵמי )תהלים צ(ּכְ

ָנה ְוגֹו ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ   .'ּׁשְ
יָמא ַנ הוְוִאי ּתֵ ְלָטא ּבְ ִנין ָלא ׁשַ ְבִעין ׁשְ ִלימו ְלׁשִ אן ְדַרְבֵיי ְדָלא ַאׁשְ ְּפׁשָ ּ ּ ַּוַדאי . ּ

הו ְלָטא ּבְ ִלימו, ּׁשַ ׁשְ יִאין ְלִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ֲּאָבל ָלא ּבִ ַמאן ְדָזֵכי יֹוִמין ַסּגִ ּּכְ ל , ּ ְוִעם ּכָ
ִנין ַאְזָלא ְבִעין ׁשְ ֻכְלהו ׁשִ ָּדא ּבְ ְמִעיטְּוַעל ָדא ּתָ. ּּ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ַמאן . ֵניָנן ֶאָחד ַהּמַ

ִנין. ֶאָחד ְבִעין ׁשְ ִיחוָדא ְדׁשִ ּּבְ י, ּ ּוַמאן ְדַאְמִעיט, ַּמאן ְדַאְסּגֵ ּ.  
ְבִעין, ְּוַעל ָדא ֻכְלהו ׁשִ ר ּבְ יֹוָמא ְדִכפוֵרי ַאְעּבַ ּּבְ ּ ּּ ֻכְלהו, ּ א ּבְ ִלים ַהאי ַדְרּגָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּּ ,
ָמִת ּין ַסְלִקין ָקֵמיהְוָכל ִנׁשְ ִדיָנא, ּ ִריך הוא ַחִייס ָעַלְייהו , ְוָדִאין ְלהֹון ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

יֹוָמא ָדא ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ַּמאן ְדָלא ַאֲעָבר ִטיָנא ִמרוֵחיה ְלַכָפָרא ָעֵליה, ּ ּ ּ ד )ביומא דא(, ּּ  ּכַ
ַהאי יֹוָמא ַההוא ֲאָתר ְד, ָּסִליק ְצלֹוֵתיה ּבְ ָּטַבע ּבְ ְּוִאיהו ְמצולֹות , ִאְקֵרי ֶרֶפׁש ָוִטיטּ ּ

א)ב''ג ע''שלח קס( א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ּ ָים ְוָלא ָסִליק ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ.  
ר ָנׁש  יֹוָמא ָדא ָלא ִאְצְטִריך ּבַ ְּבְ א ֲחָטאֹוי ָקֵמי ַאֲחָרא)א''א ע''ויקרא רל(ּ ,  ְלָפְרׁשָ

ה ִאיּנון ְדַנְטֵלי ַהִהיא ִגין ְדַכּמָ ּּבְ ּ ְּוַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ּ ִמָלהּ ַהִהיא ִמָלה, ּ . ְּוִאית ָסֲהִדין ּבְ
ֹמר ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז(ּוַמה  ֶֹכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָ ִמּשׁ ָּ ן ִאיּנון ְדַאְזֵלי ְוַעְייֵני ְלַקְטְרָגא , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ן ְדָחִציפו ִאיהו ְלָקֵמי ּכָֹל. ְּוָסֲהֵדי ָעֵליה, לֹון ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ִריך , אּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְְוִחלול ׁשְ ּ ּ ּ
ִתיב. ּהוא ֶרך)קהלת ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ֶאל ּתִ ָ מכאן והלאה רזא (. ּ

  )בגוון
ים ְוגֹו)שמות יב(, ָּפַתח ְוָאַמר ְלהו ִזְמִנין ', ּ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִ ְּוִכי ּכֻ ּ

ין ִריך הואְוֳחָדׁשִ א ּבְ ּ ָלאו ִאיּנון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֶאָלא ַהֹחֶדׁש ַהֶזה )אלא חדשיכם לא כתיב(. ְּ ּ
ִּדיִלי ִאיהו, ָלֶכם ְלָיא, ֲּאָבל ֲאָנא ָמְסִרית ֵליה ְלכֹון, ּ ִאְתּגַ ִּדְלכֹון ִאיהו ּבְ ּ ֲאָבל , ּ

ִביָעָאה ִדיִלי ִאיהו ּׁשְ ֶסה, ּ ּכֶ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּבַ ִאְת, ּ ְלָיאְוָלא ּבְ ִּאיהו , ַּיְרָחא ִדְלכֹון. ּּגַ
ִסדוָרא ּּבְ ֵסֶדר ְדַאְתָוון ָאִביב, ּ ְּדִאיהו אב, ּּכְ ּב ִאיהו ָרָזא ְדג''י. ג''ּ ג ''א ואיהו אב''ס(. 'ּ

ִביָעָאה ִדיִלי ִאיהו ִמּסֹוָפא ְדַאְתָוון)כסדרא דאתוון ּ ֲאָבל ַיְרָחא ׁשְ ּ  ַמאי )א תשרי''ס(. ּ
א ְלֵעיָלאָּאּתון ִמּתַ. ַטֲעָמא א, ּּתָ   .ַּוֲאָנא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

א ְדַיְרָחא. ַּהאי ִדיִלי ִריׁשָ ְסָייא, ּּבְ ִאְתּכַ ָרה ְדַיְרָחא. ֲּאָנא ִאיהו ּבְ ֲעׂשָ , ֲּאָנא ִאיהו, ּּבַ
ָחֵמׁש ַקְדָמֵאי ִגין ַדֲאָנא ּבְ ִליָתֵאי, ּוְבָחֵמׁש ַאֲחָרִנין, ּּבְ ַקְדִמיָתא ְדַיְר. ּוְבָחֵמׁש ּתְ ָחא ּּבְ

א יֹוִמין, ֲּאָנא ִאיהו ִגין ֲחִמּשָׁ ָרה ְדַיְרָחא ֲאָנא ִאיהו. ּבְ ֲעׂשָ ּּבַ ִגין ֲחֵמׁש יֹוִמין ַאֲחָרִנין, ּ . ּבְ
ּו ְדַיְרָחא ֲאָנא ִאיהו''בט ִליָתֵאי, ּ ִגין ֲחֵמׁש ּתְ   .ּבְ

ִגין ְדָכל ַיְרָחא ָדא ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ִאיהו. ַּמאי ַטְעָמא ּכוֵלי ַהאי ּּבְ ּ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה , ּּ
ָרָזא ְדָחֵמׁש ִאיהו ּּבְ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּ ֶסה, ּבְ ּכֶ ך ַיְרָחא ָדא ִאיהו ּבַ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ְוָלא , ְּ

ְלָיא ִאְתּגַ ֶסה ִאיהו, ּּבְ ּכֶ ִגין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּבַ ּּבְ ְסָייא, ּּ ִאְתּכַ ְּוַיְרָחא ָדא . ְּוָכל ִמלֹוי ּבְ
א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְלחֹודֹויּ ִּריך הוא ִאיהו ּבִ ּ יָון ְדָמָטא יֹוָמא ְדָחֵמיָסר. ְ ּּכֵ ְלָייא, ּ ֵדין ּגַ ּּכָֹלא . ּכְ

ַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא ִּאיהו ָמָטא ּבְ ּ ִליָמת, ּ ּתְ א ִעָלָאה, ְוִסיֲהָרא ִאׁשְ , ְּוִאְתְנִהיַרת ֵמִאיּמָ
ֵאי ִמּגֹו ְנהֹוָרא ִדְלֵע ְּוַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ִראׁשֹון, ּיָלאּ ּכְ

יֹום ָהִראׁשֹון)ויקרא כג(ָאֵמר  ם ָלֶכם ּבַ ָרָזא . ּ וְלַקְחּתֶ ְלהו יֹוִמין ּבְ א ַקְייֵמי ּכֻ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ּ
ָאה, ִּעָלָאה ּתָ ין ְלָרָזא ּתַ אן ַנְחּתִ   .ִמּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

 ] בשנה165יום [סדר הלימוד ליום יז אדר 
א ֲחֵז ִּמיֹוָמא ִעָלָאה ֲהוֹו ִאֵלין יֹוִמין ַקְדָמִאין, יּתָ ּ ָּרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ַּמאן ָדִאין , ּ

ִּדיָנא ְדָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא, ּ ַכח ּבְ ּתְ ְּדָהא ִדיָנא ָלא ִאׁשְ ָאה, ּ ּתָ ֶּאָלא ִמִדיָנא ּתַ א ''ס(, ּ

ֵרא)ישעיה נד(ּ ְדָדא )רזא יָמא ִדיָנא ְדָעְלָמא ָדִאין ְלֵעיָלאְּדִא.  ֱאֹלֵהי ָכל ָהָאֶרץ ִיּקָ ּי ּתֵ ּ ּ ּ ,
ִּאי ָהִכי ָלא ִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְדִחירו ָּעְלָמא ִדְנִהירו ְדָכל ָעְלִמין, ּ ּ ָּעְלָמא ְדָכל ַחִיין. ּ ּ ,

ָּעְלָמא ְדָכל ִחירו יָמא ִמִדיָנא ְדִיְצָחק. ּ ְּוִאי ּתֵ י ַהאי . ּ ַער ִדיָנא ְלַגּבֵ ִּאי ִאיהו ִאּתְ ּ
ל, ָמאָעְל ל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ יָפא ִעָלָאה, ָלא ַיְכִלין ּכָ ּקִ א ּתַ ְּדַההוא ֶאּשָׁ ּ ָלא ִאית ַמאן , ּ

ְּדָסִביל ֵליה א, ּ א ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ֶאּשָׁ א, ּ א ְדָסִביל ֶאּשָׁ ְּדִאיהו ֶאּשָׁ ּ ּ.  
ָאה ְדֻכְלהו ָעְלִמין, ֶּאָלא ּתָ ָמה ְדָעְלָמא ָדא ָעְלָמא ּתַ ּּכְ ּ ּ ל ִדינֹוי ֵמָעְלָמא ָהִכי . ּּ ָּנֵמי ּכָ
ָאה ּתָ ְּוָדא ִאְקֵרי ִדיָנא ִעָלָאה ַעל ַהאי ָעְלָמא. ֶּדֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט, ּתַ ּוְבִגין ְדִאיהו , ּ ּ ּ

ִביָעָאה א ׁשְ ר ָנׁש, ַּדְרּגָ ֵזָרה ַעל ּבַ ִזיר ּגְ ִנין וְלֵעיָלא, ָלא ּגָ ִרין ׁשְ ֶּאָלא ֵמֶעׂשְ ּּ.  

  ב''ו ע''דף קפ
ח ַהא ּגַ ְמעֹוןַאׁשְ י ׁשִ ִרּבִ ין ֵעינֹוי ִדְמִעין, י ָסָבא ּבַ ְּוָחָמא ֵליה ְדַזְלּגִ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ִביָעָאה, ׁשִ ִנין וְלֵעיָלא) ב''ו ע''דף קפ(ֲאַמאי , ִאי ִהיא ׁשְ ִרין ׁשְ ֵּמֶעׂשְ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ְמִעין ָאה ַמאן ְדַמִליל ַעל אוְדִנין ְדׁשַ ַּזּכָ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ַאְרָעאּבֵ, ּתָ א ּבְ ּי ִדיָנא ִדְלַתּתָ ר ָנׁש, ּ ְזִרין ִדיָנא ַעל ּבַ ֵליַסר , ָּלא ּגַ ַעד ּתְ
ִנין ִביָעָאה. ַמאי ַטֲעָמא. ׁשְ ִנין ְלׁשְ ַבע ׁשְ ְבִקין ׁשֶ ִגין ְדׁשַ ֵרא, ּּבְ ל ָהָאֶרץ ִיּקָ . ֱאלֵהי ּכָ

ַבע ִאיּנון ׁשֶ ְּוֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ּבְ ַבע. ּ אָל, ְּוִאיּנון ׁשֶ ֵליַסר ִדְלַתּתָ ָראן ֶאָלא ַעל ּתְ ּא ׁשָ ּ ,
יה ַאְרָעא ְדִאיּנון ּכוְרְסָייא ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ך, ּּ ְוְבִגין ּכַ ְזִרין, ּ ל ּגִ א, ּכָ ְּוָכל ִדיִנין ִדְלַתּתָ ֵּמִאיּנון , ּ

א ִנין ִדְלַתּתָ ַבע ׁשְ ִנין ִאיהו, ּׁשֶ ִרין ׁשְ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ּ.  
ֹר ָנהְּוִדיָנא ְדָעְלָמא ּבְ א ִאיהו, אׁש ַהּשָׁ ַּעל ְיָדא ְדַהאי ַדְרּגָ ּ ׁש ַקְייָמא , ּ ְּדִאיהו ַמּמָ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא נֹוי ּבְ ִדיָנא ַעל ּבְ י ָעְלָמא ִעָלָאה, ּבְ ָאה ְלַגּבֵ ִגין ְלִאְתַדּכְ ּּבְ ִגין ְדֵלית ֵליה , ּ ּּבְ ּ
ֵאי ּתָ ָאה ֶאָלא ִמּגֹו ּתַ ִּסיוַע ְלַסְלָקא וְלִאְתַדּכְ ּּ ּ.  

ֲחֵמיָסר יֹוִמיןְוַכ ָרֵאל ִאיּנון ּבַ ֵדין ָנִטיל ִלְבנֹוי, ּד ִיׂשְ ְדפֹוי ָעַלְייהו, ּכְ א ּגַ ְּלָפְרׂשָ ּ ,
הֹון יֹום ָהִראׁשֹון. ּוְלֵמחֵדי ִעּמְ ם ָלֶכם ּבַ ִתיב וְלַקְחּתֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְפִרי ָדא)א''ב ע''נח ס(, ּ ּ ,

ִּאיהו ִאיָלָנא ְדִאְקֵרי ֵעץ ְפִרי ּ יה ְפִריְוִאׁשְ, ּ ַכח ּבֵ ּּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ֵעץ ָהָדר. ּ תהלים (ּכְ

ּוַמאן ִאיהו ָהָדר, ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ָהָדר.  הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו)צו ֶּאָלא ָדא ַצִדיק. ּ ּ ּ.  
לוָיא, ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהָדר ְּוָהא ֲאָתר ְטִמיָרא ִאיהו ְדֵלית ֵליה ּגִ ּ ּ ְס, ּּ ָייא ּוְצִריָכא ְלִאְתּכַ

ִדיר ְלָייא ְוִאְתַחֵזי, ּתָ ְּוֵלית ָהָדר ֶאָלא ַמאן ְדִאְתּגַ ּ א , ֶּאָלא. ּ ב ְדִאיהו ַדְרּגָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

ִּהדוָרא ִאיהו ְדָכל ּגוָפא, ְטִמיָרא ּ ּ ּ ַכח ִהדוָרא ְלגוָפא, ּ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ יה, ּ ֶּאָלא ּבֵ ַמאי . ּ
יה ַהאי ַדְרּגָ. ַטֲעָמא ַּמאן ְדֵלית ִעּמֵ ּ יה ִהדוָרא, אּ ֵּלית ּבֵ ּ א, ּ ְבֵני ָנׁשָ ָקָלא . ְלֵמיַעל ּבִ

ְדבוָרא יה ּבִ ָּלאו ִעּמֵ ּ ְוִהדוָרא )א כדכורא''ס(, ּ יה)א ודבורא''ס(ּ ּ ְדָקָלא ִאְתְפַסק ִמּנֵ ּּ .
יה, ִּדיְקָנא ְּוִהדוָרא ְדִדיְקָנא ָלאו ִעּמֵ ּ ּ א, ּ ְסָייא ַההוא ַדְרּגָ ב ְדִאְתּכַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ל ּכָ, ּ

ְלָיא יה ּתַ ִּהדוָרא ְדגוָפא ּבֵ ּ ּ ּ ְלָייא. ּ י ְוִאְתּגַ ּסֵ ך ֵעץ ָהָדר ִאיהו. ְוִאְתּכַ ִגין ּכָ ּוּבְ ֵּעץ ְדָכל , ְּ
ְלָיא יה ּתַ ִּהדוָרא ְדגוָפא ּבֵ ּ ּ ּ ה ְפִרי)בראשית א(ְּוָדא ִאיהו , ּ   .ּ ֵעץ עֹוׂשֶ

ָמִרים פֹת ּתְ ַבְעָלה, ּּכַ ָתא ּבְ ִליַלת ִאּתְ ָלא ִפרוָדאָּהָכא ִאְתּכְ ּ ּבְ ָמִרים , ּ פֹות ּתְ ויחי (ּּכַ

ֲחָדא)כ''ר ָלָתא, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות.  ּכַ ְּוָעִלין ִדיֵליה. ּתְ ִסְטָרא ָדא, ּ ָּדא ּבְ ִסְטָרא , ּ ְוָדא ּבְ
ִליט ָעַלְייהו, ָּדא ְּוַחד ְדׁשַ ֵרין, ְוַעְרֵבי ַנַחל. ּּ ְּדֵלית ְלהו ֵריָחא ְוַטְעָמא. ּתְ ׁשֹוִקין , ּ ְבֵני ּכְ ּבִ

א ְלהו)ובגין כך(. ָנׁשָ ּ לוָלב ָנִטיל ּכֻ ְדָרה ַקָייָמא ְדגוָפא, ּּ חוָטא ְדׁשִ ּּכְ ּ ּ ּוַמה ְדָנִפיק ְלַבר . ּּ ּ
ְלָמא וְלַאָפָקא ּכָֹלא, ָּהִכי הוא, ֶטַפח ִגין ְלַאׁשְ ּּבְ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּ א ּכַ ׁשָ ּמְ  )ובגין כך(. ּוְלׁשַ

ָהֵני ִזיִנין ר ָנׁש, ּבְ ֵעי ּבַ ִריך הואּבָ א ּבְ ּ ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי קוְדׁשָ ָּעִלין ְוַטְרִפין ְדָהִני . ְּ ּ
ָמִרים ִריך הוא ִאְקֵרי , ּתְ א ּבְ ּנוָיין ְדקוְדׁשָ ִאיּנון ּכִ ַאר ֵחיִלין ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ל ׁשְ ִּאיּנון ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

הֹון ֵעיָנן . ּבְ ִגין ְדּבָ ַגְווָנא ִד)א לאתחדתא''ס(ּּבְ א ּכְ ָעְלָמא, ְּלֵעיָלאּ ְלַתּתָ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ּ ,
ְּדָלא ִאית ָלה דוְגָמא ְלֵעיָלא ּ ּ ּ א, ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָהִכי ִאית ְלַתּתָ ּּכְ ָרֵאל , ּ ּוְבעו ִיׂשְ ּ

ָרָזא ָדא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְּ.  
ִתיב  ּכֹת ּתֵ)ויקרא כג(ּכְ ּסֻ ְבַעת ָיִמים ּבַ בו ׁשִ ָּדא הוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּׁשְ ּ ּ ְוַהאי , ּ

ַמר ֵניָנן, ְּקָרא ַעל ָעְלָמא ִעָלָאה ִאּתְ ֵרי ָעְלָמא, ְוָהִכי ּתָ ד ִאְתּבְ ַמר ַהאי ְקָרא, ּכַ   .ִאּתְ
ָרא ָחְכָמה ְלָנְפָקא ד ׁשָ ֵדין ָנִפיק ַח, ֵּמֲאָתר ְדָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ּכַ ָחָתאּכְ , ד ִמׁשְ

ט ְלָכל ִסְטִרין, ְּוַהִהיא ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּוָבַטׁש ָנא ִעָלָאה, ָּנִציץ ְוִאְתָפּשַׁ ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ ּּבְ ּ .
ָנא ִעָלָאה ּכְ ְּוַההוא ַמׁשְ ית ִסְטִרין, ּ ָחָתא ָנִהיר , ַּאִפיק ׁשִ ּוְכֵדין ַההוא ְנִציצו ְדִמׁשְ ּ ּ ּ

ּכֹת ּתֵ, ְּלֹכָלא ּסֻ ְבַעת ָיִמיםְוָאַמר ּבַ בו ׁשִ   .ּׁשְ
ּכֹת ָחֵסר ו ָאה. 'ַמאן ּסֻ ּתָ ָנא ּתַ ּכְ יָתא, ָּדא ַמׁשְ ׁשִ ֲעׁשָ ְּדִאיהו ּכַ , ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ְנהֹוִרין, ּ

ְבַעת ָיִמים, ּוְכֵדין ָאַמר בו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ְבַעת ָיִמים. ּּבַ ָאה. ַמאן ׁשִ , ֵּמָעְלָמא ִעָלָאה ְלַתּתָ
ְּדֻכְלהו ַקְי ִקיוָמאּּ ּיֵמי ּבְ ּכֹת, ּ ת ָדִוד )עמוס ט(ָּדא . ּוַמאן ִאיִהי. ְלַאְנָהָרא ְלַהאי ּסֻ ּ ֻסּכַ

לֹום. ַהּנֹוֶפֶלת ת ׁשָ חֹות ִצָלָהא. ֻסּכַ א ְלֵמיָתב ּתְ א ַקִדיׁשָ ּוָבֵעי ַעּמָ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּּבְ ּ ,
ִצָלא ָדא ּוַמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ִאיּנון יֹוִמ, ּּ   .ּין ִעָלִאיןָּיִתיב ּבְ

ִלים סוּכֹות ׁשְ ּכֹת ְוַחד ּבַ ּסֻ ּכֹת ּבַ ּסֻ ְלהו ּבַ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ִלים, ּּ ְּלַאֲחָזָאה ְדַמאן , ַחד ׁשְ
ִצָלא ָדא ְּדָיִתיב ּבְ ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין ְלֵעיָלא, ּּ ָּיִתיב ּבְ ּ ָאה, ּ ּתָ , ְּדַקְייִמין ַעל ַהאי ּתַ

ָנא ֵליה, ּיהְלַחְפָיא ָעֵל, ְּלַאְנָהָרא ֵליה ּוְלַאּגָ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך, ּ ׁשַ ְּבְ ּ.  

  א''ז ע''דף קפ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

ִלימו, ְּותו ׁשְ ְלהו ִאְקרון ֻסּכֹות ּבִ ּּכֻ ּ ּ ת ָחֵסר, ּ ָאה, ּוְכִתיב ֻסּכַ ּתָ ְּדָבָעא , ָּדא ָעְלָמא ּתַ
ָהֵני ז ין) א''ז ע''דף קפ(יֹוִמין ' ּבְ ַאר ְמָמָנן ַרְבְרָבן, ַּקִדיׁשִ יןְלֵמיָזן ִלׁשְ עֹוד , ּ ְדַעּמִ ּבְ

ַבְעָלה ְּדִאיִהי ַנְטָלא ֶחְדָוה ּבְ ִגין ְדִיְתַרְבְרבון , ְּוָלא ְיַקְטְרגון ֶחְדָווָתא, ּ  )א דיתעדנון''ס(ּּבְ
ַההוא ְמזֹוָנא ָאר יֹוִמין, ּּבְ יר ִמּשְׁ יִאין ַיּתִ ִנין ִדְלהֹון ַסּגִ הו, ָּקְרּבָ קון ּבְ ִגין ְדִיְתַעּסְ ּּבְ ּ ְוָלא , ּ

ָרֵאלִיְתָע ֶחְדָוה ְדִיׂשְ ְּרבון ְלָבַתר ּבְ ָרֵאל. ּ ּוַמאן ֶחְדָוה ְדִיׂשְ ִמיָנָאה ַדֲעֶצֶרת, ּ ָּדא יֹוָמא ּתְ ּ.  
א ֲחֵזי ַאר ְמָמָנן ַחָדאן, ְוּתָ עֹוד ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ְקִני לֹון , ּ ַההוא ְמזֹוָנא ִדְמּתַ ְּוַאְכִלין ּבְ ּ

ָרֵאל ֵני ּכוְרְסָי. ִיׂשְ ִּאיּנון ְמַתּקְ ּ אּ ּתָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ּיא ְלקוְדׁשָ ּוְלַסְלָקא ֵליה ְלֵעיָלא, ְּ ּּ ּ ,
ִאיּנון ִזיִנין ּוְבִהלוָלא, ּוְבֶחְדָוה, ּּבְ ָחא, ּּ ֵדין ִאיִהי ַסְלָקא. ּוְלַאְקָפא ַמְדּבְ ְוַנְטָלא , ּּכְ

ַבְעָלה אן ְוֶחְדָוה ּבְ ְרּכָ   .ּּבִ
ַאר ֵחיָוון ַרְבְרָבן ְמָמָנן ְדַעּמִ ּוׁשְ ָזנו, יןּ ָּאְכָלן וַמְדָקן ְוַרְפָסן ְוִאּתְ ְוִאיִהי ַנְקָטא . ּ

ִעּנוִגין ְלֵעיָלא אן ּבְ ַּנְפׁשָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ א. ּּכְ יָון ְדַנְחּתָ אן ְוָכל , ּּכֵ ְרּכָ ל ּבִ ְוָהא ַנְקָטא ּכָ
ין ְוָכל ִעּנוִגין ִּקדוׁשִ ּ ְבָעה יֹוִמין ֲהוֹו , ּ ל ָהֵני ׁשִ ָרֵאל ּכָ ִכין ָלה )ב''ד ע''קרא רצוי(ְוִיׂשְ ּ ַמׁשְ

ֲהָדה ִאיּנון עֹוָבִדין ְדָקא ַעְבִדין וְמָקְרִבין ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ְבָנָהא, ּ א ְלָקְרָבא ּבִ ֵדין ַנְחּתָ ּוְלֵמחֵדי , ּכְ
ִמיָנָאה, לֹון יֹוָמא ַחד ְּוַההוא יֹוָמא ִאיהו יֹוָמא ּתְ ִגין ְדָכל ז, ּ ֲהָדה' ּּבְ . ּיֹוִמין ַאֲחָרִנין ּבַ

ִמיָנָאהְוַע ּל ָדא ִאיהו ּתְ ֲחָדא, ּ ך ִאְקֵרי ֲעֶצֶרת. ּוְתַמְנָיא יֹוִמין ּכַ ְוְבִגין ּכַ ין: ּ ִניׁשִ . ּכְ
ַהאי יֹוָמא ְלהו ּבְ ין ּכֻ ִניׁשִ ּּכְ ִמיִני. ּ ְבָעה, ְוִאְקֵרי ׁשְ ִמיִני ֶאָלא ִמּגֹו ׁשִ   .ְּוֵלית ׁשְ

ִתיב  ם ְיָי)איוב א(ּכְ ֲאָבל ָרָזא ֲחָדא , )אלא כלא ידעי(. ְָרךַמאי ְמבֹו. ְְמבֹוָרך'  ְיִהי ׁשֵ
ֶחְלָמא, ָיַדע ַחד ֵמַחְבָרָנא ָרא ַאְחִזיאו ֵליה ּבְ ַמְדּבְ ּּבְ ֵמיה, ּ ְפּתֹוָרא ׁשְ י ִיְצָחק ּכַ ַמאי . ְּוִרּבִ

ה. ְְמבֹוָרך ירוָתא ָקׁשֶ ְְוסֹוֵפיה ַרך, ּׁשֵ ה''מ. ּ ְּוִדיָנא ִאיהו ַוַדאי, ב ָקׁשֶ  )ולבתר כך(. ּ
ַגְוו ָנה מ, ָּנא ָדאּכְ מ, ב''ּיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ֵרי )ב''וברזא דמ(ב ''ְּדָהא ּבְ  ַאְתָוון ִאְתּבְ

ִדיָנא, ָעְלָמא ֵרי ּבְ ֵניָנן, ְְלָבַתר ַרך. ְּוַעל ָדא ִאְתּבְ ין, ְוַעל ָדא ּתָ ירוִתין ָקׁשִ ל ׁשֵ , ּּכָ
ברי עלמא ועל דא אתברי בדינא ב אתוון את''ב וברזא דמ''א דא במ''ס(. ְּוסֹוָפא ִדְלהֹון ָרִכין

ָנה מ)לבתר כך כגוונא דא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא''ּ ּבְ ה ּבְ יֹוָמא ַדֲעֶצֶרת ַרך . ב ָקׁשֶ ְּבְ ּ
ֶחְדָוה   .ּבְ

א ֲחֵזי ין ִדיָנא ִעָלָאה, ּתָ ָּמה ּבֵ ה. ְּלַהאי ִדיָנא, ּ ירוָתא ְוסֹוָפא ָקׁשֶ ִּדיָנא ִעָלָאה ׁשֵ ּּ ,
יהְּוֵלית ַמאן ְדֵיק ּום ּבֵ ף, ּ ּקַ ֲאִרי, ְּוָכל ָמה ְדָאִזיל ִאְתּתָ ּוָבַתר ְדׁשָ יה, ּ ַעד , ָּלא ָסִליק ִמּנֵ

ֵצי ּכָֹלא ְּדָאִכיל ְוׁשֵ לום, ּ ַאר ּכְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ א. ּ ֲּאָבל ִדיָנא ַאֲחָרא ְדַתּתָ ה, ּ ירוָתא ָקׁשֶ , ּׁשֵ
ַּעד ְדָנִהיר ַאְנִפין, ְּוָכל ָמה ְדָאִזיל ִאְתֲחָלׁש ַגְווָנא , ּ א )א דא דינא דנוקבא''ס(ּכְ ּ ְדנוְקּבָ ּ

  .ְּדָחָלׁש ֵחיָלָהא
ֵרי ַעל ָעְלָמא ַער ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ְלִמׁשְ ֵּאיָמַתי ִאּתְ ּ יֹוָמא ְדטֹוָפָנא. ּ ְּוַעל ָדא ָלא . ּּבְ

ָעְלָמא לום ּבְ ַאר ּכְ ּתְ בוָתא ְדֹנַח, ִּאׁשְ ר ַההוא ּתֵ ּּבַ ּ ַגְווָנא ִעָל, ּ ְּדִאיִהי ּכְ ְּדָסִביל , ָאהּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

ְּלַההוא ּתוְקָפא ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוִאי ָלאו ְדַזּמִ ּ ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא, ְּ ַכח ּבְ ּתְ ל , ְוִאׁשְ ּכָ
יב, ָעְלָמא ִאְתֲאִביד ב'  ְיָי)תהלים כט(, ִּדְכּתִ ּבול ָיׁשָ ְרָיא ִדיָנא , ַּלּמַ ְּוַעל ָדא ָלא ׁשַ ּ

ִּדְלֵעיָלא ַעל ָעְלָמא ל ֵליהְּד, ּ ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ּ.  
ֵכי ְוַחֵדי ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ַּאְדָהִכי ֲהָוה ִרּבִ ים, ָּזְקפו ַעְייִנין. ּ ה ֵמִאיּנון ְפרוׁשִ ְּוָחמו ֲחִמּשָׁ ּ ּּ ,

ַּדֲהוֹו ַאְזֵלי ֲאַבְתֵריה ע ֵליה, ּ ְמעֹון. ָּקמו. ְּלִמְתּבַ י ׁשִ ָמךִמ, ָאַמר ִרּבִ אן וְלָהְלָאה ָמה ׁשְ ְּכָ ּ .
ן, ְנהֹוָראי ָסָבא, ָאַמר ּבָ ִגין ִדְנהֹוָראי ַאֲחָרא ִאית ּגַ ְמעֹון ְוִאיּנון . ּּבְ י ׁשִ ַּאְזלו ִרּבִ ּ

ַלת ִמיִלין יה ּתְ ַּחְבַרָייא ִעּמֵ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ַּמה ָאְרָחא ָדא , ְּלִאיּנון ַאֲחָרִנין, ָאַמר ִרּבִ
ְייכו ּבַ ע ֵליה ְלַהאי ָסָבא, ָּאְמרו. ּּגַ ָרא, ְּלִמְתּבַ ַמְדּבְ ָתאן ּבְ י . ְּדֵמימֹוי ֲאָנן ׁשָ ָאָתא ִרּבִ

ֵקיה ְמעֹון וְנׁשָ ּׁשִ ָמך, ָּאַמר ֵליה, ּ ֵרי, ּוְנהֹוָרא ַאְנּתְ, ְְנהֹוָראי ׁשְ ך ׁשָ ְוְנהֹוָרא ִעּמָ ּ.  

  ב''ז ע''דף קפ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֵל)דניאל ב(, ָּפַתח ִרּבִ ָרָתא ָיַדע ָמה ּ הוא ּגָ ּתְ ּא ֲעִמיָקָתא וְמּסַ
ֵרא ה ׁשְ ַּבֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ִעּמֵ ָרָתא. ּ ּתְ ֵלה ֲעִמיָקָתא וְמּסַ ּהוא ּגָ ֵלי , ּ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרָתא ּתְ ֵלי לֹון, ֲּעִמיָקָתא וְמּסַ ְּדָכל ֲעִמיִקין ְסִתיִמין ִעָלִאין ִאיהו ּגַ ּּ ֵל. ּ ּוַמאי ַטֲעָמא ּגַ י ּ
ִגין ְדָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא. לֹון ְּוִאיהו ָיַדע ָמה . ְּדִאְלָמֵלא ֲחׁשֹוָכא ָלא ִאְתְיַדע ְנהֹוָרא. ּּבְ

ָרָתא. ַבֲחׁשֹוָכא ּתְ ֵלי ֲעִמיָקָתא וְמּסַ ך ּגַ ּוְבִגין ּכַ ּּ ְלָיין ֲעִמיִקין , ְ ְּדִאי ָלאו ֲחׁשֹוָכא ָלא ִיְתּגַ
ָרָאן ה. ּוְמַסּתְ ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ ֵראּ ְלָייא ִמּגֹו ) ב''ז ע''דף קפ(ְנהֹוָרא . ַּמאן ְנהֹוָרא ָדא.  ׁשְ ְּדִאְתּגַ
  .ֲחׁשֹוָכא

ָרא ַמְדּבְ ֵלי ָלן ְנהֹוָרא ָדא, ַּוֲאָנן ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדַהָוה ּבְ ך . ִּאְתּגְ ֵרי ִעּמָ ְַרֲחָמָנא ַיׁשְ

ָעְלָמא ֵדין, ְנהֹוָרא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ְמעֹון ְוַחְבַרָייאָאְזֵלי ַר. ּ י ׁשִ ַלת ִמיִלין , ּּבִ ִּאֵלין ּתְ
ַקְדִמיָתא, ָּאַמר ֵליה, ֲּאַבְתֵריה ך ּכְ ְֲאַמאי ָלא ָאְזֵלי ִאֵלין ִעּמָ ֵעיָנא , ֲּאַמר ֵליה. ּ ָלא ּבְ

י ֲחָדא, ְלַאְטְרָחא ְלַבר ָנׁש ִעּמִ א ְדָאתו ֵנִזיל ּכַ ּתָ ַּהׁשְ ְמעֹון ָאַזל, ָּאְזלו. ּ י ׁשִ  ְוַרּבִ
א. ְּלָאְרֵחיה י ַאּבָ ֵמיה, ָאַמר ִרּבִ ֵמיה ְדֹמר, ָּהא ֲאָנן ְיַדְעָנא ׁשְ ְּוִאיהו ָלא ָיַדע ׁשְ ּ ָאַמר , ּ

יה ָיַדְעָנא ְדָלא ְלִאְתֲחָזָאה, ֵּליה ִּמּנֵ ּ.  
רוך ְיָי ָּבָ   :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת כי תשא
ר ְיָי)שמות ל( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ י . ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ִלְפקוֵדיֶהם ּכִ ִני ִיׂשְ א ֶאת ֹראׁש ּבְ ִּתּשָׂ
י יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיה ְלִצפִֹרי', ְוגֹו י ָאָחא ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ִּרּבִ ָּחמו , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּ

יה, ֶּאְלָעָזר ְדֲהָוה ָאֵתי' ֵּליה ְלַר י ִחָייא ִעּמֵ ְּוִרּבִ א. ּ י ַאּבָ ֲהֵדי , ָאַמר ִרּבִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ַּוַדאי ִנׁשְ
א ִכיְנּתָ ּאֹוִריכו ְלהו. ׁשְ ְייהו, ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבַ ּ ְייהו. ּ ּבַ יָון ְדָמטו ּגַ ּּכֵ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ , ָאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

ִתיב ְוָעָתם'  ֵעיֵני ְיָי)תהלים לה(, ַּוַדאי ּכְ ָיא . ֶּאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
  )שם מקומו, ש''ה ע''זה המאמר תמצאנו בפרשת פקודי דף רכ(. 'ְּוכו

א ֲחֵזי ָּהא אוְקמוָה, ּתָ ְרָייא ַעל ִמָלה ְדִאְתְמֵני, ּ ְרָכָתא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ֵּלית ּבִ ּּ ְוִאי . ּ
יָמא ָרֵאל ֵהיך ִאְתְמנון, ּתֵ ִּיׂשְ ְייהו. ְ ֶּאָלא ּכוְפָרא ָנִטיל ִמּנַ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָנ, ּ ּבָ א ְּוחוׁשְ

ל ַההוא ּכוְפָרא ִניׁש ּכָ ָּלא ֲהִוי ַעד ְדִאְתּכְ ּ ָנא, ּ ּבָ ּוְבַקְדֵמיָתא ְמָבְרִכין ְלהו . ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ּ
ָרֵאל ּוְלָבַתר ָמִנין ַההוא ּכוְפָרא, ְלִיׂשְ ּ ָרֵאל, ּ ּוְלָבַתר ָאַהְדָרן וְמָבְרִכין לֹון ְלִיׂשְ ּ .

ְרָכאן ּבְ ָרֵאל ִמְתּבָ ָכחו ִיׂשְ ּתְ הֹון מֹוָתָנא, ַּקְדִמיָתא וְבסֹוָפאִּאׁשְ   .ְוָלא ָסִליק ּבְ
ִמְנָייָנא ִמְנָייָנא. מֹוָתָנא ֲאַמאי ָסִליק ּבְ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִבְרָכָתא ָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ יָון , ּ ּכֵ

ְרָכָתא ַלק ּבִ ְּדִאְסּתָ ְרָיא ָעֵליה, ּ ך ַנְט, ְוָיִכיל ְלַאְנְזָקא, ִּסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ ִגין ּכַ ִלין ְּבְ
ּּכוְפָרא וִפְדיֹוָנא ְלַסְלָקא  ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָעֵליה ִמְנָייָנא)א מעלייהו''ס(ּ ַמר, ּ   .ְוִאּתְ

ֶקל ַהּקֶֹדׁשרעיא מהימנא  ׁשֶ ֶקל ּבְ ן ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ִּפקוָדא ִליּתֵ ֶקל . ּ ַמאן ַמֲחִצית ַהׁשֶ
גֹון ֲחִצי ַהִהין ִנ', ְוָדא ו, ִּאיהו ּכְ ין ׁשֵ ה. ן''י ֵהִהיְּממוָצע ּבֵ ָקל ּבָ ', ָּדא י, ַּאְבָנא ְלִמׁשְ
ֶקל ָרה ַהׁשֶ ִרים ּגֵ ה. ד''ָּדא יֹו: ֶעׂשְ יר ָלא ַיְרּבֶ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֶהָעׁשִ ּ ה , ּ ָלא ַיְרּבֶ

ֵסֶפר ְיִציָרה. 'ַעל י ַמר ּבְ ה, ְוָהִכי ִאּתְ ִליּמָ ר ְסִפירֹות ּבְ ר, ֶעׂשֶ ר ְוָלא ֶאָחד ָעׂשָ ּ ְוַהַדל .ֶעׂשֶ
ָּדא ַצִדיק, ָלא ַיְמִעיט ר, ּ ע, ָלא ַיְמִעיט ֵמֶעׂשֶ ׁשַ ר ְוָלא ּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֶעׂשֶ ֲחִצית . ּכְ ִמּמַ

ֶקל ְּדִאיהו י, ַהׁשֶ   )א מחצית השקל עשר הוא''נ(. 'ּ
ַמִים)מלאך(, ֲּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ׁשָ אֵריך,  ַאְנּתְ ּבַ ָווָהא ֵל, ְָרִחים ַאְנּתְ ִמּמָ ית ּתַ

יִרין ְדִיְפקון ִמפוָמך ְְבָכל ִאיּנון ִמִלין ַיּקִ ּ ּ ּ ּּ א, ּ ְּדָהא ַמאן ְדִאיהו ַמְלּכָ ּ א, ּ ָרא ְדַמְלּכָ , ּאֹו ּבְ
ָווָהא ָפתֹוֵריה, ֵלית ּתַ ְּדִיְפקון ַמְרְגָלִאין ּבְ ּ , ְלַבר ָנׁש ַאֲחָרא. ַמְלָיין ְנהֹוִרין, ַּמְלָיין ְסגולֹות, ּ
ָוו ִריך ַאְנּתְ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ָהאִּאיהו ּתַ ְֲאַמר ֵליה ּבְ ן ְוֵאיָלך ֵאיָמא ַאְנּתְ. ּ ּמָ ְּדִעָלִאין , ְִמּתַ ּ

ַמע ִמיָנך ִאין ַנְחּתו ְלִמׁשְ ְְוַתּתָ ִלים ִמלוָלך, ָּאַמר ֵליה. ּ ְַאׁשְ ּ ַען , ָּאַמר ֵליה, ּ ָלא ִאית ּכְ
יר   .ָראֵאיָמא ַאְנּתְ ַעד ִזְמָנא ַאֲח, ְלֵמיַמר ַיּתִ

  א''ח ע''דף קפ
ַתר ָדא, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִּפּקוָדא ּבָ ּ א . ְּלַקֵדׁש ֶאת ַהֹחֶדׁש, ּ ִגין ְדִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ

ָלה ת , ִּאיִהי ּכַ ְּדִמְתַקֶדׁשֶ ית ִדין) א''ח ע''דף קפ(ּ ַּעל ִפי ּבֵ בוָרה, ּ ְּדִאיהו ּגְ ּ ן , ּ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ
ַמ, ֵליָוֵאי ּתָ ֶאת ַהְלִוִיםְּדִאּתְ הו ְוִקַדׁשְ ּר ּבְ ּ ּוְלָבַתר ְדִאְתֲחֵזי ִסיֲהָרא ְדֵיאֹותו ְלאֹוָרה. ּ ּ ּ ְְמָבֵרך , ּ

ה ְיָי רוך ַאּתָ ְָעֶליָה ּבָ ְֱאלֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם' ּ ָחִקים, ּ ָרא ׁשְ ַמֲאָמרֹו ּבָ ר ּבְ ל , ֲאׁשֶ ּוְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ
ת וִמְתּבָ. ְצָבָאם ּוְבִמי ִמְתַקֶדׁשֶ ְפֶאֶרת ַלֲעמוֵסי ָבֶטן, ֶרֶכתּ ִגין ְדִאיהו ֲעֶטֶרת ּתִ ִתְפֶאֶרת ּבְ ּּבְ ּ ּ .

  )'ב כי ישבו אחיו יחדיו וכו''פ ע''תצא דף ר( )כ רעיא מהימנא''ע(
ָאְרָחא י ִחָייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ . ָּיְתבו, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזִלין ָרַמׁש ֵליְלָיא, ִּרּבִ

ִריַאת ַצְפָרא ְלַאְנֲהָרא, ִביןַאְדֲהוֹו ַיְת ּ ָקמו ְוָאְזלו)א אמרו קום ונהך''ס(, ׁשְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ָּחֵמי ַאְנפֹוי ְדִמְזָרח ְדָקא ְמַנֲהִרין, ִּחָייא ּ ֵני ְמִדיְנָחא ְדטוֵרי , ּ ל ִאיּנון ּבְ א ּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ
י ַהאי ְנהֹוָרא, ְנהֹוָרא ֲאָת, ַּסְגִדין ְלַגּבֵ אְּדָנִהיר ּבַ ְמׁשָ ַּעד ָלא ִיפוק, ּר ְדׁשִ ּוָפְלִחין , ּ

א, ֵּליה ְמׁשָ יָון ְדָנִפיק ׁשִ ְּדָהא ּכֵ ָמה ִאיּנון , ּ א)א''ה ע''ל(ּּכַ ׁשָ ּמְ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ּ ְדָפְלִחין ְלׁשִ ּ
ְּדָקא ַפְלִחין ִלְנהֹוָרא ָדא ָלא ְדָנִהיר, ּוְקָראן ְלַהאי ְנהֹוָרא, ּּ ֱּאָלָהא ְדַמְרּגְ אֹוָמָאה ְו. ּ

ֱאֹל ָלא ְדָנִהיר''ִּדְלהֹון ּבֵ ַּה ְדַמְרּגְ ּ ּ.  
ָנא הוא יָמא פוְלָחָנא ָדא ְלַמּגָ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ יִקין ַקְדָמֵאי. ּ יה, ִּמיֹוִמין ַעּתִ ָּחְכְמָתא ָיְדעו ּבֵ ּ .

א ָנִהיר ְמׁשָ ִזְמָנא ְדׁשִ א, ַּעד ָלא ִיפֹוק, ּּבְ ְמׁשָ ַּההוא ְמָמָנא ְדָפִקיד ַעל ׁשִ , יקָנִפ, ּ
יה)ב''ל ע''ק(ְוַאְתָוון  יָמן ַעל ִריׁשֵ א ְרׁשִ ָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ין ִדׁשְ ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ  )דשמשא(, ּּ

ּוְבֵחיָלא ְדִאיּנון ַאְתָוון ּ הו, ּ ַמָיא וָבַטׁש ּבְ ֵוי ׁשְ ָּפַתח ְלָכל ּכַ ּ ּ ְּוַההוא ְמָמָנא ָעאל . ְוָעַבר, ּ
ּּגֹו ַההוא ֹזֲהָרא ְדָנִהיר ָסֲחָרֵניה  ּ אּ ְמׁשָ ִכיַח, ְּדׁשִ ן ׁשְ א, ְוַתּמָ ְמׁשָ ט , ַּעד ְדָנַפק ׁשִ ְּוִאְתָפּשַׁ

ָעְלָמא   .ּבְ
ִּאיהו ְפִקיָדא, ְּוַההוא ְמָמָנא ָלן סוָמָקן, ַּעל ַדֲהָבא, ּ ְּוִאיּנון ַפְלִחין ְלַההוא . ְּוַעל ַמְרּגְ ּּ
ן ִּדיוְקָנא ְדַתּמָ ּ ּוְבִנקוִדין ְוִסיָמִנין ְדַיְרּתו ִמּקַ, ּּ ּ ּ יִקיןּ ַאְזֵלי ְוַיְדֵעי , ְּדָמֵאי ִמיֹוִמין ַעּתִ

א ְמׁשָ ְּנקוִדין ְדׁשִ ָלן, ּ ח ַאְתִרין ְדַדֲהָבא וַמְרּגְ ּכַ ְּלִמׁשְ י יֹוֵסי, ּ ָמה ְיהֹון , ָאַמר ִרּבִ ַעד ּכַ
ָעְלָמא יִאין ִאֵלין ּבְ ּפוְלָחִנין ַסּגִ ּ ְקָרא ֵלית ֵליה ַקְייִמין ְלַקְייָמא, ּ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ.  

יָעה )משלי יב(,  ְוָאַמר)א רבי חייא''ס(ְַתח ִאיָדך ָּפ ּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרּגִ ַפת ֱאֶמת ּתִ  ׂשְ
ֶקר א ֲחֵזי. ְלׁשֹון ׁשָ ְקָרא, ּתָ ֵני ָעְלָמא ֲהוֹו ַפְלִחין ְלׁשִ ל ּבְ ִּאלו ּכָ ּ ֲאָבל ַהאי , ֲהָוה ָהִכי, ּ

ַּוַדאי ְקׁשֹוט ִאיהו, ְּנהֹוָרא ְוִזֲהָרא ְדָנִהיר ְּכֵבי רוָמא ִדְרִקיָעא ְקׁשֹוט ִאיּנוןּכֹ. ּ ּ ִאי . ּ
א ִדְלהֹון ִטְפׁשו ְוֶחְסרֹוָנא ְדַדְעּתָ ּּבְ ּ ּ ִּאיּנון ַאְמֵרי ְוָקָראן ְלהו ֱאָלָהא, ּ א , ּ ֵעי קוְדׁשָ ָּלא ּבָ

יָצָאה עֹוָבדֹוי ֵמָעְלָמא ִריך הוא ְלׁשֵ ּּבְ צון ּכָֹכַב. ְ ּתֵ ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ָלא ִיׁשְ ָּיא וְנהֹוִרין ּ
ֵצי. ְּדָעְלָמא ּתְ ִּאיּנון ְדַפְלחו לֹון. ֲאָבל ַמאן ִיׁשְ ּ ּ.  

ּוְקָרא ָדא ָהִכי הוא ּ ּכֹון ָלַעד. ּ ַפת ֱאֶמת ּתִ ָרֵאל, ׂשְ ַפת ֱאֶמת, ִּאֵלין ִיׂשְ ְּדִאיּנון ׂשְ ּ .
ְּוֹכָלא ִאיהו ֱאֶמת. ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי'  ְיָי)דברים ו( ֱאֹלֵהיֶכם ' ּוְמַסְייֵמי ְיָי, ְּוָרָזא ֶדֱאֶמת, ּ

ּכֹון ָלַעד. ֱאֶמת ַפת ֱאֶמת ּתִ   .ְּוָדא ִאיהו ׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

 ] בשנה166יום [סדר הלימוד ליום יח אדר 
יָעה ֵעי ֵליה, ְוַעד ַאְרּגִ יָעה, ְּוַעד ֶרַגע ִמּבָ ָמה ְיֵהא ִקיוָמא , ֶּאָלא. ַמאי ַאְרּגִ ַּעד ּכַ
ָעְלָמא ָיא ְדָעלֹוי, ְּדֵייֵתיַעד ִזְמָנא , ִּדְלהֹון ּבְ ִּויֵהא ִלי ַנְייָחא ִמפוְלָחָנא ַקׁשְ ּ ּ ּוְבִזְמָנא . ּ

יָעה ֶקר, ְּדַאְרּגִ ֵצי ְלׁשֹון ׁשָ ּתְ ִּאיּנון ְדָקָראן ֱאָלָהא, ִיׁשְ ְּלַמאן ְדָלאו הוא ֱאָלָהא, ּ ֲאָבל . ּ
ַפת ֱאֶמת ָרֵאל ְדִאיּנון ׂשְ ִּיׂשְ הו, ּ ִתיב ּבְ ִהָלִתי ְיַסֵפרוּ ַעם זו)ישעיה מג(, ּּכְ י ִלי ּתְ ּ ָיַצְרּתִ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֲהֵדי ִרּבִ ְרָנא ֲחָדא ִזְמָנא ַדֲהֵויָנא ָאִזיל ּבַ יה ֶהְגמֹוָנא, ַּאְדּכַ ָּפַגע ּבֵ ֲאַמר , ּ
י ֶאְלָעָזר ַּאְנּתְ ַיְדַעת ֵמאֹוַרְיָתא ִדְיהוָדֵאי, ֵּליה ְלִרּבִ , ֲּאַמר ֵליה. ֲּאַמר ֵליה ָיַדְעָנא. ּ

ַּאּתון ַאְמִרין ִדְמֵהיְמנוָתא ִדְלכֹון ְקׁשֹוטֵלית  ּ ּ ַּוֲאָנן ִדְמֵהיְמנוָתא , ְואֹוַרְייְתכֹון ְקׁשֹוט, ּ ּ
ֶקר ֶקר, ִּדיָלן ׁשֶ יָעה . ְּואֹוַרְייָתא ִדיָלן ּשֶׁ ּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרּגִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ִתיב ׂשְ ְוָהא ּכְ
ֶקר ֲּאָנן ִמיֹוִמין ְדָעְלָמא. ְלׁשֹון ׁשָ ַמְלכוָתא, ּ ָּדָרא , ְּוָלא ַאְעִדי ִמיָנן ְלָעְלִמין, ַּקְייִמין ּבְ
ַתר ָדָרא ּכֹון ָלַעד ַוַדאי, ּּבָ ְּזֵעיר ֲהָוה ְלכו ַמְלכוָתא, ְּוַאּתון. ּּתִ כֹון, ּ ּוִמַיד ַאְעֵדי ִמּנְ ּּ ,

ֶקר יָעה ְלׁשֹון ׁשָ יב ְוַעד ַאְרּגִ כו ִדְכּתִ ּוְקָרא ִאְתָקָיים ּבְ ּ ּּ.  

  ב'' עח''דף קפ
אֹוַרְייָתא, ֲּאַמר ֵליה ים ּבְ ך ְדַאְנּתְ ַחּכִ ֲּחֵמיָנא ּבָ ַפח רוֵחיה . ְ ּּתִ ּ ְּדַההוא ) ב''ח ע''דף קפ(ּ ּ

ְבָרא ִּאלו ָאַמר ְקָרא. ּגַ ַפת ֱאֶמת ּכֹוַנְנּתָ ָלַעד, ּ ְדַקאְמָרן, ׂשְ ִתיב , ֲהָוה ּכִ ֲאָבל ָלא ּכְ
ּכֹון ַפת ֱאֶמת ְדִת, ֶּאָלא ּתִ א, ּכֹוןְּזִמיָנא ׂשְ ּתָ ֶקר , ַּמה ְדָלאו ָהִכי ַהׁשְ ַפת ׁשֶ א ׂשְ ּתָ ְּדַהׁשְ

ְייָמא ִכיָבא ְלַעְפָרא, ּקַ ַפת ֱאֶמת ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ֶדֱאֶמת ְיקום ַעל ִקיוֵמיה, ּוׂשְ ּ ּ ּ ּ ּוִמּגֹו , ּ
ְצַמח ּכֹון ָלַעד ְוגֹו, ֶאֶרץ ּתִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ֵדין ׂשְ   .'ּכְ

ֲּאַמר ֵליה ַההוא ֶהְגמֹו ָאה ַאְנּתְ, ןּ א ְדאֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט ָיְרִתין. ַזּכָ ָאה ַעּמָ ְּוַזּכָ ַתר . ּ ּבָ
ַייר ַמְעָנא ְדִאְתּגְ י ֲחָקל, ָּאְזלו. ּיֹוִמין ׁשְ ְּוַצלו ְצלֹוֵתהֹון, ָּמטו ַחד ּבֵ יָון ְדַצלו . ּ ּּכֵ ּּ

א, ְצלֹוֵתהֹון ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ אן וְלָהְלָאה ִנְתַחּבֵ ָּאְמרו ִמּכָ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ   .ְוֵנִזיל ְוִנְתַעּסֵ
י יֹוֵסי ְוָאַמר ך ְוגֹו)ישעיה מא(, ָּפַתח ִרּבִ חִרים ּבָ ְלמו ּכֹל ַהּנֶ ְ ֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ַזִמין . 'ּ

ָרֵאל ד ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ל ִאיּנון ָטָבאן, ְּ ְּדָקָאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי , ּּכָ
ָרֵאל ָסְבלו ֲעֵליהֹוןְו, ְקׁשֹוט ָגְלוְתהֹון, ִּיׂשְ ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ ל ִאיּנון ָטָבאן . ּּכְ ְּוִאְלָמֵלא ּכָ

אֹוַרְייָתא ִתיִבין ּבְ אן ְוָחָמאן ּכְ לוָתא, ְּדָקא ְמַחּכָ ל ּגָ ָּלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלֵמיָקם וְלִמְסּבַ ּ.  
ל ִאיּנון ָטָבאן,ַּפְתִחין ִסְפִרין, ֲאָבל ַאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ן, ּ ְוָחָמאן ּכָ , ְּדָקא ְמַחּכָ

אֹוַרְייָתא ִתיִבין ּבְ ִריך הוא ָעַלְייהו, ְוָחָמאן ּכְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּוִמְתַנֲחִמין , ְּ
ָגְלוְתהֹון ְדִפין לֹון, ּּבְ ַאר ַעִמין ְמָחְרִפין וְמּגַ ּוׁשְ ן ָּאן ִאיּנו, ְּוַאְמֵרי ָאן הוא אָלֲהכֹון, ּ

ָּטָבאן ְדַאּתון ַאְמִרין ִדְזִמיִנין ְלכֹון ּ ְייכו, ּ ין ְדָעְלָמא ִיְכְספון ִמּנַ ל ַעּמִ ְּוִכי ּכָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]116דף [ -ּ

ְמעו ְדַבר ְיָי)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ׁשִ ַּהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו ָאְמרו ֲאֵחיֶכם ' ּ ּ
יןִאיּנ, ַּמאי ַהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו. 'ׂשֹוְנֵאיֶכם ְוגֹו יׁשִ ָמה ּבִ ּון ְדַסְבלו ּכַ ּ מועֹות , ּ ָמה ׁשְ ּּכַ

ְמֵעי ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ׁשַ ַתר ִאֵלין, ּ ְּוִאֵלין ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוַחִריָדן ֲעֵליהֹון, ּ  )ירמיה ל(ּכְ
י ְוגֹו לֹום ְוגֹו' ּכִ ָמְענו ַפַחד ְוֵאין ׁשָ ּקֹול ֲחָרָדה ׁשָ ִדיר ֶאל. 'ּ ד ִּאיּנון ַחֵרִדים ּתָ ּ ְדָברֹו ּכַ

  .ִּאְתָעִביד ִדיָנא
ו, ָּאְמרו ֲאֵחיֶכם ׂשֹוְנֵאיֶכם ֵני ֵעׂשָ ִּאֵלין ִאיּנון ֲאחוכֹון ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּמַנֵדיֶכם. ּ ּכְ

ּ סורו ָטֵמא ָקְראו ָלמֹו)איכה ד( ּ ַאְנֵפי. ּ א ְדָקא ְמַבִזין לֹון ּבְ ְּדֵלית ַעּמָ ּ ּ ִקין , ּ ּוְמַרּקְ
ַאְנַפְיי ְבֵני ֱאדֹוםּּבְ ָרֵאל ּכִ ָדה. ּהו ְלִיׂשְ ּנִ ְלהו ִמְסֲאִבין ּכַ ְּוַאְמֵרי ּכֻ ּ ְּוָדא ִאיהו ְמַנֵדיֶכם, ּ ּ .

ד ְיָי ִמי ִיְכּבַ נֹוי ְדֵאל ַחי)דאמרין(ֲאָנן ', ְלַמַען ׁשְ ֵמיה. ּ ּבְ ן ִיְתָייָקר ׁשְ ִּדי ּבָ ְלָטִנין . ּ ֲאָנן ׁשַ
ִגין ַההוא ְדִאְקֵרי  ַּעל ָעְלָמא ּבְ דֹולּ דֹול)בראשית כז(. ּגָ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ָמא ָדא ִאְקֵרי .  ֵעׂשָ ּוִבׁשְ ּ

דֹול ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ דֹול ְיָי)תהלים קמה(, ְּ ּוְמהוָלל ְמֹאד'  ּגָ ּ דֹול. ּ ֵני ַהּגָ , ֲאָנן ּבְ
דֹול ד ְיָי. ְּוִאיהו ּגָ ִמי ִיְכּבַ   .'ַּוַדאי ְלַמַען ׁשְ

ִתיב)בראשית כז(, ָּלאֲּאָבל ַאּתון ְזִעיִרין ִמּכֹ ָטן ּכְ ָנה ַהּקָ . ָּאן הוא ֱאָלֲהכֹון, ּ ַיֲעֹקב ּבְ
ָּאן הוא ִאיּנון ָטָבאן ל ֲעַמְמָיא ֵמֶחְדָוה ִדְלכֹון, ּ ְּדִיְכְספון ּכָ ּ ן ְוִנְרֶאה . ּ ַמאן ִיּתֵ

ָמה ְדַאּתון ַאְמִרין ְמַחְתֶכם ּכְ ְּבׂשִ  )א תו כמאן''ס( )רוח הקדש אומר והם יבושו(ְּוֵהם ֵיבֹוׁשו . ּ
ַאֲחָרא ַמאן ְדָתֵלי ִקְלָלָתא ּבְ ְלמו, ּּכְ ִגין ְדַאּתון ַאְמִרין ִדְכֵדין ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ

א ֲהָוה ָאַמר ִמָלה ָהִכי ּרוַח ֻקְדׁשָ ך, ְּוַעל ָדא, ּ חִרים ּבָ ְלמו ּכֹל ַהּנֶ ְֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ַמאי . ּ
ֱחִרים ךּכֹל ַהּנֶ ָגלוָתא ָדא. ְ ּבָ רוְגָזא ֲעָלך ּבְ ְּדִאְתָקפו ְנִחיֵריהֹון ּבְ ּ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ְּ ֵּיבֹוׁשו , ּּבְ

ָרֵאל ל ָטִבין ִדֶיחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ ְלמו ִמּכָ ְּוִיּכָ ּ ּ.  
י ִחָייא ָהִכי הוא ַוַדאי ָּאַמר ִרּבִ ּ ִקיֵפי ָעְלָמא, ּ ּלוָתא ְּדָהא ּגָ, ֲּאָבל ֲחֵמיָנן ְוָהִכי ָחמו ּתַ

ֵריה ְדָדִוד ָלא ָאֵתי ך ַוֲעַדִיין ּבְ ִּאְתְמׁשָ ּ י יֹוֵסי. ְ ְּוָכל ָדא ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ֲאָבל ַמאן , ּ
לוָתא ָדא ָרֵאל ּגָ לון ִיׂשְ ָּעִביד ְדִיְסּבְ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ל ִאיּנון ַהְבָטחֹות ְדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ְּכָ ּ ּ ּ

ַמר. ּהוא ֵנִסיֹות וְלָבֵתי ִמְדָרׁשֹותְּדָעאִלי, ְוָהא ִאּתְ י ּכְ ּן ְלָבּתֵ ל ִאיּנון ֶנָחמֹות, ּ , ְּוָחָמאן ּכָ
ל ַמה ְדֵייֵתי ָעַלְייהו ל ּכָ ְייהו ְלִמְסּבַ ִלּבַ ְּוָחָדאן ּבְ ּ ל, ּ   .ְּוִאְלָמֵלא ָדא ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ

  א''ט ע''דף קפ
י ִחָייא ַוַדאי ָהִכי ִאיהו ָּאַמר ִרּבִ ּ ְלָיאְּוֹכָלא ּבִ, ּ א . ְּתׁשוָבה ּתַ ּתָ יָמא ְדִיְכלון ַהׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּ

ֲחָדא ְלהו ּכַ ׁשוָבה ּכֻ ְּלַאְתָעָרא ּתְ יב. ַמאי ַטְעָמא ָלא ַיְכִלין. ָלא ַיְכִלין. ּּ ִגין ִדְכּתִ , ּּבְ
ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה)דברים ל( י ָיֹבאו ָעֶליך ּכָ ּ ְוָהָיה ּכִ ּ בֹוָת ֶאל ְל. ָּ יב ַוֲהׁשֵ ָכל ּוְכּתִ ָָבֶבך ּבְ

ר ִהִדיֲחך ְוגֹו ַָהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְבּתָ ַעד ְיָי. 'ּ  ִאם ִיְהֶיה )'דברים ל(ּוְכֵדין . 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּוְכִתיב ְוׁשַ
ְצך ְוגֹו ם ְיַקּבֶ ָמִים ִמּשָׁ ְקֵצה ַהּשָׁ ִָנַדֲחך ּבִ ָ ְּוַעד ְדָכל ִאיּנון ִמִלין ָלא ִיְתַקְיימון. 'ּ ּ ּּ ָלא , ּ

ְייהו) א''ט ע''קפדף (ַיְכִלין  ׁשוָבה ִמּנַ ְּלַאְתֲעָרא ּתְ ּ.  
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י יֹוֵסי לוָתא, ָאַמר ִרּבִ ִני ּגָ ל ּבְ ִביִלין ִמּכָ ל ָאְרִחין וׁשְ ָמה ַסָתְמּתְ ּכָ ּּכַ ְבַקת לֹון , ּ ְוָלא ׁשַ
ִּפְתחֹון ֶפה ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ִאי ָהִכי. ּ ָמה ַדֲהוֹו ּבְ ִּלהוֹו ּכְ לו, ּ לון ּגָ ְּדָלא ִיְסּבְ ּ ָתא ְוָלא ּ

 )יסבלון גלותא ולא יפקון, להוו כמה דלהון בכל דרא ודרא, א אי הכי''ס(ְּוִיְפקון , ַאְגָרא
ִּמִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא ין, ּ ַאר ַעּמִ ׁשְ   .ְּוִיְתָעְרבון ּבִ

ֲחָבֶליָה ְוגֹו)ישעיה כו(, ָּפַתח ְוָאַמר ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ י ַמא. ' ּכְ
מֹו ָהָרה א, ּכְ ְרּתָ ָּאַרח ִאיהו ְלעוּבַ ֵלִמין, ּ ע ַיְרִחין ׁשְ ׁשַ ָרא ָעָלה ּתֵ ָעְלָמא . ְּלַאְעּבְ ְוִאית ּבְ

ה ָמה ְוַכּמָ יָעָאה, ּכַ ׁשִ ֵרין יֹוִמין ִמּתְ ְּדָלא ָעַבר ָעָלה ֶאָלא יֹוָמא ַחד אֹו ּתְ ּ ְוָכל ִציִרין , ּ
יָעָא ְתׁשִ א ּבִ ְרּתָ ַּוֲחָבִלין ְדעוּבַ ר ָעָלה ֶאָלא יֹוָמא ֲחָדא. ּה ִאיּנוןּ ב ְדָלא ַאְעּבַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ,

ִלים יָעָאה ׁשְ ׁשִ ל ּתְ ִאילו ִאְתֲעָברו ּכָ יב ָעָלה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ּ ָרֵאל. ּּ יָון ְדִאְטַעֵמי , ּאוף ָהִכי ִיׂשְ ּּכֵ
לוָתא ְתׁשוָבה, ַּטַעם ּגָ ִּאי ָיַהְדרון ּבִ ִא, ּ ב ָעַלְייהו ּכְ ל ִאיּנון ִּיְתֲחׁשָ רו ָעַלְייהו ּכָ ּלו ַאְעּבְ ּ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא יִבין ּבְ ִּמִלין ִדְכּתִ רו ָעַלְייהו ִמן . ּ ה ִיּסוִרין ַאְעּבְ ה ְוַכּמָ ן ְדַכּמָ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ
ֵרי ּיֹוָמא ְדָגלוָתא ׁשָ ּ.  

יב ר ְלך וְמָצאוך ּכֹל ַה)דברים ד(, ֲּאָבל ַמאי ִדְכּתִ ּצַ ָ ּבַ ָּ ַאֲחִרית ּ ְּדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּ
א ֲחֵזי. ַּהָיִמים ִמָלה ָדא, ּתָ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ה ַרֲחָמנוָתא ָרִחים קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּּ ְ .

ָרא ְיִחיָדָאה א ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ְּלַמְלּכָ א, ּ ְּוָרִחים ֵליה ְרִחימו ְדַנְפׁשָ ּ ּוִמּגֹו ְרִחימו ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ,
י ֵליהָּיַהב ֵליה יה ַמְטרֹוִניָתא ִדְתַרּבֵ ּ ְלִאּמֵ ּ ִזְמָנא ֲחָדא ָחב . ְּותֹוִליף ֵליה ָאְרֵחי ְמַתְתְקָנן, ּ

י ֲאבוָה ר ַעל חֹוֵביה, ָּאָתא ַאבֹוִהי ְוַאְלֵקי ֵליה, ְּלַגּבֵ ּוְלָבַתר ַאְעּבָ ִמְלַקְדִמין ְוָחב . ּ ב ּכְ ּּתָ ּ
יֵתיה, ַּלֲאבוָה ְּוַאְפֵקיה ֲאבוָה ִמּבֵ ּ יז ָעֵליה,ּ יֵתיה, ּ ְוַאְרּגִ ָרא ִמּבֵ ָּנַפק ַההוא ּבְ ּ.  

ֹאַרח ְקׁשֹוט ְוְבֲאָתר ִדְיַהך ּבְ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָאה ּכְ א ָאבוָה, ִויֵהא ַזּכָ ַמע ַמְלּכָ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ,
יה ָעֵליה יאוְבּתֵ ִּויֵהא ּתִ ּ א. ָמה ֲעַבד. ּ ַאְעִביד , ָּאַמר הֹוִאיל ְוָנַפְקָנא ֵמֵהיָכָלא ְדַאּבָ

ֵעי ל ָמה ַדֲאָנא ּבָ אן וְלָהְלָאה ּכָ ִּמּכָ זֹונֹות. ָמה ֲעַבד. ּ ר ּבְ ְְוִאְתַלְכָלך , ָאַזל ְוִאְתַחּבָ

ֲהַדְייהו ִלְכלוָכא ְדִטּנוָפא ּבַ ּּבְ ּ ּ ֲהַדְייהו, ּ ַכח ֶאָלא ּבַ ּתְ ְּוָלא ֲהָוה ִמׁשְ ִחּבוָרא ִדְלהֹון, ּ ּּבְ ּ .
יה ַפְקַד ְּדַמְטרֹוִניָתא ִאּמֵ ּ ָראּ ָכל יֹוָמא ַעל ַההוא ּבְ ֲהֵדי זֹונֹות , ּת ּבְ ְּוַיְדַעת ִדְבָרה ּבַ ּ

ר ֲהַדְייהו ֲהָוות, ִאְתַחּבָ ְּוָכל ַחְברוָתא ִדיֵדיה ּבַ ּ ּ י. ּ ִריַאת ְלִמְבּכֵ ָרה, ׁשָ ּוְלִאְתָמְרָרא ַעל ּבְ ּ.  
ה א ְלַגּבָ ה, ּיֹוָמא ַחד ָעאל ַמְלּכָ ָּחָמא ָלה ְדִאיִהי ְמַבּכָ ִא. ּ ּיל ָלה ַעל ָמה ַאּתְ ׁשָ

ָכאת ה. ּבָ א, ָאְמָרה ְוָלא ֶאְבּכֶ ָרָנא ְלַבר ְמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְּדָהא ּבְ ְּוָלא ַדי ְדהוא ָלא . ּ ּ ּ
א ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֲהֵדי זֹונֹות, ָּיִתיב ּבְ ֶּאָלא ְדהוא ָיִתיב ּבַ ּ ֵני ָעְלָמא. ּ ל ּבְ , ַּמה ֵייְמרון ּכָ

א ִאי ֵריה ְדַמְלּכָ ּּבְ ֵבי זֹונֹותּ ּהו ְדָיִתיב ּבְ י. ּ ִריַאת ְלִמְבּכֵ א, ׁשְ ָנא ְלַמְלּכָ   .ּוְלִאְתַחּנְ
א ִגיָנך ַאְהָדר ֵליה, ָאַמר ַמְלּכָ ּּבְ ּ ְּוַאְנּתְ ַעְרָבא ִדיֵליה, ְ ָאַמר . ַּאְמַרת ָהא ַוַדאי. ּ

א הֹוִאיל ְוַכך הוא ַּמְלּכָ יָמָמא ּבְ, ְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלָאַהְדָרא ֵליה ּבִ ּ ְלָיאְ ְּדִכּסוָפא . ִּאְתּגַ ּ
ִגיִניה ְלֵבי זֹונֹות ִּדיָלן ִאיהו ְלֵמַהך ּבְ ּ ַגְווָנא ָדא. ְּ ְרֵמיה ָהִכי , ְּוִאי ָלא ֲהֵוי ּכְ ְּדִטֵנף ּגַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

ְּוָכל ַחָייִלין ִדיִלי, ֲהֵויָנא ֲאָנא. ְּוִחֵלל ְיָקִרי ה ְיָקר, ּ ַכּמָ ִגיֵניה ּבְ ה ּבוִקי, ַּאְזִלין ּבְ ַכּמָ ָנס ּּבְ
ה ָמאֵני ְקָרָבא, ָּקֵמיה ַכּמָ ָמאֵליה, ּבְ ִּמיִמיֵניה וִמׂשְ ּ ִני ָעְלָמא ִיְזַדְעְזעון, ּ ַּעד ְדָכל ּבְ ּ ּ ,

ְּוִיְנְדעון ּכָֹלא א ִאיהו, ּ ָרא ְדַמְלּכָ ִּדּבְ ּ ְרֵמיה. ּ יָון ְדִאיהו ִטֵנף ּגַ א ּכֵ ּתָ ַּהּשְׁ ּ , ְּוִחֵלל ְיָקִרי, ּ
ְטִמירו ִּאיהו ֶיְהַדר ּבִ ּ יה,ּ ּ ְדָלא ִיְנְדעון ּבֵ ּ ּ א. ּ י ַמְלּכָ יה, ַּאְהָדר ְלַגּבֵ י ִאּמֵ ָּיֲהֵביה ְלַגּבֵ ּ.  

ִמְלַקְדִמין ְּליֹוִמין ָסַרח ּכְ א. ּ ֲהֵדיה ִמּגֹו ֵהיָכָלא. ָמה ֲעַבד ַמְלּכָ יה ּבַ ַּאִפיק ֵליה וְלִאּמֵ ּ ּ ּ ּ ,
ַהכון ְרַווְייכו ּתֵ ָּאַמר ּתַ לון, ּ ְסּבְ ְרַווְייכו ּתִ ְּוּתַ לוָתאּ ן, ּ ּגָ ּמָ ּוַמְלִקיוָתא ּתַ יָון ְדַתְרַווְייכו . ּ ּּכֵ ּ

ֲחָדא לון ּכַ ְסּבְ ְדָקא ֲחֵזי, ּּתִ ֵדין ָיַדְעָנא ִדְבִרי ְיתוב ּכַ ּּכְ ּ.  

  ב''ט ע''דף קפ
א ִאיּנון א ַקִדיׁשָ נֹוי ְדַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ך ִיׂשְ ּּכַ ּ ּ ַההוא . ָאִחית לֹון ְלִמְצַרִים. ָ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ

ָתִרים ֲהָוה ִאְתָחֵזי ְלֶמהֵוי , ְּמָנא ָלא ָחאבוִז ין ַהּבְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּגֵזָרה ְדָגַזר קוְדׁשָ ּ ְּ

ח ִלְתֵרין ִמִלין, ַּקָיים ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִגין ַההוא ִמָלה ְדָאַמר ַאְבָרָהם, ְּ ַּחד ּבְ ּּ ,
ה)בראשית טו( ּנָ י ִאיָרׁשֶ ָמה ֵאַדע ּכִ ָּדא הוא ,  ּבַ ה ְוִעיָלה) ב''ט ע''דף קפ(ּ ֲאָבל ַעד . ִסּבָ

ְצַרִים ְּדַנְפקו ִמּמִ ְדָקא ֵיאות, ָלא ֲהֵוי ּגֹוי, ּ ְּוָלא ִאְתָחזו ּכַ ּ.  
נֹות)שיר השירים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ין ַהּבָ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ין ַהחֹוִחים ּכֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָעא .  ּכְ ּבָ

ִריך הוא ְלֶמ א ּבְ ּקוְדׁשָ ה ֲחָדא ְּ ּנָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא וְלֶמֱהֵוי ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ד לֹון ְלִיׂשְ ְּעּבַ ּּ
ַאְרָעא ַגְווָנא ִעָלָאה, ּבְ ה ְדַסְלָקא ֵריָחא. ּּכְ ּנָ ְּוׁשֹוׁשַ ַאר ְווָרִדין , ּ ל ׁשְ ִריר ִמּכָ ְוִאְתּבְ
ין ַהחֹוִחים, ְּדָעְלָמא ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ַהִהיא ְדַסְלָקא ּבֵ ְדָקא ֵיאֹותְוָד. ּּ ְּוַעל ָדא . א ָאְרָחא ּכְ

ְבִעין זוִגין ְבִעין ֶנֶפׁש, ָּזַרע ׁשִ ין ַהחֹוִחים, ַּדֲהוֹו ׁשִ ִּמַיד , ְּוִאיּנון חֹוִחים, ְוָאִעיל לֹון ּבֵ
ן ּמָ ַּדֲהוֹו ִאיּנון זוִגין ּתַ ּ ִליטו ַעל ָעְלָמא, ּ ְּסִליקו ַעְנִפין ְוַטְרִפין וׁשְ ּ ּוְכֵדין ַפְרַחת , ּּ ּ

יַנְייהו ָנה ּבֵ   .ּׁשֹוׁשַ
יַנְייהו ָנה ְוָלִקיט ָלה ִמּבֵ ִריך הוא ְלַאָפָקא ׁשֹוׁשַ א ּבְ יָון ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ ֵדין ָיְבׁשו , ְ ּּכְ

ִציאו, ְּוִאְזְדִריקו, חֹוִחים ּתֵ בו ִלְכלום, ְּוִאׁשְ ְּוָלא ִאְתַחׁשְ ֲעָתא ְדָאִזיל ְלִמְלַקט . ּ ׁשַ ּּבְ
ָנה ָדא ֵריה ּבוְכֵריה, ּׁשֹוׁשַ ְּלַאָפָקא ּבְ ּ ּ ָמה ַחָייִלין , ּ א ּגֹו ּכַ ַההוא ִזְמָנא ָאַזל ַמְלּכָ ּּבְ ּ

ִליִטין ן, ַּרְבְרָבִנין ְוׁשַ ִּעם ְדָגִלין ְפִריׂשָ בוִרין, ּ ה ּגְ ַכּמָ ְּוַאִפיק ִלְבֵריה ּבוְכֵריה ּבְ ּ ּ ּ ְוַאְייֵתי , ּ
ֵּליה ְלֵהיָכֵליה ֵבי ַמְלּכָ, ּ י ּבְ   .אְוָיִתיב ַסּגִ

י ֲאבוָה יָון ְדַחב ְלַגּבֵ ּּכֵ יב, ְּוַאְלֵקי ֵליה, ּאֹוַכח ֵליה, ּ ' ּ ַוִיַחר ַאף ְיָי)שופטים ב(, ִּדְכּתִ
ַיד ׁשֹוִסים ְוגֹו ֵנם ּבְ ָרֵאל ַוִיּתְ ִיׂשְ ִמְלַקְדִמין', ּּבְ ָּסַרח ּכְ ָאבוָה, ּ ּוָמַרד ּבְ יֵתיה, ּ ַּאְפֵקיה ִמּבֵ ּ .

ָרֵאל ְדרו ְלָבֶבלָחמ, ַּמה ַעְבדו ִיׂשְ ּו ְדָהא ִאְתּבַ ּ ַעְמַמָיא, ּ ין , ִּאְתָעְרבו ּבְ ָּנִסיבו ָנׁשִ
הֹון, ָּנְכִריֹות ִנין ִמּנְ ל ָדא. ְּואֹוִלידו ּבְ א ֲהַות ַאפְֹטרֹופֹוָסא ָעַלְייהו, ִּעם ּכָ ִּאיָמא ַקִדיׁשָ ּּ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר, ְּוַעל ְדָעַבד ָהִכי א ּבְ ּקוְדׁשָ ִרי ִאיהו , ָּפא ִאיהוּהֹוִאיל ְוִכּסו, ְּ ֵּליֵתי ּבְ
ְרֵמיה ן ְלַאָפָקא ֵליה, ּהֹוִאיל ְוִחֵלל ְיָקִרי, ִּמּגַ ּמָ ָּלא ִאְתָחֵזי ְדָאָנא ֵאיִזיל ּתַ ד , ּּ ּוְלֶמְעּבַ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]119דף [ -ּ

ִמְלַקְדִמין ין וְגבוָרן ּכְ ֵּליה ִנּסִ ּ ּ בו ִאיּנון. ּּ ּּתָ ָלא ִסיוָעא ְדִאְתָחזו לֹון, ּ ּּבְ ּ ּ ָלא ְפִליָא, ּ ן ּּבְ
ין ְדָרן, ְוִנּסִ ְלהו ִמְתּבַ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ נו, ּ ִמְסּכְ ְלהו ְלָאן ּבְ ּּכֻ ּ ִכּסוָפא, ּ א ּבְ ְּוָתבו ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ ּ ,

א ַעְרַבת לֹון   .ְּוֵאיָמא ַקִדיׁשָ
ִמְלַקְדִמין ָּחאבו ּכְ ִריך הוא. ּּ א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ִמְלַקְדִמין . ְּ ָרא ּכְ ַּאִפיק ְלַהאי ּבְ ּ ּ

ֲהֵדיה, ְּמֵהיָכֵליה יה ּבַ ְּוִאיּמֵ אן וְלָהְלָאה, ָאַמר. ּ ין , ִּמּכָ יׁשִ ָמה ּבִ לון ּכַ ִּאיָמא וְבָרה ִיְסּבְ ּ ּ
ֲחָדא ֶכם)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכַ ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ר ְלך וְמָצאוך ּכֹל ַהְדָבִר)דברים ד( ּצַ ּ ּבַ ּ ָּ ַאֲחִרית ַהָיִמיםָ ּים ָהֵאֶלה ּבְ ַאֲחִרית . ּ ַמאי ּבְ
א. ַּהָיִמים ֶּאָלא ָדא ִהיא ִאיָמא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִהיא ַאֲחִרית ַהָיִמים, ּ ל ָמה , ּ ה ַסְבלו ּכָ ְּוִעּמָ ּ

ָגלוָתא ְּדַסְבלו ּבְ ּ ּ.  
ִתיוְבָתא ְּוִאילו ְיַהְדרון ּבְ ּ ּּ יׁש, ּ ֲּאִפילו ַחד ּבִ ב , ּיָעַבר ָעַלְייהוִּד, אֹו ַחד ַצֲעָרא, ּ ִאְתֲחׁשֵ

ִאלו ַסְבלו ּכָֹלא , ָּעַלְייהו ּּכְ ּּ ֵיים ִקיָצא,  ְוִאי ָלא)א ואי לאו סתים קיצא''ס(ּ ד ִיְסּתַ , ּכַ
ּ ְוָכל ָדִרין ִדיֵליה)בישא( ּ א. ּ ָמה ְדָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ יב, ּ ִמיתות )ויקרא כה(, ִּדְכּתִ ּ ִלּצְ

ְלָיא ִמיְלָתא, ְּוָכל ָדא. דֹורֹוָתיוַלּקֹוֶנה אֹותֹו ְל ִתיוְבָתא ּתַ ּּבְ ּ י ִחָייא. ּ ַּוַדאי , ָּאַמר ִרּבִ
ך. ָּהִכי הוא לוָתא ִאְתְמׁשָ ְְוַעל ָדא ּגָ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ל ָמה ְדָחֵמי , ְּ ָרֵאל)א דלקא''נ( )א דמתא''ס(ּּכָ ,  לֹון ְלִיׂשְ
ַהאי ַאֲחִרית ַהָיִמים ין ְונוְקִמין, ּּבְ ּוְבַהאי ַאֲחִרית ַהָיִמים ַיֲעִביד לֹון ִנּסִ יב, ּּ ישעיה (, ִּדְכּתִ

ית ְיָי)'ב ַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ֹראׁש ֶהָהִרים' ּ ְוָהָיה ּבְ . ַמאן ֹראׁש ֶהָהִרים. ּבְ
א)ב''ב ע''רנ(, ָּדא ַאְבָרָהם ָסָבא ֲהָנא ַרּבָ ֹּראׁש ְדֹכָלא,  ּכַ ּוְבִגין ְדִאיהו ֹראׁש. ּ ּ ּכֹוס , ּ

ֹראׁש ֶהָהִרים, ִּדְבָרָכה ַאר ֶהָהִרים, ָּדא ַאְבָרָהם ָסָבא, ִיְהֶיה ָנכֹון ּבְ ּכֹוס . ַקְדָמָאה ִלׁשְ
יִמיָנא, ִּדְבָרָכה ָנא ּבִ א )ב''ב ע''רנ(. ְִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ְמַתּקְ ָבעֹות)ב''ב ע''קי( ְוִנּשָׂ .  ִמּגְ

יעוָרא ְדִאְקֵרי , ּהֵוי ָזִקיף ִמן ַפּתֹוָראְִאְצְטִריך ְלֶמ ּׁשִ ְלָבְרָכא ,  ֶזֶרת)א דאיהו''ס(ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָבעֹות, ְּ א ִמּגְ ָבעֹות ַמאי הוא. ְּוָדא הוא ְוִנּשָׂ יָנה. ִּמּגְ ּוֵבין , ֶּאָלא ּבֵ

תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעֹוֵתיָה יעוָרא ְדֶזֶרת ִאיהו, ּּבְ ּׁשִ ּ א . ּ ָבעֹות ַוַדאיִנׂשָ ּּכֹוס ִדְבָרָכה ִמּגְ ּ ,
ָרא ּבוְכָרא ְּוַעל ָדא ָטָבא ִדיֵהא ֵליה ְלַהאי ּבְ ּ ּ ַאֲחִרית ַהָיִמים ִאיהו, ּ ּּבְ ּ.  

  א''צ ע''דף ק
ִפיר ָקַאָמְרּתְ ֲּאַמר ֵליה ׁשַ ַּהאי ְקָרא ַוַדאי ָהִכי הוא, ּ ֹראׁש ֶהָהִרים. ּ , ָּדא ְיִמיָנא, ּבְ

ִּאיהו ֹראׁש ֶהָהִרים ַוַדאיְּד, ַאְבָרָהם ָסָבא ָבעֹות. ּ א ִמּגְ יעוָרא ִדְגָבעֹות, ְוִנּשָׂ ִּמּשִׁ ּ ,
ְּדִאיּנון ְרעוֵתיה ּ ּ ִפיר ָקָאְמֵרת. ּ ל ַהּגֹוִים)ישעיה ב(. ְּוׁשַ ֲאַמר . ַּמאי הוא. ּ ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ

ׁש ְדָפַלח ַעל ַפּתֹו, ֵּליה ּמָ ים ְוׁשַ ים וְקַטּנִ ַּוֲאִפילו ָנׁשִ ּ ּ ּ ב ְדִאיהו ָלא ָאַכל, ָראּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,
ַמע ר ָנׁש)'א להריק ברכה לכוס דלא וכו''ס(. ּוְלֵמיָמר ָאֵמן, ְִאְצְטִריך ְלִמׁשְ , ּ ְדָלא ִיִיָמא ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]120דף [ -ּ

ְּדָלא ִאְצְטִריְפָנא ְלִזּמון) א''צ ע''דף ק(ְוהֹוִאיל , ֲאָנא ָלא ֲאָכִלית ַמע ְוָלא , ּ ָלא ֶאׁשְ
יהַהּכֹ. ֵאיָמא ָאֵמן ּל ַחָייִבין ּבֵ ּ.  

ל ַהּגֹוִים ָּדָבר ַאֵחר ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ְצֹות, ּ ים וְקַטִנים ְפטוִרין ִמן ַהּמִ ב ְדָנׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּּ ,
כֹוס ִדְבָרָכה ַהּכֹל ַחָייִבין ּּבְ ְלַבד ְדִיְנְדעון ְלַמאן ְמָבְרִכין, ּ ּּבִ ּ ל , ּ ְּוָדא ִהיא ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ

ֵקיהָא. ַהּגֹוִים י יֹוֵסי וְנׁשָ ָּתא ִרּבִ ִפיר ִמָלה ָדא, ּ ָמה ׁשַ ָּאַמר ּכַ ּ א, ּ   .ּוְמִתיָקא ְלִחּכָ
א ִאית ְלַדְייָקא ּתָ ׁש, ִּאי ַהאי ַאֲחִרית ַהָיִמים, ַהׁשְ ִּאיהו ּכֹוס ִדְבָרָכה ַמּמָ ַּמהו ַהר , ּ

ית ְיָי ב ָהִכי', ּבֵ ֹראׁש ֶהָהִריםְּוָהָיה ַאֲחִרית ַהָיִמים, ֲּהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ַּמהו .  ָנכֹון ִיְהֶיה ּבְ
ית ְיָי ַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַּאֲחִרית ַהָיִמים ִאיהו ִאיָלָנא ּכָֹלא, ֲּאַמר ֵליה. 'ּּבְ ּ ּ ,

יה ְוַעד ֵסיֵפיה ֵּמֵריׁשֵ ְּדהוא ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּ ּ ַאֲחִרית ַהָיִמי. ּ , םְּוָאָתא ְקָרא ְלָבְרָרא ּבְ
ית ְיָי ָלא ָרע', ְּוַאִפיק ַהר ּבֵ ית ְיָי. ָּדא טֹוב ּבְ ן חוָלָקא ְלִסְטָרא ' ַהר ּבֵ ּמָ ַּוַדאי ְדֵלית ּתַ ּ ּ

ית ְיָי, ַאֲחָרא ִריר ַהר ּבֵ ִּמּגֹו ִאיָלָנא ְדִאיהו ַאֲחִרית ַהָיִמים', ְּדָהא ִאְתּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו ּכֹוס . ּ
ֹרא, ִּדְבָרָכה ְּדִאיהו ָנכֹון ּבְ   .ׁש ֶהָהִריםּ

י יֹוֵסי ָאה ָאְרָחא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ְּדָזֵכיָנא ְלַהאי ִמָלה, ַּזּכָ ְמַעת . ּ אן ׁשַ ֲּאַמר ֵליה ִמּמָ
ָאְרָחא, ֲּאַמר ֵליה. ָּלה ַמְעָנא ַוֲחֵמיָנא ֵליה ְלַרב ַהְמנוָנא , יֹוָמא ֲחָדא ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ּוׁשְ ּ ּ

ּ ְדֲהָוה ָד)א לרבי שמעון''נ(, ָסָבא י ָאָחאּ ַמְעָנא ַחֵדיָנא , ִריׁש ְלַהאי ְקָרא ְלִרּבִ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ
יה ִאי, ּּבֵ ַכְנָפא ִדְלבוׁשָ א ֵליה ָצִריר ּבְ ּוְנִטיְרּנָ ּ ּ אי ְלָעְלִמין, ּ , ֲּאַמר ֵליה. ְּדָלא ִיְתֲעֵדי ִמּנַ

א ָדא ַּוַדאי ִמָלה ַקִדיׁשָ ּ א ִאְתְנִה, ּּ ִהירו ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִּמּנְ ּ ּ ָאה ָדָרא. ירּ ְּדַקְייֵמי , ַּזּכָ
ַגֵויה, ָעְלָמא ְוַסְמכֹוי ְרָיין ּבְ ּׁשַ ָרא ֲחָדא ְדָלא ִיְתֲעֵדי . ּ ִקׁשְ ִריַרת ְלַהאי ִמָלה ּבְ ְּוִאי ַאְנּתְ ּצְ ּ

ְתָלִתין. ְִמיָנך ֲּאָנא ֶאְצרֹור ָלה ּבִ ִכיָסִאי, ּ ִרין ּבְ ִעין ִקׁשְ ַאְרּבְ אי ְּדָלא ִיְתֲעֵדי ִמיּנַ, אֹו ּבְ
ה. )כאן חסר(. ְלָעְלִמין ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ַּעל ַהִהיא ִמָלה ְדַאְחֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ִגין ְדַאף ַעל , ּ ּּבְ

ָכל ָדָרא ְוָדָרא ָרֵאל ָחִבין ָקֵמיה ּבְ ב ְדִיׂשְ ּּגַ ּ ֵעי ַמאן ְדֵייָמא ָעַלְייהו ַדְלטֹוִרין, ּ ָּלא ּבָ ּ ּ .
ַע. ְמָנָלן יב, ְמהֹוׁשֵ ר ְיָי) אהושע(, ִּדְכּתִ ִחַלת ִדּבֶ ּ ּתְ ַע' ּ הֹוׁשֵ ָּהא אוְקמוָה ִמָלה, ּבְ ּ ְוַעל . ּ
חֹול ַהָים ְוגֹו)הושע ב(ָּדא  ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוָהָיה ִמְסָפר ּבְ ה . 'ּ ַכּמָ ִריך לֹון ּבְ ְוְבִגין ָדא ּבָ ּ ּ

אן ְרּכָ א, ּבִ ִתיוְבּתָ ְּלָאַהְדָרא ּבְ י ֲאבוהֹו, ּּ ּוְלָאָתָבא לֹון ְלַגּבֵ ַמָיאּ ּן ְדִבׁשְ ְּוָלא ַאְעֵדי , ּ
ן ּמָ ִריך הוא ָמַחל ַעל חֹוַבְייהו, ִמּתַ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוִאְתְנִקיאו ָקֵמיה, ְּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]121דף [ -ּ

 ] בשנה167יום [סדר הלימוד ליום יט אדר 
יה ִתיב ּבֵ ֵּאִלָיהו ָמה ּכְ ּ ַחת ֹרֶתם ֶאָחד ְוגֹו)מלכים א יט(, ּ ב ּתַ ּ ַוָיֹבא ַוֵיׁשֶ ַּמר ָמאֵריה ָא', ּ

ָרֵאל, ְּדָעְלָמא ְדַרת לֹון ְלִיׂשְ ָתא ֲחָדא ׁשַ ָמה, ִאּתְ ּוְדבֹוָרה ׁשְ יב, ּ  ְוִהיא )שופטים ד(, ִּדְכּתִ
ַחת ּתֶֹמר ְדבֹוָרה ֶבת ּתַ ָּדא הוא ֹרֶתם. ּיֹוׁשֶ יב, ְּוָאַהְדַרת לֹון ְלמוַטב, ּ  )שופטים ה(, ִּדְכּתִ

י ְדבֹוָרה ְמּתִ ּקַ יַנְייהוְוָאָנא . ַּעד ׁשַ   .ְּוַאְכָרִזית ָקַמְייהו ְוָלא ָיִכיְלָנא, ָּעאִלית ּבֵ
ִריך הוא, ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב א ּבְ ֵלי ָעֵליה קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ֲּאַמר ֵליה ַמה ְלך ֹפה ֵאִלָיהו, ְּ ּּ ָ ּ ,

ִרית י ַעל ּבְ ַקְדִמיָתא ָקא ֲהֵוית ְמַקְטְרָגא וְמַקּנֵ ך ְדַקּנִ, ּּבְ ּוִמְדָחֵמיָנא ּבָ ּ ַההוא ְּ ּית ָעַלי ּבְ
ִרית ה, ּבְ ְרעו ְדֹמׁשֶ ַּנְטִלית ֵליה ּבִ ּ ה , ְָוָיִהיְבָנא ָלך, ּ  ֲהָוה ָאַמר )א''ב ע''רי(ַּעד ְדֹמׁשֶ

לֹום)במדבר כה( ִריִתי ׁשָ א ְדִאיהו ִדיָלך.  ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּתָ ְַהׁשְ ּ ּ ְָלא ִאְתָחֵזי ָלך , ּ

ק ִקנוָייך ִליֲָהָוה ְלך , ְלַקְטְרָגא ֲעלֹוי ּבַ ְָלִמׁשְ ַקְדִמיָתא ְדֲהָוה ִדיִלי, ּ ָמה ּבְ ּּכְ ַבְקָנא , ּ ׁשְ
  .ְוָלא ַקְטִריְגָנא ֲעלֹוי, ֵּליה ִליָדא ַאֲחָרא

ַָמה ְלך ֹפה ִרית ַקָייָמא. ַמאי ֹפה, ּ ְבָקא ִלי . ִּאיהו' ֶּפה ְיָי, ּּבְ ָעאת ְלׁשַ יָון ְדָלא ּבָ ּּכֵ
ְפוָמך ּ ֲאָתר ְד, ּ ֵּיתוב ּבַ ַּההוא פוָמאּ ָנן. ּּ ֲעָתא, ּתְ ַהִהיא ׁשַ ָזא , ּבְ יה ַההוא ְנַבְזּבְ ר ִמּנֵ ִּאְתַעּבָ ּ

ה ְּדָיַהב ֵליה ֹמׁשֶ יב, ִּדְתָנן. ּ ֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ְוגֹו)מלכים א יט(, ַּמאי ִדְכּתִ ְ ַוֵיֶלך ּבְ ּ' .
ן. ַעד ַהר ָהֱאלִהים חֹוֵרָבה ּמָ ע ִמּתַ ּמָ, ְלִמְתּבַ ֵעיְוִכי ִמּתַ ע . ן ֲהָוה ּבָ ֶּאָלא ְלִמְתּבַ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ַהר ָהֱאלִהים, ּ ֵּמַההוא ְדָיִרית ּבְ ִרית ָדא, ּ ִּפְנָחס הוא ֵאִלָיהו. ּּבְ ּּ ַּוַדאי , ּ
א ֲחָדא ַדְרּגָ ה. ּבְ אי, ֲּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ָלא ִמּנַ ֶּאָלא ִזיל ְלַיּנֹוַקְייהו , ֵלית ַאְנּתְ ָיִכיל ְלַקּבְ ּ ּ

ָר ְרָוח, ֵאלְּדִיׂשְ ּוֵמִאיּנון ּתִ ְְוִאיּנון ַיֲהֵבי ָלך, ּ ְּוַכך הוא ָעִביד, ּ   .)חסר(. ְ

  ב''צ ע''דף ק
ָרֵאל ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְלִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָמה ִטיבו ָעִביד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ א ֲחֵזי. ְּ ָמה , ּתָ

ִתיב ה ַאֲהֹרן וִמְרָי)מיכה ו(, ּכְ ַלח ְלָפְניך ֶאת ֹמׁשֶ ּ ָוֶאׁשְ ָמה ְנִביֵאי ֲהוֹו ְלָבַתר . םָ ְוָהא ּכַ
ה ַע ְוֵאִלָיהו ) ב''צ ע''דף ק(, ֹמׁשֶ ה ַאֲהֹרן ְוֶאְלָעָזר וִפְנָחס ְיהֹוׁשֻ ַלח ְלָפְניך ֶאת ֹמׁשֶ ָּוֶאׁשְ ּּ ָ

ע ֵעי ֵליה, ְוֱאִליׁשָ ַאר ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ִמּבָ ה ׁשְ ְּוַכּמָ ָלָתא ֲאַמאי. ּ ֶּאָלא ָאַמר . ִּאֵלין ּתְ
ִריך הואּקו א ּבְ ְּדׁשָ י, ְ ַני, ַעּמִ רון ְלָכל ָטִבין ַדֲעָבִדית ְלכו, ּבָ ְדּכְ ֲּאַמאי ָלא ּתִ ּ ָדִרית , ּ ְּדׁשַ ּ

ה ַאֲהֹרן וִמְרָים ְּלכו ְלֹמׁשֶ ּ.  
ר ָוָדם ׂשָ א, ְָלֶמֶלך ּבָ ְּדִאית ֵליה ְמִדיְנּתָ ּ ה, ּ ַדר ְלַגּבָ ין ַרְבְרָבִנין, ּּגוְבִרין, ְּוׁשָ , ִּאַפְרּכִ

אִּד הו, יהֹון ְמַנֲהֵלי ַעּמָ ּוְמַעְייִנין ּבְ ּוְבִדיַנְייהו, ּ ּ ְמזֹוַנְייהו. ּ ַּמאן ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ָזקוק ּבִ ּ ְ ,
ִמִלין ְדִיְצְטִרכון ּּבְ ּּ א. ּ א ִדְמִדיְנּתָ ָּלאו ַעּמָ הו, ּ ְרַחְייהו ִיְצְטָרכו ְלַעְייָנא ּבְ ַעל ּכָ ּּבַ ּ ּ ּוְלֵמיַהב , ּ

  .ְּלהו ְיָקָרא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

הׁשַ ִּאיהו ַאְייֵתי ָקַמְייכו ָמן ְלֵמיַכל, ָּדִרית ְלֹמׁשֶ ְּוָנִהיל ְלכו וְלָבַנְייכו ְוִלְבִעיַרְייכו, ּ ּ ּ ּ ,
ִדיַנְייכו ַדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ וְבָכל ָמה ְדִאְצְטִריך ְלכו)א במזונייכו''ס(, ּ ּ ָדִרית ְלַאֲהֹרן. ְּ ַאְייֵתי , ּׁשַ

ּי ְיָקר ְלֹחָפָאה ָעַלְייכוּ ֵהיָכִלין ַדֲעָנִנ)א לכו ענני''ס( ַמְלִכין, ּ ַטֵלי ְיָקר. ּכְ ַּאְסֵחי ְלכו ּבְ ּ ,
יכֹון וִמְנֲעֵליכֹון ְּדָלא ִאְתַרְקבו ְלבוׁשֵ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ י ּבְ ַּוֲהוו ִמְתַחְדׁשֵ ָדִרית ְלִמְרָים. ּ , ּׁשַ

ָקָאה ְלכו יָרא ְלַאׁשְ ִתיתון ַאּתון וְבִעיְרכֹו, ַּאְייִתיָאת ּבֵ ְּוׁשָ ּ ִּאיּנון ָיַהבו ְלכֹון. ןּ ּוִמִדֵלהֹון , ּ ּ
ִתיתון ָּאַכְלּתון ְוׁשָ חוָפָאה ִדיָקר ִדְלהֹון, ּ ִּוְיִתיְבּתון ּבְ ּ ּ ּוִמִדְלכֹון ָלא ָיַהְבּתון לֹון. ּּ ּ ְולא . ּ

ְדלו ֲעֵליכֹון, עֹוד ּתַ ֶּאָלא ְדִאׁשְ ּ ּ ְּוַנְטלו ַעל ַצָואֵריהֹון ָמטוְלכֹון, ּ ִפין ַּוֲהִויתון ְמָחְר, ּ
ְדִפין לֹון   .ּוְמּגַ

י יֹוֵסי ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ קוְדׁשָ נֹוי ּכְ א ַרֲחָמן ַעל ּבְ ָּלאו ֲהָוה ַאּבָ ּוְקָרא הוא , ְּ ּ
יב ּ ֹלא ָנַפל ָדָבר ֶאָחד ִמּכֹל ְדָברֹו ַהטֹוב ְוגֹו)מלכים א ח(, ִּדְכּתִ ּ א ֲחֵזי ַרְחָמנו . 'ּ ּּתָ
ִּדיֵליה ִּאלו ָאַמר ֹלא ָנ, ּ ירּ ַּפל ָדָבר ֶאָחד ִמּכֹל ְדָברֹו ְוָלא ַיּתִ ֹּנַח ְלָעְלָמא ְדָלא , ּ
ֵרי ֲּאָבל ִמְדָאַמר ִמּכֹל ְדָברֹו ַהטֹוב. ִאְתּבְ ּ יׁש ַלֲאחֹוָרא, ּ ְּדָהא ִמָלה ְדִביׁש ָלא , ְּוַאִפיק ּבִ ּּ

ד ֵעי ְלֶמְעּבַ   .ּבָ
ב ְדַאְגִזים ְדרֹוֵעיה ְיִמיָנאָאָתאת ִאָמ, ְּוָאִרים ְרצוָעה, ְּוַאף ַעל ּגַ ָקָפת ּבִ ְוָקם , ּא ְוִאּתָ

ִקיוֵמיה ְּרצוָעה ּבְ ּ א, ּּ ִגין ִדְבֵעיָטא ֲחָדא ֲהוֹו , ְוָלא ִאְתַעִביד, ְוָלא ָנִחית ְלַתּתָ ּּבְ
ְרַווְייהו ִּאיהו ְדַאְגִזים, ּּתַ ְיִמיֵניה, ּ ְּוִאיהו ַדֲאִחיַדת ּבִ ּ ּ.  

יָמא ְמָנָלן ָלה ְדִאיִה. ְוִאי ּתֵ ִּמּמִ ְלָיאּ ִאְתּגַ ך, ּי ּבְ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ יב ֵלך ֵרד ּכִ ִָדְכּתִ ְ ֵרי , ּ ׂשָ
ה ְדָלא ֲהָוה ָיַדע ָאְרָחא ְדִאָמא, ְּלָאָרָמא ְרצוָעה ּוֹמׁשֶ ּ ִתיק, ּ א . ׁשָ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ
ך ִריך הוא ּכַ ְּבְ יָחה ִלי, ַּאְנִקיד ֵליה, ְּ ה ַהּנִ יה ְוָאַמר ְוַעּתָ ּוָבַטׁש ּבֵ ּ ה,ּ יׁש ֹמׁשֶ , ּ ִמָיד ַאְרּגִ

ִריך הוא א ּבְ ְדרֹוֵעיה ְדקוְדׁשָ ְּוָאִחיד ּבִ ּ ּ יב ְזכֹור ְלַאְבָרָהם, ְּ ָּדא ְדרֹוֵעיה ְיִמיָנא, ִּדְכּתִ ּ ,
ך ָלא ָנִחית ְרצוָעה ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ.  

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ְרצוָעה ְדַמְלּכָ יָלה ְלַאֲחָדא ּבִ ִּאָמא ְדִאיִהי ְרּגִ ּ ְבַקת ִמָלה , תָאן ֲהַו, ּ ְּדׁשַ ּ
ה ִריָרא ְדִמָלה. ְלֹמׁשֶ ִאיְלָנא ַוֲאֵמיָנא ְוָהא ָלא ְיַדְעָנא ּבְ ּׁשָ ַּעד ְדְנֱהֵוי ָקֵמיה ְדבוִציָנא , ּ ּ ּ ּ
א ְמעֹון. ַּקִדיׁשָ י ׁשִ ד ָאתו ְלָקֵמיה ְדַרּבִ ּּכַ ּ ַאְנַפְייהו ִסיָמן, ּ ָּחָמא ּבְ ֵני . ּ ָּאַמר עולו ּבְ ּ
ין ּעולו, ַּקִדיׁשִ אּ ּעולו ְרִחיִמין ִדיִלי, ּ ְרִחיִמין ְדַמְלּכָ ּ ִאֵלין, ּ ּעולו ְרִחיִמין ִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ל ִאֵלין ַחְבַרָייא, ְּדָאַמר ִרּבִ ּּכָ ְּדָלא ְרִחיִמין ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ּ ָלקו ֵמָעְלָמא , ּ ִּאְסּתָ
יֹומֹוי ְדַר, ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו ּּכֹל ַחְבַרָייא ּבְ ְמעֹוןּ י ׁשִ א ְורוָחא ֲהָוה , ּבִ ְּרִחימו ְדַנְפׁשָ ּ ּ

יַנְייהו ְלָייא ֲהָוה, ּּבֵ ִאְתּגַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָדָרא ְדִרּבִ ך ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְמעֹון, ְּ י ׁשִ ל , ְּדֲהָוה ָאַמר ִרּבִ ּכָ
ַּחְבַרָייא ְדָלא ַרֲחִמין ִאֵלין ְלִאֵלין ּ ּ ֹאַרח , ּ ְרִמין ְדָלא ִליַהך ּבְ ְּגַ רּ ְּועֹוד ְדַעְבִדין . ֵמיׁשָ

ה ְּפִגימו ּבָ ּ ה, ּ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְרִחימו ְוַאֲחָוה וְקׁשֹוט ִאית ּבָ ּ ּ , ַאְבָרָהם ָרִחים ְלִיְצָחק. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ָדא, ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ָקן ָדא ּבְ יה, ִּמְתַחּבְ ְרַווְייהו ֲאִחיָדן ּבֵ ַּיֲעֹקב ּתַ ְרִחימו, ּ , ּוְבַאֲחָוה, ּּבִ
ָדאָיֲהִבין ר ּוַחְייהו ָדא ּבְ ּ ַההוא דוְגָמא ִאְצְטִריכו. ּ ַּחְבַרָייא ּכְ ּ ּ ּ ד ְפִגימו, ּ ְּוָלא ְלֶמְעּבַ ּ.  

  א''א ע''דף קצ
ַאְנַפְייהו יָון ְדָחָמא ִסיָמן ּבְ ּּכֵ ָרא . ְוָאַמר לֹון ָהִכי, ּּ ָּאְמרו ֵליה ַוַדאי רוַח ְנבוָאה ׁשָ ּ ּ ּ ּ

א ַּעל ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּטִריך ָלן ְלִמְנַדעְוָהִכי ִאְצ, ּ ְמעֹון ְוָאַמר. ְ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ַּחד ִמָלה , ּבָ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ א ְדּגִ ֵּמִאיּנון ִמִלין ִדְלִחיׁשו ִלי ִמּגֹו ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ּ ּ ּ ְלָיא , ּּ ִאְתּגַ ְּדָלא ָאְמרו ּבְ ּ ּ

ִּמָלה ָדא ִסְתָרא ִאיִהי ַני ְרִחיָמאי, ּ ַני ְרִח, ְּוֵאיָמא ְלכו ּבָ איּבָ , ָמה ַאֲעִביד, ּיִמין ְדַנְפׁשָ
א ְלִחיׁשָ ְלָייא, ֲּאַמרו ִלי ּבִ ִאְתּגַ ַאְנִפין. ַוֲאָנא ֵאיָמא ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדֶנחֵמי ַאְנִפין ּבְ ּ ּ דף (, ּ

ָדא) א''א ע''קצ כון ּבְ ּמְ ל ַאְנִפין ִיְסּתַ ּּכָ ּ.  
ַני ּחֹוָבא ְדָעְבדו . ּבָ א ִדְלַבר)ערב רב(ּ ּתָ. ּ ַעּמָ אְוִאׁשְ א ַקִדיׁשָ יה ַעּמָ פו ּבֵ ּּתָ ּ א , ּ ִאּמָ ּבְ
ה ָלנו ֱאלִהים, ָּחאבו יב קום ֲעׂשֵ ִּדְכּתִ ּ ָרֵאל ָדא. ֱּאֹלִהים ַוַדאי, ּ בֹוד ִיׂשְ ִּאיהו , ּּכְ

ִנין א ַעל ּבְ ִאּמָ ְרָיא ָעַלְייהו ּכְ ְּדׁשַ יב, ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ַוָיִמירו ֶאת )תהלים קו(, ּ ּ
ַת בֹוָדם ּבְ ָרֵאל. ְבִנית ׁשֹורּכְ בֹוָדם ְדִיׂשְ ָּדא ּכְ א ִדְלהֹון, ּ יב. ִּאּמָ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ שמואל (, ּ

ָלה ָכבֹוד)א ד הֹון.  ּגָ ָגלוָתא ִעּמְ א ְדִאְתְגֵלי ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָגְרמו ִלׁשְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַוָיִמירו ֶאת . ּ ּּ
בֹוָדם ָמה, ּכְ ַתְבִנית ׁשֹור. ּבְ   .ּבְ

ּא ְדִמָלהָּהָכא ִאיהו ָרָז א ֲחֵזי, ּ ָמִרים ְדַחְמָרא, ּתָ א ּגֹו ׁשְ ין, ְּלַתּתָ יׁשִ ּדוְרְדָיין ּבִ ָנַפק , ּ
ָרָזא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ַמִזיָקא ַקְדָמָאה, ְמַקְטְרָגא, ַּחד ִעְרעוָרא ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ד ָקִריב ְלגֹו . ּּ ּכַ

א ן. ֻקְדׁשָ ּמָ יָון ְדִאְתֲעָבר ִמּתַ אּוָבֵעי ְלַנְחּתָ, ּּכֵ א. א ְלַתּתָ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ֵעי ְלִאְתַלּבְ , ּּבָ
ְּוָנִחית הוא וְרִתיכֹוי. ְלַנְזָקא ָעְלָמא א . ּ ּוְלבוׁשָ ְבִנית , ּ ַקְדָמָאה ְדָקא ָנִקיט)ב''ג ע''קצ(ּ ּתַ

ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור, ׁשֹור ּ ע, ּּ ִזיִקין ֵמִאיּנון ַאְרּבַ ע ְּוִאיּנו. ּׁשֹור ִאיהו, ְּוַקְדָמָאה ַלּנְ ן ַאְרּבַ
ר ׁשֹור.  ָאבֹות ְלַנְזָקא ָעְלָמא)א''ח ע''קי( ָלָתא ְדָאבֹות ְנִזיִקין ּבַ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ְלהו ִדיֵליה, ּ ּּכֻ ּ ּ ּ ,

ִתיב ַתְבִנית ׁשֹור, ְּוַעל ָדא ּכְ בֹוָדם ּבְ ַּוָיִמירו ֶאת ּכְ ּ.  
ב יה. ַּמהו אֹוֵכל ֵעׂשֶ יָנן ּבֵ ָּהא ַדְרׁשִ ָרא ְדִמָל. ּ ֲּאָבל ִעּקָ ְבָעה , הּ ְמִצית ְדֶלֶחם ְוׁשִ ִּמּתַ

הו חוָלָקא, ִּזיֵני ָדָגן ֵּלית ֵליה ּבְ ּ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ן, ּ ּמָ ְּוָלא ֵיאֹות ָלה , ִאיָמא ָלא ֲהַות ּתַ
ן ּמָ א ֲהָוה ָיַדע ָרֲחָמנו ְדִאָמא ְוָאְרָחא ִדיָלה. ְלֶמהֵוי ּתַ ּוְבִגין ְדַאּבָ ּ ּ ּ ּ ה, ּ ִני , ָאַמר ְלֹמׁשֶ ּבְ

ִדיר, יָמאיְרִח ָדא ּתָ ַתְרַווְייהו ּבְ ְלִחיׁשו. ֵּעיָטא ּבְ ְּוָדא הוא ִדְלִחיׁשו ִלי ּבִ ּ ּ ְּדָלא ֲחֵזי , ּ
ָרא ָלא ִיְנַדע, ְּלַגָלָאה ִּדּבְ ְקַנת, ּ ְּוֶיְחֵמי ְדָהא ְרצוָעה ִאְתּתַ ִדיר, ּ ְרַוְייהו . ְוִיְדַחל ּתָ ֲּאָבל ּתַ

ֵעיָטא ָדא   .ּוְבֵעיָטא ֲחָדא, ּּבְ
א  ִתיב ּתָ ה)שמות לכ(ֲחֵזי ּכְ ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ . ִּאיּנון ֵעֶרב ַרב. ַמאן ָהָעם. ּ ַוַיְרא ָהָעם ּכִ

ים ְוַכְפּתֹוִרים ְותוַגְרִמים ֲהוֹו. ַמאן ֵעֶרב ַרב ְּוִכי לוִדים ְוכוׁשִ ּ ּ , ְּדָקָראן לֹון ֵעֶרב ַרב, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ְצַרִים ַנְטלו, ַּוֲהֹלא ִמְצִרִיים ֲהוֹו ּוִמּמִ ְּוִאלו , ּ יִאיןּ ין ַסּגִ ֲּהוֹו ִעְרּבוְבָיא ְדַעּמִ ָהִכי ֲהָוה , ּ
ב ם ְלִפי ִעְרּבוְבָיא ִדְלהֹון, ֵּליה ְלִמְכּתַ ֵּעֶרב ַרב ָעלו ִאּתָ ּ ּ.  

ם)שמות יב(ֶּאָלא  א ַחד ֲהָוה.  ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ן ַחד, ַעּמָ י , ְוִליׁשָ ל ֲחָרׁשֵ ֲאָבל ּכָ
ְּוָכל ַחְרטוֵמי ִדְלהֹו, ִמְצַרִים הו, ן ֲהוֹוּ יב ּבְ ִּדְכּתִ י )שמות ז(, ּ ם ֵהם ַחְרטוּמֵ ּ ַוַיֲעׂשו ּגַ ּ ּ
ִריך הוא. ִמְצַרִים א ּבְ ְּדָבעו ְלֵמיָקם ָלֳקֵבל ְפִליָאן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ין וְפִליָאן , ּ יָון ְדָחמו ִנּסִ ּּכֵ ּ ּ

ִמְצַרִים ה ּבְ ה, ְּדֲעַבד ֹמׁשֶ י ֹמׁשֶ ֲּאַמר ֵליה קוְד. ָּאַהְדרו ְלַגּבֵ הּ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּׁשָ ָלא , ְ
ל לֹון ַקּבֵ ה. ּתְ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָאַמר ֹמׁשֶ א ִדיָלך, ּ בוְרּתָ יָון ְדָחמו ּגְ ְּכֵ ּ ּ ּ ָעאן , ּ ּבָ
ְייָרא ָכל יֹוָמא. ְּלִאְתּגַ ך ּבְ בוְרּתָ ְֶיחמון ּגְ ּ ר ִמָנך, ּ ְְוִיְנְדעון ְדֵלית ֱאָלָהא ּבַ ּ ּ ל לֹון . ּ ְוַקּבִ

ה   .ֹמׁשֶ
ין ְדִמְצַרִים ֲהוֹו. אי ָקָרא לֹון ֵעֶרב ַרבֲאַמ ל ֲחָרׁשִ ֶּאָלא ּכָ יהֹון , ּ ד ''בלק קצ(ּוְבֵריׁשֵ

ב ''דף ע' אמרו המגיהים אולי אלו הם יוחני וממרא שנזכרו בשמות רבה פרשת ט( יֹונֹוס )א''ע

רוס)א אמרו יוחני וממרא אל משה תבן אתה מכניס לעפריים''ג שורה ל''ע ּ ְוִיְמּבְ י ,ּ ֲעּתֵ ּ וְבׁשַ
ְייהו ִדיר ֲחָרׁשַ ְּדיֹוָמא ֲהוֹו ַעְבֵדי ּתָ ין ִעָלִאין. ּ ְּוָכל ִאֵלין ֲחָרׁשִ י ָנֵטי , ּ ֵלי ִמּכִ ּכְ ֲהוֹו ִמְסּתַ

א ְמׁשָ עֹות וֶמְחָצה, ׁשִ ית ׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ִּמּשֵׁ ּ ע וֶמְחָצה, ּ ירוָתא ְדֵתׁשַ ַּעד ׁשֵ ּ ְּדַהְיינו ֵעֶרב . ּ ּ
ל ִאי. ַרְבְרָבא ין ְזִעיִריןּכָ ע וֶמְחָצה, ּּנון ֲחָרׁשִ ירוָתא ְדֵתׁשַ ִּמּשֵׁ ּ ַּעד ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ ּ.  

  ב''א ע''דף קצ
ִּאיּנון ִעָלִאין ִדְבהו ּ א, ּּ ְמׁשָ י ָנֵטי ׁשִ ֵלי ִמּכִ ּכְ ע ְמָאה . ֲהוֹו ִמְסּתַ ׁשַ ָראן ּתְ ֵדין ׁשָ ְּדָהא ּכְ
ין ִעין ַוֲחֵמׁש ַדְרּגִ ְטָטא, ְּוִתׁשְ ְ ַעל טוֵרי ָחׁשוךִּלְמׁשַ ּ ְּורוָחא ִדְלהֹון. ּ א ''בלק קצ(ֲהָוה , ּ

ין )א''ע ל ִאיּנון ֲחָרׁשִ ְטָטא ַעל ּכָ ּ ְמׁשַ ְייהו)א דרגין''נ(ּ ַחְרׁשַ ל ַמה , ְּוִאֵלין ֲהוֹו ַעְבֵדי. ּ ּבְ ּכָ
ָעאן ְּדִאיּנון ּבָ ִאֵלין ֲהָוה. ּ ַּעד ְדָכל ִמְצָרֵאי ָרְחָצנו ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ ִגין . אן לֹון ֵעֶרב ַרבְוָקָר. ּ ּבְ

עֹות , ְּדִאית ֵעֶרב ְזֵעיָרא ע ׁשָ ׁשַ א) ב''א ע''דף קצ(ִמּתְ ּוֶמֱחָצה וְלַתּתָ . ָּדא ֵעֶרב ְזֵעיָרא, ּ
ּוְתֵרי ַעְרֵבי ִאיּנון ם, ּ   .ְּוַעל ָדא ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ

י, ְּוָחְכְמָתא ִדְלהֹון לו. ֲהָוה ַסּגִ ּכָ ְּוִאיּנון ִאְסּתָ י ְדיֹוָמאּ ְעּתֵ ׁשַ א , ּ ּבְ ַדְרּגָ לו ּבְ ּכָ ְּוִאְסּתָ
ה ה, ְּדֹמׁשֶ ׁש ֹמׁשֶ ׁשֵ ָכל ִסְטִרין ּבְ ְּוָחמו ְדָהא ּבְ י ַקְדָמִאין ְדיֹוָמא: ּ ְעּתֵ ׁש ׁשַ ׁשֵ ְּדִאיּנון , ּּבְ ּ

הו ְלָטָאה ּבְ ָּלא ַיְכִלין ְלׁשַ ין ִעָלִאין ְדַאְחִדיָנ)א בגין שית''נ(, ּ ית ַדְרּגִ ׁשִ ּ ּבְ יה ּ א ''נ(ּן ּבֵ

ית ֲהָוה.)דאחיד בהו ׁשִ ית, ּ וְבָכל ִסְטִרין ּבְ ּוְבִעְטִרין ְדִאֵלין ׁשִ ּ ין ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר, ּ , ֲהָוה ַזּמִ
ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ יב ּכִ   .ִּדְכּתִ

ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ִּמַיד ַוִיּקָ ייתא דהכי תנינן דבההיא שעתא דנחית משה וקביל אור(, ּ

) 'אסתר ט(ואפילו מגילת אסתר דכתיב . בלחודוי כללא דכל ישראל ואיהו קביל אורייתא בעלמא
מאי וקבל אלא דא משה דאיהו היהודים כללא . וקבלו היהודים מבעי ליה. וקבל היהודים

ִסְטָרא ִדיִמיָנ.  ֲאַמאי ַעל ַאֲהֹרן)ויקהל העם על אהךן. דיהודאי ְלָלא ּבְ ִגין ְלִאְתּכַ ּּבְ ְּדָהא , אּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

יה עו ִמּנֵ ָמאָלא ּבָ ִּאיּנון ׂשְ ּ יִמיָנא, ּ ִליל ּבִ ּוְבִגין ְדִלֱהֵוי ּכָ ָנׁשו ַעל ַאֲהֹרן, ּ ַּויֹאְמרו , ִּאְתּכְ ּ
ה ָלנו ֱאלִהים ֵּאָליו קום ֲעׂשֵ . אשר ילכו אשר ילך מבעי ליה. אלהים ודאי בעו סטר שמאלא(. ּ

כלהו בסטר שמאלא ) א ששת ימי המעשה''ד(אלא אלהים שית דרגא אינון . מאי אשר ילכו
  .)ההוא אלהים עילאה לא עאל בכללא. דאי תימא דהא שבע אינון. דאלהים שית אינון

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ה ּבְ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ֹמׁשֶ ָמא ֶדֱאֹלִהים ָלא ָדִכיר, ּּכָ ּׁשְ ָמא , ּ ֶּאָלא ׁשְ
ָיא ֵליה ְלַפְרֹעה ּבְ', ַּדְיָי ְּוַעל ָדא ַקׁשְ ִּגין ְדָלא ְיֵהא ּתוְקָפא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָראּ ּ ְוָלא , ּּ

ָעְלָמא ַקף ּבְ עו ַהִהיא ִמָלה. ִיְתּתָ א ּבָ ּתָ ַּהׁשְ ה ָלנו ֱאלִהים, ּ ְּוַהְיינו קום ֲעׂשֵ ּ ָּלנו ַדְייָקא. ּ ּ ,
ְּדֲאָנן ְצִריִכין ְלַהאי ִמָלה ָפא ִסְטָרא ִדיָלן, ּ ְּדֲהָוה ִאְתַדְחָיא, ְּלַתּקְ אּ ּתָ   . ַעד ַהׁשְ

ר ֵיְלכו ְלָפִנינו ֲּאׁשֶ ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו. ַּמאי ָאְמרו. ּ ָרֵאל, ּ ֲּחֵמיָנן ְדַאּתון ִיׂשְ ל טוב , ּ ּּכָ
ְּוָכל ְיָקר ְדָעְלָמא ְלכו ִּדְלכו. ַּוֲאָנן ַדְחָיין ְלַבר, ּ . ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם'  ַוְיָי)שמות יג(, ּ
ר ּ ֵיְלכו ְלָפֵנינוּאוף ָהִכי ֱאלִהים ֲאׁשֶ ָמה ְדָאִזיל ָקַמְייכו ְיָי, ּ ּּכְ ְּדָהא ְרׁשו ִאית ְלִסְטָרא . 'ּ ּ

ִּדיָלן ְלֵמַהך אוף ָהִכי ְלָקָמָנא   .ִּאי ַנְזִמין ֵליה עֹוָבָדא, ְּ
א ֲחֵזי ָרא, ּתָ ַמְדּבְ ל ֲעָנֵני ְיָקר ְדָאְזלו ּבְ ּּכָ ָרֵאל , ּ ָּלא ֲהוֹו ַחְפָיין ֶאָלא ִלְבִני ִיׂשְ

ְּוַההוא ֲעָנָנא ִדיָקר. ּחֹוַדְייהוְל יב ַוְיָי, ּ . ַּאְזָלא ְלָקַמְייהו, ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ִּדְכּתִ
ִעיֵרי ָעאִנין ְותֹוִרין, ְּוִאֵלין ֵעֶרב ַרב ְרָייָתא, ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ֲּהוֹו ַאְזלו ְלַבר ִמַמׁשִ ּ ,

א ֲחֵזי. ְלַבְתַרְייָתא ל ִאיּנון ַא, ְוּתָ ָראּּכָ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ִנין ְדָקא ָאְזלו ִיׂשְ ִעין ׁשְ ְּרּבְ ּׁשום , ּ
ִּלְכלוָכא ְוִטּנוָפא ָלא ֲהָוה ּגֹו ֲעָנִני ְלגֹו ב ְלַבר . ּ ְּוַעל ָדא ָעאֵני ְותֹוֵרי ַדֲהוֹו ָאְכֵלי ֵעׂשֶ ּ

ְּוָכל ִאיּנון ְדַנְטֵרי לֹון, ֲהוֹו ּ.  
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ אִאי ָהִכי, ַאּבָ ֲּאַמר ֵליה . ּ ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ָלא ֲהוֹו ַאְכֵלי ִמן ַמּנָ

ַּוַדאי ָהִכי הוא ָרֵאל. ּ ֶּאָלא ָמה ְדָיֲהִבין לֹון ִיׂשְ ַמאן ְדָיִהיב ְלַעְבֵדיה, ּ ּּכְ ה ֲהוֹו . ּ ּוִמּמַ
ְמִצית. ַאְכֵלי ַתר ֵריַחָיא, ִמּתַ ַאר ִמּבָ ּתְ שמות (, ְוָאַמרּוְקָרא ַאְכִריז . ְּפסֹוֶלת, ָּמה ְדִאׁשְ

ָנה)טז ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלו ֶאת ַהּמָ ּ וְבֵני ִיׂשְ ָרֵאל. ּ ֵני ִיׂשְ ַּוִיְראו ְבִני . ְוָלא ַאֲחָרא, ּבְ ּ
ָרֵאל ַויֹאְמרו ָמן הוא ִּיׂשְ ּ ַאר ֵעֶרב ַרב, ּ יַנְייהו, ָעאִני ְותֹוֵרי, ְוָלא ׁשְ ַּדֲהוֹו ּבֵ ּ.  

א ּתָ ְפָי, ַעד ַהׁשְ א ָקמו וָבעו עֹוָבָדאֲהוֹו ִאְתּכַ ּתָ ּין ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְוַהׁשְ ּ ּ ְקָפא , ּ ְלַאּתָ
א ֲחָדא, ָּאְמרו. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָלָנא ַעּמָ כֹון, ּאֹו ְנֵהא ּכֻ ְכָלָלא ִעּמְ אֹו ְיֵהא ָלן , ְוֶנֱהֵוי ּבִ

ְַמאן ְדֵיַהך ָקָמָנא ּ ָמה ְדֵיַהך ֱאָלֲהכֹון ָקֵמיכֹון, ּ ְּכְ ּ לֹום ְדִאֵלין , ןָאַמר ַאֲהֹר. ּ ַּחס ְוׁשָ ּ
א א ַקִדיׁשָ ַעּמָ פון ּבְ ּתְ ּתַ ִּיׁשְ ָלָלא ֲחָדא, ּ א , ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ּכְ א ַקִדיׁשָ ְּוָלא ִיְתָעְרבון ַעּמָ ּ

א ָדא ַעּמָ ָלָלא ֲחָדא, ּּבְ א, ּכְ א ַקִדיׁשָ א לֹון ִמּגֹו ַעּמָ ֶּאָלא ָטב ִאיהו ְלַאְפְרׁשָ ּ ַּעד ְדֵייֵתי , ּ
ה   .ֹמׁשֶ

  א''ב ע''קצדף 



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

ָוון א, ְוַאֲהֹרן ְלָטב ִאְתּכְ ִלּבָ ֲהַדְייהו ּבְ פו ּבַ ּתָ ּתָ ָרֵאל ְדִאׁשְ יִאין ֲהוֹו ִמִיׂשְ ֶּאָלא ַסּגִ ּ ּ ּוְבִגין . ּ
ך ה, ְּכַ ד ָאָתא ֹמׁשֶ א ֵמַההוא חֹוָבא, ּכַ א ַקִדיׁשָ ָנא ְלַעּמָ ִּאְצְטִריך ְלָבְרָרא וְלַלּבְ ּ ּ ְ ,

ְקיו ֵקי לֹון ׁשַ ִרירו ַעד, ְּוַאׁשְ ּ ְדִאְתּבְ הו ְפסֹוֶלת ) א''ב ע''דף קצ(ּ ַאר ּבְ ּתְ ְלהו ְוָלא ִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ
ַלל   .ּכְ

ּ ָפֲרקו ִנְזֵמי ַהָזָהב)שמות לב(, ָאַמר לֹון ַאֲהֹרן ּ ֶּאָלא . ְּוִכי ָלא ֲהָוה לֹון ַדֲהָבא ַאֲחָרא, ּ
ְבַנְייהו וְבָנׁשַ, ָאַמר ַאֲהֹרן עֹוד ְדִאית לֹון ְקָטָטה ּבִ ּּבְ ּ בון, ְּייהוּ ך ֵייֵתי , ִּיְתַעּכְ ְוֵבין ּכַ ּ

ה א ֲחֵזי. ֹמׁשֶ ר ַהַחי, ּתָ ְבׂשַ ַפַחת ּבִ ּסַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ֵניָנן ָקׁשִ ן ִאֵלין, ּּתָ ּכֵ ל ׁשֶ , ּּכָ
ְדָקא ֵיאֹות ִרים ּכְ ִּאיּנון ָמה ָעְבדו. ְּדָלא ֲהוֹו ּגֵ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַה. ּ ַּוִיְתָפַרקו ּכָ ּ ָּזָהב ּ

ָאְזֵניֶהם ר ּבְ ן. ֲאׁשֶ ּמָ ְזֵמיהֹון ּתַ ָמה ַאְלֵפי ְוִרְבָוון ֲהוֹו ִמּנִ   .ּכַ
ִתיב ֶחֶרט ְוגֹו, ַמה ּכְ ח ִמָיָדם ַוָיַצר אֹותֹו ּבַ ַּוִיּקַ ּ ר. 'ּ ּמַ ֵרין , ַאֲהֹרן ָלא ִאְסּתָ ֵּמִאיּנון ּתְ

יִמין יהֹון ְדַההוא ֵעֶרב ַרב, ַחּכִ ֵריׁשֵ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ְייהו ֲהָוה ָקֵמיהַחד ִמ. ּ ּּנַ ְוַאֲחָרא ֲהָוה ָעִביד , ּ
ַחְרׁשֹוי ֲחָדא. ּבְ יָון ְדַתְרַווְייהו ִאְתָייֲעטו ּכַ ּּכֵ ּ ַּנְטלו ַהִהיא ַדֲהָבא, ּ י )חד(, ּ ִליׁשֵ ֵרין ׁשְ  ּתְ

יָדא ְדַחד יָדא ְדַאֲחָרא, ּּבִ ִליׁש ּבִ ּוׁשְ ַההוא ִזיָנא ְד. ּ ִגין ְדָהִכי ִאְצְטִריך ּבְ ּּבְ ּ אְּ   .ַחְרׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ א, ּבָ א, ָּאַמר ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ יָחא ֶדֱאָלָהא ַרּבָ , ַּאֲהֹרן ְמׁשִ

א א ַקִדיׁשָ ָמה ֵמַעּמָ ֲחִסידוָתך ַנְפלו ּכַ ּּבַ ּ ָרא. ְּ ּמְ ַּמהו ֲעַבדו. ְוַאְנּתְ ָלא ֲהֵוית ָיַדע ְלִאְסּתַ ּ .
ין ֲעּתִ ית ׁשַ ד ָמטו ׁשִ ַמְתְקָלאְויֹוָמא ֲהָו, ּּכַ ַּנְטלו ַההוא ַדֲהָבא ְדָפִריקו ֵמאוְדֵניהֹון, ה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .

א. ַמאי ַטְעָמא ד ַחְרׁשָ ִגין ְדַמאן ְדִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ְּבְ ּ ֵעי ְלֵמיַחס ֵעינֹוי ַעל , ּ ָלא ּבָ
ֲעָתא ַקָייָמא ָלן, ְּוִאיּנון ַאְמִרי. ָממֹוָנא ִבין, ּׁשַ ֲע. ִאי ֲאָנן ָלא ְמַעּכְ ָתא ְלֵמיַחס ָלאו ׁשַ

ל ָהָעם, ַּעל ַדֲהָבא ִּמַיד ַוִיְתָפַרקו ּכָ ּ ּ ַּמאי ַוִיְתָפַרקו. ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  )מלכים א יט(ּכְ
ר ְסָלִעים ּבֵ ילו ְוַתְברו אוְדַנְייהו, ְּמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ ְּדַחּבִ ּ ּ ּ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ִאי . ּ ָכה ּכְ ּּבָ ּ

א ִאי ַעּמָ א ַקִדיׁשָ אַּעּמָ ִריך הוא, ּא ַקִדיׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

 ] בשנה168יום [סדר הלימוד ליום כ אדר 
ִבְכָיה ְמעֹון ּבְ י ׁשִ יׁשֹו ֲאֹדָניו ֶאל ָהֱאלִהים ְוגֹו)שמות כא(, ְוָאַמר, ָּפַתח ַרּבִ ָהא . ' ְוִהּגִ

ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ִסיַני, ּ ַמע ּבְ י ִל)ויקרא כה(, ֹּאֶזן ְדׁשָ ָרֵאל ֲעָבִדים ְוגֹו ּכִ . 'י ְבֵני ִיׂשְ
ַמִים ֵמָעֵליה ְּוִאיהו ָפִריק עֹול ַמְלכות ׁשָ ּ ְרֵמיה ְלַאֵחר, ּּ ָרַצע, ְּוָזִבין ּגַ ְּוִאֵלין ַחָייַבָיא . ּתִ ּ ּ

יִעין ין, ְרׁשִ יׁשִ א ִדְלהֹון ְלֶמֲהָדר ְלָסְרָחַנְייהו, ּּגוְבִרין ּבִ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ ׁשֵ, ּ עו ִמּנְ יהֹון ָּלא ּבָ
ּוְבֵניהֹון ֶאָלא ֲחִבילו אוְרַחְייהו  ּ ּ ַמָיא ְדָפִקיד ְלהו )א אודנייהו''ס(ּּ ּ ְוִאְתְפָרקו ֵמעֹול ׁשְ ּ ּ ּ

ה ְּוַתְברו אוְדַנְייהו, ֹמׁשֶ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבִ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ   .ְּוַעּמָ
ְרַווְייהו ַההוא ַד. ָּמה ֲעַבדו ְּפִליגו ּתַ ּ ּ ּ ין, ֲהָבאּ ִליׁשִ ֵרין ׁשְ ִליׁש, ַחד ָנִטיל ּתְ . ְוַחד ׁשְ

א ְמׁשָ ין, ָּקמו ָלֳקֵבל ׁשִ ְעּתִ ית ׁשַ ׁשִ ְייהו. ּבְ ֲּעַבדו ַחְרׁשַ א , ּ ַחְרׁשָ ָלֵטיהֹון ּבְ ּוַבְלטו ּבְ ּ
ְּדפוָמא ַבע. ּ ירוָתא ִדׁשְ יָון ְדָמָטא ׁשֵ ּּכֵ ּ ְרַווְייהו ְיַדְייהו ַעל ְידֹוי, ּ ָּאִרימו ּתַ ּ ומנלן (. ּ ְדַאֲהֹרןּ

ח ִמָיָדם)דמידא דתרויהו יד מכל חד נטל ולא יתיר יב ַוִיּקַ ּ ִדְכּתִ ּ ְרַווְייהו ֲהוֹו, ּ יר, ּּתַ . ְוָלא ַיּתִ
יל ִמָיָדם  יָון ְדִאיהו ַקּבִ ּּכֵ ּ  ָיד ְלָיד לא )משלי יא(, ַּקָלא ָנִפק ְוָאַמר, )א תרי ולא ידיהם''ס(ּ

ֶקה ַרע יב ּכִ, ִיּנָ   .ַאְייֵתי ָרע ְלָעְלָמא. ּי ְבָרע הואִּדְכּתִ
ָּרָזא ְדִמָלה נֹוי ְדִבְלָעם ַחָייָבא. ּ ין ּבְ ִעים ַחָייִבין ַחְרׁשִ ִּאיּנון ְרׁשָ ּּ נֹוי ְדָלָבן , ּ ִני ּבְ ּּבְ

יָעא יִמין ִאיהו, ְרׁשִ ָרָכה ּבִ ל ּבְ ָּחמו ְדכֹוס ׁשֶ ּ ִדיר, ּ ַקף ּתָ  )א יתיר''ס(. ּוִמן ְיִמיָנא ִאּתָ
ְסַטר ָדא, ָּאְמרו א ִדיִמיָנא, ִּאי ְיֵהא ּבִ ַּההוא ֵריׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָּהא ּתוְקָפא ִדיָלן ּכְ ּּ.  

  ב''ב ע''דף קצ
ין ְדיֹוָמא ְעּתִ ַבע ׁשַ יָון ְדָמָטא ׁשֶ ּּכֵ ָּיֲהבו ֵליה ְלַאֲהֹרן ִמָיד, ּ ּ ִּאי ִאיהו ֲהָוה ָאַמר לֹון . ּ

ַקְדִמיָתא ַאְרָעא ּבְ וו ֵליה ּבְ ּׁשַ לום, ֲאָנא ֶאטֹולָו, ּ ְייהו ּכְ ַחְרׁשַ ָּלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּבְ ֶּאָלא , ּ
ח ִמָיָדם, ּוְקָרא ִמְתָרַעם ְוָאַמר. ִּמָיָדם ָנַטל ַּוִיּקַ ַבר , ּ ַבר ְנִביָאה ּגְ ָּחמו ָמה ֲעַבד ַאֲהֹרן ּגְ

ים ָרא, ַחּכִ ּמְ ְּדִאילו ָנִטיל ֵמַאְרָעא, ָלא ָיַדע ְלִאְסּתַ ין , ּּ ל ַחְרׁשִ ְּדָעְלָמא ָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּכָ
עֹוָבָדא ָדא. ְלַאְצְלָחא ָמה ַאְצָלחו ּבְ ֲּאָבל ּבְ ִגין ְדַוִיַקח ִמָיָדם ְוָלא ֵמַאְרָעא, ּ ּּבְ ּ שמות (. ּ

ֶחֶרט)לב א, ּ ַוָיַצר אֹותֹו ּבַ ֵני ָנׁשָ ִבין ּבְ ָמה ְדַחׁשְ ְמחוָגה, ָּלאו ּכְ ְּדֲעַבד ִציוִרין ּבִ ּ אֹו , ּּ
ִמָלה ַאֲח ֶּאָלא ָאָתא ְקָרא ְלאֹוָכָחא ִמָלה. ָראּּבְ ָרא, ּ ּמְ ד . ְּדַאֲהֹרן ָלא ָיַדע ְלִאְסּתַ ִּאילו ּכַ

ֵדי ְלַאְרָעא, ָּנַטל ִמְיֵדיהֹון ב ְדִיטֹול ֵליה ְלָבַתר, ֲּהָוה ׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ב ''דף קצ(ָלא ֲהָוה , ּ

א ָדא) ב''ע יׁשָ ֹכָלא ִס. ַּאְצַלח עֹוָבָדא ּבִ א ֲהָוהֲּאָבל ּבְ יׁשָ ּיוָעא ּבִ ְּדָנִקיט ַדֲהָבא, ּ ּ ,
ּוְטָמֵריה ֵמֵעיָנא יׁש, ּ ַתר ּבִ יׁש ּבָ ֶחֶרט, ּבִ ִכיָסא . ַּמאי ַוָיַצר אֹותֹו ּבַ ל ַדֲהָבא ּבְ ֵוי ּכָ ְּדׁשַ ּ ּ

ַמר ֵמֵעיָנא, ֲחָדא ֵדין ָסִליק ּכָֹלא ְלעֹוָבָדא. ְוִאְסּתְ   .ּּכְ
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ְחָנא ּכַ ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ַאׁשְ ְּבְ א , ְּדֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּ ָרא ְיִחיָדָאה ִיְתְייִלד ְלַההוא ִריׁשָ ּּבְ ּ
ָרא ַדֲחָמֵרי, ִּחָווָרא ׂשְ ְּוַכד ִיִיתון ִמּבִ ַההוא ְדָעִייל , ָּיְטִעין ֵליה, ּ ּּבְ ָלן )א דנטיל''נ(ּ  ַמְרּגְ

ָזִגין ְדַדֲהָבא א ִדיֵליה, ּּבְ ָלא ַדְעּתָ ּּבְ ּ ִצ, ּ ּוְדיוְקָנא ְיֻצַייר ּבְ ֶחֶרטּּ ּיוָרא ּבַ ֶחֶרט. ּ . ַמאי ּבַ
ֶחֶרט ֱאנֹוׁש ָּדא ֹקְלמוָסא ֶדֱאנֹוׁש ַחָייָבא. ּבְ ּ ּ א, ּ   .ְּדַאְטֵעי ִלְבֵני ָנׁשָ

ִריָרא ְדִמָלה ַּוַדאי ָדא ּבְ ּ ּ ד ַאְטֵעי ָעְלָמא, ּ יִמין, ֶּדֱאנֹוׁש ּכַ ים ְרׁשִ ֹקְלמוָסא ֲהָוה ָרׁשִ , ּּבְ
ְּדָכל ִדיוְקִנין וֻפְלָחִנין ּ ּ ַההוא ֹקְלמוָסאּ ּ ֹנְכָרִאין ּבְ ִתיב )א רשים רשימין''ס(, ּ ּ ְוַעל ָדא ּכְ

ֶחֶרט ד ָהִכי, ּבַ מֹוַדע ְלֶמְעּבַ ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ ִרירו ְדִמָלה. ּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ.  
ִכיָסא ַאְרֵמי ַדֲהָבא, ְּוֹכָלא ֲהָוה ְּדַוַדאי ּבְ ּ י ֵליה ֵמֵעיָנא, ּ ָמה ְדָאְמרו ִא, ְּוַכּסֵ ּּכְ ּיּנון ּ

ין ין ִאֵלין, ַחְרׁשִ ִזיֵני ְדָחָרׁשִ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ּבְ ּ ין ִאֵלין. ְ ְּוָדא הוא עֹוָבָדא ְדַחְרׁשִ ּ ִּמָלה , ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ְּדִאְצְטִריך ּבְ ְ ָלָאה ְלָבַתר, ּ ַקְדִמיָתא, ְּלִאְתּגַ ִּאְצְטִריך ְטִמירו ְוִכסוָיא ּבְ ּ ְ ,

ֵסי ֵמֵעיָנא ּ ִיפֹוק אוָמָנא ְלאוָמנוֵתיהּוָבַתר, ְּדִיְתּכַ ּ ּ ּ ִכּסוָיא ְלָבַתר. ּ ּוִמָלה ְדִאְצְטִריך ּבְ ּ ְּ ּ ,
ַקְדִמיָתא ְלָיא ּבְ ִאְתּגַ ִּאְצְטִריך ּבְ ְ.  

ַני ְרִחיָמאי א ּבָ ּתָ אי, ַהׁשְ יד, ְּרִחיִמין ְדַנְפׁשָ ַּוַדאי ִאְצְטִריְכָנא ְלַגָלָאה, ָמה ַאְעּבִ ּ ,
ֲּאִציתו ְוַאְטִמירו ִמִלין ּ ה ַההוא. ּ ְסַטר ְקדוּשָׁ ּּבִ , ְֶמֶלך ַעל ָעְלָמא, ֱּאלִהים ִדְקׁשֹוט, ּ

ְתַלת  ף)אלין( ָעְלִמין )מילין(ּבִ ּקַ ִריָאה)א''ח ע''ר, ב''ז ע''בראשית קע(.  ִאְתּתָ ּבְ ְיִציָרה.  ּבִ . ּבִ
ָיה ֲעׂשִ ַמר. ּּבַ ִריָאה. ָּרָזא ְדָכל ֲחָדא ַוֲחָדא ָהָכא, ְוָהא ִאּתְ ח ִמָיָדם,ָלֳקֵבל ּבְ ּ ַוִיּקַ ִמָלה , ּ

לום ַען ּכְ יה ַעד ּכְ ְּדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ֶחֶרט, ָלֳקֵבל ְיִציָרה. ּ ָיה. ַּוָיַצר אֹותֹו ּבַ , ָּלֳקֵבל ֲעׂשִ
ָכה הו ֶעֶגל ַמּסֵ ַּוַיֲעׂשֵ ִאֵלין. ּ ָכל ָעְלָמא ּכְ ין ּבְ   .ַּמאן ָחָמא ַחְרׁשִ

א ִאית ְלֵמיַמר ּתָ ִתיב ָוַאׁשְ, ַהׁשְ ֵאׁשְוִכי ָלא ּכְ יר, ִּליֵכהו ּבָ ּוְכֵדין ַוֵיֵצא , ְוָלא ַיּתִ ּ
ל ַהֶזה לֹום ְדַאֲהֹרן ֲעַבד. ָּהֵעּגֶ ָכה ֶאָלא ַחס ְוׁשָ הו ֵעֶגל ַמּסֵ א ַאּתְ ַאָמְרְת ַוַיֲעׂשֵ ּתָ ְּוַהּשְׁ ּּ ּ ,

ר ָעׂשו ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ָהֵעּגֶ יב ַוִיּקַ ּוְקָרא אֹוַכח ִדְכּתִ ּ יב ַו. ּּ ה ִדְכּתִ ח ִמָיָדםֲּאָבל ִמּמַ ִּיּקַ ּ ,
ּוְכִתיב ַוָיַצר אֹותֹו ֵּמֵחיָלא ִדְתֵרין ִאֵלין. ּ ְבָיכֹול הוא ָעִביד ֵליה. ִּאְתָעִביד ּכָֹלא, ּ ּּכִ ְּדִאי , ּ

ֵרין ִאֵלין ָלא ֲהוֹו ָּלא ִאְתָעִביד ְוָלא ָנַפק ְלאוָמנוָתא, ּּתְ ַרם ְדִאְתָעִביד. ּ . ֲּאָבל ַמאן ּגָ
ֵרין עֹוד ְדִאיהו ָלַקח ִמָיָדם)ל ויעשהו איהו ודאי עשהוכביכו(. ִּאיּנון ּתְ ּ ּבְ ּ ִּאיְנהו ַעְבֵדי , ּ

ְייהו פוַמְייהו, ַּחְרׁשַ י ּבְ ּוְמַלֲחׁשֵ ּ א, ּ ֵכי רוָחא ְלַתּתָ ּוְמׁשָ   .ִמן ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ
ֲחָדא ֵרין רוִחין ּכַ כו ּתְ ּוְמׁשָ ּ א, ַּחד ִמן ְדָכר, ּ ִדיוְקָנא ְּדַכר ִאְתָל. ְּוַחד ִמן נוְקּבָ ַּבׁש ּבְ ּ

ִדיוְקָנא ְדֲחמֹור. ְּדׁשֹור א ּבְ ּנוְקּבָ ּ ֲחָדא, ּּ ִליָלן ּכַ ְרַווְייהו ֲהוֹו ּכְ ֵרין ִאֵלין. ּּתַ ֶּאָלא . ֲּאַמאי ּתְ
ַמר ין ִאֵלין ְדִמְצָרֵאי. ֲחמֹור ֲאַמאי. ׁשֹור ָהא ִאּתְ ִגין ְדַחְרׁשִ ּּבְ הו, ּּ ִתיב ּבְ  )יחזקאל כג(, ּּכְ

ׂשַ ר ּבְ ָרםֲאׁשֶ ׂשָ   .ר ֲחמֹוִרים ּבְ
ָרֵאל ְדִמיתו, ְּוַעל ָדא ל ִאיּנון ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ הֹון, ּ ִלּבְ ֲהַדְייהו ּבְ רו ּבַ ִּאְתַחּבָ ֵרין . ּ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ּתְ ּ

ִּדיוְקִנין ָרֵאל, ּ ִתיב ֵאֶלה ֱאלֶהיך ִיׂשְ ָּכְ ִתיב ֶזה, ּ ֶּאָלא ֵאֶלה, ְוָלא ּכְ ֲחָדא, ּ ֵרין ֲהוֹו ּכַ , ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]129דף [ -ּ

ר ָ ֶהֱעלוך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֲאׁשֶ ִתיב. ּ ֶָהֱעלוך ְוָלא ֶהֱעְלך ּכְ ָ הו ֵעֶגל )שמות לב(. ּ ּ ַוַיֲעׂשֵ ּ
ָכה ַויֹאְמרו ַּמּסֵ ִתיב. ּ ֶּאָלא ַויֹאְמרו, ַּויֹאֶמר ָלא ּכְ ּ ֵניָנן. ְּדַאֲהֹרן ָלא ָאַמר ִמִדי, ּ ויקרא (, ּתָ

ִרים ְוָחֵמׁש ַקְנְטִרין ֲה)א''ט ע''ע יה ֵמָאה ְוֶעׂשְ ח ִמָיָדם. ּוֹו ּבֵ ִתיב ַוִיּקַ ֵּהיך ּכְ ּ ָיָדם , ְ ְוִכי ּבְ
ל ִאֵלין ַקְנְטִרין ָלָלא ְדִאיּנון ַקְנְטִרין ַנְטלו ָמֵלי ְיַדְייהו. ֲּהוֹו ּכָ ֶּאָלא ִמּכְ ּ ּ ּ , ְּוַההוא ְזֵעיר. ּ

ָלק ַעל ּכָֹלא ִּאְסּתַ יַדְייהו, ּ ִאילו ֲהָוה ּכָֹלא ּבִ ּּכְ ּּ ּ.  

  א''ג ע''דף קצ
ַח ְלָפָניו, א ֲחֵזיּתָ ִתיב ַוַיְרא ַאֲהֹרן ַוִיֶבן ִמְזּבֵ ָּמה ּכְ א. ּ ָמה , ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּכַ

ְְרעוָתך ֲהָוה ְלָטב ָרא, ּ ּמְ נוָרא. ְוָלא ַיְדַעת ְלִאְסּתַ יָון ְדַאְרֵמי ֵליה ּבְ ּּכֵ ּ ף ֵחיָלא , ּ ּקַ ִאְתּתָ
נוָרא ן ּבְ ּמָ ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ּתַ ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור) א''ג ע''דף קצ(ְוָנַפק , ּ ּ ְתֵרין , ּּ ַמר ּבִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ

יִכין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִּמַיד ַוַיְרא ַאֲהֹרן. ְּמׁשִ ַּמהו ַוַיְרא ַאֲהֹרן. ּ ָּחָמא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא . ּ
ף ּקַ ַח ְלָפָניו, ִאְתּתָ ִּמַיד ַוִיֶבן ִמְזּבֵ ְּדִאְלָמֵלא ְדַאְקִדים וָבָנה ִמ, ּ ּ ּ ַח ָדאּ ָּעְלָמא ִאְתַהָדר , ְּזּבֵ
ָנא   .ְלָחְרּבָ

א ֵני ָנׁשָ ְּלִלְסִטים ְדֲהָוה ָנִפיק ְלַקְפָחא וְלָקְטָלא ּבְ א, ּּ ְּדַההוא , ָּחָמא ִלְגיֹוָנא ְדַמְלּכָ ּ
יף ָמה ֲעַבד ַההוא ִלְגיֹוָנא ּקִ ֵחיָלא ּתַ א ְלָנְפָקא, ִּלְסִטים ָנַפק ּבְ ֲהֵדי ַמְלּכָ ַדל ּבַ ּתָ  ִּאׁשְ

ָאְרָחא ַההוא ָאְרָחא. ּבְ יך ֵליה ַההוא ִלְגיֹוָנא ּבְ ּוָמׁשִ ּ ּ ַההוא , ְּ ַּעד ְדָאִזיל ַההוא ִלְסִטים ּבְ ּ ּ
יה, ָאְרָחא א ָקִאים ָקּמֵ ָּחָמא ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ א ְדֲהָוה ָאִזיל , ּּ יָון ְדָחָמא ֵליה ְלַמְלּכָ ּּכֵ ּ ּ

ָאְרָחא יה ּבְ ע ְוַאְה, ָּקּמֵ   .ָּדר ַלֲאחֹוָראִּמַיד ִנְרּתָ
ַקף ך ַוַיְרא ַאֲהֹרן ִדְסָטר ַאֲחָרא ִאּתָ ּּכַ ּ ַאְסָווָתא, ָ ה , ָאִחיד ּבְ ְסַטר ְקדוׁשָ ְּוַאְתִקיף ּבִ

ֵוי ֵליה ָקֵמיה ְּוׁשַ ּ א ְדָקִאים ָקֵמיה. ּ א ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ יׁשָ יָון ְדָחָמא ִסְטָרא ּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִּמַיד , ּּ
ְקֵפיה ְוֵחיֵליהְוִאְת, ַּאְהָדר ַלֲאחֹוָרא ַּחָלׁש ּתֻ ּ ּ ף, ּ ּקַ ַח )מיד ויבן מזבח לפניו(, ְּדָהא ִאְתּתָ ּ וִמְזּבֵ

ר ּבָ   .ְּוִאְתַחָלׁש ִסְטָרא ַאֲחָרא, ָּדא ִאְתּגַ
ִתיב  א ֲחֵזי ָמה ּכְ ּ ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן ַויֹאַמר ַחג ַלְיָי)שמות לב(ּתָ ְוָלא ', ַחג ַלְיָי. ָמָחר' ּ

ה ֲעַבדְוִלְסַטר ְק. ָלֵעֶגל ה ָקָרא ְוָאַמר, ּדוּשָׁ , ְּוָדא ַאְסָווָתא ַאְקִדים. ְּוִלְסַטר ְקדוּשָׁ
ְּדִאְלָמֵלא ְדָעַבד ָדא ּ ָּלא ָקִאים ָעְלָמא ַעל ִקיוֵמיה, ּ ּ ל ָדא, ּ ִכיך רוְגֵזיה , ְּוִעם ּכָ ָּלא ׁשָ ּ ְ

ָוון ְלִביׁש, ֵמַאֲהֹרן ב ְדָלא ִאְתּכַ   .ַּאף ַעל ּגַ
ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ִריך הואּ ּא ּבְ ה ְדָבעו, ַאֲהֹרן, ְ כו ָלך ְלּמַ ין ִאֵלין ַמׁשְ ֵרין ַחְרׁשִ ּּתְ ּ ְּ ּ .

ַָחֶייך ָנך ִיְפלון, ּ ֵרין ּבְ ּּתְ ּ ְּוַעל חֹוָבא ָדא ִיְתָפְסקון , ְ ּ ֲהָדא הוא )א ובחובא דא יתפסון''ס(ּּ
ף ְיָי)דברים ט(, ִדְכִתיב ִמידֹו' ּ וְבַאֲהֹרן ִהְתַאּנַ ִמידֹו. ְמֹאד ְלַהׁשְ נֹוי. ַמאי ְלַהׁשְ , ִּאֵלין ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַעל)עמוס ב(ּכְ ִמיד ִפְריֹו ִמּמַ נֹוי ִאיּנון, ּ ָוַאׁשְ ִּדְפִרי ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַח ְלָפָניו, ּתָ ֵוי ֵליה ְלַההוא ִמְזּבֵ ַּאֲהֹרן ׁשַ ּ ב ַלֲאחֹוָרא, ּ ָלא ּתָ וו . ְוֶעּגְ נֹוי ׁשַ ּּבְ
ה ַאְהָדר ַלֲאחֹוָרא, ֲחָרא ְלָפָניוִלְסַטר ַא ּוְסָטר ְקדוּשָׁ ּ יב, ּ ּ ַוַיְקִריבו ִלְפֵני )ויקרא י(, ִּדְכּתִ ּ

וו' ִלְפֵני ְיָי', ְיָי חֹוָבה ָדא. ּׁשַ ִּאְתָפסו ּבְ ּ ּ.  
ב ה, ַאֲהֹרן ָחׁשַ ך ֵייֵתי ֹמׁשֶ ְְדֵבין ּכַ ה, ּ ַח ָלא ָסִתיר ֵליה ֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא ַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ,

אְּד ִני ָנׁשָ ִבין ּבְ ָמה ְדַחׁשְ ִּאילו ֲהָוה ּכְ ּ ה, ּ ָצא ְלַההוא , ִּמָלה ַקְדָמָאה ְדִאָבֵעי ְלֹמׁשֶ ְּלַנּתְ
ַח ִאְצְטִריך ַח ְדֵבית ֵאל, ְִמְזּבֵ י ִעדֹו ַעל ִמְזּבֵ ָמה ְדַנּבֵ ּּכְ ּ ַח , ּ ּוְנבוָאֵתיה ַעל ַההוא ִמְזּבֵ ּ ּ ּ

ַמרֲאָבל ָהָכא ִמָלה ַאֲחָרא ֲהָוה . ֲהָוה ָמה ְדִאּתְ יב. ּּכְ ר ָעׂשו, ּוְכּתִ ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ָהֵעּגֶ ַּוִיּקַ ּ ,
ַח ְזּבֵ ִתיב ַוִיְנּתֹץ ֶאת ַהּמִ   .ְּוָלא ּכְ

א ֲחֵזי ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן ָקָלא ְוָאַמר. ּּתָ ִתיב ָהָכא ַוִיְקָרא ַויֹאַמר. ַּאְכִריז ִאיהו ּבְ ּּכְ ּ ,
יֹוָנה  ּ ַוִיְקָרא ַויֹ)יונה ג(ּוְכִתיב ּבְ ִריז ְלִדיָנא, אַמרּ ָּמה ְלַהָלן ּכָ ִריז ְלִדיָנא, ּ . ּאוף ָהָכא ּכָ

ַח, ָמָחר' ַחג ַלְיָי ַההוא רוַח ְדִמְזּבֵ י ְנבוָאה ּבְ ָּנּבֵ ּ ּ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ין ִדיָנא ְלׁשַ ְּדַזּמִ ּ ', ַחג ַלְיָי. ּ
כו ִדיָנא ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ.  

ּוְתַלת ִדיִנין ֲהוֹו ְבֵני ֵלִוי, ְוַחד. ֶאת ָהָעם' ְיָיַּוִיּגֹוף , ַחד, ּ ֵקי ִלְבֵני , ְוַחד. ּבִ ְּדַאׁשְ
ָרֵאל ְּוַהְיינו ַחג ִדְבֵני ֵלִוי. ִיׂשְ ה, ָמָחר. 'ְּדַוִיּגֹוף ְיָי', ַלְיָי. ּ ֵקי לֹון ֹמׁשֶ ּוִביתֹו . ְּדַאׁשְ

ַההוא ֵליְלָיא ָכחו ְנִפיִחין וֵמִתין, ּּבְ ּתְ ּוְלָמָחר ִאׁשְ ּ ְמֵעיהֹון ְּוִאיּנון ַמ. ּ ין ּבִ ׁשִ ּכְ ִיין ֲהוֹו ְמַכׁשְ
ל ֵליְלָיא ָכחו ֵמִתין, ּכָ ּתְ ּוְבַצְפָרא ִאׁשְ ְּוָכל ַאְסָוָתא ְדָעַבד . ָמָחר' ְּוַעל ָדא ַחג ַלְיָי, ּ

ַח ְלָפָניו, ַאֲהֹרן יב ַוִיֶבן ִמְזּבֵ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ּ.  
א ֲחֵזי יב ַוַיְרא)ההוא מזבח דקדושה הוה(, ּתָ ּ ִדְכּתִ ַח , ּ ֶאת ָהֵעֶגל וְמחֹולֹותּ ְּוִאלו ִמְזּבֵ ּ
ִתיב ְּדָהא ַאֲהֹרן ִמְנַדע ֲהָוה ָיַדע. ָלא ּכְ יב, ּ י )שמות כב(, ִּדְכּתִ ְלּתִ  ֹזֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ּבִ

יה, ְּלַבדֹו' ַלְיָי ֵעיָטא ָטָבא ְדָדַבר ְלַנְפׁשֵ ִזיב ַאֲהֹרן ּבְ ּתְ ַּוַדאי ִאׁשְ ּ ְרעו, ּ ְּוֹכָלא ּבִ ִלים ּ ָתא ׁשְ
ָוין ְלִביׁש, ָטב ְּדָלא ִאְתּכַ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א ַוַדאי ָהִכי הוא, ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ַּאּבָ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו, ּ ֲאָבל ָיָרְבָעם . ְוִיׂשְ
ָרֵאל ֲהוֹו, ְּדָעַבד ֲעָגִלין ֲּאַמר ֵליה ַוַדאי. ְּוֵעֶגל ָעְבדו, ָהא ִיׂשְ ְּואוְקמוָה, ּ ֲאָבל ָיָרְבָעם , ּ

ָמה ְדָאְמרו, א ְוֶהחִטיאָחָט ְּוָלאו ּכְ ְלכות ָחָטא. ּ א ָעֵבד וַבּמַ יׁשָ ְּדַוַדאי חֹוָבא ּבִ ּ ּ ּ.  

  ב''ג ע''דף קצ
ְרָיא, ָאַמר ָיָרְבָעם ה ָלא ׁשַ ַּוַדאי ָיַדְעָנא ְדָהא ְסָטר ְקדוׁשָ ּ א ְדָכל , ּ ִלּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ

ַלם, ָעְלָמא ָכא ְלַההוא ְסָטר ָהָכאֲאָנא ָלא ָיִכיְלָנא ְלַא. ְּוָדא ְירוׁשָ יד, ְּמׁשָ . ָמה ַאְעּבִ
ֶלך ַוַיַעׂש ְוגֹו)מלכים א יב(ִּמַיד  ּ ַוִיָוַעץ ַהּמֶ ְּ א. 'ּ יׁשָ ג ''דף קצ(ָאַמר ָהא , ָנַטל ֵעיָטא ּבִ

ָכא ִמַיד ְלָכל ֲאָתר, ִסְטָרא ַאֲחָרא) ב''ע ְּדִאְתַמּשְׁ ַאְרָעא ָדא. ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ י, ְּוּכָ ְּדִתיאוְבּתֵ ה ּ
ַגָויה ָרָאה ּבְ ְּלַאׁשְ ִדיוְקָנא ְדׁשֹור, ּ א ֶאָלא ּבְ ׁשָ ֲּאָבל ָלא ַיְכָלא ְלִאְתַלּבְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ִלים ֲאַמאי ֵרין ֲעּגָ ָרא ֲהוֹו ִאיּנון )א במצרים ובמדברא''ס(, ֶּאָלא ָאַמר ָיָרְבָעם. ּתְ ַמְדּבְ ּ ּבְ
ין יב, ַחְרׁשִ ָר)יחזקאל כג(, ִּדְכּתִ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ,  ָהָכא)א לאאינון מצרים אלא''ס(. ם ּבְ

ין יׁשִ ֵרין רוִחין ּבִ ִּאיּנון ּתְ ְדָקא ֲחֵזי לֹון, ּ ׁשו ּכַ א ִאיּנון, ִּיְתַלּבְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ְּדַכר ֲהָוה . ּ
ֵבית ֵאל ָדן, ּבְ א ֲהַות ּבְ יב. ְּונוְקּבָ ּוִמּגֹו ִדְכּתִ ְפֵתי ָזָרה)משלי ה(, ּ טְֹפָנה ׂשִ , ּ ֹנֶפת ּתִ

ירִאְתָמ ָרֵאל ֲאַבְתֵרה ַיּתִ כו ִיׂשְ ּׁשְ יב ַוֵיְלכו ָהָעם ִלְפֵני ָהֶאָחד ַעד ָדן, ּ ִּדְכּתִ ּ ך . ּּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ֵרין ֲעָגִלין ֲהוֹו א. ּתְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ יך לֹון ָיָרְבָעם ּבְ ּוָמׁשִ ַּוֲהָוה חֹוָבא ָעֵליה ְוַעל , ְּ

ָרֵאל אן ִמן ָעְלָמא, ִיׂשְ ְרּכָ ִתיב ְו. ּוָמַנע ּבִ   .' גֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו)משלי כח(ָּעֵליה ּכְ
ׁש ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֹור ִאיהו, ְּוַעל ָדא ֲהוֹו ֲעָגִלין א ַקְדָמָאה ְדִמְתַלּבַ ְּדָהא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ,

ַמר)א''א ע''קצ( ָמה ְדִאּתְ יָמא ֲאַמאי ִאיהו ֵעֶגל ְוָלא ׁשֹור. ּ ּכְ ך. ְּוִאי ּתֵ ְֶאָלא ַוַדאי ּכַ ּ ּ 
א זוָטא ִאיהו, ְוֵכן ְבָכל ִסְטִרין, ִאְתָחֵזי ירוָתא ִדְלבוׁשָ ּׁשֵ ּ ּ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ַני ְרִחיָמאי עו, ְּוַעל ָדא ּבָ יָון ֶדֱאֹלִהים ּבָ ּּכֵ ֵני עֹוָבָדא, ּ ּוִבְסַטר ֶדֱאלִהים ִאְתּבְ ּ ,
א ְדרֹוָעא ְד, ִאיָמא, ֱּאֹלִהים ַקִדיׁשָ ִדיר ּבִ ַּדֲאִחיַדת ּתָ אּ ּוְסִליַקת ְרצוָעה, ַמְלּכָ ָלא ֲהַות , ּ

ן ּמָ ַאְתָרָהא, ּתַ ן ּבְ ּמָ ה ְלֶמֱהֵוי ּתַ ְּוִאְצְטִריך ֵליה ְלֹמׁשֶ ִריך , ְ א ּבְ יד ֵליה קוְדׁשָ יָון ְדַאְנּקִ ְּכֵ ּ ּ ּ
ל, ּהוא ּכַ   .ִאְסּתָ

יד ֵליה ַלת ִזְמִנין ַאְנּקִ ה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּּתְ ה ֵחיָלך , ִאי ֹמׁשֶ ּמָ יףְּכַ ּקִ ה , ּתַ ּמָ ּכַ
ך ַרב בוְרּתָ ְּגְ יד ֵליה, ּ ַלת ִזְמִנין ַאְנּקִ יָחה ִלי ָהא ַחד, ּּתְ ה ַהּנִ יב ְוַעּתָ ַּוִיַחר ַאִפי . ִּדְכּתִ ּ
ֵרין, ָּבֶהם ַוֲאַכֵלם דֹול. ָהא ּתְ ה אֹוְתך ְלגֹוי ּגָ ַלת, ְָוֶאֱעׂשֶ ְתַלת . ָהא ּתְ ה ּבִ ָּחְכְמָתא ְדֹמׁשֶ
ְּנקוִדין ִאֵלין ְדרֹוֵעיה ְיִמיָנאָא. ּ יָחא ִלי, ִּחיד ּבִ ָמאָלא. ָלֳקֵבל ַהּנִ ְדרֹוֵעיה ׂשְ , ָּאִחיד ּבִ

ָּלֳקֵבל ַוִיַחר ַאִפי ָבֶהם ַוֲאַכֵלם ּ א. ּ גוָפא ְדַמְלּכָ ק ּבְ ִּאְתַחּבָ ה אֹוְתך ְלגֹוי , ּ ָָלֳקֵבל ְוֶאֱעׂשֶ

דֹול גוָפא. ּגָ ק ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין ִמּסִ, ְּוַכד ִאְתַחּבָ ְטָרא ָדאּּתְ ְּטָרא ָדא וִמּסִ ּ ָלא ָיִכיל , ּ
ָעְלָמא ה. ְלִאְתַנְעְנָעא ְלִסְטָרא ּבְ ָּדא ֲהֵוי ָחְכְמָתא ְדֹמׁשֶ ּ ְדִמיִני ְנקוִדין )א דבמילי''ס(, ּ ּ
ְייהו ָכל ַחד ִמּנַ א ָיַדע ּבְ ְּדַמְלּכָ ַקף, ּ ָאן ֲאָתר ִיְתּתָ   .ּוְבָחְכְמָתא ֲעַבד, ּבְ

י ֶאְלָעָזר  קו ְידֹוי, ְּוַחְבַרָיאָּאתו ִרּבִ א. ְּוַנׁשְ י ַאּבָ ן ִרּבִ ּמָ ִאְלָמֵלי ָלא , ָאַמר, ֲהָוה ּתַ
ַמע ָדא ָּאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ָכה ְוָאַמר. ַּדי ָלן, ּ י, ּבָ ַלק , ַווי ִרּבִ ְסּתָ ד ּתִ ּּכַ

ַּמאן ַיְנֵהר ִויַגֵלי ְנהֹוִרין ְדאֹוַרְייָתא, ֵמָעְלָמא ִּמָלה ָדא. ּ ֲחׁשֹוָכא ִאְתְטַמר ַעד , ּ ּבַ
א ּתָ ן, ַהׁשְ ּמָ ים, ְּוָהא ָנִהיר ַעד רום ְרִקיָעא, ְּדָנַפק ִמּתַ א ָרׁשִ ּוְבֻכְרְסָיא ְדַמְלּכָ א , ּּ ְּוקוְדׁשָ

ַהאי ִמָלה א ּבְ ּתָ ִריך הוא ַחֵדי ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ ה ֵחדו ַעל ֵחדו. ְ ְּוַכּמָ א , ּ י ַמְלּכָ ּמֵ ִאּתֹוָסף ִמּקַ
א ָווָתיךַמאן. ַּקִדיׁשָ ָעְלָמא ֵדין ּכְ ַער ִמֵלי ְדָחְכְמָתא ּבְ ְ ִיּתְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָחְכָמה ִדְנִהירו )ב''ב ע''בראשית נ(ֲהָוה ָסִליק ְוָקִאים , ַעד ָלא ָחָטא ָאָדם, ּתָ ּ ּבְ ּ
ְּוָלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּעָלָאה ּ א ְלִמְנַד. ּ יאוְבּתָ י ּתִ יָון ְדַאְסּגֵ ּּכֵ ּ א , עּ ּוְלַנְחּתָ
א יך ֲאַבְתַרְייהו, ְלַתּתָ ִּאְתְמׁשִ ַּעד ְדִאְתְפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְ ּ ַבק טֹוב, ּּ . ְוָיַדע ַרע ְוׁשָ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ

ִתיב ה לא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ ך , ּ ְַמאן ְדִאְתְמׁשָ ּ
ָרע ֵּלית ֵליה ִדיוָרא ִע, ּבְ ּ ּם ִאיָלָנא ְדַחֵייּּ ְמִעין ַקָלא ִמְלֵעיָלא, ְּוַעד ָלא ָחְטאו. ּ ֲּהוֹו ׁשַ ּ ,

יָון ְדָחְטאו. ְּוָלא ַדֲחֵלי, ְּוַיְדִעין ָחְכְמָתא ִעָלָאה ּּכֵ א, ּ ֲּאִפילו ַקָלא ִדְלַתּתָ ּּ ָלא ֲהוֹו ַיְכִלין , ּ
יה   .ְּלֵמיָקם ּבֵ

ַגְווָנא ָדא ָרֵאל, ּּכְ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַניּבְ, ַּעד ָלא ָחאבו ִיׂשְ ֲעָתא ְדַקְיימו ִיׂשְ ּׁשַ ּ ּ ּ ,
ְייהו זוֲהָמא ְדַהאי ִחְוָיא ִּאְתֲעָבר ִמּנַ ּ טול ֵיֶצר ָהַרע ֲהָוה ֵמָעְלָמא, ּ ֵדין ּבִ ְּדָהא ּכְ ְּוָדחו , ּ

ְייהו ֵּליה ִמּנַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ּוְכֵדין ִאְתֲאִחידו ּבְ ּ ּ ּוְסִליקו ְלֵעיָלא, ּ ּ אְוָלא , ּ ֵדין . ַּנְחּתו ְלַתּתָ ּכְ
ַּאְסַפְקַלְרָיאן ִעָלִאין, ַּוֲהוו ֲחָמאן, ֲהוֹו ַיְדִעין ְּוַחָדאן ְלִמְנַדע , ְּוִאְתַנֲהָרן ֵעיַנְייהו, ּ ּ
ַמע ִריך הוא. ּוְלִמׁשְ א ּבְ ּוְכֵדין ָחַגר לֹון קוְדׁשָ ּ א, ְּ ָמא ַקִדיׁשָ יִרין ְדַאְתָוון ִדׁשְ ַּחּגִ ּ ְּדָלא , ּ
ְלָטָאה ָעַלְייהו ַהאי ִחְוָיאָיִכיל ְל ּׁשַ ַקְדֵמיָתא, ּ ִדּבְ   .ְוָלא ְיָסַאב לֹון ּכְ

  א''ד ע''דף קצ
ֶעְגָלא יָון ְדָחטו ּבַ ּּכֵ ין, ּ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ְייהו ּכָ ִּאְתֲעָברו ִמּנַ ּ ּ ּוְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּ ְוִאְתֲעָבר , ּ
ְייהו ֲחִגירו ְמַזְייִנין ִּמּנַ ּ ְּדִאְתַעָטרו ִמ, ּ ּ א ִעָלָאהּ ָמא ַקִדיׁשָ ּּשְׁ יכו ָעַלְייהו ִחְוָיא , ּ ְּוַאְמׁשִ ּ

ִמְלַקְדִמין א ּכְ יׁשָ ּּבִ ִתיב. ְּוָגִרימו מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ֵני . ּוְלָבַתר ָמה ּכְ ַּוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ּבְ
ה  ה ְוִהּנֵ ָרֵאל ֶאת ֹמׁשֶ ָּקַרן עֹור ָפָניו ַוִייְראו ִמ) א''ד ע''דף קצ(ִיׂשְ ּ ת ֵאָליוּ ׁשֶ   .ּגֶ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ִתיב ּבְ דֹוָלה)שמות יד(, ָמה ּכְ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ֲּחָמאן ָזֲהִרין ִעָלִאין ִּאְתָנֲהִרין ּבְ יב, ּ  ְוָכל ָהָעם )שמותכ(, ִּדְכּתִ
אְוַעל ַי. רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות יב ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו, ֲּהוֹו ֲחָמאן ְוָלא ַדֲחִלין, ּמָ ִּדְכּתִ ְלָבַתר , ּ

ְּדָחטו ְרסור ָלא ֲהוֹו ַיְכֵלי ְלֵמחֵמי, ּ ְּפֵני ַהּסִ ִתיב. ּ ת ֵאָליו, ָמה ּכְ ׁשֶ ַּוִייְראו ִמּגֶ ּ.  
א ֲחֵזי הו , ְוּתָ ִתיב ּבְ ָרֵאל ֶא)שמות לג(ָּמה ּכְ לו ְבִני ִיׂשְ ּ ַוִיְתַנּצְ  ֵמַהר )ב''ג ע''ע(ת ֶעְדָים ּ

ְייהו, ֹחֵרב ְּדִאְתֲעֵברו ִמּנַ ּ טוָרא ְדִסיַני, ּ הו ּבְ רו ּבְ ִּאיּנון ְמַזְייִנין ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּּ ּּבְ
א יׁשָ הו ַההוא ִחְוָיא ּבִ לֹוט ּבְ ִּיׁשְ ְייהו, ּ ר ִמּנַ יָון ְדִאְתַעּבָ ּּכֵ ִתיב, ּ ה , ָמה ּכְ ח  ִיּקַ)ו''רל(ּוֹמׁשֶ

ֲחֶנה ֲחְנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ י ֶאְלָעָזר. ֶּאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ַמאי ַהאי , ָאַמר ִרּבִ
י ַהאי ה, ֶּאָלא. ְקָרא ְלַגּבֵ יָון ְדָיַדע ֹמׁשֶ ָרֵאל ִאיּנון ַזְייִנין , ּּכֵ ְייהו ְדִיׂשְ ְּדִאְתֲעָברו ִמּנַ ּ ּ ּ ּ

אן ו, ָאַמר, ִּעָלִאין ָּהא ַוַדאי ִמּכָ יַנְייהו, ְלָהְלָאהּ א ֵייֵתי ְלַדָייָרא ּבֵ יׁשָ ִּחְוָיא ּבִ ְוִאי , ּ
ָאב יַנְייהו ִיְסּתְ א ָהָכא ּבֵ ְּיקום ַמְקְדׁשָ ּ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ , ּ ה ִיּקַ ִּמַיד וֹמׁשֶ ּ ּ

ֲחֶנה ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ ה. ַלּמַ ִגין ְדָחָמא ֹמׁשֶ לֹוט, ּּבְ ֵדין ִיׁשְ אְּדָהא ּכְ יׁשָ ַמה ,  ִחְוָיא ּבִ
ְדָמת ְדָנא ְּדָלא ֲהָוה ִמּקַ ּ.  
ַקְדִמיָתא ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ַקְדִמיָתא ֹאֶהל , ֶּאָלא. ְוִכי ָלא ֲהָוה ּבְ ּבְ

א ֹאֶהל מֹוֵעד, ְסָתם ּתָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלָטב. ַמאי מֹוֵעד. ַהׁשְ א ָאַמר , ִרּבִ י ַאּבָ ִרּבִ
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלָטב, ְלִביׁש ָּמה מֹוֵעד ְדִאיהו יֹום ֶחְדָוה ְדִסיֲהָרא, ִרּבִ ּ יה , ּ ְּדִאיּתֹוְסָפא ּבֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ה ה ְפִגימוָתא, ְּקדוּשָׁ ְלָטא ּבָ ָּלא ׁשַ ָמא ָדא, ּּ ׁשְ ּאוף ָהָכא ָקֵרי ֵליה ּבִ ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא , ּ
יַנְייהו ִתיבְּוַעל ָד, ְּוָלא ִאְתְפִגים, ִּאְתְרִחיק ִמּבֵ   .א ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ

א ָאַמר ְלִביׁש י ַאּבָ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ֹאֶהל ְסָתם, ְוִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדָהא ּבְ ישעיה (ּכְ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלְנַצח)לג ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ א ֹאֶהל מֹוֵעד.  ֹאֶהל ּבַ ּתָ ַקְדִמיָתא. ְוַהׁשְ ְלֵמיַהב , ּבְ
ַּחִיין ֲארו הו מֹוָתא, ִכין ְלָעְלִמיןּ לֹוט ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ אן ְלַהְלָאה ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ָמה ְדַאּתְ , ִמּכָ ּכְ

א, ּ וֵבית מֹוֵעד ְלָכל ָחי)איוב ל(ָאֵמר  ּתָ יה ִזְמָנא ְוַחִיין ְקצוִבין , ַהׁשְ ִּאְתְייִהיב ּבֵ ּּ
ַקְדִמיָתא ָלא ִאְתְפִגים. ְלָעְלָמא א ִאְתְפִג, ּּבְ ּתָ ַקְדִמיָתא ַחְברוָתא ְוִזווָגא . יםְּוַהׁשְ ּּבְ ּ ּ

א ְמׁשָ ׁשִ ְּדָלא ַיְעדון, ְלִסֲהָרא ּבְ א ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ּתָ ִּזווָגא ִדְלהֹון ִמְזַמן ִלְזַמן, ַהׁשְ ּ ּ ִגין , ּ ּוּבְ
ך ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד   .ָּמה ְדָלא ֲהָוה קֹוֶדם, ְּכָ

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

 ] בשנה169יום [סדר הלימוד ליום כא אדר 
ְמעֹוןִר י ׁשִ אֹוַרְייָתא, ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ֲחָדא, ּבִ י ְיהוָדה , ְוָלֵעי ּבְ ַּוֲהוו ַיְתֵבי ָקֵמיה ִרּבִ ּ ּ

י יֹוֵסי י ִיְצָחק ְוִרּבִ י ְיהוָדה. ְוִרּבִ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים , ָּאַמר ִרּבִ לו ְבֵני ִיׂשְ ִתיב ַוִיְתַנּצְ ָּהא ּכְ ּ
ְּרמו מֹוָתא ָעַלְייהוְּוָקַאְמֵריָנן ְדַג. ֵמַהר ֹחֵרב ֵּמַההוא ִזְמָנא וְלֵעיָלא, ּ ּ הו , ּ ִליט ּבְ ְּוׁשָ

א יׁשָ ַקְדִמיָתא, ַּההוא ִחְוָיא ּבִ ְייהו ּבְ ְּדַאְעֵדי ֵליה ִמּנַ ּ ּ יַנח. ּ ָרֵאל ּתִ ַע ְדָלא ָחָטא. ִיׂשְ , ְּיהֹוׁשֻ
ט הֹון ּבְ יל ִעּמְ יה ַההוא ַזְייָנא ִעָלָאה ְדַקּבִ ִּאְתָעֵדי ִמּנֵ ּ ּוָרא ְדִסיַניּּ   .אֹו ָלא, ּ

יה יָמא ְדָלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ִּאי ּתֵ א, ִאי ָהִכי. ּ ֵני ָנׁשָ ל ּבְ ַאר ּכָ ׁשְ ְוִאי . ֲאַמאי ִמית ּכִ
יה יָמא ְדִאְתָעֵדי ִמּנֵ ּּתֵ ֲעָתא , ְוָהא ָלא ָחָטא. ֲאַמאי, ּ ׁשַ ה ֲהָוה ּבְ ְּדָהא ִאיהו ִעם ֹמׁשֶ ּ

ָרֵאל ְּדָחבו ִיׂשְ יָמ. ּ טוָרא ְדִסיַניְוִאי ּתֵ יל ַההוא ִעְטָרא ּבְ ּא ְדָלא ַקּבִ ּ ּ ילו , ּ ָמה ְדַקּבִ ּּכְ ּ
ָרֵאל   .ֲאַמאי. ִיׂשְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י ַצִדיק ְיָי)תהלים יא(, ָּפַתח ַרּבִ ר ֶיחזו ָפִנימֹו' ּ ּכִ , ְּצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ
יה ַחְבַרָייא ָמה ְדָאְמרו ַּהאי ְקָרא ָאְמרו ּבֵ ּ ּ ַּצִדיק הוא', ּי ַצִדיק ְיָיֲאָבל ּכִ, ּּ ֵמיה , ּ ּוׁשְ ּ

ך ְצָדקֹות ָאֵהב, ַּצִדיק ִגין ּכָ ְוּבְ ר. ּ ר. ָיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוִאיהו ָיׁשָ ּ ַצִדיק )דברים לכ(ּכְ
ר ְּוַעל ָדא ְיֱחזו ָפֵנימֹו. ְוָיׁשָ ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ ִּויַתְקנון ָאְרַחְייהו, ּכָ ֹאַרח ֵמ, ּ ר ְְלֵמַהך ּבְ יׁשָ

ְדָקא ֵיאֹות   .ּכְ

  ב''ד ע''דף קצ
א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ְוּתָ א ּבְ ד ָדִאין קוְדׁשָ ּּכַ ּ ן ִדְבֵני , ְּ ָּלא ָדן ֵליה ֶאָלא ְלפום רוּבָ ּ ּ ּ ּּ

א א ֲחֵזי. ָנׁשָ יה, ְוּתָ ִאיָלָנא ְדָאַכל ִמּנֵ ד ָחב ָאָדם ּבְ ּּכַ ַרם ְלַההוא ִאיָלָנא, ּ יה , ּּגָ ֵרי ּבֵ ְּדׁשָ ּ
ְעָלה, ָתא ְלָכל ָעְלָמאמֹו ָתא ִמּבַ א ִאּתְ ְּוָגַרם ְפִגימו ְלַאְפְרׁשָ ּ ימו ָדא , ּ ְּוָקִאים חֹוָבה ִדְפּגִ ּ ּ

ִסיֲהָרא טוָרא ְדִסיַני, ּבְ ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדַקְייָמן ִיׂשְ ּ טוָרא , ּ ָרֵאל ּבְ יָון ְדַקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ד ''דף קצ(ּ

ר ַההוא ְפ, ְּדִסיַני) ב''ע ִּאְתַעּבָ ִּגימו ְדִסיֲהָראּ ִדיר, ּ יָון ְדָחבו . ְּוַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ּתָ ּּכֵ ּ
ֶעְגָלא ָרֵאל ּבְ ָמא, ִיׂשְ ִמְלַקְדִמין ְלִאְתַפּגְ ַבת ִסיֲהָרא ּכְ ּּתָ ּ א, ּ יׁשָ ְלָטא ִחְוָיא ּבִ ְוָאִחיד , ְוׁשַ

ה יה, ּּבָ יך ָלה ְלַגּבֵ ּוָמׁשִ ּ   .ְּוִאְתְפִגיַמת, ְּ
ה ְד ָרֵאלְּוַכד ָיַדע ֹמׁשֶ ין, ָּחבו ִיׂשְ ְייהו ִאיּנון ַזְייִנין ַקִדיׁשִ ְּוִאְתֲעָברו ִמּנַ ּ ּ , ָּיַדע ַוַדאי, ּ

ִסיֲהָרא ה ּבְ ְּדָהא ִחְוָיא ָאִחיד ּבָ יה, ּ ָכא ָלה ְלַגּבֵ ְּלַאְמׁשָ ֵדין ַאִפיק ֵליה . ְּוִאְתְפִגיַמת, ּ ּּכְ ּ
ָמא. ְלַבר ְּוֵכיָון ְדַקְייָמא ְלִאְתַפּגְ ּ ִעְטָרא ְדַזְייִנין ִדיָלהַאף ַעל , ּ ַע ָקִאים ּבְ ב ִדיהֹוׁשֻ ּּגַ ּ ּ ּ ,

ה ְרָיא ּבָ ימו ׁשַ יָון ִדְפּגִ ּּכֵ ּ חֹוָבא ְדָאָדם, ּ ָמה ְדִאְתְפִגיַמת ּבְ ְּוִאְתַהְדַרת ּכְ ּ ר ָנׁש , ּּ ָלא ָיִכיל ּבַ
ה. ְּלִאְתַקְייָמא ר ֹמׁשֶ ה, ּבַ ִליט ּבָ ְּדֲהָוה ׁשַ ְסַטר, ּּ ּומֹוֵתיה ֲהָוה ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ֲהָוה .  ַאֲחָראּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ה ְּרׁשו ּבָ ִדיר, ּ ַע ּתָ ְּוַעל ָדא ֹאֶהל מֹוֵעד ָקֵרי ֵליה. ְוָלא ְלַאֲחָרא, ְּלַקְייָמא ִלְיהֹוׁשֻ ְּדָהא , ּ
יה ְזַמן ָקִציב ְרָיא ּבֵ   .ְלָכל ָעְלָמא, ּׁשַ

ָּרָזא ְדִמָלה, ְּוַעל ָדא אְוִאית ְיִמיָנא ְל, ִּאית ְיִמיָנא ְלֵעיָלא, ּ ָמאָלא . ַתּתָ ִאית ׂשְ
א, ְּלֵעיָלא ָמאָלא ְלַתּתָ ה ִעָלָאה, ִּאית ְיִמיָנא ְלֵעיָלא. ְוִאית ׂשְ ְקדוּשָׁ ּּבִ ְוִאית ְיִמיָנא . ּ
א ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּבְ ה ִעָלָאה. ּ ְקדוּשָׁ ָמאָלא ְלֵעיָלא ּבִ ִּאית ׂשְ ְלַאְתֲעָרא , ּּ

ָרא, ְּרִחימוָתא א ְלֵעיָלא,  ִסיֲהָראְלִאְתַקּשְׁ ֲאָתר ַקִדיׁשָ ּּבַ   .ְלִאְתָנֲהָרא, ּ
א ָמאָלא ְלַתּתָ ְּדַאְפִריׁש ְרִחימוָתא ִדְלֵעיָלא, ְוִאית ׂשְ ּ ּ ְּוַאְפִריׁש ָלה ִמְלַאְנָהָרא , ּ ּ

א ְמׁשָ ׁשִ ֲהֵדיה, ּבְ ּוְלִאְתָקְרָבא ּבַ א, ּ יׁשָ ְּוָדא הוא ִסְטָרא ְדִחְוָיא ּבִ ָמאָלא ָד. ּ ְּדַכד ׂשְ א ּ
ָעָרא א ִאּתְ יך ָלה ְלִסיֲהָרא, ִּדְלַתּתָ ֵדין ָמׁשִ ּּכְ ְּוַאְפִריׁש ָלה ִמְלֵעיָלא, ְ ּ ַכת , ּ ְוִאְתַחּשְׁ

ִחְוָיא, ְנהֹוָרָהא ַקת ּבְ א, ְּוִאְתַדּבְ ִאיָבת מֹוָתא ְלַתּתָ ִחְוָיא, ּוְכֵדין ׁשָ ַקת ּבְ ְּלֹכָלא ְדִאְתָדּבָ ּ ,
ְּוִאְתָרֲחַקת ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא,ּ ַאב . ּ ְוַעל ָדא ּגָ ד ִאְסּתְ ְּוָדא הוא ּכַ

א ַנת ִסיֲהָרא, ַעד ִזְמָנא ָקִציב, ַּמְקְדׁשָ ּקָ ְּוָדא הוא ֹאֶהל , ְוָתַבת ְלַאְנֲהָרא, ְּדִאְתּתָ
  .מֹוֵעד

ַע ָלא ִמית ֵעיָטא ְדָנָחׁש ָדא, ְּוַעל ָדא ְיהֹוׁשֻ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּדָקִריב וָפִג, ּ ָנא ּ ּכְ ים ַמׁשְ
ְדַקְדֵמיָתא יב. ּכִ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ן נון ַנַער)שמות לג(, ּ ַע ּבִ ב . ּ ְיהֹוׁשֻ ְּדַאף ַעל ּגַ

א ְּדִאיהו ַנַער ְלַתּתָ ָלא ְנהֹוָרא, ּ ָמה ְדִאְתְפִגים ָדא, ְלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ְלַקּבְ ּּכְ ּּ ,
ָּהִכי ָנֵמי ִאְתְפִגים ָדא ַאף ַעל  א ֲהָוה ֵליהּ ב ְדִזיָנא ַקִדיׁשָ ּּגַ ּ יָון ְדִאְתְפִגים ִסיֲהָרא, ּ ּּכֵ ּ ,

יה ְלחֹודֹוי ִמּנֵ ִזיב ּבִ ּתְ ָּהִכי הוא ַוַדאי ָלא ִאׁשְ ּ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַמר, ֵּמַההוא ּגַ   .ְוָהא ִאּתְ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ַּזּכָ ּ ְּדַיְדִעין ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִק, ּ ּוִמְתַדּבְ אֹוַרְייָתאּ ה ּבְ , ּין ּבָ

יב ּוְמַקְייִמין ְקָרא ִדְכּתִ ּוְבִגיָנה ִיְזּכון ְלַחֵיי . ' ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו)יהושע א(, ּּ ּ ּ ּ
יב, ָּעְלָמא ְדָאֵתי י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך ְוגֹו)דברים ל(, ִּדְכּתִ ָ ּכִ ְ ָ ּ ּ'.  

  פרשת ויקהל
ָרֵאל ְוגֹוּ ַוַיְקֵהל)שמות לה( ִני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ י ִחָייא ָפַתח. ' ֹמׁשֶ ִּרּבִ שמואל א (, ּ

ִני ְלכו סורו ְרדו ְוגֹו)טו אול ֶאל ַהּקֵ ּ ַויֹאֶמר ׁשָ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. 'ּ ֲעָמֵלק, ּתָ ִתיב ּבַ שמואל (, ָמה ּכְ

ָרֵאל ְוגֹו)טו' א ה ֲעָמֵלק ְלִיׂשְ ר ָעׂשָ י ֵאת ֲאׁשֶ ֻכְלהו ְּוקו. 'ּ ָפַקְדּתִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדׁשָ ּּ ְ

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ָאר ַעְמִמין ְלַגּבַ ְּקָרִבין ְדָעְבדו ׁשְ ּ ּ יה, ּ י ַקּמֵ ַהאי , ַּמאי ַטְעָמא ָלא ַאְקׁשֵ ּכְ
ְייהו ְּקָרָבא ְדָעַבד ֲעָמֵלק ְלַגּבַ ֶּאָלא ַוַדאי. ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ְּלֵעיָלא , ְּקָרָבא ְדֲעָמֵלק ֲהָוה ּבְ

א ְלֵעיָלא, אְוַתּתָ יׁשָ ף ִחְוָיא ּבִ ּקַ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּתָ ְּדָהא ּבְ ּ א, ּ ף ְלַתּתָ ּקַ   .וִאְתּתָ

  א''ה ע''דף קצ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

ת ָאְרִחין ִמין ַעל ָפָרׁשַ א ּכַ יׁשָ א ֲהָוה , ּאוף ָהָכא ָנֵמי ֲעָמֵלק, ָּמה ִחְוָיא ּבִ יׁשָ ִחְוָיא ּבִ
ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ְּלַגּבַ ת ָאְרִחין) א''ה ע'' קצדף(ְּדַכִמין לֹון , ּ יב, ַּעל ָפָרׁשַ ' שמואל א(, ִּדְכּתִ

ְצָרִים)טו ֲעלֹותֹו ִמּמִ ֶדֶרך ּבַ ם לֹו ּבַ ר ׂשָ ְ ֲאׁשֶ ִמין ֲהָוה ְלֵעיָלא. ּ א, ּּכַ . ְּלָסֳאָבא ַמְקְדׁשָ
א ָרֵאל, ְוָכִמין ֲהָוה ְלַתּתָ יב , ְמָנָלן. ְלָסֲאָבא ְלִיׂשְ ר ָקְרך)דברים כה(ִּדְכּתִ ֶדֶרךָ ֲאׁשֶ ְ ּבַ ּ .

ְרך ר ּקָ ִתיב ָהָכא ֲאׁשֶ ר ָלא ָטהֹור )דברים כג(ּוְכִתיב ָהָתם , ָּכְ י ִיְהֶיה ְבך ִאיׁש ֲאׁשֶ ָ ּכִ

  .ִמְקֵרה ָלְיָלה
ִתיב ִבְלָעם ּכְ ְלָעם)במדבר כג(, ּוַעל ָדא ּבְ ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ָנא . ּ ַוִיּקָ ר ִליׁשָ ַּוִיּקָ

יָמא. ִּדְמָסֲאָבא ָנַקט ִתיב ֱאלִהים, ְוִאי ּתֵ ִריך הוא ַאְזִמין ֵליה . ָהא ּכְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ַּההוא ֲאָתר ִדְמָסֲאָבא יה, ּ ֲאָבא ּבֵ ֲאָבא , ְּלִאְסּתַ ק ְלִאְסּתַ א ְדִאיהו ִאְתַדּבָ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

יה ְלָעם. ּּבֵ ִנין ְלַסְלָקא ְל. ָמה ֲעַבד ּבִ ִאיּנון ָקְרּבָ יב ּבְ ִּאיהו ָחׁשִ ּ ִּמַיד ַזִמין ֵליה , ֵּעיָלאּ ּ
ִריך הוא ַההוא ֲאָתר א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ך. ְּ ְֲאַמר ֵליה ָהא ִמְסֲאבו ְלַגּבָ ּ ָמה ְדִאְתָחֵזי ָלך, ּ ְּכְ ְוַעל , ּ

ְלָעם ר ֱאלִהים ֶאל ּבִ ָּדא ַוִיּקָ ּ.  
ֶדֶרך ְוגֹו ר ָקְרך ּבַ ַגְווָנא ָדא ֲאׁשֶ ְּכְ ָּ ך ַההוא ִחְוָיא. 'ּ ַּאְזִמין ְלַגּבָ א ְלֵעיָלאְ יׁשָ , ּ ּבִ

ָכל ִסְטִרין ה ְלֵעיָלא. ְָלָסֲאָבא ְלך ּבְ ף ֹמׁשֶ ּקַ ְּוִאְלָמֵלא ְדִאְתּתָ א, ּ ַע ְלַתּתָ ָלא , ִויהֹוׁשֻ
ָרֵאל ֵליה ָּיִכילו ִיׂשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ִריך הוא ַההוא ְדָבבו, ּ א ּבְ ָּנִטיר קוְדׁשָ ּ ּ ּ . ְּלָדֵרי ָדִרין, ְּ

ִגין ְד. ַמאי ַטְעָמא יב ְלַאְעְקָרא ָאת ַקָייָמא ֵמַאְתֵריהּּבְ ָּחׁשִ י. ּ ך ָפַקְדּתִ ּוְבִגין ּכַ ְ ּ ,
ְפִקיָדה ן , ּּבִ ּמָ א)ב''ט ע''ויצא קנ(ְּדָהא ּתַ ּ ִאְתְרִמיז ָרָזא ְדָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִני, ָמה ּכְ אול ֶאל ַהּקֵ ַּויֹאֶמר ׁשָ י ַמאן ָיִהיב ְוִכ. ָּדא ִיְתרֹו. ַמאן ֵקִני. ּ
ֵני ִיְתרֹו ָהָכא ֲעָמֵלק, ּבְ ְּלֶמהֵוי ִדיוֵריהֹון ּבַ ְרָיין, ּּ יִריחֹו ֲהוֹו ׁשַ ִתיב. ְוָהא ּבִ , ֶּאָלא ָהא ּכְ

ר ְיהוָדה )שופטים א( ֵני ְיהוָדה ִמְדּבָ ָמִרים ֶאת ּבְ ה ָעלו ֵמִעיר ַהּתְ ּ וְבֵני ֵקִני ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּ ּ ּ
ן. 'ְוגֹו ּמָ ְתחוָמא ַדֲעָמֵלק, ְּוַכד ָעלו ִמּתַ רו ּבִ ּׁשָ ּ א, ּ אול ַמְלּכָ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדָאָתא ׁשָ ּ ּ ,

יב ַוָיַסר ֵקִני ִמּתֹוך ֲעָמֵלק ְִדְכּתִ ּ ּ.  
ָכחו ּתְ ִזְמָנא ְדַחָייַבָיא ִאׁשְ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּּ ֵאי )א אתענשו''נ(, ּ ּ ִאיּנון ֲחִסיֵדי ְוַזּכָ

יַנְייהו ְכִחין ּבֵ ּתַ ְּדִמׁשְ חֹוֵביהֹוןִמ, ּ ְפָסן ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּתָ ַגְווָנא ָדא. ּ ִּאְלָמֵלא ַההוא , ּּכְ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ רו ּבְ ִּעְרּבוְבָיא ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ָרֵאל, ּ   .ַּעל עֹוָבָדא ְדֶעְגָלא, ָּלא ִאְתֲעָנׁשו ִיׂשְ

ִתיב  א ֲחֵזי ָמה ּכְ ַקְדִמיָתא)א''ד ע''רכ, ז''קצ(ְוּתָ ר  ֵמ)שמות כה(,  ּבְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ
ִּיְדֶבּנו ִלּבֹו ד עֹוָבָדא , ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא, ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ִגין ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ל ִסְטִרין ָנא ִמּכָ ּכְ מֹוָחא וְקִליָפה, ְּדַמׁשְ ַווְייהו. ּּבְ ּגַ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ּבְ ּ ּ ּ ַמר , ּ ִאּתְ
ל ִאי ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹוֵמֵאת ּכָ ּׁש ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּ יַנְייהו ְדִיׂשְ ְּלַאְכְלָלא לֹון ּבֵ ְּדִאיּנון מֹוָחא, ּ ּ .

ְּוֻכְלהו ִאְתְפָקדו ּּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

ְּוָאתו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְוָעָבדו ַית ֶעְגָלא, ְּלָבַתר ָסָטא ִזיָנא ְלִזיֵניה ּ ְּוָסטו ֲאַבְתַרְייהו , ּ ּ
ִּאיּנון ְדִמיתו ּ ָרֵאל מֹוָתא ְוָקטֹוָלאְּוָגְרמו , ּ ִריך הוא. לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ אן , ְּ ִמּכָ

ָנא ָלא ְיֵהא ּכְ ּוְלָהְלָאה עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְלחֹוַדְייהו)א''ז ע''קצ(ֶּאָלא , ּ ָרֵאל ּבִ ְטָרא ְדִיׂשְ ּ ִמּסִ ּ .
ָרֵאל ְוגֹו ִני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ִּמַיד ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ רוָמה ּוְכ. 'ּ ֶכם ּתְ ְתֵריה ְקחו ֵמִאּתְ ִּתיב ּבַ ּ ּ

ֶכם ַוַדאי. 'ַלְיָי יב, ֵּמִאּתְ ַקְדִמיָתא ִדְכּתִ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו, ְּוָלא ּכְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ַּוַיְקֵהל . ּ
ה ְוגֹו ִניׁש לֹון', ֹמׁשֶ יַנְייהו. ֵמָאן ֲאָתר ּכָ ִגין ַדֲהוֹו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְִאְצְטִריך , ּ

א לֹון ה ְלַאְכָנׁשָ יַנְייהו, ֹמׁשֶ ּוְלַיֲחָדא לֹון ִמּבֵ ה)שמות לה(. ּ א ָפַתח. ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ י ַאּבָ , ִּרּבִ
ים ְוַהַטף)דברים לא( ׁשִ ים ְוַהּנָ ָרֵאל. ּ ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ ָלָלא ְדֻכְלהו ִיׂשְ ָּמה ְלַהָלן ּכְ ּּ ּ ּ ,

ָלָלא ְד ּאוף ָהָכא ּכְ ָרֵאלּ ֻּכְלהו ִיׂשְ ּוַמאן ִאיּנון, ּ ין ִרּבֹוא. ּ ּתִ   .ׁשִ
ָרֵאל ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְקָרא ּבְ ה ִמן טוָרא ְדִסיַני, ִּרּבִ ד ָנִחית ֹמׁשֶ ּּכַ יב, ּ שמות (, ִּדְכּתִ

ֲח)לב ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ֵרֹעה ַויֹאֶמר ֶאל ֹמׁשֶ ַע ֶאת קֹול ָהָעם ּבְ ַמע ְיהֹוׁשֻ ּ ַוִיׁשְ . ֶנהּ
ַע ַמע ְיהֹוׁשֻ ַמע, ַּוִיׁשְ ַע ׁשָ ַמע, ְוִכי ְיהֹוׁשֻ ה ָלא ׁשָ ֶּאָלא ַוַדאי. ּוֹמׁשֶ ַע , ּ א ְיהֹוׁשֻ ּתָ ַעד ַהׁשְ
ה ֲהָוה ָיַדע, ָלא ֲהָוה ָיַדע ֵרֹעה. ּוֹמׁשֶ ֵה. ִּאי ָהִכי ַמהו ּבְ ֵרֹעה ּבְ ִתיב' ֶּאָלא ּבְ ְּדַההוא , ּכְ ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ַע ְדֲהָוה ַאְנפֹוי ְדִסיֲהָרא.ַּקָלא ּבְ ּ ִויהֹוׁשֻ ַההוא ָקָלא, ּּ ל ּבְ ּכַ , ִּאְסּתָ
ְּדֲהָוה ְדִסְטָרא ְדָרָעה ּ ֲחְנה, ּ ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ִּמַיד ַויֹאֶמר ֶאל ֹמׁשֶ ּ.  

  ב''ה ע''דף קצ
ַקְדִמיָתא ֵרין לוֵחי ַאְבָנא ַדֲהוֹו ּבְ רו ּתְ ֲעָתא ִאְתּבָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְּדִאיּנון ,  אֹוִקיְמָנאְוָהא. ּ ּ

רו) ב''ה ע''דף קצ(ִּאְתָייָקרו ַעל ְידֹוי  ְּוָנְפלו ְוִאְתּבָ ִגין ְדָפְרחו ַאְתָוון ִמּגֹו . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ
  )ו''ויקרא ע, א''א ע''פ(. ּלוֵחי ֲאָבִנין
א ֲחֵזי ד, ּתָ א' ּבְ ּתָ קוִפין ְדׁשַ ּּתְ ַער, ּ ד, ָקָלא ִאּתְ ַההוא ָקָלא , ְלָמאִּסְטִרין ְדָע' ּבְ ּּבְ ּ

יה ַער ּבֵ ָערוָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאּתְ ִּאּתְ ּ ין . ּ ָערוָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ָעאל ּבֵ ְּוַההוא ִאּתְ ּ ּ
א, ַּקָלא ְלָקָלא ָקָלא ִדְלַתּתָ ך ְנהֹוָרא ּבְ ְּוִאְתֲחׁשָ ִגין ְדָלא ָמָטא ְנהֹוָרא ְדָקָלא . ְ ּּבְ ּ

ִּדְלֵעיָלא אְּלָקָלא ִדְלַת, ּ ָערוָתא, ּתָ ֵדין ַאְקִדים ַההוא ִאּתְ ּּכְ ּ ין ָדא ְלָדא ָנָחׁש , ּ ְּוָעאל ּבֵ
ָתא י ְלִאּתְ ְוָדא . קֹול ָרָעה, ּהוא קֹול ִמְלָחָמה, ְּוַההוא ָקָלא. ְוָנִטיל ְנהֹוָרא, ִּדְמַפּתֵ

ֵרֹעה   .ִּאיהו ּבְ
ה ַע ְוָלא ֹמׁשֶ ַמע ְיהֹוׁשֻ ִגין ְדָנַטל ַהה, ְּוַעל ָדא ׁשָ ּוא ָרָעה ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ְדֲהָוה ּּבְ ּ ּ

ַע ה ְיהֹוׁשֻ א. ָּאִחיד ּבָ ְמׁשָ ׁשִ ה ְדֲהָוה ָאִחיד ּבְ ּוֹמׁשֶ ַמע, ּ ך . ָלא ׁשָ ְלהו ִאְתֲחׁשָ ָרֵאל ּכֻ ְְוִיׂשְ ּ ּ
הו, ְּנהֹוָרא ִדיְלהֹון ָקת ּבְ ִגין ַההוא ָרָעה ְדִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ִריך הו. ּ א ּבְ יָון ְדָמַחל קוְדׁשָ ּּכֵ ּ א ְּ

ָרֵאל ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאֶלה ַהְדָבִרים , חֹוֵביהֹון ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ֵדין ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ
ְייהו', ְוגֹו ר ִמּנַ ְּדָהא ַההוא ֵעֶרב ַרב ִאְתַעּבָ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ אֹוַרְי, ִרּבִ ַעד ָלא , יָתאְוָקא ִמְתַעְסֵקי ּבְ
ְבָרא. ִּאְתְפִליג ֵליְלָיא ְרָכָתא, ַּאְדָהִכי ָקָרא ּגַ ִריכו ּבִ השתא הוא , אמר ליה רבי אלעזר(, ּּבְ

אמאי , אמר ליה רבי יוסי, זמנא דקודשא בריך הוא עאלבגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיא
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר)משתעשע קודשא בהך הוא ָכה ִרּבִ א ֲחֵז,  ּבָ ִריך , יּתָ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְַעד ַהׁשְ ּ

ּהוא ִאְזַדְעָזע ִעין ְרִקיִעין, ּ ָלת ְמָאה ְוִתׁשְ הו, ּתְ ּוָבַטׁש ּבְ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ּוָבָכה ַעל ָחְרּבַ ּ ,
ֵרין  א)ב''ט ע''י(ְואֹוִריד ּתְ א ַרּבָ ְכָיה, ּ ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ר ִלְבנֹוִהי ִמּגֹו ּבִ   .ְוַאְדּכַ

ִגין  ְּדִלְתַלת ִסְטִרין ִאְתְפַלג ֵליְלָיאּבְ יה, ּ יִמין ּבֵ י ַדֲהוֹו ְרׁשִ ְעּתֵ ְתֵריַסר ׁשַ ּּבִ ְוִאי , ּ
ֵליְלָיא י ּבְ ְעּתֵ י ְדִמּתֹוְסָפאן, ִאּתֹוְסָפן ׁשַ ְעּתֵ ִּאיּנון ׁשַ ִּדיָמָמא ִאיּנון, ּ יבו , ּ ְּוָלא ִאְתַחׁשִ

ֵריַסר ְדִאיּנון ִדיֵלה, ִמֵליְלָיא ר ּתְ ּּבַ ּ ּ ֵריַסר.ּ ִּאְתְפָלגו ִלְתַלת ִסְטִרין, ּ ְוִאיּנון ּתְ זהר רות (, ּ

ין)א''ו ע''כ ְרָיין ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ וְתַלת ַמׁשִ ּ ִּאְתְפָלגו , ּ ַלת )א אתמנון''ס(ּ ִאיּנון ּתְ ּ ּבְ
  .ִסְטִרין

ְרָייא ַקְדָמָאה ד, ַמּשִׁ א ּבְ י ָקַמְייָתא' ִאְתַמּנָ ְעּתֵ ירוָתא ְד, ׁשַ ְּדׁשֵ ּ ָחא , ֵליְלָיאּ ּבְ ְלׁשַ
ָּהָאֶרץ וְמֹלָאה ְוגֹו'  ַלְיָי)תהילים כד(. ּוָמה ָקַאְמֵרי, ְלָמאֵריהֹון י הוא ַעל ַיִמים ְיָסָדה ', ּ ּּכִ ּ

ְּנִקי ַכַפִים וַבר ֵלָבב ְוגֹו', ְוגֹו' ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי', ְוגֹו ִגין ְדַכד . ַּמאי ַטְעָמא ָדא. 'ּ ּּבְ
ְדפֹוי ַעל ָעְלָמאֵּליְלָיא ָפִריׂש ֵדין, ּ ּגַ ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּכְ ל ּבְ ְוַנְפֵקי , ּּכָ

ָמַתְייהו ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ִּנׁשְ ּ . 'ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי, ְּוִאיּנון ַמְלָאִכין ַקְייִמין ְוָקא ַאְמֵרי, ּ
ִית', ַהר ְיָי ָרֵאלָּדא ֲע, ְמקֹום ָקְדׁשֹו. ָּדא ַהר ַהּבַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ָזַרת ִיׂשְ ּּכְ ָהִכי ָנֵמי , ּ
א   .ְלַתּתָ

ִגין ִדְבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּּבְ ה ְמָמָנן, ּ ּמָ ן, ּכַ ּמָ ה ַסְרִכין ַקְייִמין ּתַ ָמִתין . ּוְכּמָ ְוַכד ִנׁשְ
ָעאן ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ָנְפִקין ּּבָ ְּוִאי ָלא ַזְכָיין ִאיּנון ַדְחָיין ל, ּ אִטין , ֹון ְלַברּ ְוַאְזִלין ְוׁשָ

ָעְלָמא ָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין, ּבְ ִדיָבן, ְוַנְטִלין לֹון ּכַ ּוְלִזְמִנין ִמִלין , ְּואֹוְדִעין לֹון ִמִלין ּכְ ּ
ה ְדָאֵתי ִלְזַמן , ִּדְקׁשֹוט ָמה ְדאוְקמוָה,  ָקִריב)ב''ב ע''רנ(ִּמּמַ ּּכְ ּ ּ.  

ָמִתין ְדַצִדי ְּוִאיּנון ִנׁשְ ּ אָטן ְלֵעיָלא, ַּקָייאּ ּוַפְתִחין לֹון ִפְתִחין, ָּאְזִלין ְוׁשָ ְּוַסְלִקין לֹון , ּ
ְּלגֹו ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַהר ְיָי א', ּ ִית ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדָרָזא ְדַהר ַהּבַ ּּכְ ן ָעאִלין ְלגֹו . ּ ּמָ ּוִמּתַ

ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ְמקֹום ָקְדׁשֹו ן ִאְתַחְז. ּ ָמִתין ְלָקֵמי ָמאֵריהֹוןְּדַתּמָ ל ִנׁשְ ַגְווָנא . ָיין ּכָ ּכְ
ָּדא ַההוא ֲאָתר ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ְּדִאְתָחזון ִיׂשְ ּ ּ ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ֲעָזַרת , ְּ

ָרֵאל ן. ִיׂשְ ּמָ ָמִתין ַקְייִמין ּתַ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ֵדין ֶחְדָוה ְדָמאִריהֹון, ּּבְ ְקָנ, ּּכְ הו ְלִאְתּתָ ּא ּבְ
ים)ב''ח ע''רנ(ְּדִאְקֵרי ֹקֶדׁש , ֲאָתר ָדׁשִ ל עֹוָבֵדיהֹון ְוַזְכָוון ִדְלהֹון.  ַהּקָ יִמין ּכָ ן ְרׁשִ   .ְּוַתּמָ

ְנָייָנא ְרָייא ּתִ י ַאֲחָרִנין, ַמּשִׁ ְעּתֵ ע ׁשַ ַאְרּבַ א ּבְ יָרָתא, ִאְתַמּנָ ֵרי , ְוָלא ַאְמֵרי ׁשִ ר ּתְ ּבַ
י ְעּתֵ ַּעד ְדִאְתְפַל, ׁשַ א ְדֵעֶדן, ג ֵליְלָיאּ ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָעאל קוְדׁשָ ּ ְּ.  

  א''ו ע''דף קצ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]139דף [ -ּ

ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲאֵבֵלי ִציֹון ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ְּוִאיּנון ְדָבכו ַעל ָחְרּבַ ּ ּ ע . ּ ירוָתא ְדַאְרּבַ ּוְבׁשֵ ּ ּ
י ֶאְמָצֲעָין ְעּתֵ ִכינו  ַעל ַנ)תהלים קלז(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּׁשַ ם ּבָ ְבנו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ֲּהרֹות ּבָ ּ

ֶבל', ְוגֹו ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדָבכו ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ּ ּ ָרֵאל, ּ הֹון ְדִיׂשְ ַמע ) א''ו ע''דף קצ(, ִּעּמְ ׁשְ ִמּמַ
ִכינו ם ּבָ יב ּגַ ִּדְכּתִ ן. ּ ּמָ ּוְמָנָלן ְדָבכו ּתַ ּ יב. ּ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו )ישעיה לג(, ִּדְכּתִ . ּחוָצהּ

ַּמהו חוָצה ֶבל. ּ ֶבל, ָּדא ּבָ ִכיָנה ַעד ּבָ ִגין ְדֻכְלהו אֹוְזפוָה ִלׁשְ ּּבְ ּ הֹון . ּּ כו ִעּמְ ן ּבָ ְּוַתּמָ
ָרֵאל ַהאי. ְּדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ַפְתֵחי ּבְ ּוְמַסְייֵמי ְזכֹור ְיָי, ּ   .'ִלְבִני ֱאדֹום ְוגֹו' ּ

ַד ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ְדַאָמָרן, ְרּגֹויְּ ְרִקיִעין ּכִ ְּוִאְזַדֲעָזעו , ּוָבַטׁש ּבִ ּ
ֵריַסר ַאְלֵפי ָעְלִמין יב, ְּוָגֵעי וָבֵכי, ּתְ עֹון ָקְדׁשֹו '  ְיָי)ירמיה כה(, ִּדְכּתִ ָאג וִמּמְ רֹום ִיׁשְ ִּמּמָ

ַאג ַעל ָנִוהו אֹוג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ ָרֵאל, ִּיּתֵ ר לֹון ְלִיׂשְ א ְוָאִח, ְוַאְדּכַ ֵרין ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ּית ּתְ
א ְלהֹוִביָתא ַחד ְדִבְסַטר ָצפֹון. ַרּבָ ַער ׁשַ ּוְכֵדין ִאּתְ ּוָבַטׁש רוָחא ַחד ְדִבְסַטר ָצפֹון , ּ ּ ּ

ְלהֹוִביָתא ַההוא ׁשַ ָעְלָמא, ּּבְ ֲאָטא ּבְ ֲעָתא ִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ְוַאְזָלא ְוׁשָ , ְּוַהִהיא ׁשַ
ְלהֹוִביָתא ַאְזָל ַגְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלאְוׁשַ ּא וָבַטׁש ּבְ ִריך הוא ָעאל , ְוָקאֵרי, ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ   .ּּבְ
ָעא  ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִריך הוא ֵלית ֵליה ַנְייָחא ַעד ְדָעאל ְלִגְנּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא ִנׁשְ ּּבְ ּ י ְוגֹו)ר זאסת(ְוִסיָמן . ּ ְרנו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ֶלך ִמי . 'ּ ּכִ ְַויֹאֶמר ַהּמֶ ּ
יָתן ְוגֹו', ּהוא ֶזה ְוגֹו ת ַהּבִ ּנַ ה ַהַיִין ֶאל ּגִ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו ִמּמִ ֶלך ָקם ּבַ ְּוַהּמֶ ְ'.  

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ל ִאיּנון ִא, ְּ ֵדין ּכָ אּּכְ ְנּתָ , ּיָלִנין ְדּגִ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ יֶכם ְוגֹו)תהלים כד(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ . 'ּ ׂשְ

בֹוד ְוגֹו יֶכם ְוגֹו. 'ְִמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא . 'ּׂשְ ֲעָתא ְדִנׁשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ
ַאְרָעא ָאַהְדרו ְלגוַפְייהוִּדי  ּּבְ ּ ל ִאיּנון ַמְלָאִכין, ּ הו ּכָ ֵדין ַאְתִקיפו ּבְ ּּכְ ּ תהילים (ְוַאְמֵרי , ּ

ְרכו ֶאת ְיָי)קלד ה ּבָ ל ַעְבֵדי ְיָי' ּ ִהּנֵ ִליָתָאה ָקא ַאְמֵרי . 'ּּכָ ְרָייא ּתְ ְּואֹוִליְפָנא ְדָדא ַמּשִׁ
ְתַרְייָת, ָּדא י ּבַ ְעּתֵ ע ׁשַ ַאְרּבַ   .אּבְ

יָרָתא ַּעד ְדָסִליק ְנהֹוָרא ְדַצְפָרא, ְוָקֲאְמֵרי ׁשִ ל ִאיּנון , ּ ִחין ְלָמֵריהֹון ּכָ ּבְ ִּדְכֵדין ְמׁשַ ּ
ּּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ְּוָכל ִאיּנון ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ּ יָמָמא, ּ ְלָטֵניהֹון ּבִ ָחן , ִּדי ׁשֻ ּבְ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ

יָרָתא, ְלָמאִריהֹון ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוַאְמֵרי ׁשִ ּ ּבְ ּ
ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ   .ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]140דף [ -ּ

 ] בשנה170יום [סדר הלימוד ליום כב אדר 
א ָנִפיק ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ יָמָמא, ּּבְ א, ּבִ יָרָתא ְלַתּתָ ָרֵאל ַנְטֵלי ׁשִ א ְלֵעיָלא, ִיׂשְ ְמׁשָ , ְּוׁשִ

יב ֶמׁש)תהלים עב(, ִּדְכּתִ ָ ִייָראוך ִעם ׁשָ ַגְלְגלֹוי. ּ א ּבְ ְמׁשָ ֲעָתא ְדָנִטיל ׁשִ ׁשַ ָּפַתח ַקל , ּּבְ
יָרָתא, ְּנִעימוָתא יָרָתא ָקַאְמֵרי. ְוָאַמר ׁשִ מֹו ' ּ הֹודו ַלְיָי)תהלים קה(. ּוַמאי ׁשִ ִּקְראו ִבׁשְ

רו לֹו ְוגֹו)תהלים קה(. 'ְוגֹו ירו לֹו ַזּמְ ּ ׁשִ ָר. 'ּ ִריך הוא ְוִיׂשְ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ֵּאל ְמׁשַ ְּ

יָמָמא א, ּבִ ְמׁשָ ֶמׁש. ִעם ׁשִ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ִייָראוך ִעם ׁשָ ּ ב ְדָהא , ּ ְּוַאף ַעל ּגַ
י ֶאְלָעָזר, אֹוִקיְמָנא ְלַהאי ְקָרא א , ָאַמר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ִדְבֵני ָעְלָמא ֲאִטיִמין ִלּבָ
אּוְסִתיִמין ַעְייִנין ָלא ַי ְמׁשָ ל ְנִעימוָתא ְדַגְלָגָלא ְדׁשִ ְּכִלין ְלֵמיָקם ִמּקָ ּ ד ָנִטיל , ּ ּכַ

ִריך הוא)ונפיק( א ּבְ ח ָקֵמי קוְדׁשָ ּבַ ּ וְמׁשַ ּ ְּ.  
אֹוַרְייָתא קו ּבְ ַּאְדָהִכי ְדִאְתַעּסְ ּ ְמעֹון. ָנַהר ְיָמָמא, ּ י ׁשִ ָּקמו ְוָאתו ְלָקֵמיה ְדַרּבִ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ

ְמעֹוןָאַמר, ְּדָחָמא לֹון י ׁשִ ִרי,  ַרּבִ ְרַמְייכו ִאֵלין , ֶאְלָעָזר ּבְ ימו ּגַ ַּאְנּתְ ְוַחְבַרָייא ַאְסּתִ ּ ּ ּ
ַלת יֹוִמין ָמָתא, ּתְ ַכח ּבְ ּתְ ֶות ִאׁשְ ִגין ְדַמְלָאך ַהּמָ ְפקון ְלַבר ּבְ ְְדָלא ּתִ ּ ּ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו , ּ ּ

ָלא ְּוֵכיָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַח, ְלַחּבְ ּ ָלאּ ָלא, ּבְ ְּלָכל ַמאן ְדִאְתָחֵזי ַקֵמיה, ָיִכיל ְלַחּבְ ּ.  
יה ְּותו ְדַבר ָנׁש ְדִאְתָחֵזי ַקּמֵ ּ ּ ר חֹובֹוי, ָּסִליק ְוַאְסֵטי ָעֵליה, ּ י , ְוַאְדּכַ ּמֵ ּוָבֵעי ִדיָנא ִמּקַ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ן, ְּ ּמָ ר ָנ, ְוָלא ִאְתָעֵדי ִמּתַ ָדן ַההוא ּבַ ַּעד ְדִאּתְ ּ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה , ׁשּ
ְּרׁשו ְוָקִטיל ֵליה ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א ְדָעְלָמא, ָהֱאלִהים, ָאַמר ַרּבִ ּרוּבָ ר , ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ָּלא ִמיתו, ּ ּבַ
ְרַמְייהו ָרא ּגַ ּמְ ְּדָלא ַיְדֵעי ְלִאְסּתַ יֵתיה ְלֵבי , ּ ֲעָתא ְדִמיָתא ַאְפֵקי ֵליה ִמּבֵ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ

י, ְבֵריִק יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ֶות ִאׁשְ י, ְַמְלָאך ַהּמָ יֵני ְנׁשֵ ּ הוא )א''ז ע''רכ(ְּדָהִכי . ֲאַמאי ּבֵ
י ְלַחָוה, אֹוְרחֹוי ִּמיֹוָמא ְדַפּתֵ ּ ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ּוְבִגיָנה ּגָ  ָקִטיל )כד(ְּוַעל ָדא . ּ
ר ָנׁש ָכחו ִעם ִמיָתא, ּבַ ּתְ ְּוגוְבֵרי ִאׁשְ ָאְרָחא,ּ י ּבְ יֵני ְנׁשֵ   . ָעאל ּבֵ

ְּוִאית ֵליה ְרׁשו א, ּ ֵני ָנׁשָ יה, ְלִמְקַטל ּבְ ָאְרָחא ְדִאְתֲחִזיאו ַקּמֵ ַאְנַפְייהו ּבְ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ ,
יֵתיה ְלֵבי ִקְבֵרי ֲעָתא ְדָמְפֵקי ֵליה ִמּבֵ ִּמׁשַ ּ ִרים, ּ ַּעד ְדָאַהְדרו ְלֵביַתְייהו וְבִגיֵניהֹון ּגָ ּ ּ ּּ 

ָעְלָמא ה ּגוְבִרין ּבְ ִתיב. ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּמֹוָתא ְלַכּמָ  ְוֵיׁש )משלי יג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ָפט לא ִמׁשְ ִּנְסֶפה ּבְ ִגין ְדָסִליק ְוַאְסִטין. ּ ִריך , ּּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ר חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ַקּמֵ ְְוַאְדּכַ ּ ּ

ָלק ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניהְּוִאְתַדן ַעל ִאיּנון חֹוִבין ְו, ּהוא ִּאְסּתַ ּ.  

  ב''ו ע''דף קצ
יה ָקְנּתֵ ֲעָתא ְדַנְטֵלי ֵמיָתא ְלֵבי ִקְבֵרי. ַמאי ּתַ ׁשַ ר ָנׁש , ּּבְ ) ב''ו ע''דף קצ(ֶּיְהַדר ּבַ

ְתפֹוי ַתר ּכַ י ּבָ ּבֹוק ְלָנׁשֵ ַּאְנפֹוי ְוִיׁשְ ְּוִאי ִאיּנון ְמַקְדֵמי. ּּ ִגין, ְְיַהך ַלֲאחֹוָרא, ּ ּ ְדָלא ִיְתָחֵזי ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]141דף [ -ּ

ַאְנִפין הֹון ַאְנִפין ּבְ ִּעּמְ י ִקְבֵרי. ּ ּוְלָבַתר ִדְמֲהְדֵרי ִמּבֵ י , ּ ַההוא ָאְרָחא ְדָנׁשֵ ָּלא ֶיְהַדר ּבְ ּ ּ
ַלל, ַקְייָמן הו ּכְ ל ּבְ ּכַ ָאְרָחא ַאֲחָרא, ְּוָלא ִיְסּתָ א ָלא . ֶּאָלא ִיְסֵטי ּבְ ּוְבִגין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ
א ְדָעְלָמאְוָלא ִמ, ַיְדֵעי ִלן ָדא רוּבָ ּכְ ְּסּתַ ּ ִדיָנא, ּ ִּאְתָדנו ּבְ ָלקו ַעד ָלא ָמָטא , ּ ְּוִאְסּתַ ּ

  .ִּזְמַנְייהו
י ֶאְלָעָזר ָּטב ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָלא יֹוִזיף ְלִמיָתא, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ . ֲּאַמר ֵליה ָלא. ּ

ְווָנא ַהאי ּגַ ַמר ּכְ ר ָנׁש ְדִאְסּתָ ְּדָהא ּבַ א ְדיֹוִמיןִאְתָח, ּ ן ְלָעְלָמא , ֵּזי ְלַאְרּכָ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
  .ְּדָאֵתי

א ֲחֵזי ָנא ַאְתִקינו ַקְדָמֵאי ׁשֹוָפר, ּתָ יָתא ְלֵבי , ָּלאו ְלַמּגָ ָכא ִמיָתא ִמן ּבֵ ְלַאְמׁשָ
יָמא ְדַעל ֵמיָתא ִויָקָרא ִדיֵליה ְלחוד ִאיהו. ִקְבֵרי ִּאי ּתֵ ּ ּ ּ ִגין ְלַאּגָ, ֶּאָלא. ָלא. ּּ ָנא ַעל ּבְ
ֶות, ַּחָייא לֹוט ָעַלְייהו ַמְלָאך ַהּמָ ְְדָלא ִיׁשְ ּ יה, ּ ְמרון ִמּנֵ ְּלַאְסָטָאה ְלֵעיָלא ְוִיְסּתַ ּ ּ.  

ר ַהּצֹוֵרר ֶאְתֶכם ְוגֹו)במדבר י(, ָּפַתח ְוָאַמר ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצָ ', ּ ְוִכי ָתֹבאו ִמְלָחָמה ּבְ
ר ְּוָדִייְקָנא ַעל ַהּצָ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ, ּ ִדיר. ְותּ א, ַהּצֹוֵרר ֶאְתֶכם ּתָ ואעיק (, ְוָקִטיל ִלְבֵני ָנׁשָ

יה. ּ וָבֵעי ְלָקְטָלא ַאֲחָרִנין)לון לחיי ָקְנּתֵ ָנה. ַוֲהֵרעֹוֶתם. ַּמאי ּתַ ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדהוא , ִאם ּבְ ּ
ּיֹוָמא ְדִדיָנא ְלֵעיָלא א, ּ ֶות ָנִחית ְלַתּתָ ּגָ, ְַהאי ַמְלָאך ַהּמָ ִגין ְלַאׁשְ עֹוָבִדין ִדְבֵני ּבְ ָּחא ּבְ

א ּוְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלַאְסָטָאה לֹון, ָנׁשָ ּ ֶות ָנִחית . ּ ָרֵאל ְדַיְדֵעי ְדָהא ַמְלָאך ַהּמָ ְְוִיׂשְ ּ ּ
א ְוָסִליק ְלֵעיָלא ִגין ְלֶמהֵוי ַקֵטיגֹוָרא ָעַלְייהו, ְּלַתּתָ ָבא ָעֵליה. ּּבְ ֹוָפר ְלַיּבְ ּשׁ ְּמַקְדֵמי ּבַ ּ ,

ָנא ָעַלְייהוְּדָלא ָיִכ ּיל לֹון וְלַאּגָ ּ.  
א ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדָעִביד ִדיָנא ְוָקִטיל ּבְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ א, ּ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ן . ְוִאׁשְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ֲעָתא ְדַאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי ׁשַ י ִקְבֵרי, ּּבְ י ַנְטֵלי ַרְגַלְייהו , ְּוָאַהְדרו ִמּבֵ ֲעָתא ְדָנׁשֵ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ַכח ָקַמְייהו, ִעם ִמיָתא ּתְ ִּאיהו ָנִחית ְוִאׁשְ יב, ּ ,  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות)משלי ה(, ִּדְכּתִ

ְּלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ָמֶות. יֹוְרדֹות ְלַמאן ְרַמת מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא. ּ ְּוַעל ָדא ַחָוה ּגַ ּ ,
ְזִביָנן   .ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ְמָנָאֶפת ְוגֹו ּכֵ)משלי ל(ּכְ ְן ֶדֶרך ִאּשָׁ ן ֶדֶרך . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. 'ּ ְֲאָבל ּכֵ ּ
ה ְמָנָאֶפת ֶות, ִאּשָׁ ְָדא הוא ַמְלָאך ַהּמָ ּ , ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה. ְוָהִכי ִאְקֵרי, ְּוָהִכי הוא, ּ

ְלהֹובֹוי ׁשַ א ַעד ָלא ָמָטא ִזְמ, אֹוִקיַדת ָעְלָמא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְוָאְמָרה ֹלא , ַּנְייהוְוַקְטַלת ּבְ
י ָאֶון ָעא ָעַלְייהו, ָפַעְלּתִ ְּדָהא ִדיָנא ּבָ ּ חֹוִבין, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ּוְבִדיָנא ְקׁשֹוט ִמיתו, ְּוִאׁשְ ּ.  

ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ֲעָתא ְדָעְבדו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ל ִאיּנון אוְכלֹוִסין, ּ ּוִמיתו ּכָ ּ ּ ֶות , ּ ְֲהָוה ַמְלָאך ַהּמָ

יֵנ ַכח ּבֵ ּתְ יִאׁשְ ָרֵאל, י ְנׁשֵ ְרָייָתא ְדִיׂשְ גֹו ַמׁשִ ּּבְ ה. ּ ל ֹמׁשֶ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ֶות , ּּכֵ ְְדָהא ַמְלָאך ַהּמָ ּ
י יִני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ יַנְייהו, ִאׁשְ ָרֵאל ּבֵ ְרָייָתא ְדִיׂשְ ּוַמׁשִ ּ ִניׁש ְלָכל ּגוְבִרין ְלחֹוַדְייהו, ּּ ִּמַיד ּכָ ּ ּ ,

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְקֵהל  ָרֵאלּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ִּאֵלין ּגוְבִרין. ֹמׁשֶ ְּדָכִניׁש לֹון , ּ
  .ְּוַאְפִריׁש לֹון ְלחֹוַדְייהו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ין ֶות ָלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש ִמּגֹו ָנׁשִ ּוַמְלַאך ַהּמָ ָ ָנא, ּ ּכְ יב ַוָיֶקם , ַּעד ְדִאּתֹוָקם ַמׁשְ ִּדְכּתִ ּ
ן ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ַּוֲאִפילו ּבְ. ֹמׁשֶ ָנאּ ּכְ ין ָהוֹו ַמְייִתין ְנָדָבה ְלַמׁשְ ֲעָתא ְדָנׁשִ ָלא ֲהָוה , ּׁשַ
יַנְייהו ה, ִּמְתֲעֵדי ִמּבֵ ִחּבוָרא ֲחָדא , ְּוָיַהב ְלגוְבִרין ֵעיָטא, ַּעד ְדָחָמא ֹמׁשֶ ְּדָלא ִיִיתון ּבְ ּ ּ

הֹון ַאְנִפין, ִעּמְ ְּוָלא ִיְתֲחזון ַאְנִפין ּבְ ּ ְתַפְי, ּ ֶּאָלא ְלָבַתר ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיֹבאו . ּיהוּ ּ
ים  ׁשִ ים ַעל ַהּנָ ּ ַוָיִביאו ָלא )אלא ויבואו על, א ויבואו האנשים על הנשים לא כתיב''נ(ָהֲאָנׁשִ ּ

ִתיב ָאְרָחא ֲחָדא ָלא ָהוֹו ַאְזִלין, ּכְ ֶּאָלא ַוָיֹבאו ּבְ ּ ְתַפְייהו, ּ ֶּאָלא ְלָבַתר ּכַ ּ ִגין ְדַמְלָאך . ּ ְּבְ ּ
ֶות ָנאַהּמָ ּכְ יַנְייהו ַעד ְדִאּתֹוָקם ַמׁשְ ּ ָלא ִאְתְפַרׁש ִמּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י, ּתָ יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ים, ָלא ִאׁשְ ַבע ָנׁשִ ָּפחות ִמּשֶׁ ר, ּ ְּוָלא ָפחות ֵמֶעׂשֶ ּוְבָאְרָחא . ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ַכח, ּּבְ ּתְ ַבע ִאׁשְ ׁשֶ ּוָבֵעי ִדיָנא, ּבְ ר. ּ ֶעׂשֶ ַכח .ַאְסֵטי ְלָקְטָלא, ּבְ ּתְ ּ וְבִגין ְדִאׁשְ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ָאְרָחא ּבְ יַנְייהו ּבְ ּּבֵ ים, ּ ׁשִ ים ַעל ַהּנָ ִתיב ַוָיֹבאו ָהֲאָנׁשִ ּּכְ ל ַההוא . ּ ָמרו ּכָ ְּוִאְסּתְ ּ
ְלהו ַחְבַרָייא ּיֹוָמא ּכֻ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ָדלו ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ.  

  א''ז ע''דף קצ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ יְתך ֶאל ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)ית זבראש(, ָּפַתח ַרּבִ ה ְוָכל ּבֵ ֶָאל ֹנַח ּבֹא ַאּתָ

ָבה א ֲחֵזי, ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא. ַהּתֵ ִריך הוא ְלַנְטָרא , ֲאָבל ּתָ א ּבְ ְּוִכי ָלא ָיִכיל קוְדׁשָ ְּ

ָעְלָמא, ֵּליה ְלֹנַח ֲאָתר ַחד ּבְ ָכל ָעְלָמא) א''ז ע''דף קצ(ִּדְיֵהא . ּבְ א ְיֵהא ְוָל, ַּמּבול ּבְ
ַההוא ֲאָתר ְדעֹון, ּּבְ ּגִ יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ ּ ַוְיִהי חֹוֶרב ֶאל ַהִגָזה ְלַבָדה)שופטים ו(, ּּכְ ּ אֹו . ּ

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּלַנְטָרא ֵליה ּבְ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ יֹום ָזַעם)יחזקאל כב(, ּ ָמה ּבְ ׁשְ ְּדָלא , ּ ָלא ּגֻ
ַּנְחּתו ָעָלה ִמי טֹוָפָנא ּ.  

ָלא ָנַחת ְלָעְלָמא, אֶּאָל יָון ִדְמַחּבְ ְרֵמיה, ּּכֵ ַּמאן ְדָלא ָסִגיר ּגַ ַכח ָקֵמיה , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ
ְלָייא ִאְתּגַ יה, ּבְ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחָייב ּבְ ְרֵמיה, ּ ְּדִאיהו ָקִטיל ּגַ ּ יב, ִמלֹוט. ְמָנא ָלן. ּ , ִּדְכּתִ

יט ַאֲחֶריך)בראשית יט( ּבִ ך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ָ ִהּמָ יט ַאֲחֶריך. ָ ּבִ ִגין . ַָמאי ַטֲעָמא ַאל ּתַ ּבְ
ְתפֹוי ַתר ּכַ ָלא ָאִזיל ּבָ ִּדְמַחּבְ יה, ּ ַאְנִפין, ְּוִאי ָאֲהָדר ֵריׁשֵ יה ַאְנִפין ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּ ָיִכיל , ּ

  .ְּלַנְזָקא ֵליה
ִתיב ֲעדֹו'  ַוִיְסגֹור ְיָי)בראשית ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָלאְּדָלא ִיְתָחֵזי. ּבַ י ְמַחּבְ ְוֹלא ,  ַקּמֵ

ֶות לֹוט ָעֵליה ַמְלָאך ַהּמָ ְִיׁשְ ְּוַעד ְדַהוו ְטִמיִרין. ּ ָמָתא, ּ ֵליָסר ּגוְבִרין ּבְ ִּמיתו ּתְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ִריך ַרֲחָמָנא, ׁשִ ֶות, ְּבְ ִדיוְקַנְייכו ַמְלָאך ַהּמָ ל ּבְ ּכַ ְְדָלא ִאְסּתָ ּ ּ ּ ַוַיְקֵהל )שמות לה(. ּּ
ה ִמְלַקְדִמין)א''ה ע''קצ(. ' ְוגֹוֹמׁשֶ ּ ָאֲהָדר לֹון ּכְ ָנא, ּ ּכְ י ִחָייא. ּעֹוָבָדא ְדַמׁשְ , ָּאַמר ִרּבִ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ּּכָֹלא ּכְ ְלחֹוַדְייהו. ּ ָרֵאל ּבִ ָנא ָלא ִאְתָעִביד ֶאָלא ִמִיׂשְ ּכְ ְּועֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְוָלא , ּּ
ִגין ְדִאיּנון , ֵּמִאיּנון ֵעֶרב ַרב ּּבְ א ְלָעְלָמאּ ֶות ְלַנְחּתָ יכו ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ְֵעֶרב ַרב ַאְמׁשִ ּ ּ .

יה ה ּבֵ ל ֹמׁשֶ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ּּכֵ ֵדי ְלִאיּנון ֵעֶרב ַרב, ּ ַּאׁשְ ָרֵאל , ְלַבר, ּ ְוָכִניׁש לֹון ְלִיׂשְ
ְלחֹוַדְייהו ה ְוגֹו, ּּבִ יב ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ'.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ
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ְמעֹו י ׁשִ ָחְפָניו ִמי ָצַרר )משלי ל(, ּן ָפַתחִרּבִ ַמִים ַוֵיַרד ִמי ָאַסף רוַח ּבְ ּ ִמי ָעָלה ׁשָ ּ
י ֵתַדע נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ַמה ּשְׁ ְמָלה ִמי ֵהִקים ּכָ ּשִׂ ַהאי ְקָרא ָהא . ַּמִים ּבַ

יה, אֹוִקיְמָנא ה ַסְמִכין ִאית ּבֵ קוְדׁשָ. ְּוַכּמָ ְּוֹכָלא ּבְ ַמרּ ִריך הוא ִאּתְ ּא ּבְ ְּדִאיהו ּכָֹלא, ְ ּ ּ .
ַמר)א''ט ע''ע( ַדע,  ְוִאּתְ י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ׁשֵ ִריך הוא, ָּמה ׁשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ מֹו . ְּ ָמה ׁשְ

נֹו. ד''ְידֹוָ ם ּבְ יב, ּוַמה ׁשֵ ָרֵאל ִדְכּתִ ָרֵאל)שמות ד(, ִּיׂשְ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ . ָנאְוָהא אֹוִקיְמ,  ּבְ
ַמִים ָּהא אוְקמוָה. ִמי ָעָלה ׁשָ ה, ּ יב, ָּדא ֹמׁשֶ ה ָאַמר ֲעֵלה )שמות כד(, ִּדְכּתִ ּ ְוֶאל ֹמׁשֶ

  .'ֶאל ְיָי
ַמִים ָּדא ֵאִלָיהו, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ יה , ּּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו )מלכים ב ב(ּ ּ ּ

ָמִים ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ ַמִיםְְוִכי ֵהיך ָיִכיל. ּבַ ּ ֵאִלָיהו ְלַסְלָקא ַלּשָׁ ּ ַמִים. ּ ְלהו ׁשָ ְּוָהא ּכֻ ָלא ַיְכִלין , ּ
ל ַחְרַדל ִמּגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא, ְלִמְסּבַ ְרִעיָנא ּכְ ֲּאִפילו ּגַ ּ ּ ּ ְּוַאּתְ ַאָמְרּת ַוַיַעל ֵאִלָיהו , ּ ּ ּ

ָמִים ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ   .ּבַ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ֶּאָלא ּכְ ּ ַוָיֹבא )שמות כד(ּוְכִתיב . ַעל ַהר ִסיַני' ד ְיָיּ ַוֵיֶר)שמות יט(, ּ

תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ה ּבְ ֹּמׁשֶ טוָרא ְדִסיַני. ְ ִריך הוא ְדֲהָוה ּבְ א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ יב , ְּ ּוְכּתִ
בֹוד ְיָי)שמות כד( ֹראׁש ָהָהר' ּ וַמְרֶאה ּכְ ֵאׁש אֹוֶכֶלת ּבְ ה ְל, ּכָ ַּסְלָקא ְֵאיך ָיִכיל ֹמׁשֶ

יה ִתיב. ְּלַגּבֵ ה ּכְ ֹמׁשֶ תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר, ֶּאָלא ּבְ ה ּבְ ַּוָיֹבא ֹמׁשֶ , ְּדָעאל ּגֹו ֲעָנָנא. ְּ
א ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ַמאן ְדִאְתָלּבַ ּּכְ ֲעָנָנא. ּ ׁש ּבַ ַגֵויה, ָהִכי ָנֵמי ִאְתָלּבָ ְּוָעאל ּבְ ּוְבֲעָנָנא ִאְתְקִריב . ּ

א י ֶאּשָׁ ּאוף ָהִכי ֵאִלָיהו. ְוָיִכיל ְלִמְקָרב, ְלַגּבֵ ַמִים, ּּ ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ יב ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ִּדְכּתִ ּּ ּ ,
ַהִהיא ְסָעָרה ַהִהיא ְסָעָרה, ְּדָעאל ּבְ יה ּבְ ׁש ּבֵ   .ְּוָסִליק ְלֵעיָלא, ְּוִאְתָלּבַ

ְחָנא ּכַ ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ְוָרָזא ַאׁשְ ִאיּנ, ּּבְ ּון ּתֹוְלדֹות ְדָעְלָמאְּדָאַמר ּבְ ּרוָחא , ּ
ַאְרָעא ֲּחָדא ְיֵהא ְדֵיחֹות ְלָעְלָמא ּבְ גוָפא, ּ ׁש ּבְ ֵמיה, ְּוִיְתַלּבָ ְּוֵאִלָיהו ׁשְ ּ ּוְבַההוא ּגוָפא . ּ ּ ּ

ַלק ִליל ִמגוֵפיה, ִיְסּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ ָעָרה, ּ ּסֳ ַאר ּבַ ּתְ ְּוגוָפא ִדְנהֹוָרא ַאֲחָרא ִיְזָדַמן ֵלי. ְוִיׁשְ ּ , ּהּ
ַההוא ּגוָפא, ְּוַכד ֵיחות. ְלֶמהֵוי ּגֹו ַמְלֲאֵכי ׁש ּבְ ִּיְתַלּבָ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַאר ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ,

א ּוְבַההוא ּגוָפא ִיְתָחֵזי ְלַתּתָ ּ ּוְבגוָפא ַאֲחָרא ִיְתָחֵזי ְלֵעיָלא, ּ ּ ְּדִמי , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ּ
ַמִים ַוֵיַרד ר ָנ. ָּעָלה ׁשָ ַמָיא רוָחא ִדיֵליהָלא ֲהָוה ּבַ ּׁש ְדָסִליק ִלׁשְ ּ ּ ְוָנִחית ְלָבַתר , ּּ

א ר ֵאִלָיהו, ְלַתּתָ ּּבַ א, ּ ְּדִאיהו ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִחית ְלַתּתָ ּ ּ.  
ַמִים ָּדא ֵאִלָיהו, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ ְּדָנַחת ֵליה נוָנא ּגֹו , ָּדא יֹוָנה, ַּוֵיַרד. ּּ ּ ּ

הֹוֵמי אְלִעְמֵקי ַי, ּתְ ּיֹוָנה ֵמֵחיָלא ְדֵאִלָיהו ָקא ָאָתא. ּמָ ֵּאִלָיהו ָסִליק, ּּ ָּדא , יֹוָנה ָנִחית, ּ
יה ְלֵמיַמת ִאיל ַנְפׁשֵ יה ְלֵמיַמת, ּׁשָ ִאיל ַנְפׁשֵ י, ְּוָדא ׁשָ ן ֲאִמּתַ ך ִאְקֵרי ּבֶ ְוְבִגין ּכַ ּ .

ִפיך ֱאֶמת' ּ וְדַבר ְיָי)מלכים א יז(, ּוְכִתיב   .ָּבְ

  ב''ז ע''דף קצ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]144דף [ -ּ

ָּדא ֵאִלָיהו, י ָצַרר ָמִיםִמ ָעְלָמא, ּּ ִריר ְצרֹוָרא ְדַמָיא ּבְ ְּדּצָ ּ ְּוָלא ַנְחּתו ַטָלא וִמְטָרא , ּ ּּ
ַמָיא ִּדׁשְ ְמָלה. ּ ּשִׂ ָּדא ֵאִלָיהו, ּבַ יה ) ב''ז ע''דף קצ( ַמְייֵתי )א מחי אדרתיה''נ(ְּדֲהָוה , ּּ ַּאַדְרּתֵ ּ

ין ד ִנּסִ ָּדא ֵאִלָיהו, ָחְפָניוִּמי ָאַסף רוַח ּבְ. ְלֶמְעּבָ ְּדַאֲהָדר רוָחא ְדַבר ָנׁש ְלגֹו ֵמעֹוי, ּּ ּ ּ .
  .)ואסף המצורע) מלכים ב ה(אסף כמה דאת אמר (

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ָּדא ֵאִלָיהו. ִמי ֵהִקים ּכָ ִּדְלָבַתר ְדָצַרר ַמִים, ּּ  )'א מטרא''ס(ְואֹוֵמי ַעל , ּ
ְצלֹוֵתיה ַמָיא ְלָבַתר ָאֲהַדר ּבִ ּׁשְ ל ָעְלָמא,ּ ְוִאְתְיִהיב ְמזֹוָנא , ְוָנִחית ִמְטָרא,  ְואֹוִקים ּכָ

מֹו. ְּלֹכָלא ָּדא ֵאִלָיהו, ַמה ּשְׁ נֹו. ּּ ם ּבְ ָּדא ֵאִלָיהו, ּוַמה ּשֶׁ מֹו. ּּ ד ָסִליק ְלֵעיָלא, ַמה ּשְׁ , ּּכַ
ֵּאִלָיהו נֹו. ּ ם ּבְ א, ּוַמה ּשֶׁ ד ָנִחית ְלַתּתָ ִליָחא ְל, ּכַ יןְוִאְתָעִביד ׁשְ ד ִנּסִ ֵּאִלָיהו , ֶמְעּבַ ּ
ֵמיה   .ּׁשְ

ַמִים ִריך הוא, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּּכְ ּ ,
ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, י''ִמ ּ ע ִסְטִרין )ב''ג ע''כ(, ּ  ַאְרּבַ

ְּדִאיּנון ְיסֹוֵדי ַקְדָמֵאי ְדֹכָלא, ְּדָעְלָמא ּ ּ ַההוא ֲאָתר ִעָלָאה ְדִאְקֵרי , ּ ְלָיין ּבְ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ּּ ּ
ַמר, י''ִמ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֲעָתא ִדְרעוָתא ַקּמֵ ד ַקְייָמא ׁשַ ּּכַ ּ ּ ְּ ְלַיֲחָדא ְרִתיָכא , ּ
ֵדין ָקָלא ָנִפיק. ֶּמהֵוי ּכָֹלא ַחד ְל)'א ברתיכא תתאה''ס(ִּעָלָאה  ֵּמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה , ּכְ ּ
א ַמִים, ַּקִדיׁשָ א, ְּדִאְקֵרי ׁשָ ין ִדְלַתּתָ ל ִאֵלין ַקִדיׁשִ ְּוָכִניׁש ּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַרְבְרָבן , ּ
ין ְרָיין ִעָלִאין, ַּקִדיׁשִ ּוַמׁשִ ֲחָדא, ּ ְלהו ְזִמיִנין ּכַ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ַּוַיְקֵהל , ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא , ּ

ה ַמִים, ֹמׁשֶ ָּדא ָרָזא ְדׁשָ ָרֵאל. ּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ְרָיין , ֶאת ּכָ ֵריַסר ַמׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ
ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ.  

ּוַמאי ָקָאַמר ֶזה ַהָדָבר ְוגֹו. ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם רוָמה', ּ ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ ְל, ּ ָקנו ּכֻ ִּאְתּתָ , ּכוןּ
ְּלַסְלָקא ָעַלְייכו ּוְלֵמיַטל ָעַלְייכו, ּ א, ּ ְּיָקָרא ְדֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ.  

יִרין ְייכו ִאיּנון ַיּקִ ַּאְפִריׁשו ִמּנַ ּ ִּאיּנון ַרְבְרִבין ִעָלִאין, ּ רוָמה, ּ ְּלַסְלָקא ְלַהִהיא ּתְ ָרָזא , ּ
א ְּדֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ֲאָבָהןְלִאְתַח, ּ ָרא ּבַ ּ ְדָהא ַמְטרֹוִניָתא ָלא ִאְתֲחֵזי )א בבעלה''נ(, ּבְ

ָהא, ְּלֵמיֵתי ְלַבְעָלה ן עוֶלְמּתָ תוְלּתָ ִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ה, ּ ְּדֵייתון ִעּמָ ּ ָרן ָלה, ּ ּוְמַדּבְ ּ ַעד , ּ
ְּדָמַטת ְלַבְעָלה ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ּ תולֹות ַאֲחֶריָה ְר)תהלים מה(, ּּכְ ּעוֵתיה ְוגֹוּ ּבְ ך ', ּ ְְוָכל ּכַ

ה ַבְעָלה, ָלּמָ ָרא ּבְ ע ,  ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו)שמות לה(. ְּלֵמיֵתי ְלִאְתַחּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ
ְרָיין ִעָלִאין ִליָלן, ַּמׁשִ ְּדִבְכָלָלא ִדְלהֹון ּכְ ְרָיין, ּ ַאר ַמׁשִ ל ִאיּנון ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון , ּּכָ ּ

ֲא ְּדִאְקרון ְנִדיִבים, ָּבָהן ִעָלִאיןְּדַנְפָקן ּבַ ּ ָמה . ּ  )ב''נ ע''ק, א''ד ע''כ, ב''ט ע''ויקרא י(ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)במדבר כא(, ִּדְכּתִ   .ִּאֵלין ֲאָבָהן, ּ ּכָ
ִתיב, ְיִביֶאָה ֲחָדא, ֶּאָלא ְיִביֶאָה, ְּיִביאוָה ָלא ּכְ ִתיבְוֵכן . ְּלַיֲחָדא ּכָֹלא ּכַ , ָיִביא ָלא ּכְ

יָקָרא, ֶּאָלא ְיִביֶאָה ְעָלה ּבִ י ּבַ ְּלַסְלָקא ָלה ְלַגּבֵ ּ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ רוַמת ְיָי. ּ ֶאת ', ֵּאת ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

ָאה ְרָיין ִעָלִאין ַאֲחָרִנין, ְלַאְסּגָ ל ִאיּנון ַמׁשִ ּּכָ ֲחָדא, ּ ָרא ּכָֹלא ּכַ ֵריַסר , ְּלִאְתַחּבְ ְּוִאיּנון ּתְ
ְכָלָל ת. ָוֶכֶסף. ָזָהב. א ֲחָדאּבִ ֵכֶלת. ּוְנחֹוׁשֶ ָמן. ּתְ ִני. ְוַאְרּגָ ׁש ְוִעִזים. ְותֹוַלַעת ׁשָ . ְּוׁשֵ

ים. ְּוֹעֹרת ֵאִלים ְמָאָדִמים ָחׁשִ ִטים. ְוֹעֹרת ּתְ אֹור. ַּוֲעֵצי ׁשִ ֶמן ַלּמָ ֶמן . ְוׁשֶ ִמים ְלׁשֶ ּוְבׂשָ
ָחה ׁשְ ים. ַהּמִ ּמִ ְרָיין ִעָלִאיןִּאֵלין ִאי. ְוִלְקֹטֶרת ַהּסַ ֵריַסר ַמׁשִ ּּנון ּתְ ֲחָדא , ּ ְלהו ּכַ ִּדְכִליָלן ּכֻ ּּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ע ְדִאְקרון ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ּכְ ְכָלָלא ְדַאְרּבַ ּּבִ ּ ּ ּ.  
א ְּוֻכְלהו ִאֵלין ַסְלִקין ְלֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ְּלָאֲעָלא ָלה ְלֵעיָלא, ּ ַבְעָלה, ּ ָרא ּבְ , ְּלִאְתַחּבְ

ִגי יָקָרא ִעָלָאה, ּן ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחדּבְ ה ּבִ ַכח ִעּמָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ א ִעָלָאה . ּ ֵדין ָיִתיב ַמְלּכָ ּּכְ
א ַּעל ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ַבְעָלה, ּּ ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ ִּאיהו , ּוְכֵדין. ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ְּוִאְתַחּבְ

ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא ּ.  
א ֲחֵזי ַקְדִמיָתאָהָכא ׁשָ, ּתָ ּבָֹנא , ְוֶכֶסף ְלָבַתר, אֵרי ְלִמְמֵני ָזָהב ּבְ ִגין ְדַהאי ֶחׁשְ ּּבְ

א ּתָ ָנא ִדְרִתיָכא ִדְלֵעיָלא. ִמּתַ ּבָ ד ָאֵתי ְלִמְמֵני ֵמחוׁשְ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ אֵרי ְלִמְמִני ִמיִמיָנא , ּ ׁשָ
ַקְדִמיָתא ָמאָלא, ּבְ יב. ְמָנָלן. ּוְלָבַתר ִמן ׂשְ ֶסף ְוִלי ַהָזָהב)בחגי (, ִּדְכּתִ ֶסף . ּ ִלי ַהּכֶ ּכֶ
ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ַהָזָהב, ּבְ א. ּ ּוִבְרִתיָכא ִדְלַתּתָ ָמאָלא וְלָבַתר ִמיִמיָנא, ּ ארו ִמּשְׂ ּׁשָ ּ ,

ת יב ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ִּדְכּתִ ַקְדִמיָתא. ּ ֶסף, ָזָהב ּבְ   .ּוְלָבַתר ּכֶ

  א''ח ע''דף קצ
ַאר ְרִתיִכין: ּכֹל. ּ ִאְקרון ְנִדיב ֵלבְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין ל ׁשְ . ַמאי ֵלב. ֵלב. ְלַאְכְלָלא ּכָ

יב ַּהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ִמיד)משלי טו(, ּ ה ּתָ ּתֶ א ְדֹכָלא.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ְּוָדא ִאיהו ִלּבָ ּ ְוָדא , ּ
א ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְקרון . ּּכֻ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, יב ֵלבּכֹל ְנִד. ֵלב) א''ח ע''דף קצ(ּ , ּּכְ

ְרָיין ִאֵלין ע ַמׁשִ ְּדַאְרּבַ ָרָזא ֲחָדא, ּ ָלָלא ְדֻכְלהו ִאְקרון ּבְ ּּכְ ּ רוַמת ְיָי. ְנִדיב ֵלב, ּּ ָּדא ', ּּתְ
א ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדָאִרימו ָלה ְלֵעיָלא. ּּכֻ ּ ּ ּ ְּוַסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא, ּ רוַמת ְיָי, ּּ   .'ִּאְקֵרי ּתְ

ד ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ָרָזא ְדַחיֹות, ְּוַעל ָדא ּּכַ ַּדֲהוֹו ַסְלִקין, ּ ָּלא ָחָמא ַמהו ְדַסְלִקין, ּ ּ ּ ,
יָקָרא ִעָלָאה ְטִמיָרא ּבִ ְגִניזו ּבִ א ִעָלָאה ּבִ י ַמְלּכָ ִגין ְדִאיִהי ַסְלָקא ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּּ  )שמות לה(. ּ

ּתִ, ְוָכל ָחָכם ֵלב ָבֶכם ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ְקָייא ָעְלָמא, ין ְמקֹוִריןּ ֵקי, ְּדַאׁשְ הֹון ִאְתׁשָ . ּוִמּנְ
ָנָזא ְדַחִיין. ֲּאַמאי ָיֹבאו, ָּיֹבאו ֶּאָלא ְדֵייתון ְלִמְנַקט ֵמִעם ּגְ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר ַוַיֲעׂשו ָמה , ָּיֹבאו. ּ ּּ

ִריך הוא ָפִקיד לֹון ְלַאֲהָנָאה ָעְלָמא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ רוָמה ַלְיָיּ ְקחו )שמות לה(. ְּ ֶכם ּתְ . 'ֵּמִאּתְ
י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ א ֲחֵזי. 'ָ ֲהֹלא ָפרֹוס ָלָרֵעב ַלְחֶמך ְוגֹו)ישעיה נח(, ּ ָאה חוָלֵקיה , ּתָ ַּזּכָ ּ

יה, ְּדַבר ָנׁש ָנא ִאְעַרע ְלַגּבֵ ד ִמְסּכְ ִריך הוא . ּּכַ א ּבְ ָנא דֹורֹוָנא ְדקוְדׁשָ ְּדַההוא ִמְסּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַד, הֵוי ֵסֶבר ַאְנִפין. ּר ֵליהְּדׁשָ ל ֵליה ְלַההוא דֹורֹוָנא ּבְ ַּמאן ִדְמַקּבֵ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  
א ֲחֵזי ָנא, ּתָ יה, ַּמאן ְדָחִייס ְלִמְסּכְ ְּוָאִתיב ֵליה ַנְפׁשֵ ִריך הוא ָסִליק , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה, ָּעֵליה ָרא ְלַנְפׁשֵ ִאילו הוא ּבָ ּּכְ ּ ּ ִני ָעְלָמאְּוַעל ָדא ַאְבָר. ּ , ָּהם ְדֲהָוה ָחִייס ְלָכל ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]146דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּסִליק ָעֵליה קוְדׁשָ ּ ָרא לֹון, ְּ ִאילו הוא ּבָ ּּכְ ּ יב, ּ  ְוֶאת )בראשית יב(, ִּדְכּתִ
ר ָעׂשו ְבָחָרן ֶפׁש ֲאׁשֶ   .ַּהּנֶ

ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ֲהלא ָפרֹוס ְּלִמְפַרס ֵליה ַמָפה, ַמאי ָפרֹוס, ְּוַאף ַעל ּגַ ָנֲהָמא ּ  ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּדָבר ַאֵחר ֲהלא ָפרֹוס. ּוְמזֹוָנא ְלֵמיַכל ּ ְפֵריס ְפִריַסת ְוגֹו)דניאל ה(ּכְ ּ' .

ְּדָבֵעי ְלִמְפַרס ְפִריִסין ְדַנֲהָמא ָקֵמיה ּ ִגין ְדָלא ִלְכִסיף, ּּ ֵעיָנא ָטָבא. ּּבְ . ְּוַיְפרֹוס ָקֵמיה ּבְ
ִתיב, ַָלְחֶמך ֶָאָלא ַלְחֶמך, ֶלֶחם ָלא ּכְ מֹוֶנך. ּ ַָההוא ִדיָלך ִמּמָ ְ ּ ְּוָלא ִדְגִזילו, ּ ְוָלא , ּ
ק ָּלאו ְזכוָתא הוא, ְּדִאי ָהִכי. ְּוָלא ִדְגֵנָבה, ַּדֲעׁשָ ֶּאָלא ַווי ֵליה, ּ ָרא , ּ ְּדָאֵתי ְלַאְדּכְ
רוָמה. חֹובֹוי ֶכם ּתְ ַגְווָנא ָדא ְקחו ֵמִאּתְ ּּכְ ּ ה ִדְלכֹון, ּ ק, ְּלָאָרָמא ִמּמָ ְוָלא , ְוָלא ֵמֹעׁשֶ
ֶזל ֵנָבה, ִמּגֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ְוָלא ִמּגְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

 ] בשנה171יום [סדר הלימוד ליום כג אדר 
י יֹוֵסי י ִיְצָחק ְוִרּבִ י ִחָייא ְוִרּבִ ָאְרָחא, ִּרּבִ י , ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ּ

א י ִחָי. ַאּבָ ֲהָדן, יאָּאַמר ִרּבִ א ּבַ ִכיְנּתָ ְייהו. ַּוַדאי ׁשְ ד ָמָטא ְלַגּבַ א, ּּכַ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ִתיב י )מלכים א ח(, ּכְ ְצַרִים ֹלא ָבַחְרּתִ ָרֵאל ִמּמִ י ֶאת ִיׂשְ ר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעּמִ ּ ִמן ַהיֹום ֲאׁשֶ

ָדִוד ְוגֹו ָרֵאל ָוֶאְבַחר ּבְ ְבֵטי ִיׂשְ םִלְבנֹות ּבַ' ְבִעיר ִמּכֹל ׁשִ ִמי ׁשָ , ַהאי ְקָרא. ִית ִלְהיֹות ׁשְ
יה ֵסיֵפיה ָּלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִעיר, ּ י ּבְ יב לא ָבַחְרּתִ ָדִוד, ִּדְכּתִ , ָוֶאְבַחר ּבְ
ֵעי ֵליה. ַמאי ַהאי ִעם ַהאי ַל ם ִמּבָ ְירוׁשָ ָּוֶאְבַחר ּבִ ּ.  

ִריך הוא ִאית ְרעוָת א ּבְ ד קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ ְּ אּ יה ְלִמְבִני ַקְרּתָ ל , ּא ָקּמֵ ּכָ ִאְסּתָ
ַקְדִמיָתא א, ּבְ א ְדַקְרּתָ א ְדָנִהיג ַעּמָ ַההוא ֵריׁשָ ּּבְ ּ א, ּ ִני ַקְרּתָ א , ּוְלָבַתר ּבְ ְוַאְייֵתי ְלַעּמָ

יה ִעיר. ּּבֵ י ּבְ ָדִוד, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא ָבַחְרּתִ ְלָנא ּבְ ּכַ ל ְלֶמהֵוי ַרְעָיא ַע, ַּעד ְדִאְסּתַ
ָרֵאל ִני ָמָתא. ִיׂשְ ִגין ְדָמָתא ְוָכל ּבְ א, ּּבְ ַרֲעָיא ְדָנִהיג ְלַעּמָ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּּ ִאי ַרְעָיא , ּ

א, ָטב ְלָמָתא, ָּטב ֵליה, ִּאיהו ָטָבא א. ָטב ְלַעּמָ יׁשָ ַווי , ַּווי ֵליה, ְּוִאי ַרְעָיא ִאיהו ּבִ
א א ִאְסּתָ. ְלָמָתא ַווי ְלַעּמָ ּתָ ָעְלָמאְוַהׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּּכָ ְרעוֵתיה , ְּ ְּוָסִליק ּבִ ּ

א ְלָדִוד, ְּלִמְבֵני ֵליה ֵריׁשָ ָדִוד ַעְבִדי, ְואֹוִקים ּבְ א ''ס(. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֶאְבַחר ּבְ

  )ואוקים ברישא דדרא לרבי שמעון וחבריה למיקם קמיה
ַמְעָנא א ׁשְ ְברֹו )תהלים קמו(, ַמרָּפַתח ְוָא. ִּמְלָתא ַחְדּתָ ֶעְזרֹו ׂשִ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ּ ַאׁשְ

. ֶּאָלא ֵאל ַיֲעֹקב, ְוָלא ֵאל ִיְצָחק, ְוָלא ֵאל ַאְבָרָהם, ְוִכי ֵאל ַיֲעֹקב. ֱאלָהיו' ַעל ְיָי
ֲאבֹוִהי ִגין ְדַיֲעֹקב ָלא ִאְתְרִחיץ ּבַ ִאֵמיה, ּּבְ י ֲאחוי, ְּוָלא ּבְ ד ָעַרק ַקּמֵ , ל ְיִחיָדאיְוָאַז, ּּכַ

ָלא ָממֹוָנא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבְ י ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה)בראשית לב(ּכְ י ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ ּ ּכִ ּ ְּוִאיהו , ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִּאְתְרִחיץ ּבֵ ּ יב, ְּ ָמַרִני )שם כח(, ִּדְכּתִ ִדי וׁשְ ּ ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָ

ִאיל. 'ְוגֹו ִריך הואְּוֹכָלא ׁשָ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּמֵ ּ ִמּקַ ּ ּ   .ְּוָיַהב ֵליה, ְּ

  ב''ח ע''דף קצ
ְברֹו ַעל ְיָי ְברֹו. ֱאֹלָהיו' ׂשִ ְקָותֹו, ׂשִ ְטחֹונֹו, ְוָלא ָאַמר ּתִ ְברֹו, ְוָלא ּבִ ַאל . ֶּאָלא ׂשִ

ְברֹו ְקֵרי ׂשִ ְברֹו, ּתִ ְּדִניָחא ְלהו ְלַצִדיַקָייא. ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ ְבָרא ּגַ, ּ ָרא , ְּרַמְייהוְלּתַ ּוְלִאְתּבְ
ִבירו ִבירו ַעל ּתְ ּּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֱאלָהיו' ְּוֹכָלא ַעל ְיָי, ּ י ָעֶליך )תהלים מה(, ּכְ ָ ּכִ

אנו ֶחְרָפה. ַּהיֹום) ב''ח ע''דף קצ(ּהֹוַרְגנו ָכל  י ָעֶליך ָנׂשָ ּּכִ ּ ָ.  
ַגְווָנא ְדַיֲעֹקב י , ּּכְ יב ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ִּדְכּתִ ִמְצָרִיםּ ֶבר ּבְ ִבירו ְדָגלוָתא, ֵיׁש ׁשֶ ְּדָהא ּתְ ּ ּ ּ ,

ִמְצָרִים ָּחָמא ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ְּ ּוְבנֹוי ְדַיֲעֹקב ַסְבלו . ּ ּ ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

ִבירו ְדָגלוָתא ּּתְ ּ ּנו ִמּגֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדַאָבֲהְתהֹו, ּ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ א ּ ָמא ְדקוְדׁשָ ּן וׁשְ ּ ּ
פוַמְייהו ָגלוָתא ְרִגיָלא ּבְ ִריך הוא ֲהָוה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְ.  

ה ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ מֹו' ַמה' ּ ְוָאְמרו ִלי)שמות ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ִגין ַדֲהוֹו ַיְדֵעי ֵליה. 'ַמה' ּשְׁ ּּבְ ּ ,
ְּוָלא ַאְנׁשו ֵליה ְלָעְלִמין ִבירו ְדָגלוָתא ַעל , ּ ְּוַסְבלו ּתְ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ך , ְּ ְוְבִגין ּכַ ּ

יִאין ָּזֵכי ְלפוְרָקִנין וְלִנִסין וְלַאְתָוון ַסּגִ ּ ּ ּ.  
ין ֶעְליֹוִנין ְּוַאּתון ַקִדיׁשִ ִריך , ּ א ּבְ ִבירו ְדגוָפא ֵמֲאָתר ְלֲאָתר ַעל קוְדׁשָ ְְדָסְבִלין ּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִאין ַאּתו, ּהוא ה ְדַזּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ין ופוְרָקִניןּ ד ְלכו ִנּסִ ּן ְלֶמְעּבַ ּ ְּוִתְזּכון ְלַחֵיי , ּ ּ
ֲחָדא. ָּעְלָמא ְדָאֵתי ְלהו ּכַ ָּאְזלו ּכֻ ּּ.  

רוָמה ַלְיָי)שמות לה(ָּפַתח ְוָאַמר  ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ א . 'ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ְוגֹו' ּ ּתָ
ֵוי ְרעוֵת, ֲחֵזי ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ י פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ּיהּ ְּלַגּבֵ ּ ּ ַּההוא ְרעוָתא ָסִליק , ּ ּ

א ַקְדִמיָתא ַעל ִלּבָ ְּדִאיהו ִקיוָמא ִויסֹוָדא ְדָכל ּגוָפא, ּבְ ּ ּ ּ ְּלָבַתר ָסִליק ַההוא ְרעוָתא . ּ ּ
ְייֵפי ּגוָפא, ָטָבא ל ׁשַ ְייֵפי ּגוָפא. ַּעל ּכָ ּוְרעוָתא ְדָכל ׁשַ ּ ּ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ, ּ ּ ָראן , אּ ִמְתַחּבְ

ֲחָדא הֹון, ּכַ א ְלַדְייָרא ִעּמְ ִכיְנּתָ ִכין ָעַלְייהו ִזיֲהָרא ִדׁשְ ְּוִאיּנון ַמׁשְ ּ ּ ר ָנׁש ִאיהו , ּ ְּוַההוא ּבַ ּ
ִריך הוא ֱהֵוי א ּבְ ּחוָלָקא ְדקוְדׁשָ ּ ּ רוָמה, ְּ ֶכם ּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְקחו ֵמִאּתְ ּ ֶכם . ּ ֵמִאּתְ

כוָתא רוָמה, ֲּהָוה ַאְמׁשְ ָלא ָעַלְייכו ַהִהיא ּתְ ְּלַקּבְ   .'ְּלֶמֱהֵוי חוָלָקא ַלְיָי, ּ
ר ָנׁש ַקָייָמא ִמָלה ְרׁשוֵתיה ְדּבַ יָמא ְדָלאו ּבִ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִתיב ּכֹל ְנִדיב , ּתָ ַמה ּכְ

רוַמת ְיָי יהַּמאן ְדִיְתְרֵעי , ּּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ַוַדאי. 'ִּלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ יך ָלה , ִּלּבֵ ַּיְמׁשִ ְ

יה א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ְלקוָתא , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִביֶאָה. ִּלׁשְ ִאְסּתַ ב ְדִאיִהי ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּּ
יה, ְּיִביֶאָה ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ְּלֵעיָלא ָכא ְלַדְייָרא ִעּמֵ ְּלַאְמׁשָ ּ.  

יה ָרָאה ִעּמֵ יֵתי ְלַאׁשְ אן , ְּוַכד ּתֵ ְרּכָ ָמה ּבִ הּכַ יֵתי ִעּמֵ ה ֻעְתָרא ּתֵ ֲּהָדא הוא . ְּוַכּמָ
ת ל ֻעְתָרא ְדָעְלָמא. ִּדְכִתיב ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ָּלא ֶיְחַסר ֵליה ּכָ ֵני ָעְלָמא. ּ ַאר ּבְ . ָּדא ִלׁשְ

ין ֶעְליֹוִנין ֲּאָבל ַאּתון ַקִדיׁשִ רוָמה ַלְיָי, ּ ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ י ִחָייא. 'ּ ֵרי ַּמאן ְד, ָּאַמר ִרּבִ ׁשָ
  .ּהוא ָיִרים, ְלָאָרָמא

א ְוָאַמר י ַאּבָ ָאן ֲאָתר ָאַמר ֵליה', ַּלָדג ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)יונה ב(, ָּפַתח ִרּבִ ֶּאָלא . ְּוִכי ּבְ
ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָאה , ְּ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּבְ

ָרא נוֵנ אּּבָ ֵדין ָפִקיד ְוָאַמר. י ַיּמָ ִּדְיֵהא ַזִמין ַחד נוָנא ְלִמְבַלע ְליֹוָנה, ּּכְ ֵמעֹוי , ּּ ִּוֵיֵהא ּבְ
ָלָתא יֹוִמין וְתַלת ֵליָלָוון ּוְלָבַתר ְדִיְרֵמי ֵליה ְלַבר, ּּתְ ּ ּּ.  

ְלחֹודֹוי עֹוָבָד, ְּוָלא ָדא ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ַמה ְדַעַבד קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכָ ּ ְּ יתּ , ּא ִדְבֵראׁשִ
יה ֹכָלא ַאְתֵני ִעּמֵ ּּבְ ַמָיא. ּ ָרא ׁשְ יֹוָמא ַקְדָמָאה ּבָ הֹון ִדְיַסִליק ְלֵאִלָיהו , ּבְ ַּאְתֵני ִעּמְ ּּ
גֹו ְסָעָרה ַמְיָמה ּבְ יב, ְוֵכן ֲהָוה, ַהּשָׁ ָמִים)מלכים ב ב(, ִּדְכּתִ ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]149דף [ -ּ

ַההוא יֹוָמא ּבָ ָלָתא יֹוִמין, ָרא ְנהֹוָראּּבְ ִמְצַרִים ּתְ א ּבְ ׁשָ ּמְ יך ְלׁשִ יה ְדַיְחׁשִ ְְוַאְתִני ִעּמֵ ּ ּ ,
יב ת ָיִמים)שמות י(, ִּדְכּתִ לׁשֶ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ ך ֲאֵפָלה ּבְ   .ְ ַוְיִהי ֹחׁשֶ

ָרא ְרִקיָעא ְנָייָנא ּבָ יֹוָמא ּתִ ין ַמָיא ְלַמָיא, ּבְ ִּדיֵהא ַמְפִריׁש ּבֵ ּ ִדְכִתיב , ּ  )בראשית א(ּכְ
ין ַמִים ָלָמִים ִים ַוְיִהי ַמְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמָ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְ הֹון . ּ ְוַאְתִני ִעּמְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ין טוְמָאה ְלָטֳהָרה, ְּ ָרֵאל ּבֵ ין ְלִיׂשְ ְּדַמָיא ְיהֹון ַמְפִריׁשִ ָאה , ּּ ְלִאְתַדּכְ
הו   .ְך ֲהָוהְוַכ, ּּבְ

ִליָתָאה ַאִפיק ַאְרָעא ִמּגֹו ַמָיא יֹוָמא ּתְ ּּבְ יׁש ְלַמָיא, ּ ִניׁשו , ְּוַאְכּנִ ַּוֲעַבד ֵמַההוא ּכְ ּ
ָנׁשו ְלֲאָתר ַחד ְּדִאְתּכְ א, ּ א. ַיּמָ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ַגֵויה ּבְ ָרֵאל ּבְ ר ְלִיׂשְ א ְלֶמְעּבַ ַיּמָ ְּוַאְתֵני ּבְ ּ ,

ע ְלִמְצָרֵאי יב,  ֲהָוהְְוַכך, ּוְלִמְטּבַ ב ַהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו)שמות יד(, ִּדְכּתִ ּ ַוָיׁשָ ַאל . ּ
ְקֵרי ְלֵאיָתנֹו ִריך הוא, ֶּאָלא ִלְתָנאֹו, ּתִ א ּבְ יה קוְדׁשָ ה ְדַאְתִני ִעּמֵ ְּלּמַ ּ ּ עֹוָבָדא , ְּ ּבְ

ית ַאְרָעא. ִּדְבֵראׁשִ ַמְח, ּּתו ַאְתֵני ּבְ ח ַית פוָמָהא ּבְ ְּדִתְפּתַ ְוִתְבַלע ְלֹקַרח , ְּלקֹוָתא ְדֹקַרחּּ
ֵתיה ִניׁשָ ּוְלָכל ּכְ יב, ְְוַכך ֲהָוה, ּ ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה ְוִתְבַלע אֹוָתם )במדבר טז(, ִּדְכּתִ ְפּתַ  ַוּתִ

  .ְוֶאת ֹקַרח

  א''ט ע''דף קצ
יֹוָמא ְרִביָעָאה א ְוִסיֲהָרא, ּבְ ְמׁשָ ָרא ׁשִ ְרִקי, ּבָ יב ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ַמִיםִּדְכּתִ ְוַאְתֵני , ַע ַהּשָׁ

א ְמׁשָ ַע, ִעם ׁשִ יֹוֵמי ִדיהֹוׁשֻ ַמָיא ּבְ ַפְלּגו ׁשְ ְּלֶמהֵוי ָקִאים ּבְ יב) א''ט ע''דף קצ(, ּּ , ִּדְכּתִ
ַמִים)יהושע י יב( ֲחִצי ַהּשָׁ ֶמׁש ּבַ ִסיְסָרא. ּ ַוַיֲעמֹוד ַהּשֶׁ ד ְקָרָבא ּבְ ֹכָכַבָיא ְלֶמְעּבַ , ַּאְתִני ּבְ

יב ִסלֹוָתם ִנְלַחמו ִעם ִסיְסָרא)שופטים ה(, ִּדְכּתִ ּ ַהּכָֹכִבים ִמּמְ ּ.  
א ָרא נוֵני ַיּמָ ָאה ּבָ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ַמָיא, ּּבְ ְּועֹוֵפי ִדׁשְ עֹוֵפי ְלֵמיָזן עֹוְרִבים , ּ ַאְתִני ּבְ

ְּלֵאִלָיהו ַמָיא, ּ ִזְמָנא ְדָעַצר ִלׁשְ ּּבְ יב, ּ ְלך  ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצ)מלכים א יז(, ִּדְכּתִ ִָויִתי ְלַכְלּכְ ּ
ם ִּצִויִתי ַדְייָקא. ׁשָ ָנא נוָנא ַחד. ּ א ְלִאְזַדּמְ נוֵני ַיּמָ ְּוַאְתֵני ּבְ ּ , ְּלִמְבַלע ֵליה ְליֹוָנה, ּ

ָדָאה ֵליה ְלַבר ּוְלַאׁשְ ּ ּ.  
ָרא ְלָאָדם יָתָאה ּבָ ּתִ יֹוָמא ׁשְ יה, ּבְ ָתא, ְּוַאְתֵני ִעּמֵ יה ִאּתְ ְּדִתפֹוק ִמּנֵ ּון ְּדֵתיז, ּּ

ְּלֵאִלָיהו יב, ּ ֶלך)מלכים א יז(, ִּדְכּתִ ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאׁשָ ה ִצִויִתי ׁשָ ָ ִהּנֵ ה ִצִויִתי. ּ , ִּהּנֵ
ֵרי ָעְלָמא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָעְלָמא. ּ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ְדִאְתַחֵדׁש ּבְ ְּוֵכן ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ּהוא ָפִקיד ַההוא עֹוָבָדא  ֵרי ָעְלָמאּּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ , ַּויֹאֶמר. ַּלָדג' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּאוף ָהָכא. ּ
ית ָקָאַמר ֵליה ית יֹוִמין ִדְבִראׁשִ ִּמּשִׁ ּ.  

ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא, ְָהָכא ִאית ָלן ֶסֶמך ּבְ א ּבְ ּיֹוָנה ְדָנַחת . ַּעל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ
ִפיָנה ְמָת, ַלּסְ ר ָנׁש, ּא ְדַבר ָנׁשָּדא ִאיִהי ִנׁשְ גוָפא ְדּבַ א ְלַהאי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ְּדַנְחּתָ ּ ּ .

גוָפא. ֲאַמאי ִאְתְקֵרי יֹוָנה ַפת ּבְ ּתָ ּתְ ִגין ְדֵכיָון ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֵדין ִאיִהי יֹוָנה ּבְ . ּכְ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ַהאי ּוְכ. ּ ְוָלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו)ויקרא כה(, ּּכְ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ֵדין ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

א, ָעְלָמא א ַרּבָ גֹו ַיּמָ ִפיָנה ּבְ ּסְ ָרא, ּכַ ּבְ יַבת ְלִאּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּדֲחׁשִ ּ ְוָהֳאִנָיה )יונה א(ּכְ
ֵבר ָבה ְלִהּשָׁ   .ִחּשְׁ

ַהאי ָעְלָמא ָחֵטי ד ִאיהו ּבְ ּוַבר ָנׁש ּכַ י ָמאֵריה, ּ ּמֵ יב ְדָעַרק ִמּקַ ְּוָחׁשִ ח ְוָל. ּ ּגַ א ַאׁשְ
ַההוא ָעְלָמא יָפא. ּּבְ ּקִ ִריך הוא רוַח ְסָעָרה ּתַ א ּבְ ּוְכֵדין ַאִטיל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ֵזיַרת . ְּ ָּדא ִאיִהי ּגְ

ִריך הוא, ִּדיָנא א ּבְ ִדיר ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדַקְייָמא ּתָ ּ ְּ יה. ּ ּמֵ ּוָבָעאת ִדיָנא ְדַבר ָנׁש ִמּקַ ּ ְוָדא , ּ
ִפ ִּאיהו ְדָקא ָמֵטי ַלּסְ ְפָסא ֵליה, יָנהּ ר חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ְלִאּתָ ְּוַאְדּכַ ּ.  

ֵבי ַמְרֵעיה ר ָנׁש ַעל ְיָדא ְדַהִהיא ְסָעָרה ּבְ יָון ְדִאְתַפס ּבַ ּּכֵ ּ ִתיב ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל , ּּ ַמה ּכְ
ב ַוֵיָרַדם ּכַ ִפיָנה ַוִיׁשְ ֵתי ַהּסְ ַּיְרּכְ ֵבי ַמְרֵעיה. ּ ב ְדַבר ָנׁש ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ְמָתא ָלא ִנ, ּ ׁשְ
י ָמאֵריה ָעַרת ְלָאָתָבא ַקּמֵ ִתיב. ְלִמְפַרק חֹובֹוי, ִּאּתְ . ַּוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל, ָמה ּכְ

ְּדִאיהו ַמְנִהיג ּכָֹלא, ָּדא ֵיֶצר טֹוב. ַמאן ַרב ַהחֹוֵבל ּ ַּויֹאֶמר לֹו ַמה ְלך ִנְרָדם קום . ּ ּ ָ ּ
ֲעָת. 'ְָקָרא ֶאל ֱאלֶהיך ְוגֹו ְא הוא ְלִמְדָמךָלאו ׁשַ ּ ְְדָהא ַסְלִקין ָלך ְלִדיָנא, ּ ּ ל ָמה , ּ ַעל ּכָ
ַהאי ָעְלָמא ְּדַעְבַדת ּבְ ְּתוב ֵמחֹוָבך, ּ ּ.  

ִמִלין ִאֵלין ל ּבְ ּכָ ִּאְסּתָ ְְותוב ְלָמאָרך, ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ה ּבְ ך ְדַאּתְ ַעְסַקת ּבָ ָּמה ְמַלאְכּתֶ ּ ָ ,
ְְואֹוֵדי ָעָלה ָקֵמי ָמאָרך ֹבאּוֵמַאִי. ּ ָאת, ן ּתָ ל ֵמַאִין ּבְ ּכַ ִּמִטָפה ְסרוָחה, ִאְסּתָ ְוָלא , ּּ

יה ֵאי ַקּמֵ ְתּגָ ִריַאת, ָָמה ַאְרֶצך. ּּתִ ל ְדָהא ֵמַאְרָעא ִאְתּבְ ּכַ יתוב, ִּאְסּתָ ּוְלַאְרָעא ּתִ ְוִאי . ּ
ה ל ִאי ִאית ָלך ְזכו ַדֲאָבָהן, ִּמֶזה ַעם ָאּתָ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ְְדָיִגין ָעָלך, ְ ּ.  

ּיָון ְדַסְלִקין ֵליה ְלִדיָנאּכֵ ֵבי ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּבְ ּ ֵזַרת ִדיָנא, ַהִהיא ְסָעָרה, ּ ְּדִאיִהי ּגְ ּ ,
ְּדָסִעיר ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ּ א, ּ ִפיִסין ְדַמְלּכָ א ְלֵמיָדן ִאיּנון ּתְ ְבַעת ִמן ַמְלּכָ ּּתַ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין , ּ ּ

ֲעָתא . ַּחד ַחד ָקֵמיה יה ׁשַ י ִדיָנאּּבֵ ִּאְתְקִריבו ּבֵ ְזכות. ּ הֹון ְדַפְתֵחי ּבִ ִּאית ִמּנְ ְוִאית , ּ
חֹוָבה הֹון ְדַפְתֵחי ּבְ ְבַעת ִדיָנא. ִּמּנְ ּוְגֵזַרת ִדיָנא ּתַ ּ ּ.  

ִדיָנא ר ָנׁש ָלא ָזֵכי ּבְ ִתיב, ְּוִאי ַההוא ּבַ ה . ַמה ּכְ ׁשָ יב ֶאל ַהַיּבָ ים ְלָהׁשִ רו ָהֲאָנׁשִ ַּוַיְחּתְ ּ
ְדִלין ִאיּנון ְדאֹורו ְזכוֵתיה ְלָאָתָבא ֵליה ְלַהאי ָעְלָמא. ֹּכלוְוֹלא ָי ּתַ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ . ְּוָלא ָיֹכלו, ּ

י ַהָים הֹוֵלך ְוסֹוֵער ֲעֵליֶהם. ַמאי ַטֲעָמא ְּכִ ֵזָרה ְדִדיָנא, ּ ר , ּּגְ חֹובֹוי ְדּבַ ָּאִזיל ְוָסִעיר ּבְ
ר ָעַלְייהו, ָנׁש ּבָ   .ְּוִאְתּגַ

י ֵדין ַנְחּתִ ִליָחן ְמָמָנןּכְ ַלת ׁשְ ל ַזְכָוון, ַחד, ּן ָעֵליה ּתְ ְּדָעַבד , ְוָכל חֹוִבין, ִּדְכִתיב ּכָ
ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ן יֹומֹוי. ּבַ ּבָ ְּוַחד ְדָעִביד חוׁשְ יה. ּ ְּוַחד ְדֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ד ֲהָוה , ּ ּכַ

יה ְמֵעי ִאּמֵ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְגֵזַרת ִדיָנא ָלא . ּּבִ ִכיךּ יב, ְׁשָ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ִדְכּתִ או , ּ ַּוִיׂשְ ּ
או. ֶאת יֹוָנה ַּוִיׂשְ יֵתיה: ּ ד ַנְטֵלי ֵליה ִמּבֵ ּּכַ   .ְלֵבי ִקְבֵרי, ּ

  ב''ט ע''דף קצ
ֵדין ַמְכִרִזִי ֲעלֹוי ָאה. ּכְ ָּהבו ְיָקר ְלִדיוְקָנא , ַּמְכִרֵזי ָעֵליה ְוַאְמֵרי, ִּאי ִאיהו ַזּכָ ּּ

א בֹוָתם ֹהֵלך ְנֹכחֹו)ישעיה נז(, ְּדַמְלּכָ ּכְ לֹום ָינוחו ַעל ִמׁשְ ְ ָיֹבא ׁשָ ּ יב. ְמָנא ָלן. ּ , ִּדְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

ָ ְוָהַלך ְלָפְניך ִצְדֶקך )ישעיה נח( ָ בֹוד ְיָי) ב''ט ע''דף קצ(ְ , ְּוִאי ַחָייָבא ִאיִהי. ַָיַאְסֶפך' ּכְ
ַּמְכִריֵזי ָעֵליה ְוָאְמרו ֵריָטב ֵל. ַּווי ֵליה ִלְפָלְנָיא, ּ ּיה ְדָלא ִיְתּבְ ִתיב. ּ ֵדין ַמה ּכְ , ּכְ

ַּוְיִטֻלהו ֶאל ַהָים ַוַיֲעמֹוד ַהָים ִמַזְעפֹו ּ ּ ּ ּ ד ָעאִלין ֵליה ְלֵבי ִקְבֵרי ְדִאיהו ֲאָתר ְדִדיָנא. ּ ּּכַ ּ ּ ּ .
ֵזַרת ִדיָנא ְדֲהָוה ָסִעיר ֵדין ּגְ ּּכְ ִכיך ִמַזְעֵפיה, ּ ּׁשָ ּ ּ ְּונוָנא ְדָבַלע ֵליה. ְ ּ   .ּיהו ִקְבָראָּדא ִא, ּ

ִתיב ְמֵעי ַהָדג, ַמה ּכְ ְּמעֹוי ְדָדג. ַּוְיִהי יֹוָנה ּבִ אֹול, ּ ֶטן ׁשְ ָּדא ִאיהו ּבֶ יב. ְמָנָלן. ּ , ִּדְכּתִ
י)יונה ב( ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ְמֵעי ְדנוָנא ֲהָוה. ּ ִמּבֶ ְּוִאיהו ּבִ ּ אֹול, ּ ֶטן ׁשְ , ְּוָקאֵרי ֵליה ּבֶ

ֹלׁשָ ה ָיִמים וׁשְ לׁשָ ַלת יֹוִמין, ה ֵלילֹותּׁשְ ִקְבָרא, ִּאֵלין ּתְ ָקעו ֵמעֹוי, ְּדַבר ָנׁש ּבְ   .ְּוִאְתּבְ
ָלָתא יֹוִמין ַּההוא ִטּנוָפא ִאְתַהַפך ַעל ַאְנפֹוי, ְלָבַתר ּתְ ְּ ּ ְּואֹוֵמר לֹו טֹול ַמה ִדְיָהַבת , ּ

י ל יֹוָמא. ּבִ ִתית ּכָ ֵני, ַאְכַלת ְוׁשָ ין וְכמֹוֲעִדיןְוָכ, ְוָלא ָיַהְבּתְ ְלִמְסּכְ ַחּגִ ּל יֹוָמך ֲהוֹו ּכְ ְ ,
ְפִנין ֵני ֲהוֹו ּכַ ֲהָדך, ּוִמְסּכְ ְְדָלא ַאְכלו ּבַ ּ י, ּ ּטֹול ַמה ִדְיָהַבת ּבִ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ מלאכי (, ּ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא', ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ְוגֹו)ב
ָלָתא יֹוִמין וְלָה, ְּלָבַתר ָדא ר ָנׁש ְמֵעינֹוי, ְלָאהִּמּתְ ֵדין ִאְתָדן ּבַ לֹוי, ִּמְידֹוי, ּּכְ , ּוֵמַרּגְ

ָלִתין יֹוִמין ְּואוְקמוָה ַעד ּתְ ָלִתין יֹוִמין. ּ ל ִאיּנון ּתְ ֲחָדא, ּּכָ א ְוגוָפא ּכַ ִּאְתָדנו ַנְפׁשָ ּ ּ .
ַאְרָעא א ּבְ ְמָתא ְלַתּתָ ַכח ִנׁשְ ּתְ ך ִאׁשְ ְוְבִגיֵני ּכַ ָתא ְדַיְתַבת . ְּלַאְתָרהְּדָלא ַסְלַקת , ּ ִאּתְ ּּכְ

ל יֹוֵמי ְמַסֲאבוָתא, ְלַבר ְמָתא ַסְלָקא, ְלָבַתר. ּּכָ ַאְרָעא, ִּנׁשְ ֵלי ּבְ ַּעד ַההוא . ְּוגוָפא ִאְתּבְ
ִריך הוא ְלֵמיַתָייא א ּבְ ַער קוְדׁשָ ִּזְמָנא ְדִיּתְ ּ ּ ְּ.  

ֵבי ִקְבִרי ָעָרא ּבְ נו ׁשֹוְכֵני )ישעיה כו(, ָמאְוֵיי, ּוְזִמיָנא ָקָלא ֲחָדא ְלַאּתְ ּ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ
ִפיל י ַטל אֹורֹות ַטֶלך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ָּעָפר ּכִ ָ ר . ֵּאיָמַתי ְיֵהא ָדא. ּ ִזְמָנא ְדִיְתַעּבָ ּּבְ

ֶות ֵמָעְלָמא יב, ְַמְלָאך ַהּמָ ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו)ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ַלע ַהּמָ יָון ְדִבַלע ַהּמָ. 'ּ ּבִ ּּכֵ ֶות ּ
ל ' ּוָמָחה ְיָי, ְלָבַתר, ָלֶנַצח ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ֱּאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ ּ
ִתיב. ָהָאֶרץ ֵדין ּכְ ה' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּכְ ׁשָ ַּלָדג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ּ ּ.  

יֵני ִקְבֵרי ַער ַההוא ָקָלא ּבֵ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ֵדין , ּ ל ִקְבַרָייא ָיִקיאו ְלִאיּנון ֵמַתָייא ּכְ ּּכָ ּּ ּ
ִפיל. ִּדְבהֹון ְלַבר ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ִפיל. ּ ְּדָיִקיא לֹון ְלַבר. ַּמאי ּתַ ּ .

ילו. ַּמהו ְרָפִאים, ְרָפִאים ְּדַקּבִ ִמְלַקְדִמין. ּ ַגְרִמין, ַּאְסָווָתא ּכְ ְרִמין ּבְ ִּאֵלין ְו. ְּוַאְתִסיאו ּגַ
  .ִּאְקרון ְרָפִאים
יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ל ָיקומו)ישעיה כו( )בשאר עובדי כוכבים ומזלות(ָהא ּכְ ּ ְרָפִאים ּבַ ּ .

ֵבי ִקְבֵרי ְרִמין ּבְ סון ּגַ ל ָעְלָמא ִיּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָ ּ ֲּאָבל ִמְנהֹון ְיקומון, ּ ּוִמְנהֹון ָלא , ּ
ְּיקומון ִתיב ְרָפִא. ּ ל ָיקומוְּוַעל ָדא ּכְ ּים ּבַ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ

ְּנֵבָלִתי ְיקומון ּוְבַהאי נוָנא. ּ ְחָנא ִמִלין ְלַאְסָווָתא, ּ ּכַ   .ְּדָכל ָעְלָמא, ַּאׁשְ
יָון ְדָבַלע ְליֹוָנה ִמית ַּהאי נוָנא ּכֵ ָלָתא יֹוִמין. ּ ּוֵביה ֲהָוה יֹוָנה ּתְ ְּתָקָיים ְלָבַתר ִא, ּ

ִמְלַקְדִמין ְּוָהא אוְקמוָה, ְוָאֵקי ְליֹוָנה ְלַבר, ּּכְ יב ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי, ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ֱאֹלָהיו ' ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

ֵעי ַהָדָגה ִתיב ָהָכא ַהָדָגה. ִּמּמְ ְיאֹור ֵמָתה)שמות ז(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ר ּבַ ְוָהא , ּ ְוַהָדָגה ֲאׁשֶ
ּאוְקמוָה ַגְווָנא ָד. ּ ַקְדִמיָתא, אּּכְ ָרֵאל ְלַאְתֲעָרא ּבְ ּוְלָבַתר ָוָאֶרץ , ְּזִמיַנת ַאְרָעא ְדִיׂשְ

ִפיל   .ְּרָפִאים ּתַ
ְבָעה ִדיִנין ַיְחְלפון ָעֵליה ְדַבר ָנׁש, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְּדׁשִ ּ ּ ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ . ּכַ

ַּההוא ִדיָנא ִעָלָאה, ַחד ּ ד ָנִפיק רוָחא ִמן ּגו, ּ ּּכַ ד עֹוָבדֹוי וִמלֹוי ַאְזִלין ', ב. ָפאּ ּּכַ ּ
יה וַמְכִרֵזי ֲעלֹוי ַּקּמֵ ד ָעִיִיל ְלִקְבָרא', ג. ּ ִּדיָנא ְדִקְבָרא', ד. ּכַ א', ה. ּ ִּדיָנא ְדתֹוַלֲעּתָ ּ .

ם', ו ִּדיָנא ְדֵגיִהּנָ ָעְלָמא', ז. ּ אַטת ּבְ ִּדיָנא ְדרוָחא ְדַאְזָלא ְוׁשָ ּ ּ ַחת ֲאָת, ּ ּכָ ר ְוָלא ַאׁשְ
ִלים עֹוָבדֹוי, ַנְייָחא ּתְ ִגין ָדא. ַּעד ְדִיׁשְ עֹוָבדֹוי, ּּבְ ִדיר ּבְ ָלא ּתָ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ , ּבָ

ְּוֵיתוב ָקֵמי ָמֵריה ּ.  
ִדיִנין ִאֵלין ְדַבר ָנׁש א ּבְ ל ָדִוד ַמְלּכָ ּכָ ְּוַכד ִאְסּתָ ְרִכי )תהלים קד(ַּאְקִדים ְוָאַמר , ּּ  ּבָ

י ֶאת ְיָי פוק ִמן ָעְלָמא', ַנְפׁשִ ַּעד ָלא ּתִ ָכַחת ִעם ּגוָפא, ּ ּתְ עֹוד ְדַאְנּתְ ִאׁשְ ּּבְ ְוָכל ְקָרַבי . ּ
ם ָקְדׁשֹו ְייֵפי ּגוָפא, ֶאת ׁשֵ ִּאיּנון ׁשַ רוָחא, ּ ֲחָדא ּבְ ֵפי ּכַ ּתְ ּתַ ְּדִמׁשְ חון . ּ ּכְ ּתַ א ְדִתׁשְ ּתָ ַּהּשְׁ ּ

ה ָמא ַקִדיׁשָ, ִּעּמָ ַּאְקִדימו ְלָבְרָכא ׁשְ ּ יְכלון ְלָבְרָכא, אּ ַּעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא ְדָלא ּתֵ ּּ ,
ִתיוְבָתא ּוְלָאָתָבא ּבְ י ֶאת ְיָי, ּּ ְרִכי ַנְפׁשִ ַּהְללוָיה' ְּוַעל ָדא ָאַמר ּבָ ָּאתו ִאיּנון ַחְבַרָייא . ּ ּ ּ

יה קו ֵריׁשֵ ְּוַנׁשְ ּ.  

  א''ע' דף ר
י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ רוָמה ַלְיָי)שמות לה() א''ע' דף ר(, ּ ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ א ֲחֵזי . 'ּ ּתָ

ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא ֵליה, ְּ ָרֵאל, ָּלא ּבָ ִגין ְדִיִיתון ִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ,
לון אֹוַרְייָתא ֵרי ָעְלָמא. ִּויַקּבְ אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ֲּהָדא הוא . ְּוַעל אֹוַרְייָתא ַקְייָמא, ּבְ

יבִּדְכ י)ירמיה לג(, ּתִ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ .  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ַהאי ָעְלָמא א ְדַחֵיי ּבְ ּאֹוַרְייָתא ִאיִהי ַאְרּכָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ א ְדַחֵיי ּבְ ְּוַאְרּכָ ּּ.  

אֹוַרְייָתא ָדל ּבְ ּתַ ֵה, ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ַדל ּבְ ּתָ ִאלו ִאׁשְ ּּכְ ִריך הואּ א ּבְ ּיָכֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ִריך הוא א ּבְ ְּדֵהיְכָלא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ אֹוַרְייָתא. אֹוַרְייָתא ִאיִהי, ּ ר ָנׁש ָעִסיק ּבְ , ְוַכד ּבַ

ן ּמָ ִריך הוא ָקִאים ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב, ְּוָאִצית ְלָקֵליה, ְּ ָמה ִדְכּתִ ב ְיָי)מלאכי ג(, ּּכְ ' ּ ַוַיְקׁשֵ
ָמע ְוגֹוַּוִי ַלת ִדיִנין. 'ׁשְ ר ָנׁש ִמּתְ ִזיב ּבַ ּתְ ִּמִדיָנא ְדַהאי ָעְלָמא: ְּוִאׁשְ ְוִמִדיָנא ְדַמְלָאך . ּ ּ ּ ּ

ְות ְלָטָאה ָעֶליָה, ַהּמָ ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ם. ּ ּוִמִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּ ּ.  
ֵתב ֵסֶפר  רֹון)א''ע' ע(ַּוִיּכָ ְוִאית ֵסֶפר , ֵּעיָלאֶּאָלא ִאית ֵסֶפר ְל. ַּמאי ִאיהו.  ִזּכָ

א רֹון ֲאַתר . ְלַתּתָ א)א את''נ(ִזּכָ ּ ַקָייָמא ַקִדיׁשָ יה, ּ ְּדָנִטיל ְוָכִניׁש ְלַגּבֵ ל ַחִיין , ּ ּּכָ
ִּדְלֵעיָלא ין ְדִאיּנון ַחד. ּ ֵרין ַדְרּגִ רֹון ּתְ ֵּסֶפר ִזּכָ ּ ם ְיהֹוָ, ּ ם ַחד''ְּוָרָזא ָדא ׁשֵ ה ''ְיהֹוָ. ה ׁשֵ

  .ָּלה ֲחָדאְּוֹכָלא ִמ. ַחד
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ם ִגין ְדִאית ׁשֵ ם, ּּבְ ם , ְוִאית ׁשֵ ים , ּ ְלֵעיָלא)א''ב ע''קס(ׁשֵ ְּדִאיהו ִאְתְרׁשִ א אקרי ''ס(ּ

ה ְדָלא ְיִדיַע)שם ַלל, ּ ִמּמַ יִדיָעה ּכְ  )א''ג ע''צ(ְּוָדא ִאְקֵרי ְנקוָדה . ְוָלא ִאְתְרִמיז ּבִ
א. ִּעָלָאה ם ְלַתּתָ ם, ׁשֵ ַמִים)דדברים (, ְּדִאְקֵרי ׁשֵ ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ִגין ,  ִמְקֵצה ַהּשָׁ ּבְ

רֹון ַמִים ִאְקֵרי ִזּכָ ם. ִּדְקֵצה ַהּשָׁ א, ְוַהאי ׁשֵ ִּאיהו ְנקוָדה ִדְלַתּתָ ּ ם ֵמַההוא , ּ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ
רֹון ַמִים, ִזּכָ ְּדִאיהו ְקֵצה ַהּשָׁ ל ַחִיין ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדָנִטיל ּכָ ּ ַמִים ְּוָדא ִאיהו ְקֵצ. ּּ ה ַהּשָׁ

א א. ִּדְלַתּתָ ם ִדיֵליה ִאיִהי ְנקוָדה ִדְלַתּתָ ְּוׁשֵ ּ ּ ְּנקוָדה ָדא. ּ ִּאיהו ֵסֶפר ְדַקְייָמא , ּ ּ ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ מֹו, ּּבְ ֵבי ׁשְ ְּוָדא הוא וְלחֹוׁשְ ם, ֵּסֶפר ְדָקָאַמָרן. ּ ָכל , ַּחד ִמָלה הוא, ְוׁשֵ ּבְ

  .ִסְטִרין
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 ] בשנה172 יום[סדר הלימוד ליום כד אדר 
ֶאְמָצִעיָתא ִגין ְדַקְייָמא ּבְ ְּנקוָדה ָדא ּבְ ּ ּ ה, ּ ל ְדִאְתַאֲחָדן ּבָ ִּאיִהי ִעָלָאה ַעל ּכָ ית . ּ ׁשִ

ֵסֶפר , ִסְטִרין ְּוִאיהו ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּ ִעָלָאה)ב''ז ע''קל(ִאְתַאֲחָדן ּבְ ית ִסְטִרין . ּּ ׁשִ
ָאה ּתָ ֵסֶפר ּתַ ָּלָאה ָעַלְייהוְּוִאיהו ִע, ִאְתַאֲחָדן ּבְ ָאה, ֵּסֶפר ִעָלָאה, ְּוַעל ָדא. ּ ּתָ , ֵסֶפר ּתַ

  .ְּוֹכָלא ִאְקֵרי ּתֹוָרה
ין ַהאי ְלַהאי ב, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ְכּתָ ּבִ ֵּסֶפר ִעָלָאה ִאיהו ּתֹוָרה ׁשֶ ִגין ְדִאיִהי . ּ ד ''רי(ּּבְ

ְכַתב,  ְסִתיָמא)ב''ע' שמיני מ, א''ע ְּוָלא ַקְייָמא ֶאָלא ּבִ ן ִאיהו ֲאָתר ְלִאְתַגָלָאה ְּד, ּ ַּתּמָ
א ּוַמאן ִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי. ְלַתּתָ ּ ָאה. ּ ּתָ ַעל ֶפה, ֵסֶפר ּתַ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ְדִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ,

ּוַמאן ִאיהו ַעל ֶפה ּ א, ּ ִּאֵלין ְרִתיִכין ִדְלַתּתָ ְּדִאיִהי ַקְייָמא ָעַלְייהו, ּ ּוְבִגין ְדָלאו ִאיּנון . ּּ ּ ּ
יָבה ִדְלֵעיָלא ְכָלָלא ִדְכּתִ ּּבִ ּ ִּאְקרון ַעל ֶפה, ּ ּ.  

ְּותֹוָרה ָדא ַקְייָמא ַעל ֶפה ּ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָעה )בראשית ב(, ּּבְ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ּ
ים ְותֹוָרה ִעָלָאה ב ְדִאיִהי ַקְייָמא ְלֵעיָלא, ָּראׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָת, ּ , בָלא ִאְקֵרי ַעל ַהּכְ

ב ְכּתָ ּבִ ב, ֶּאָלא ׁשֶ ְכּתָ ְּדַקְייָמא ּבִ יה, ּ ָתב ִאְתָעִביד ֵהיָכָלא ְלַגּבֵ ְּוַההוא ּכְ ְּוִאיִהי ַקְייָמא , ּ
ן, ּּגֹו ַההוא ֵהיָכָלא ּמָ ָרת ּתַ ב. ְוִאְתַטּמְ ְכּתָ ּבִ ך ִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ָתב, ּ   .ְוָלא ַעל ּכְ

א ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו, ְּוִאְקֵרי ַעל ֶפה, ּי ַקְייָמא ַעל ְרִתיָכָהאִאיִה, ֲּאָבל ּתֹוָרה ִדְלַתּתָ ּּ .
יָבת  ּוְבִגין ְדָלא ִאְתַחׁשִ יָבה, ּ ִמְלגֹו)א אתיהיבת''נ(ּ ָלָלא ִדְכּתִ ָּלא ִאְתָעִבידו ֵהיָכָלא , ִּמּכְ

ַהִהיא ְנקוָדה ִעָלָאה, ְּלַהאי ְנקוָדה ּּכְ ּוְבִגין ְדַקְייָמא ָעַלְייה. ּ ּ רוָמהּ ּו ִאְקֵרי ּתְ ּ.  
א ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּתו ׁשְ ּ רוָמה. ּ רוָמה. ּּתְ ַּמהו ּתְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּ ֵרי , ּּכְ ּתְ

ָאה א ֲחֵזי. ִמּמֵ ין, ּתָ ין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּכָ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִּדי ּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
הֹו ֵלי ּבְ ין, ןּהוא ִאְתּגְ ר ַדְרּגִ ִּאיּנון ֶעׂשֶ ר ֲאִמיָרן, ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ּּכְ ּ ְּוִאֵלין . ּ

ָאה ר ַסְלִקין ַלּמְ ָאה ְלַאְרָמא ָלה, ֶּעׂשֶ ּתָ ְּוַכד ִאְצְטִריך ָלן ְלַהאי ְנקוָדה ּתַ ּ ָאִסיר ָלן , ְ
ְלחֹוָדָהא ֶּאָלא ָלה וְלַבְעָלה. ְּלַנְטָלא ָלה ּבִ ּ ּ ֵרי ֵמִאיּנון ֵמָאה ְדָקָאַמָרןְוִאיּנ. ּ ּון ּתְ ּ ִגין , ּ ּבְ

ָלל א לֹון ּכְ ְְדָלא ִאְצְטִריך ְלַאְפְרׁשָ ֶּאָלא ְלַיֲחָדא ָלה וְלַבְעָלה, ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי . ּ
ְכָלָלא ֲחָדא רוָמה ּבִ   .ּּתְ

  ב''ע' דף ר
רֹוָזא ָקאֵרי, ְוָתא ֲחֵזי ָכל יֹוָמא ּכָ ֵני ָעְלָמא, ּבְ ל ּבְ כו ַקָייָמא ִמָלה ָדא, ּכָ ּּבְ ּּ ְוָדא , ּ

רוָמה ַלְיָי) ב''ע' דף ר( )שמות לה(ּהוא  ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ ָיא ִמָלה . 'ּ יָמא ְדַקׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּ
  .ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה. ָּעַלְייכו
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ְּדַבר ָנׁש ְדָד. ֶּאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא ָרָזא ִלְצלֹוָתא. ַּמהו ְיִביֶאָה ִּחיל ְלָמאֵריה ּ
ְצלֹוָתא יה וְרעוֵתיה ּבִ ּוְמַכֵוין ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּקוָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ַּאְתִקין ּתִ ּ ָמה ְדאוִקיְמָנא, ּ ּּכְ ּ .

יִרין  ׁשִ ַקְדִמיָתא ּבְ ָחן)א''ז ע''קצ(ּבְ ּבְ ְּדָקַאְמִרין ַמְלֲאִכין ִעָלִאין ְלֵעיָלא, ּ ְותוׁשְ ּ ּוְבַההוא . ּ ּ
ָח ּבְ ִּסדוָרא ְדתוׁשְ ּ ּ אּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְרָמָהא, ּן ְדָקא ַאְמֵרי ִיׂשְ יַטת ּגַ ַנת , ִאיִהי ְקׁשִ ּקָ ְוִאַתּתַ

ִתּקוָנָהא ַטת ְלַבְעָלה. ּּבְ ָתא ְדִאְתַקׁשְ ִאּתְ ּּכְ ּ.  
ּוְבִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ּ ּ ב, ּ ּקוָנא ִדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ַההוא ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ָהא ְוָכל , ּ ַּאְתִקינו עוֶלְמּתָ ּ

ִּאיּנון ִד ֲהָדה. ּיָלהּ ל ִאיּנון ּבַ ָטן ּכָ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ן ּכָֹלא ְוִאְתְסָדרו, ּ ּקַ ְּלָבַתר ְדִאְתּתָ ּ ד ָמטו , ּּ ּּכַ
יב ְקָנא, ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ ֵדין ּכָֹלא ְמְתּתַ ָהא, ּּכְ ָרֵאל, ִּאיִהי ְועוֶלְמּתָ ַאל ִיׂשְ ַּעד ְדָמטו ְלּגָ ּ ,

ֵדין ִאְצְטִריך ְלֵמיָקם ּכָֹלא ַעל ִק ּּכְ ּיוַמְייהוְ ּ.  
יב ר ָנׁש ָמֵטי ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ ִגין ְדַכד ּבַ ן, ּּבְ ּקַ ָהא ַנְטֵלי ָלה. ְּוֹכָלא ִאְתּתָ ּעוֶלְמּתָ ְוִאיִהי , ּ

א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ְרָמה ְלַגּבֵ ְּנִטיַלת ּגַ ָרֵאל. ּ ַאל ִיׂשְ יָון ְדָמטו ְלּגָ ּּכֵ א , ּ א ַקִדיׁשָ ֵדין ַמְלּכָ ּּכְ
ַד ָלא ָלה, ְרּגֹויִּעָלָאה ָנִטיל ּבְ   .ְּוָנִפיק ְלַקּבְ

ִעיָנן ְלַקְייָמא ַעל ִקיוָמָנא, ַוֲאָנן א ִעָלָאה ּבָ י ַמְלּכָ ּמֵ ִּמּקַ ּ ְרָעָדה, ּ ֵאיָמָתא ּבִ ְּדָהא . ּבְ
ה יט ְיִמיֵניה ְלַגּבָ ֵדין אֹוׁשִ ּּכְ ָמאֵליה, ּ ּוְלָבַתר ׂשְ ה, ּ חֹות ֵריׁשֵ ֵוי ָלה ּתְ ְּדׁשַ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

יקוִאְתַחּבְ ְנׁשִ ֲחָדא ּבִ ְרַווְייהו ּכַ ּקו ּתַ ּ ַלת ַקְדַמְיָתא. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ר ָנׁש , ּ ּוָבֵעי ּבַ
יה וְרעוֵתיה ָווָאה ִלּבֵ ְּלׁשַ ּ ּ ּ ּקוִנין ְוִסדוִרין ִדְצלֹוָתא, ּ ָכל ָהֵני ּתִ ּוְלַכְווָנא ּבְ ּ ּ יה . ּ ּפוֵמיה ְוִלּבֵ ּ ּ ּ

ֲחָדא ּוְרעוֵתיה ּכַ ּ ּ.  
א ְדַמ ּתָ יִקיןַּהׁשְ ִאיּנון ְנׁשִ ֶחְדָוה ּבְ ִחּבוָרא ּבְ א ִעָלָאה וַמְטרֹוִניָתא ִאיּנון ּבְ ְּלּכָ ּ ּ ּ ַמאן . ּ

ין ֶאְלּתִ ַאל ׁשְ ְְדִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ַאל, ּ ֲעָתא ִדְרעוָתא ִאיהו. ִיׁשְ ֵדין ׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ִאיל . ּ יָון ְדׁשָ ּּכֵ
א וַמְט י ַמְלּכָ ּמֵ ֶאְלּתֹוי ִמּקַ ר ָנׁש ׁשְ יה , רֹוִניָתאּּבַ ְרעוֵתיה ְוִלּבֵ ְרֵמיה ּבִ ֵדין ַיְתִקין ּגַ ּּכְ ּ ּ ּ

ְּלַאְתֲעָרא ֶחְדָוה ִדְטִמירו, ִלְתָלָתא ַאֲחָרִנין ְדֵבקוָתא , ּ ְרָכא ּבִ ַלת ִאְתּבָ ְּדָהא ֵמִאֵלין ּתְ ּּ
ְייהו. ַאֲחָרא ּמַ ְרֵמיה ְלֵמיַפק ִמּקַ ר ָנׁש ּגַ ְּוַיְתִקין ּבַ ָחא לֹון ּבְ, ּ ִניָזא ְדִאֵלין ּוְלַאּנָ ֶּחְדָוה ּגְ ּ
ָלת ל ָדא. ּתְ ִּדיֵהא ְרעוֵתיה, ְּוִעם ּכָ ּ ֵאי, ּ ּתָ ְרכון ּתַ ְּדִיְתּבָ אן ְדֶחְדָוה ְטִמיָרא, ּ ְרּכָ ֵּמִאיּנון ּבִ ּ.  

ּוְכֵדין ִאְצְטִריך ְלִמְנַפל ַעל ַאְנפֹוי ּ ְ יה, ּ ּוְלִמְמַסר ַנְפׁשֵ ֲעָתא ְדִאיִהי ַנְקָטא , ּ ׁשַ ּּבְ
ין ין ְדִאיִהי ַנְקָטא. ּ רוִחיןַנְפׁשִ גֹו ִאיּנון ַנְפׁשִ יה ּבְ ֲעָתא ְלִמְמָסר ַנְפׁשֵ ֵדין ִאיִהי ׁשַ ּּכְ ּ ּ ,

ְדָקא ֵיאֹות ֵדין ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ִאיהו ּכְ ְּדָהא ּכְ ּ ּּ.  
א ָרִזין ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמְעָנא ּבְ ִּמָלה ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ִלי ְרׁשו ְלַגָלָאה, ּ ר ,ּ  ּבַ

ְרעו . ְּלכו ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ין ְורוִחין ּבִ ֲעָתא ְדִאיִהי ַנְקָטא ַנְפׁשִ ַהִהיא ׁשַ ְּדִאי ּבְ ּ ּ ּ
ִּדְדֵביקוָתא ֲחָדא יה וְרעוֵתיה ְלָדא, ּ ֵוי ִלּבֵ ִּאיהו ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ְדֵבקוָתא, ּ יה ּבִ ְּוָיִהיב ַנְפׁשֵ ַההוא , ּ ּּבְ

ַההוא, ְּרעוָתא ְּלַאְכְלָלא ָלה ּבְ ּ ְדֵבקוָתאּ ַההוא . ּ ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ ַלת ּבְ ִּאי ִאְתַקּבִ
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ָמִתין ְדִאיִהי ַנְקָטא, ְּרעוָתא ין רוִחין ְוִנׁשְ ְּדִאיּנון ַנְפׁשִ ּ ּ ר ָנׁש ְדִאְתְצִריר . ּ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ּבְ ּּבִ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ.  

ְּותו ְדַבְעָיא ְלִאְתּכַ ל ִסְטִריןּ א וַמְטרֹוִניָתא, ְּלָלא ִמּכָ  )א''ט ע''קפ(ִּמְלֵעיָלא , ַּמְלּכָ
א ּתָ ָכל ִסְטִרין, ּוִמּתַ ָמִתין ּבְ ִנׁשְ ּוְלִאְתַעְטָרא ּבְ ָמִתין ִמְלֵעיָלא. ּ ִנׁשְ ִּאְתַעְטַרת ּבְ ּ ,

א ּתָ ָמִתין ִמּתַ ִנׁשְ יה ו. ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ ר ָנׁש ְיַכֵוין ִלּבֵ ְּוִאי ּבַ ּ ְּרעוֵתיה ְלָכל ָדאּ ּ ְוִיְמֹסר , ּ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ְרעוָתא ּכְ ְדֵבקוָתא ּבִ א ּבִ ּתָ יה ִמּתַ ַּנְפׁשֵ ּ ּ ִריך הוא ָקאֵרי ֵליה . ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ

א לֹום ְלַתּתָ לֹום ִדְלֵעיָלא, ׁשָ ַגְווָנא ְדַההוא ׁשָ ּּכְ ּ ּ ַּההוא ְדָבִריך ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא . ּ ּ ְּ

ָכל ִעְטִריןְוַאְכִליל ּ ָלה ְוַאְעַטר ָלה ּבְ ּ.  
א, ּאוף ָהִכי לֹום ְלַתּתָ ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ׁשָ א ּבְ ר ָנׁש קוְדׁשָ ַּהאי ּבַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ּכְ

לֹום' ּ ַוִיְקָרא לֹו ְיָי)שופטים ו( ְּוָכל יֹומֹוי ָהִכי ָקָראן ֵליה ְלֵעיָלא. ׁשָ לֹום, ּ ִגין . ׁשָ ּבְ
אְּדַאְכִליל ְו לֹום ְלֵעיָלא, ַאְעַטר ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדַההוא ׁשָ ּּכְ ּ ּ.  

  א''א ע''דף ר
ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ָלק ַההוא ּבַ ְּוַכד ִאְסּתַ ָכל ִאיּנון , ּ ָמֵתיה ַסְלָקא וַבְקָעא ּבְ ִּנׁשְ ּ ּּ

יָדה, ְרִקיִעין ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ  ָיֹבא )ישעיה נז(ּ ָקֵרי ָלה ְוָאַמר ְּ
לֹום א ָאְמָרה. ׁשָ ִכיְנּתָ בֹוָתם ְוגֹו, ּוׁשְ ּכְ ָּינוחו ַעל ִמׁשְ חון ָלה . 'ּ ְּוִיְפּתְ ֵליָסר ) א''א ע''דף ר(ּ ּתְ

ּטוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּ יָדה, ּ ְּוָלא ְיֵהא ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ָאה ִאיהו ַמאן , ְּוַעל ָדא. ּ ַּזּכָ
יה וְרעוֵתיה ְלָדא ֵוי ִלּבֵ ְּדיׁשַ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ רוַמת ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ ' ּּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ

א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ַמר, ְּלַגּבֵ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ
א ָקֵליה י ַאּבָ ְמעֹון, ְוָאַמר, ָּאִרים ִרּבִ י ׁשִ ַחִיין, ַווי ִרּבִ ֵכיָנ, ַּאְנּתְ ּבַ . ְא ֲעָלךַוֲאָנא ּבָ

ֵכיָנא ֵכיָנא ַעל ַחְבַרָייא, ְָלא ֲעָלך ּבָ ֶּאָלא ּבָ ְמעֹון . ּוָבֵכיָנא ַעל ָעְלָמא, ּ י ׁשִ ִרּבִ
א ָרּגָ בוִציָנא ִדׁשְ ּּכְ א, ּ ְּדַאְדִליק ְלֵעיָלא ְוַאְדִליק ְלַתּתָ א. ּ ּוִבְנהֹוָרא ְדַאְדִליק ְלַתּתָ ּ ,

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ א ,  ַווי ְלָעְלָמא)ילאא נהיר לע''נ(, ְנִהיִרין ּכָ ַלק ְנהֹוָרא ִדְלַתּתָ ד ִיְסּתָ ּּכַ
ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ּּבִ י . ַּמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא ְלָעְלָמא. ּ יק ְלִרּבִ א ְוָנׁשִ י ַאּבָ ָקם ִרּבִ

חֹות ְיָדך. ִּחָייא ְֲאַמר ֵליה ִמִלין ִאֵלין ֲהוֹו ּתְ ּ ּ ִרי, ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ַדְרִני ַעד ּ ּך הוא ׁשָ ְ

ָאה חוָלִקי, ָהָכא כֹון ַזּכָ ָרא ִעּמְ   .ְּלִאְתַחּבְ
י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתִריה ְוָאַמר ִּרּבִ ֶכם ָיֹבאו ְוַיֲעׂשו )שמות לה(, ּ ּ ְוָכל ֲחַכם ֵלב ּבָ ּּ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ְוגֹו א ֲחֵזי. ּ א ּבְ, ֲאָבל ּתָ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ הּ ִּריך הוא ְלֹמׁשֶ ְ ,
ים ֲחָכִמים וְנבֹוִנים)דברים א( ּ ָהבו ָלֶכם ֲאָנׁשִ ָרֵאל, ּ ָכל ִיׂשְ ח ּבְ ּגַ ח , ַאׁשְ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ

יב, ְנבֹוִנים ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ים ֲחָכִמים ִוידוִעים, ּ ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ְּוִאלו , ָּוֶאּקַ ּ
ִתיב א ִעָלָאה ֵמָחָכםְוִא. ְנבֹוִנים ָלא ּכְ יָמא ְדָנבֹון ִאיהו ַדְרּגָ ּי ּתֵ ּ ּ ָּהִכי ִאיהו ַוַדאי, ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ
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ין ַהאי ְלַהאי ָּהא אוְקמוָה, ָחָכם. ַמה ּבֵ יה ִאְקֵרי , ּ ים ְלַרּבֵ ְחּכִ ְלִמיד ַהּמַ ְּדֲאִפילו ּתַ ּ ּּ
ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ָחָכם. ָחָכם ְְדָיַדע ְלַגְרֵמיה ּכָ ּ ּ ָמה ַדְר. ּ יהָּנבֹון ּכַ ין ִאית ּבֵ ל , ּּגִ ּכַ ְּדִאְסּתָ

ֹכָלא ִדיֵליה וְבַאֲחָרִנין, ּּבְ ְּוָיַדע ּבְ ֶהְמּתֹו)משלי יב(, ְְוִסיָמִנך. ּ שמואל (. ּ יֹוֵדַע ַצִדיק ֶנֶפׁש ּבְ

ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים)ב כג ֵלב ָחָכם. ְּוָהָכא ֲחַכם ֵלב ַדְייָקא. ּ ַצִדיק מֹוׁשֵ ַאְתָרא , ּּבַ ְוָלא ּבְ
ֵלב, ַאֲחָרא ִגין ְדַקְייָמא ּבַ ּּבְ ּ א, ּ ִדיֵליה וְבַאֲחָרִנין, ְּוָנבֹון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ.  

ה ְוגֹו)ישעיה מט(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ר ָנׁש ', ּ ְצלֹוָתא ְדָבֵעי ּבַ ָּהָכא ּבִ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּלַצָלָאה ַקּמֵ ּ ּ ְּ יָראְּדִא, ּ א ְוַיּקִ ּיִהי פוְלָחָנא ֲחָדא ַרּבָ ֵּמִאיּנון , ּ

ּפוְלָחִנין ְדָמאֵריה ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ִּאית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ עֹוָבָדא, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ ,
עֹוָבָדא ְדגוָפא ְּדִאיהו פוְלָחָנא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו פוְלָחָנא, ּ ְּוִאית פוְל. ּּ א ּ ָּחָנא ְדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ יר, ְ ְּדִאיהו פוְלָחָנא ְפִניָמָאה ַיּתִ ּּ ּ ְּדִאיהו ִעָקָרא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ַההוא , ּ ַּקְייָמא ּבְ ּ
ּפוְלָחָנא ְפִניָמָאה ָרא ְדֹכָלא, ּּ ְּדִאיהו ִעּקָ ּ ּ ּ.  
גוָפא ִאית  ְייִפין)א''ז ע''בראשית ט(ּּבְ ֵריָסר ׁשַ עֹו,  ּתְ ָּבָדא ְדגוָפאְּדַקְייִמין ּבְ ָמה , ּ ּכְ

ְייִפין ְדגוָפא. ְּדאֹוִקיְמָנא ְּוִאיּנון ׁשַ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּופוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדעֹוָבָדא ַקְייָמא , ְּ ּ
הו ִריך הוא. ּּבְ א ּבְ ִגין ְדפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְתֵרין ִסְטִרין, ְּ ְייִפין ְדגוָפא ְלַבר, ּבִ ּׁשַ ְוִאית , ּ

ֵריָס ְייִפין ַאֲחָרִניןּתְ ְּפִניָמִאין ְלגֹו ִמן ּגוָפא, ר ׁשַ ּקוִנין ְפִניָמִאין ְלגֹו ִמן . ּ ְּוִאיּנון ּתִ ּ ּ
ּקוָנא ְדרוָחא, ּּגוָפא הו ּתִ ְקָנא ּבְ ְּלִאְתּתַ ּ ּ א , ּ יָרא ְפִניָמָאה ְדקוְדׁשָ ְּדִאיהו פוְלָחָנא ַיּקִ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּגֹו , ְ ְמעֹוןּּכְ י ׁשִ ָּרִזין ְפִניָמִאין ְדָקָאַמר ַרּבִ ְּוִאיּנון ָרָזא , ּ
ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה יֵני ַחְבַרָיא, ּ ְּוִאְתְיִדיעו ּבֵ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּ   .ַּזּכָ

ִּאיהו פוְלָחָנא ְדרוָחא, ְּצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ּ ּ ָרִזין ִעָלִאין, ּּ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ א , ּ ּוְבֵני ָנׁשָ
ְקָעת ֲאִויִרין, א ַיְדִעיןָל ְּדָהא ְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ּבַ ְקָעת ְרִקיִעין, ּ ַּפְתָחת ִפְתִחין, ּבַ ּ ,

ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא ּ.  
ֲעָתא ְדָנִהיר ְנהֹוָרא ׁשַ ֻכְלהו , ְּוִאְתְפָרׁש ְנהֹוָרא ִמן ֲחׁשֹוָכא, ּּבְ רֹוָזא ָאְזָלא ּבְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ

ָקנו ָמ, ְרִקיִעין ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריה, ָּמאֵריהֹון ְדֵהיָכִלין, ּאֵרי ְדִפְתִחיןִּאְתּתָ ִגין . ּּכָ ּבְ
יָמָמא ְלָטִניהֹון ּבִ ְּדִאיּנון ְדׁשֻ ּ ֵליְלָיא, ּ ְלָטֵניהֹון ּבְ ָּלאו ִאיּנון ְדׁשֻ , ְוַכד ָעאל ֵליְלָיא. ּ
ִּאְתַעְברו ׁשוְלָטִנין ִדיָמָמא ּ ְלָטִנין ַאֲחָרִנ, ּ ֵליְלָיא, יןְּוִאְתְמנון ׁשֻ ִליִטין ּבְ ְּוִאְתַחְלָפן , ְּדׁשָ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ּ.  
ֶלת ַהיֹום ְוגֹו)בראשית א(, ְּוָרָזא ָדא דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ֶלת ַהיֹום . 'ּ ֶאת ַהּמָ ּוֶמְמׁשֶ ּ

ֶלת ַהַלְיָלה ּוֶמְמׁשֶ יָמָמא, ּ ּׁשוְלָטִנין ִאיּנון ִדי ְמָמָנן ּבִ ּ ּון ִדי ְמָמָנן ְּוׁשוְלָטִנין ִאיּנ, ּ ּ
ֵליְלָיא ֶלת ַהיֹום. ּבְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֶמְמׁשֶ ּ ֶלת ַהַלְיָלה. ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֶמְמׁשֶ ּּ.  

  ב''א ע''דף ר
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

ד ָעאל ֵליְלָיא רֹוָזא ָנְפָקא, ּכַ ָקנו ׁשוְלָטִנין ְדֵליְלָיא, ּכָ ִּאְתּתָ ּ ל , ּ ַחד ) ב''א ע''דף ר(ּכָ
רֹוָזא ָנְפָקא, יר ְיָמָמאְוַכד ָנִה. ְּוַחד ְלַאְתֵריה ָקנו ׁשוְלָטִנין ִדיָמָמא, ּכָ ִּאְתּתָ ּ ל ַחד , ּ ּכָ
רֹוָזא ַאְכִריז)כדין מתעברי שלטנין דליליא ואתפקדון שלטנין דיממא(. ְּוַחד ְלַאְתֵריה ,  ְוַכד ּכָ

ל ַחד ְוַחד ְלהו ּכָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ד ַעל ַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ּ ִּאְתְפּקַ ּ ּ א ּכְ. ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ
א, ַקְדָמא א, ְוַנְחּתָ ּתָ ִניׁשְ ָרֵאל ָעאִלין ְלֵבי ּכְ ָחא ְלָמאֵריהֹון, ְוִיׂשְ ּבְ יִרין , ְלׁשַ ׁשִ ַּפְתִחין ּבְ

ָחן ּבְ   .ְּותוׁשְ
ר ָנׁש ְּדָבֵעי ֵליה ְלּבַ פוְלָחָנא ְדעֹוָבָדא)ב''כ ע''ויקרא ק(, ּ ְרֵמיה ּבְ יָון ְדַאְתִקין ּגַ ּ ּכֵ ּ ּ ּ ,

ִת הּבְ ּּקוֵני ְדִמְצָוה וְקדוׁשָ ּ ּ ִתּקוָנא ְדפוְלָחָנא ְפִניָמָאה ְדָמאֵריה, ּ יה ּבְ ְּלַיֲחָדא ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ַההוא פוְלָחָנא ְדִאיּנון ִמִלין יה וְרעוֵתיה ּבְ ָוָאה ִלּבֵ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְדָהא ִמָלה )א דקאמר''ד(, ּּ ּ

  .ַּסְלָקא
ֲא ְּוִאיּנון ְמָמָנן ְדַקְייִמין ּבַ א . ִסְטֵרי ָעְלָמא' ִּאְתְמּנון ְלד, ִויָראּ ִלְסַטר ִמְזָרח ִאְתַמּנָ

ֲאִויָרא ְלַההוא ִסְטָרא, ְמָמָנא ַחד ְּדַקְייָמא ּבַ ַזְרִדָי, ּּ ֵמיה''ּּגְ יה ַסְרִכין ְמָמָנן , ּא ׁשְ ְּוִעּמֵ
אן ְלַהִהיא ִמָלה ִדְצלֹוָתא, ַאֲחָרִנין ְּדִאיּנון ְמַחּכָ ּ ַההוא ִסְטָראְּוַסְלָקא ּבַ, ּּ , ֲּאִויָרא ּבְ

  .ְּוָנִטיל ָלה ַהאי ְמָמָנא
ְדָקא ֵיאֹות ִקין ְלַהִהיא ִמָלה, ּהוא, ִּאי ִהיא ִמָלה ּכַ ְּוָכל ִאיּנון ַסְרִכין ַנׁשְ ְּוַסְלִקין , ּ

ה ַעד ַההוא ֲאִויָרא ִדְרִקיָעא ְלֵעיָלא ִּעּמָ ּ ּ ן ְמָמָנן ַסְרִכין ַאֲחָרִנין, ּ ֲע. ְּדַתּמָ ׁשַ ָתא ּבְ
ֵקי ְלַהִהיא ִמָלה ְּדַנּשְׁ ָרֵאל, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּ ִאין ַאּתון ִיׂשְ ְּדַיְדִעיּתו ְלַאְעְטָרא , ַּזּכָ ּ

ָאה ִאיהו פוָמא ין ַזּכָ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ְּלָמאֵריכֹון ּבְ ּ יה, ּּ ְּדִמָלה ְדַעְטָרא ָדא ָנְפָקא ִמּנֵ ּ ּ ּּ.  
ֵדין ַפְרִחין ַאְתָוון ְדַקְייִמין ּּכְ ֲאִויָראּ א ִדְתֵריָסר ַאְתָוון,  ּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִבׁשְ ּ ְּדַההוא , ּ ּ

ֲאִויָרא ִליט ּבַ ָמא ׁשַ ָמא)א''ז ע''בראשית ט(ְּוַהאי ִאיהו , ּׁשְ יה ֵאִלָיה,  ׁשְ ְּדֲהָוה ָטאס ּבֵ ּ , ּו''ּ
ַמָיא ָלק ִלׁשְ ַּעד ְדִאְסּתַ ּ ְּוַהְיינו ְדָקאַמר עֹוַבְדָיה ְלֵאִלָיהו. ּ ּ ֲאך' ּ ְורוַח ְיָי)ים א יחמלכ(, ּּ . ִָיּשָׂ

ָמא ָדא ִגין ְדִבׁשְ ּּבְ ֲאִויָרא, ּ יה ּבַ ֲּהָוה ֵאִלָיהו ָטאס ּבֵ ּ ִליט , ּ ָמא ְדׁשַ ְּוַהאי ִאיהו ׁשְ ּ ּ
ֲאִויָרא   .ּבַ

ַהִהיא ִמָלה ְּוִאיּנון ַאְתָוון ַפְרִחין ְוַסְלִקין ּבְ ּ ּ ָחן ְדַאִויָרא ּבִ, ּ ְּוַההוא ְמָמָנא ְדַמְפּתְ ּ ּ , ּיֵדיהּ
יה ַעד ְרִקיָעא, ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְלהו ַסְלִקין ּבֵ ּּכֻ ּּ יָדא ִדְמָמָנא , ּ ְּוִאְתְמָסר ּבִ

ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ַאֲחָרא ּ.  
ֲאִויָרא ְלַההוא ְסָטר, ִּלְסַטר ָדרֹום ְלָטא ּבַ ִּאית ְמָמָנא ַאֲחָרא ְדׁשַ ה ְמָמָנן , ּ ְוַכּמָ

יהַאֲחָרִנין ְוַס ֵמיה''ְּפַסְגִנָי. ְּרִכין ִעּמֵ ּוֵביה ִמְתַאֲחָדן , ּה ׁשְ ָחן )א וליה אתמסראן''נ(ּ  ַמְפּתְ
ְּדַאִויָרא ְלַההוא ְסָטר ּ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדָעקו. ּ ּ ְּדַצָלאן ְצלֹוָתא ְלָמאֵריהֹון ִמּגֹו , ּ ּ

א א, ַעְקּתָ ִבירו ְדִלּבָ ִּמּגֹו ּתְ ְדָק, ּ ַההוא , א ֵיאֹותִּאי ַהִהיא ִמָלה ּכְ ָּסְלָקא ַלֲאִויָרא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

יק ָלה , ְּוָנִטיל ָלה ַהאי ְמָמָנא, ִסְטָרא יק )א בגין דסלקא בההוא סטרא''ס(ְּוָנׁשִ ד ָנּשִׁ  ּכַ
ִריך הוא ָיחֹוס ְלָקְבָלך , ָּפַתח ְוָאַמר, ָּלה א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ְ וְבִגיָנך ִיְתְמֵלי ַרֲחִמין)'א ועלך''נ(ּ ּ.  

יןַּסְלִקין ִע ל ִאיּנון ְמָמָנן ַקִדיׁשִ ה ּכָ ּּמָ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַסְרִכין ְדַההוא ִסְטָרא, ּ ּ ּוַפְרִחין . ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ִדׁשְ ְּדִאיּנון ד, ּ ַההוא ִסְטָרא , ַאְתָוון' ּ ְלִטין ּבְ ְּדִמְתַעְטִרין ְוׁשַ ּ ּ

ַההוא ִסְטָרא ַדֲאִויָרא, ַּדֲאִויָרא ְּוַסְלִקין ּבְ ּ ַּעד ַההוא ְמָמָנא ִדְרִקיָעא , ד ְרִקיָעאַע, ּ ּ
ַההוא ִסְטָרא ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּּ.  

ֲאִויָרא, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ִלְסַטר ָצפֹון ְלִטין ּבַ ָמה ַסְרִכין ְמָמָנן ְדׁשַ יה ּכַ ְּוִעּמֵ ּ ,
ְּוַההוא ְמָמָנא ְפַתְחָי ֵמיה''ּ ֲאִויָרא ְלַההוא ִסְט, ּה ׁשְ א ּבַ ְּוָכל ִאיּנון , ָראְּוַהאי ִאְתַמּנָ

ֲעֵלי ְדָבבו ְדָעִקין לֹון ִּדְמַצָלאן ְצלֹוִתין ַעל ּבַ ּ ּ ְּוַכד ִמָלה ְדַהִהיא ְצלֹוָתא ַסְלָקא , ּּ ּּ
ַההוא ִסְטָרא ָאה הוא, ַּלֲאִויָרא ּבְ יק ָלה, ָּנִטיל ָלה ַהאי ְמָמָנא, ִּאי ַזּכָ   .ְּוָנׁשִ

ַער רוָחא ֲחָדא ְדָנְפָקא ִמ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ִסְטָרא ְדָצפֹוןּ הֹוָמא ּבְ ְּוַההוא רוָחא ָקאֵרי , ּּגֹו ּתְ ּ
ָכל ִאיּנון ֲאִויִרין ְלהו ַהִהיא ִמָלה, ּּבְ ְּוַנְטֵלי ּכֻ ִקין ָלה, ּּ ְּוַסְלִקין ָלה ַעד ְרִקיָעא ְוַנּשְׁ ּ ּ .

ְנָאך ְלָקָמך, ָּפְתֵחי ְוַאְמֵרי ְָמָרך ִיְרֵמי ׂשַ ְ ְ.  
ְּוָאְזָלא ְוַסְלָקא וַבְקָעא י ְרִקיָעא )א אוירין''ס( ְרִקיִעין ּ ה ְלַגּבֵ ּ ַעד ְדַסְלִקין ִעּמָ ּּ

י ַחד ְמָמָנא, ַּקְדָמָאה ַסְלָקא ְצלֹוָתא ן , ְּדִאְתָמָנא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ְוַתּמָ
ָעה ִפְתִחין ׁשְ ַּקָייִמין ּתִ ָמה ַסְרִכין, ּ ּוְבהו ַקְייִמין ּכַ ה ְמָמָנן, ּ ַּלְייהו ְמָמָנא ַחד ִדי ְוָע, ְוַכּמָ ּ

ֵמיה ְזבוִלי ּׁשְ   .ֵאל''ּ

  א''ב ע''דף ר
יָמָמא ַהאי ְרִקיָעא ּבִ א ּבְ ׁשָ ּמְ ְּוָדא ִאיהו ְדָבֵעי ְלׁשַ ְּוָלא ִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ַעד , ּ

ְּדָסִליק ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ל ִאיּנון ֵחיִלין, ּ ּוְכֵדין ַאִפיק ּכָ  ְוַכד ָנִהיר .ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן, ּּ
ִפְתָחא ֲחָדא, ְיָמָמא ְלהו ּבְ ָּעאִלין ּכֻ ְּדִאיּנון ט, ּ ְּדִאיהו ִפְתָחא ִעָלָאה ַעל , ִּפְתִחין' ּ ּ ּ ּ
ְלהו ּּכֻ ַההוא ִפְתָחא) א''ב ע''דף ר(, ְּוַכד ְצלֹוָתא ַסְלָקא. ּ ָּעאַלת ּבְ ְּוֻכְלהו ַסְרִכין, ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ָּנְפִקין ֵמַההוא ִפ, ְמָמָנן ְלהו , ַּההוא ַרב ְמָמָנא, ל''ַּוֲעֵליהֹון ְזבוִליֵא. ְתָחאּ ְּוַנְפֵקי ּכֻ ּ

ֵקי ָלה ְנָייָנא, ְּוַנּשְׁ ה ַעד ְרִקיָעא ּתִ ּוָמָטאן ִעּמָ א ברקיעא תניינא סלקא צלותא עד ''ס(. ּ

ּ ְוַכד ַסְלָקא ְצלֹוָתא ַעד ַההוא ְרִקיָעא)ההוא רקיע ואתפתחו ֵריָסר, ּ ִּאְתְפָתחו ּתְ ְרִעין ּ  ּתַ
ְּדַההוא ְרִקיָעא ְרָעא ִדְתֵריָסר. ּ ּוְבַההוא ּתַ ּ ֵמיה ָעָנ, ָקִאים ְמָמָנא ַחד, ּ ִּדׁשְ ְוַהאי , ֵאל''ּ

ָמה ַחָייִלין ְרָיין, ְּמָמָנא ַעל ּכַ ָמה ַמּשִׁ ָקִאים ַהאי ְמָמָנא , ְּוַכד ְצלֹוָתא ַסְלָקא, ַעל ּכַ
ל ִאיּנון ִפְתִחין ְוָא ְּוָכִריז ַעל ּכָ ָעִרים ְוגֹו)ישעיה כו(, ַמרּ ּ ִפְתחו ׁשְ ְרִעין ', ּ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ

ָכל ִאיּנון ִפְתִחין, ְּפִתיִחין ְּוָעאַלת ְצלֹוָתא ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

 ] בשנה173יום [סדר הלימוד ליום כה אדר 
ֵדין ְּדָקִאים ִלְסַטר ָדרֹום, ַּאְתַער ַחד ְמָמָנא ָסָבא ְדיֹוִמין, ּכְ ֵמיה ַעְזִריֵא, ּ ִּדׁשְ ל ''ּ

ְרָיין, ל''ּוְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַמֲחִניֵא, ָסָבא ין ִרּבֹוא ַמׁשִ ּתִ ִגין ְדִאְתַמָנא ַעל ׁשִ ְּוֻכְלהו , ּּבְ ּ
ְרָיין, ָּמאֵרי ְדַגְדִפין ְרָיין . ַמְלָיין ַעְייִנין, ָּמאֵרי ְדַמׁשִ ְייהו ַקְייִמין ִאיּנון ַמׁשִ ּוְלַגּבַ ּ ּּ

ָּמאֵריהֹון ְדאוְדִנין ּרון אוְדִניןְוִאְק. ּ ִגין ְדִאיּנון ַצְייִתין, ּ ּּבְ ל ִאיּנון ִדְמַצָלאן ְצלֹוְתהֹון , ּ ּּכָ ּ
ְלִחיׁשו א, ּּבִ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ַמע ַההוא ְצלֹוָתא ְלַאֲחָרא, ּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ , ַּהאי ְצלֹוָתא ַסְלָקא. ּ

ל ִאיּנון ְדִאְקרון ָמאֵרי ְדאוְדִנין ְּוַצְייִתין ָלה ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַמע ְלאוְדִנין ְדַבר ָנׁש ּתְ ְּוִאי ַהִהיא ְצלֹוָתא ִאׁשְ ֵּלית ַמאן ְדַצִיית ָלה ְלֵעיָלא, ּ ְוָלא , ּ

ַקְדִמיָתא, ַּצְייִתין ָלה ַאֲחָרִנין ַמע ּבְ ר ַמאן ְדׁשָ ָרא ְדָלא , ּּבַ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

א ֵני ָנׁשָ ְמעון ְלַהִהיא ְצלֹוָתא ּבְ ָעְלָמא ִעָלָאה, ְּותו. ִּיׁשְ ְּדִמָלה ִדְצלֹוָתא ִאְתַאֲחָדא ּבְ ּּ ּ ,
ּוִמָלה ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּּ ַמע)ב''ע' בראשית ג(, ּ   .ְ ָלא ִאְצְטִריך ְלִמׁשְ

ַגְווָנא ָדא ִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּּכְ ַּמאן ְדָקֵרי ּבְ ּתֹוק, ַחד ָקֵרי, ּ ֵרי , ְוַחד ִלׁשְ ְוִאי ּתְ
אֹוַרְייָתא ְרֵעי ְמֵהיְמנוָתא ִדְלֵעיָלא,ָקָראן ּבְ ּ ּגַ ּ ֵדין , ּ ִגין ְדַחד ָקָלא ְוִדיּבור ּכָֹלא ַחד ּכְ ּּבְ ּ ּ

ֵרין ָקִלין וְתֵרין ִדּבוִרין ּּתְ ּ ִריעוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִּאיהו ּגְ ּ ּ ֶּאָלא ִדְיֵהא ָקָלא ְוִדּבור ַחד . ּ ּּ ּ
ָמה ְדִאְצְטִריך ְּכְ ִגין ִדְיֵהא ַההוא ָקָלא , ּ ּּבְ ְּוַההוא ִדּבור ַחדּּ ּ ּ.  
ֵמיה ַעְזִרי, ְּוַההוא ְמָמָנא ְלִחיׁשו. ֵאל ָסָבא''ּׁשְ ד ַהִהיא ְצלֹוָתא ַסְלָקא ּבִ ּּכַ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ

ְרָיין ין ִרּבֹוא ַמׁשִ ּתִ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַעְייִנין, ׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדאוְדִנין, ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ֵּקי ְלַהִהיא ִמָלה ִדְצלֹוָתא ְדַסְלָקאַנְפֵקי ְוַנּשְׁ ּּ '  ֵעיֵני ְיָי)תהלים לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְוָעָתם א, ֶּאל ַצִדיִקים' ֵעיֵני ְיָי. ֶּאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ ִּאֵלין ָמאֵרי ְדַעְייִנין ִדְלַתּתָ ּ ּ ,
ִגין ְדִאית  ּ ָמאֵרי ְדַעְייִנין ְלֵעיָל)א דלית''נ(ּּבְ ְוָעָתם. אּ ִּאֵלין ָמאֵריהֹון , ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ

ְּדאוְדִנין ּ.  
ִליָתָאה ַּהִהיא ְצלֹוָתא ַסְלָקא וָמֵטי ְלַההוא ְרִקיָעא, ְרִקיָעא ּתְ ּ ן ַההוא ְמָמָנא , ּ ְּוַתּמָ

ַדְרָי ה ְמָמָנן, ה''ְּדִאְקֵרי ּגְ ָמה ַסְרִכין ְוַכּמָ יה ּכַ ֵמׁש ג. ְּוִעּמֵ יֹוָמאִז' ְּוִאיהו ְמׁשַ , ְמִנין ּבְ
ְרִביָטא ְדִזיֲהָרא ְדָנִפיק ָּלֳקֵבל ַחד ׁשַ ֲאָתר ַחד, ּ ְּוַהאי ִאיהו , ָּסִליק ְוָנִחית ְוָלא ַקְייָמא ּבַ

ְרִביָטא ְדָנִטיל ג ִניז' ּׁשַ ְרִביָטא, ְּוַכד ְצלֹוָתא ַסְלָקא. ִזְמִנין ְוִאְתּגְ ְוָסִגיד , ָּנִחית ַההוא ׁשַ
י ַההוא ְצלֹוָת ְרִביָטא, ְוִאְקֵרי ַהאי ְרִקיָעא, אַּקּמֵ   .ְּרִקיָעא ְדׁשַ

ַתר ְדָסִגיד, ְּוַכד ַסְלָקא ַהִהיא ְצלֹוָתא ַּההוא ְמָמָנא ּבָ ַטׁש, ּ ְרִביָטא , ּבָ ַההוא ׁשַ ּּבְ
ִטיָנָרא יָפא ְדָזִהיר, ּבְ ּקִ ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְרִקיָעא, ּּתַ ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ ּ ּ ְּוַנְפקו ִמּגֹו , ּ

ן ִמן יֹוָמא , ּהוא ִטיָנָראַה ּמָ ִניִזין ּתַ ְבִעין ְוָחֵמׁש ַחָייִלין ְדִאיּנון ּגְ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ּּתְ ּ ּ
ת ְלַאְרָעא ָרא , ְּדאֹוַרְייָתא ַנְחּתַ ָקפו ְלַחּבְ ִגין ְדִאְתּתָ ּּבְ חֹות ְלַאְרָעא)א לסרבא''ס(ּ , ּ ְדָלא ּתֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּוָאְנִזיף ּבְ ּ ָּעאלו ּגֹו ַההוא ִטיָנָראְו, ְּ ר ַההוא ִזְמָנא . ּ ְּוָלא ָנְפִקין ּבַ
ִּדְצלֹוָתא ַסְלָקא ְמך ְוגֹו'  ְיָי)תהלים ח(ָּפְתֵחי ְוַאְמֵרי , ּ ֲָאדֹוֵנינו ַמה ַאִדיר ׁשִ ּ ָּדא ִהיא . 'ּ

ל ִאיּנון ְרִקיִעין, ְצלֹוָתא ְּדַסְלָקא ַעל ּכָ ה. ּּ ֵדין ַסְגִדין ְלַגּבָ ּּכְ ּ.  
ִעְטִרין ִעָלִאין, ּאן וְלָהְלָאהִמּכָ ְּצלֹוָתא ִמְתַעְטָרא ּבְ , ְּוַסְלָקא ְלגֹו ְרִקיָעא ְרִביָעָאה, ּ

ַדְרּגֹוי א ָנִפיק ּבְ ְמׁשָ י, ּוְכֵדין ׁשִ ְמׁשִ ין ְוָחֵמׁש , ֵאל ַרב ְמָמָנא ָנִפיק''ְוׁשַ ּתִ ּוְתַלת ְמָאה ְוׁשִ
יה ְרָיין ַסְלִקין ִעּמֵ ַּמׁשִ ה, ְרִקיָעאְּלגֹו ַההוא , ּ ְּוֻכְלהו ְמַעְטָרן , ְּוִאְקרון ְימֹות ַהַחּמָ ּ ּ

א ְדֵעֶדן, ְלַהִהיא ְצלֹוָתא ְנּתָ ִעְטִרין ְדבוְסִמין ְדּגִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

  ב''ב ע''דף ר
ַבת ְצלֹוָתא ן ִאְתַעּכָ ה ְלגֹו ַההוא ְרִקיָעא , ְוַתּמָ ְרָיין ַסְלִקין ִעּמָ ַּעד ְדֻכְלהו ַמׁשִ ּ ּ ּּ ּ

ָאה ְדִריְוַת, ֲחִמיׁשָ ן ִאיהו ְמָמָנא ַחד ּגַ ֵמיה''ּּמָ ין, ֵּאל ׁשְ ַאר ַעּמִ ְּוהוא ָמאֵרי ְקָרִבין ִדׁשְ ּ .
ֵדין ִאְזַדְעָזע הוא, ְּוַכד ְצלֹוָתא ַסְלָקא ּּכְ ְרָיין ִדיֵליה, ּ ְּוָכל ַמׁשִ ר , ּ ) ב''ב ע''דף ר(ְוִאְתּבַ

ּוְמַעְטִרין ְלַהִהיא , ְּוַנְפֵקי ְוַסְגֵדי, ֵּחיַלְייהו   .ְצלֹוָתאּ
יָתָאה ּתִ י ְרִקיָעא ׁשְ ה ַעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ְּוַסְלִקין ִעּמָ ּ ּ ָמה ַחָייִלין, ּ ּוְכֵדין ָנְפִקין ּכַ ה , ּ ְוַכּמָ

ְרָיין ִלין ְלַההוא ְצלֹוָתא, ַמׁשִ ּוְמַקּבְ ֲהָדה, ּ ְּוַסְלִקין ּבַ ְרִעין, ּ ְבִעין ּתַ ַּעד ְדָמטו ְלׁשִ ן , ּ ְּדַתּמָ
ֵמיה ַעְנִפי, ָקִאים ַחד ְמָמָנא ִּדי ׁשְ ְּוִאיהו ְמַעֵטר ְלַהִהיא ְצלֹוָתא. ַרב ְמָמָנא, ֵאל''ּ ּ ,

ְבִעין ִעְטִרין ׁשִ   .ּבְ
ָכל ָהֵני ִעְטִרין ְּוֵכיָון ְדִמְתַעְטָרא ְצלֹוָתא ּבְ ל ִאיּנון ַחָייִלין ְדֻכְלהו , ּ ָרן ּכָ ֵדין ִמְתַחּבְ ּּכְ ּ ּּ ּ

ָכל ִעְטִריןְּוַסְלִקין ְלַהִהיא ְצלֹוָתא, ְרִקיִעין ּ ְדִמְתַעְטָרא ּבְ ִביָעָאה, ּ י ְרִקיָעא ׁשְ . ְלַגּבֵ
יֵדיה''ְּוַסְנַדְלֹפ, ּוְכֵדין ָעאַלת ְצלֹוָתא ָחן ְדָמאֵריה ּבִ יָרא ִעָלָאה ְדָכל ַמְפּתְ ּן ַרב ַיּקִ ּ ּ ּ ּ ,
ְבָעה ֵהיָכִלין, ָּאִעיל ְלַההוא ְצלֹוָתא   .ְלגֹו ׁשִ

ְמעֹו י ׁשִ א ֲחֵזי ָאַמר ַרּבִ ְבָעא ְמדֹוִרין ִאינון וכוּתָ אמרו המגיהים כבר נדפסו (', ּן ׁשִ

ְבָעה ֵהיָכִלין ִאֵלין)ש''א ע''בפרשת בראשית דף מ א, ּ ׁשִ ִּאיּנון ֵהיָכִלין ְדַמְלּכָ ְוַהאי , ּ
ָכל ָהִני ִעְטִרין ד ִמְתַעְטָרא ּבְ ד ָעאַלת, ְּצלֹוָתא ּכַ ֲחָדא, ּכַ ר לֹון ּכַ ְלִאְתַעְטָרא , ְמַחּבָ

ְדָקא ֵיאֹותְל ֵּעיָלא ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ּכְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ָכל , ְּ ִּמְתַעְטָרא ּבְ
א, ִעְטִרין ָרכֹות ְלֹראׁש )משלי י(ּוְכֵדין , ְלֶמהֵוי ַחד, ֵּעיָלא ְוַתּתָ  )א''ו ע''בראשית כ( ּבְ

ִתיב   .ַּצִדיק ּכְ
ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש ַּזּכָ ּ ְדָקא ֵיאֹותְּדָיַד, ּ ּע ְלַסְדָרא ְצלֹוֵתיה ּכְ ַהאי ְצלֹוָתא . ּ ּבְ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִמְתַעְטָרא ּבֵ ּ ּ ּ ל ְצלֹוְתהֹון , ְּ ְיימון ּכָ ה ַעד ְדִיְסּתַ ִּאיהו ְמַחּכֶ ּ ּּ
ָרֵאל ְדָקא ֵיאֹות, ְּדִיׂשְ ִלימו ּכְ ׁשְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ א, ּּ ָּכא ִמִלין ַעד ָה. ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ְּלִמְנַדע ָרִזין ִעָלִאין, ִּדְצלֹוָתא אן וְלָהְלָאה ִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ִּמּכָ ְּדִאיּנון ַקְייִמין , ּּ ּ ּ

ִמָלה עֹוָבָדא, ּּבְ ָמה ְדַקְייִמין ּבְ   .ּּכְ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ית ִפקוִדין ְּוִאיּנון ׁשִ ְצלֹוָתא, ּּ ם  ְלִיְר)דברים כח(, ַחד. ְּוַקְייִמין אוף ָהָכא ּבִ ָאה ֶאת ַהּשֵׁ
ד ְוַהּנֹוָרא ְכּבָ ְנָייָנא. ַהּנִ ִליָתָאה. ְלַאֲהָבה אֹותֹו, ּתִ . ְלַיֲחדֹו, ְרִביָעָאה. ְלָבְרכֹו, ּתְ

ָאה א, ֲחִמיׁשָ ֲהָנא ַית ַעּמָ ִתיָתָאה. ְְלָבֵרך ּכַ ָמֵתיה ֵליה, ׁשְ ִּלְמסֹור ִנׁשְ ית . ּ ְּוִאֵלין ׁשִ
ְצלֹוָתא ִּפקוִדין ְדַקְייִמין ּבִ ּ ּ ְדִמָלהּ ר ִאיּנון ִפקוִדין , ּ ּּבַ עֹוָבָדא)א''ו ע''רי(ּּ , ּ ְדַקְייִמין ּבְ

ַגְווָנא ְדִציִצית וְתִפִלין ּּכְ ּ.  
ם א, ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשֵׁ ָחן ְדָקָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּבְ ִאֵלין ּתוׁשְ ִּפּקוָדא ָדא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ִנין ְדאֹוַרְייָתא ּוְבִאיּנון ָקְרּבָ ּ י ָמאֵריהְּד, ּ ּמֵ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּקַ ֵעי ּבַ ן ּבָ ִגין ְדִאיּנון , ַּתּמָ ּּבְ ּ
ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ִיְרָאה יִרין ַקְייִמין ּבְ ּׁשִ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַהְללוָיה. ּ ּ ְּדִאיּנון ָרָזא ְדִיְרָאה , ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָוָאה ְרעוֵתיה. ְּ ר ָנׁש ְלׁשַ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ ִיְרָאהּ יִרין ּבְ ִאיּנון ׁשִ ְּואוְקמוָה , ּ ּבְ ּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ל ִאיּנון ָרִזין ְדׁשִ ַּחְבַרָייא ּכָ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ָרִזין ְדַהְללוָיה, ּ ּ ּ ּ.  

ח ּבַ ּתַ ר ָנׁש ְלִיׁשְ יָון ְדָמֵטי ּבַ ִריך הוא, ּּכֵ א ּבְ ֵוי ְרעוֵתיה ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ּ גֹון ּכְ, ְּ
אֹורֹות, יֹוֵצר אֹור ד ָמֵטי ְלַאֲהַבת עֹוָלם, ְלַאֲהָבה אֹותֹו. יֹוֵצר ַהּמְ  ְוָאַהְבּתָ )דברים ו(, ּכַ

ִריך הוא, ֱָאֹלֶהיך' ֶאת ְיָי א ּבְ ְּדָדא ִאיהו ָרָזא ִדְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּ ְלַיֲחָדא . ּ
ָרֵאל ְיָי, ֵּליה ַמע ִיׂשְ ִריך , ֶאָחד'  ְיָיֱּאלֵהינו' ׁשְ א ּבְ ְְדָהָכא ַקְייָמא ָרָזא ְדִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא ֲחֵזי, ּהוא א ּכַ ְרעוָתא ְדִלּבָ ֵמיה ּבִ ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ רוָתא ִדיִציַאת . ּ ן וְלָהְלָאה ַאְדּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ

ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים ִדְכּתִ, ִמְצַרִים ְּדִאיהו ִפּקוָדא ְלַאְדּכְ ּ ּ י ֶעֶבד )דברים ה(, יבּּ  ְוָזַכְרּתָ ּכִ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים   .ָהִייָת ּבְ

א ֲהָנא ַית ַעּמָ ֲחָדא, ְלָבְרָכא ּכַ ָרֵאל ּכַ ִגין ְלַאְכְלָלא ִיׂשְ ְרָכאן , ּבְ ֲעָתא ְדַנְטִלין ּבִ ׁשַ ּּבְ
ְרָכאן, ְּלֵעיָלא ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעָתא ַנְטָלא ּכְ ַהִהיא ׁשַ ֲע, ְּדָהא ּבְ ָּתא ִדְרעוָתא הואְוׁשַ ּ ּ ,

יה יה ְלַגּבֵ ִּלְמסֹור ַנְפׁשֵ א, ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ְמָתא ּבִ ּוְלֵמיַהב ֵליה ִנׁשְ ּ ּ ד ַנְפִלין ַעל ַאְנִפין, ּ , ּּכַ
א' ָ ֵאֶליך ְיָי)תהלים כה(ְוָאְמִרין  י ֶאּשָׂ יה, ַנְפׁשִ יה וְרעוֵתיה ְלַגּבֵ ִּדיַכֵוין ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּלִמְמַסר ֵליה , ּ

ִליםַנְפׁשָ ְרעוָתא ׁשְ ְצלֹוָתא. ּא ּבִ ית ִפקוִדין ְדַקְייִמין ּבִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ּּ י , ּ ְּדַסְלִקין ְלַגּבֵ ּ
ית ֵמָאה ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּׁשִ ּ ּ.  

יר ֵליָסר ַאֲחָרִנין ַיּתִ יָמא ּתְ ֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי. ְוִאי ּתֵ ָכא ּתְ ִּאיּנון ַקְייִמין ְלַאְמׁשָ ּּ ,
הוְּד ִליָלן ּבְ ֹּכָלא ּכְ ית ִפקוִדין ִאֵלין)א בהני''ס(. ּ ּ ׁשִ ּ הו, ּ ִּדְצלֹוָתא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ.  

  א''ג ע''דף ר
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ יה וְרעוֵתיה ְלָדא, ּ ֵוי ִלּבֵ ַּמאן ִדיׁשַ ּ ּ ּ ּ ְלָמא , ּ לֹון ) א''ג ע''דף ר(ּוְלַאׁשְ

ָכל יֹוָמא ְלָיין ַאֲחָר. ּבְ ּוְבִאֵלין ּתַ יִאיןּ ר ָנׁש ְלַאְתִרין ִאֵלין. ִנין ַסּגִ ד ָמֵטי ּבַ , ֲּאָבל ּכַ
יה וְרעוֵתיה ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַכְווָנא ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ַההוא ִמָלה, ְ ְלָמא ַההוא ִפּקוָדא ְדַקְייָמא ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ּוְכֵדין ַאְכִריזו ָעֵליה ְוַאְמֵרי ּ ך ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ)ישעיה מט(, ּ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָה ִיׂשְ

ֵקיה. ֶּאְתָפָאר א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ּ.  
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י ִיְצָחק ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ָרֵאל )שמות לה(, ּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ
ִניׁש לֹון. 'ְוגֹו ִמְלַקְדִמין. ֲאַמאי ּכָ ת ּכְ ּבָ ִגין ְלִמְמַסר לֹון ׁשַ ּּבְ ַקְדִמיָתא ַעד ָלא , ּ ְּדָהא ּבְ

ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ֵני ִיׂשְ ת, ָּעְבדו ּבְ ּבָ ְּוָדא ִאיהו ְדָלא ַנְטרו ִאיּנון ֵעֶרב . ָמַסר לֹון ֶאת ַהּשַׁ ּ ּ ּ
ָרֵאל. ַרב ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ְמעו ּבֵ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ע ִמיָנן, ּ ָּאְמרו ַוֲאָנן ִמָלה ָדא ִאְתָמּנַ ִּמַיד , ּּ

ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ְוגֹו) לבשמות( יִאין ֲאַבְתַרְייהו', ּ ַוִיּקָ כו ַסּגִ ְּוִאְתְמׁשָ ְּלָבַתר ְדִמיתו . ּ ּ
ִּאיּנון ְדִמיתו ּ ְלחֹוַדְייהו, ּ ָרֵאל ּבִ ה ִלְבִני ִיׂשְ ִניׁש ֹמׁשֶ ִמְלַקְדִמין, ּּכָ ת ּכְ ּבָ , ְּוָיַהב לֹון ׁשַ

ָע ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ יב ׁשֵ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה ְמָלאָכה ְוגֹוּ   .'ׂשֶ
בֹוֵתיֶכם ָכל מֹוׁשְ ְּלִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא , ָּהָכא ִאית ָרָזא ְדָרִזין, ֹּלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ ּ

ת ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ִּעָלָאה ּבָ ָּרָזא ְדׁשַ ּ ּ יֵמי ֶעְליֹוִנין, ֲּאָבל ָרָזא ָדא. ּ , ִאְתְמָסר ְלַחּכִ
ת ָרָזא ִע ּבָ ָּלָאה הואְּדָהא ׁשַ ּ.  

א ֲחֵזי  יָתָאה ָמָטא ִזְמָנא )א ביומא שתיתאה בשעתא דמטי''ס(ּתָ ּתִ ֲעָתא ְדיֹוָמא ׁשְ ׁשַ ּ ּבְ
ֵדין, ְּדֶעֶרב ְטָרא ְדָצפֹון ָנִהיר, ּכְ ְבִעין ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנין, ּּכָֹכָבא ַחד ִמּסִ יה ׁשִ ְּוַההוא , ְּוִעּמֵ

ִאיּנון ּכָֹכִבין ַטׁש ּבְ ַההוא ּכָֹכָבא,  ַאֲחָרִניןּּכָֹכָבא ּבָ ְלהו ּבְ ְלילו ּכֻ ְּוִאְתּכָ ּ ְוִאְתָעִביד ַחד , ּּ
ְבִעין ָלָלא ְדׁשִ ט. ּּכְ ְּוַההוא ּכָֹכָבא ִאְתָפׁשַ ָמדוָרא ֲחָדא, ּ ָכל , ְּוִאְתָעִביד ּכְ ְלִהיָטא ּבְ

ט ַההוא ָמדוָרא ַסֲחָרַנְייהו ְדֶאֶלף טוִרין. ִסְטִרין ֵדין ִאְתָפׁשַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ַחד חוָטא ,ּ ּ ְוַקְייָמא ּכְ ּ
  .ְּדָסֲחָרא

א ְּוַהאי ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ יה, ּ ְווִנין ַאֲחָרִנין ִדְלגֹו ִמּנֵ יה ּגַ יך ְלַגּבֵ ָּמׁשִ ּ ּ ון ַקְדָמָאה . ְ ּגֹוָ
ְווָנא. ְירֹוָקא יָון ְדַקְייָמא ַהאי ּגַ ּּכֵ א, ּ ַּסְלָקא ַההוא ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ְּוָדִליג ְלֵעיָלא ַעל , ּ

ון ְירֹוָקאַהה יה, ּוא ּגֹוָ ון ְירֹוָקא ְלַבר, ְּוָעאל ְלגֹו ִמּנֵ ֵדי ְלַההוא ּגֹוָ ְּוׁשַ ְּוַקְייָמא ְירֹוָקא , ּ
ִליָלא ְלגֹו, ְלַבר א ְדֹכָכָבא ּכְ ְּוַההוא ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ּ.  

ְנָייָנא ִחָווָרא, ְלָבַתר ון ַאֲחָרא ּתִ יך ֲאַבְתֵריה ּגֹוָ ַּאְמׁשִ ּ ְּוַההוא ִחָו, ְ יָון , וָרא ָעאל ְלגֹוּ ּכֵ
ון ְּדַקְייָמא ַהאי ּגֹוָ א ְדַההוא ּכָֹכָבא, ּ ַּסְלָקא ַההוא ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ּ ּ ֵדי ְלַההוא ִחָווָרא , ּ ְּוׁשַ ּ ּ

ְווִנין. ְּוָעאל ִאיהו ְלגֹו, ְלַבר ל ִאיּנון ּגַ ֵדי לֹון ְלַבר, ְּוֵכן ּכָ , ְּוָעִייל ִאיהו ְלגֹו, ַּעד ְדׁשַ
י ַהִהיא ְנקוָדה ְטִמיָראְוָקִריב   .ְלֵמיָטל ְנהֹוָרא, ּ ְלַגּבֵ

פֹון ְוגֹו)יחזקאל א(, ָּפַתח ְוָאַמר ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ְיֶחְזֵקאל ָחָמא . 'ּ ָוֵאֶרא ְוִהּנִ
ִתּקוָנא ְדָלא ַקְייָמא, ְּלַהאי ֵחיזו ּּבְ ּ ְדָק, ּ ִליט ַההוא ּכָֹכָבא ּכִ ֲעָתא ְדׁשַ ׁשַ ר ּבְ ּּבַ , ָאְמָרןּּ

ֲּאָבל ַהאי ְקָרא אוְקמוָה ה רוַח ְסָעָרה. ּ ּאוְקמוָה, ְּוִהּנֵ ל ָעְלָמא, ּ ׁש ּכָ , ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלִמְכּבַ
יה ִדְנבוַכְדֶנַצר ַחָייָבא ְּלַקּמֵ ּ ּ ֲּאָבל רוַח ְסָעָרה ָדא. ּ ִּאיהו ַההוא ּכָֹכָבא ְדָקָאְמָרן, ּ ּ ְּדָבַלע , ּ

ְבִעין ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנ ְּוָדא ִאיהו רוַח ְסָעָרה ְדָחָמא ֵאִלָיהו, יןׁשִ ּ ּ  ְמָפֵרק )מלכים א יט(, ּּ
ר ְסָלִעים ּבֵ ִדיר ֳקָדם ּכָֹלא, ָּהִרים וְמׁשַ ְּוָדא ְדַקְייָמא ּתָ ּ ְּלֵמיַטר ַההוא ִדְלגֹו, ּ ְקִליָפה , ּ ּכִ

  .ְלמֹוָחא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

ְּדָסִעיר ּכָֹלא. ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ְסָעָרה א, ּ פֹוןּבָ. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְּדָהא ִמן ַההוא , ָאה ִמן ַהּצָ ּ
ָפַתח ָהָרָעה)ירמיה א(, ְְוִסיָמִנך, ִסְטָרא ָקא ַאְתָיא פֹון ּתִ ָמה ִסְטִרין ַאֲחָרִנין , ּ ִמּצָ ְּדָהא ּכַ

ַההוא רוַח ְסָעָרה ִּאְתַאֲחָדן ּבְ פֹון, ּ ך ָנְפָקא ִמן ַהּצָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ.  
ִגין ְדִאיִהי סוְסִפיָת, ָעָנן ּּבְ ְטָרא ְדָצפֹון ִאְתַאֲחָדא ָדא. ּא ְדַדֲהָבאּ ּוִמּסִ ּ ְוַהאי ִאיִהי . ּ

א,  ֶאְמָצִעיָתא)ב''ד ע''קפ(ְּנקוָדה  חוְרּבָ ְּדַקְייָמא ּבְ י. ּּ ּוְבִגין ְדָיַדע ִלְמָפּתֵ גֹו , ּ ִליט ּבְ ּׁשַ
ְּנקוָדה ִדיׁשוָבא ּ ְּוָכל ִמִלין ִדיׁשוָבא, ּ ּ ָרֵאל. ּ ר ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַגָוה, ּּבַ ָרֵאל ּבְ ָראן ִיׂשְ ד ׁשָ ּּכַ ּ ,

ְלָטא ָעַלְייהו)א לא''ד(ִּאיהו  ָרֵאל )א''א ע''קמ(ּוְלָבַתר , ּ ׁשַ ּ ְדָחבו ִיׂשְ ְלָטא )א לא''ד(ּ  ׁשַ
א יב, ַּעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִגין ִדְכּתִ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה ב(, ּּבְ   .ּ ֵהׁשִ

  ב''ג ע''דף ר
דֹול ִּאיהו ֲעָנָנא ְדַחׁשֹוָכא, ּ ָדאָעָנן ּגָ ל ָעְלָמא, ּ יך ּכָ ְְדַאֲחׁשִ א ֲחֵזי. ּ ין , ּתָ ַמה ּבֵ
יב ) ב''ג ע''דף ר(ַּההוא ֲעָנָנא . ֲעָנָנא ַלֲעָנָנא . ֲעֵליֶהם יֹוָמם'  ַוֲעַנן ְיָי)במדבר י(ִּדְכּתִ

ּי ִאיהו ֲעָנָנא ְדָנִהיר  ַהא)ב''ע' ג, א''ג ע''ויקרא ק(. ָ ַוֲעָנְנך עֹוֵמד ֲעֵליֶהם)במדבר יד( ּ
ְּוָכל ְנהֹוִרין ִאְתָחזון ּגֹו ַההוא ֲעָנָנא, ְוָזִהיר ְֲעָנָנא ָחׁשוך, ֲּאָבל ֲעָנָנא ָדא. ּ ְּדָלא ָנִהיר , ּ
ָלל ל ְנהֹוִרין, ּכְ יה, ֲאָבל ָמַנע ּכָ ְּדָלא ַיְכִלין ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ.  

דֹול דֹול, ּגָ דֹול ִאיהו. ּיר ִאיהוְוָהא ְזֵע, ֲאַמאי ִאְקֵרי ּגָ ֶּאָלא ּגָ ִליט, ּ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ָּדָבר . ּ
דֹול דֹול, ַאֵחר ּגָ יה, ַּההוא ֲחׁשֹוָכא ּגָ ל ְנהֹוִרין ְוָלא ִאְתָחזון ַקּמֵ י ּכָ יָון ְדַכּסֵ ּּכֵ ּ ְּוִאיהו , ּ

דֹול  ל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא)א שליט''נ(ּגָ   .ּ ַעל ּכָ
ַחת ָיאְּדָהא ֶאּשָׁ, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ָּלא ַאְעֵדי ִמֵניה ְלָעְלִמין, ּא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוֹנַגה לֹו . ּ

יה, ָסִביב ב ְדָכל ַהאי ַקְייָמא ּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ְּדַאף ַעל , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ֹּנַגה לֹו ָסִביב, ּּ
ב ְדֵלית ִסְטָרא ָדא ּּגַ ּ ִדְמָסֳאבו)א''ט ע''ס(ֶּאָלא ִסְטָרא , ּ ְְוָלא ִאְצְטִריך , ֹּנַגה לֹו ָסִביב, ּ

ִגין ְדֹנַגה לֹו ָסִביב. ַמאי ַטְעָמא. ְּלַדְחָייא ֵליה ְלַבר, ֵּליה ְלַבר ָנׁש ּּבְ ה , ּ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִאית ֵליה ּ יה ְקָלָנא, ּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלַאְנָהָגא ּבֵ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלֵמיַהב . ְ ּ

ֵּליה חוָלָקא ִס, ּ א ִדְמֵהיְמנוָתאּבְ ְּטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ.  
יה ְקָלָנא, ְּוִכי ֹנַגה לֹו ָסִביב, ָהִכי ָאַמר, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְּוִאְצְטִריך ְלַאְנָהָגא ּבֵ ְ ,

ּוְבִגין ְדַקְייָמא ַההוא ֹנַגה לֹו ִמּגֹו. ְּוָלא ַקְייָמא ְלַבר, ְּלגֹו ִאיהו, ַּהאי ֹנַגה לֹו ּ ּ ִתיב , ּּ ּכְ
ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁשּוִמּת ֵעין ַהַחׁשְ ְֹוָכה ּכְ ִּמּתֹוָכה ְדַההוא ֹנַגה. ִּמּתֹוָכה ְדַמאן. ּ ּ ֵעין . ּ ּכְ

ַמל ָּהא אוְקמוָה, ָמל, ָחׁש: ַהַחׁשְ א , ּ   .ּ ְמַמְלָלא)ב''א ע''פ(ֵּחיָוון ְדֶאּשָׁ
ַמְעָנא ָעָלה ָרָזא ְדָרִזין א ׁשְ ֲּאָבל ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ד ָעְרָלה. ּ ֵרי ַעל ַקְייָמא ּכַ ּ ׁשָ

א א ְלָסֲאָבא ַמְקְדׁשָ ַּקִדיׁשָ א, ּ ֵדין ַההוא ַמְקְדׁשָ ּּכְ ב ִמְלַגָלָאה ָרָזא ְדָאת ַקָייָמא, ּ ִּאְתַעּכָ ּ ּ ּ ,
ין ָעְרָלה, ְּוַכד ַהאי ֹנַגה ָעאל ְלגֹו. ִמּגֹו ָעְרָלה א, ְוַאְפִריׁש ּבֵ ּוֵבין ַמְקְדׁשָ ֵדין ִאְקֵרי , ּ ּכְ
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ַמל ָחׁש  ְלָיאַחׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ָמל, ָמל. ְוִאְתּגַ ַע)יהושע ה(ּכְ ָרָזא .  ָמל ְיהֹוׁשֻ
ְּדָאת ַקָייָמא ב ִמְלִאְתַגָלָאה ִמּגֹו ָעְרָלה, ּ ִּאְתַעּכָ ּ.  

ְּדָהא ְנהֹוָרא ִדיֵליה, ְוִאית ָרָזא ַאֲחָרא ּ ַמל , ִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתָחֵזי, ּ ְלָיא ַחׁשְ ְוַכד ִאְתּגַ
ר ְנהֹוֵריהִאְת ְדָקא ֵיאֹות, ֲאָבל ָרָזא ַקְדָמָאה. ֲּעּבָ ָרָזא ִדְקָרא ּכְ ִּאיהו ּבְ ִפיר , ּ ְּוֹכָלא ׁשַ ּ

ְּוָיאות הוא, ִּאיהו ּ.  
ַהאי ֹנַגה ָתא, ּּבְ י ְלִאּתְ ִתיב. ְלַנְטָלא ְנהֹוָרא, ְמַפּתֵ ֶמן )משלי ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ  ְוָחָלק ִמּשֶׁ

ה ֵוי ַההוא ְנה, ִּחּכָ ּׁשַ ֹּוָרא ָלֳקְבֵליה ִדְבִריתּ י ֵליה. ּ ך ְמַפּתֵ ּוְבִגיֵני ּכַ ְוָדא . ְּוַנְטָלא ְנהֹוֵריה, ְּ
ָתא י ְלִאּתְ ִּאיהו ִפּתוָיא ִדְמַפּתֵ ּ יב, ּּ ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו)משלי ה(, ִּדְכּתִ טְֹפָנה ׂשִ   .'ּ ֹנֶפת ּתִ

א ֲחֵזי ד ָמָטא ִזְמָנא ְדֶעֶרב, ּתָ ִתיָתָאה ּכַ יֹוָמא ׁשְ ּ ָדִליג ְלגֹו ַההוא ,ּּבְ  )א מדורא''נ(ּ
א ְווִנין, ְּנהֹוָרא ְדֶאּשָׁ ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלַאֲעָלא ּגֹו ּגַ א. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִנין ִיׂשְ ּקְ ֵדין ְמְתּתַ , ּכְ

ּוְמַסְדִרין ְסעוָדִתין ּ ּוַמְתְקִנין ָפתֹוִרין, ּ ל ַחד ְוַחד ָפתֹוֵריה, ּ ּּכָ ְלהֹוָבא ָנִפ. ּ ֵדין ַחד ׁשַ יק ּכְ
ַההוא ָמדוָרא ּוָבַטׁש ּבְ ּ יה, ּ יָון ְדָבַטׁש ּבֵ ּּכֵ ְלהֹוָבא, ּ ָלן ַההוא ׁשַ ְלּגְ ְּוַההוא ָמדוָרא , ִּמְתּגַ ּ ּ

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָעאִלין ּבְ ָמן, ּ ָרן ְוַיְתַבת ּתַ   .ְוִאְתַטּמְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְלהֹוָבא ִאיהו ִמּסִ ְּוַההוא ׁשַ ּ ּוְבִגין ְדהוא, ּ ּ ְטָרא ִדיִמיָנאּ ר , ּ ִמּסִ ַאְעּבָ

ְּלַההוא ָמדוָרא ּ א, ּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּוָאִעיל ֵליה ְלנוְקּבָ ּ ָתא, ּ ּבְ ן ַעד ְדָנִפיק ׁשַ ּמָ . ְּוָיִתיב ּתַ
ָתא ּבְ יָון ְדָנַפק ׁשַ א, ּּכֵ ָרֵאל ְלָבְרָכא ַעל ֶאּשָׁ א ְדִיׂשְ ִּאְצְטִריך ְלהו ְלַעּמָ ּ ְּוָנְפָקא ַההוא , ְ

ְל א, הֹוָבאׁשַ ִבְרְכָתא ִדְלַתּתָ ל ַההוא ֵליְלָיא, ּּבְ ִליט ַעל ַההוא ָמדוָרא ּכָ ְּוׁשָ ּ ּ ְפָיא , ּ ְוִאְתּכַ
ַּההוא ָמדוָרא ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא, ּתָ ּבְ יָון ְדָעאל ׁשַ ר ַההוא ָמדוָרא, ּּכֵ ְּוִאְתָטּמַ ּ ָיא , ּ א ַקׁשְ ין ְדֶאּשָׁ ל ֶאּשִׁ ּּכָ
ְפָיין םַוֲא, ִּאְתְטָמרו ְוִאְתּכַ א ְדֵגיִהּנָ ִּפילו ֶאּשָׁ ּ ם, ּ ְּוַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ְּוֹכָלא . ִאית לֹון ַנְייָחא, ּ

א ְוֵעיָלא ִאית ְלהו ַנְייָחא ּתָ ּּתַ ָתא. ּ ּבְ ד ָנַפק ׁשַ ָרֵאל ַעל נוָרא, ּכַ ּוְמָבְרִכין ִיׂשְ ֵדין , ּ ּכְ
ָרן ין ְדִמְתַטּמְ ל ֶאּשִׁ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵרי, ָּנְפִקין ּכָ א . ּהּכָ ָעָרא ֶאּשָׁ ּוְבִגין ְדָלא ְלִאּתְ ּ

ִתיב , ַאֲחָרא ת)שמות לה(ּכְ ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל מֹוׁשְ ְוָהא , ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ
ּאוְקמוָה ָחא ֲאַמאי, ּ א ְדַמְדּבְ   .ֶּאּשָׁ

  א''ד ע''דף ר
ָתא ּבְ ד ָעאל ׁשַ כוְלהו ְרִקיִעי, ֶּאָלא ּכַ רֹוָזא ָקֵרי ּבְ ּּכָ ָקנו ְרִתיִכין, ןּּ ָקנו , ִּאְתּתְ ִּאְתּתְ

ְרָיין ְטָרא ְדָדרֹום. ְּלַקְדמות ָמאֵריכֹון, ַמׁשִ ֵדין ָנִפיק ַחד רוָחא ִמּסִ ּּכְ ְּוַההוא רוָחא , ּ ּ
ְרָיין ְדִלְסַטר ְיִמיָנא) א''ד ע''דף ר(ִּאְתְפַרׁש  ל ִאיּנון ֵחיִלין וַמׁשִ ַּעל ּכָ ּ יה, ּ ן ּבֵ ׁשָ , ְּוִאְתַלּבְ

ָתאְוַה ּבְ א ִדיָקר ְדׁשַ ּהוא רוָחא ִאְקֵרי ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ֵדין ָפתֹוֵרי ְדַהאי ָעְלָמא. ּ ּּכְ ַחד , ּ ָנן ּבְ ּקְ ִמְתּתַ
ר ָנׁש. ֵהיָכָלא ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ן ּכְ ּמָ ְּדִסדוָרא ְדָפתֹוֵריה ִאְתָחֵזי ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָנא ּקְ ְּוַקְייָמא ּכָֹלא ִמְתּתַ ּסוָפא, ּ ָלא ּכִ פום ֵחיֵליה, ּּבְ ִּאיִנׁש ּכְ ּ.  
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ָתא ּבְ ד ָעאל ׁשַ ְרַמְייהו , ּכַ א ְלַאְסָחָאה ּגַ א ַקִדיׁשָ ִּאְצְטִריכו ִאיּנון ַעּמָ ּ ּ  )ב''ו ע''קל(ּ
א ְדחֹול מוׁשָ ִּמּשִׁ ִגין ִדְבחֹול. ַמאי ַטֲעָמא, ּ ָרא ַעל , ּּבְ ְטָיא ְוׁשָ ּרוָחא ַאֲחָרא ַאְזָלא ְוׁשַ

א ר ָנׁש ְלָנְפָקא ִמן ַההוא רוָחא. ַעּמָ ֵעי ּבַ ְּוַכד ּבָ א , ּ רוָחא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּוְלַאֲעָלא ּבְ ּ ּ
ְרֵמיה, ִּעָלָאה ֵעי ְלַאְסָחָאה ּגַ א, ּּבָ ֵרי ָעֵליה ַההוא רוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּלִמׁשְ ּ ּ ּּ.  
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 ] בשנה174יום [סדר הלימוד ליום כו אדר 
א ֲחֵזי ָרָזא ִעָלָאה  ְּדִמָלהּּתָ ית יֹוִמין, ּ ל ִאיּנון ׁשִ ָרָזא )קימא מלה דכלא(, ּּכָ  ִאְתַאֲחָדן ּבְ

א ְּדָחד ְנקוָדה ַקִדיׁשָ ּ יה, ּ ְּוֻכְלהו יֹוִמין ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּ ְּדַקְייִמין ְלַבר , ְוִאית יֹוִמין ַאֲחָרִנין. ּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא א)ב''ע' הקדמה ה(ְּדַקְייִמין ְלגֹו , ְוִאית יֹוִמין ַאֲחָרִנין. ּבְ ּ ֵמִעּגוָלא ַקִדיׁשָ ּ ,

א ְנקוָדה ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַאֲחָדן ּבִ ּ.  
ין ָרֵאל ַקִדיׁשִ ה, ְּוִיׂשְ ְקדוּשָׁ ִקין ּבִ ְּוָכל ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ָתא, ּ ּבְ ל יֹוָמא ְדׁשַ ִאְתַאֲחָדן , ּּכָ

ית יֹוִמין ל ִאיּנון ׁשִ ית יֹוִמין ִדְלגֹו ְד, ּּכָ ִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ ַהִהיא ְנקוָדהּ ִאְתַאֲחָדן , ִּאְתַאֲחָדן ּבְ
ַהאי ִגין ְלַנְטָרא לֹון, ּבְ ית יֹוִמין . ּבְ ָתא)א ואינון שית יומין דלגו''ד(ְּוָכל ִאיּנון ׁשִ ּבְ , ּ ְדׁשַ

ָתא. ַּהִהיא ְנקוָדה ְטִמיָרא ִאיִהי ּבְ יָון ְדָעאל ׁשַ ֵדין ַסְלָקא ַהִהיא ְנקוָדה, ּּכֵ ּּכְ ּ ,
ַגָוה, ּא ְוִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלאְּוִאְתַעְטָר ְּוֻכְלהו ְטִמיִרין ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַמר, ְיֵמי חֹול. ִאית ָיִמים ְוִאית ָיִמים, ּתָ ָמה ְדִאּתְ ְּוִאֵלין ַקְייִמין ְלַבר , ּּכְ ּ
ין ת. ְלַעּמִ ּבָ בוַע, ְיֵמי ַהּשַׁ ְּדִאיּנון ְיֵמי ַהׁשָ ּ ָרֵאל, ּ , ּ ַהאי ְנקוָדהְּוַכד ַסְלָקא. ַּקְייִמין ְלִיׂשְ

ִניז יָון ְדִאיִהי ַסְלָקא, ְּוִאיִהי ַסְלָקא, ּּכָֹלא ִאְתּגְ ּּכֵ ת, ּ ּבָ   .ִאְקֵרי ׁשַ
ת ּבָ ִביָתה. ַּמהו ׁשַ ִגין ׁשְ יָמא ּבְ ַבת, ִאי ּתֵ י בֹו ׁשָ יב ּכִ ָּיאות הוא, ִּדְכּתִ ֲאָבל ָרָזא . ּ

ְּדִמָלה יָון ְדַסְלָקא ַהאי ְנקוָדה, ּ ּּכֵ ֲאָבָהן,  ָנִהירּוְנהֹוָרא, ּּ ֵדין ִמְתַעְטָרא ִאיִהי ּבַ יָון , ּּכְ ּכֵ
ֲאָבָהן ְּדִמְתַעְטָרא ִאיִהי ּבַ הו, ּ ַרת ְוִאְתַאֲחַדת ּבְ ֵדין ִאְתַחּבְ ְּוִאְקֵרי ּכָֹלא , ְלֶמהֵוי ַחד, ּּכְ

ת ּבָ ת. ׁשַ ּבָ ת' ש: ׁשַ ָּהא אוְקמוָה' ש. ּבַ ַב, ָּרָזא ִדְתַלת ֲאָבָהן, ּ , ת ְיִחיָדהְּדִמְתַאֲחָדן ּבְ
הו ְּוִאיִהי ִמְתַעְטָרא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוִאיּנון ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד. ּ ת' ְּוָדא ִאיהו ש. ּ , ּבַ

  .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד
יָמא דֹול, ְוִאי ּתֵ ת ַהּגָ ּבָ ְּוִאיהו ְלֵעיָלא, ׁשַ ת, ּ ּבָ ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא. ֲאַמאי ִאְקֵרי ׁשַ ּ ּ .

ָרא ְדָכל ֵעיָנא, ִּמָלהְּוָרָזא ְד ָכל ֲאָתר ְנקוָדה ְדִאיִהי ִעּקָ ּּבְ ּ ת, ּ ָמה ְדַאּתְ . ִאְקֵרי ּבַ ּכְ
ת ָעִין)תהלים יז(, ָאֵמר ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ִגין ְדִאיִהי ,  ׁשָ ָרא ְדָכל ֵעיָנא)נקודה(ּּבְ , ּ ִעּקָ

ת   .ִאְקֵרי ּבַ
ּ ְלַהִהיא ְנקוָדה ִעָלָאה ֵהיָכָלא)א''פ ע''ק(ִּאיהו , ָּעְלָמא ְדָאֵתי , ְּוַכד ִאיִהי ַקְייָמא, ּ

ַגְדָפָהא ַלֲאָבָהן ת, ְּוַנְטָלא ּבְ ּבָ ְּלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ִאְקֵרי ּכָֹלא ׁשַ ּ ְּוַכד ֲאָבָהן ִמְתַעְטָרן . ּ
גֹו ְנקוָדה ִעָלָאה, ְּלֵעיָלא ּּבְ ת, ּ ּבָ ָאה . ִאְקֵרי ׁשַ ּתָ ד ִמְת)ב''ע' ע(ְּנקוָדה ּתַ ַּעְטָרא  ּכַ

ת ּבָ ֲאָבָהן ִאְקֵרי ׁשַ   .ּבַ
ד ַסְלָקא ְוִאְתַחִזית ָאה ּכַ ּתָ ַּהאי ְנקוָדה ּתַ יַטת, ּ א האי נקודה תתאה כד ''ס(. ְוִאְתַקּשִׁ

א)סלקא לאתעטרא באבהן ַכח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ל ֶחְדָוה ִאׁשְ ֵדין ּכָ ֶחְדָוה, ּ ּכְ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ .
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ט ְנהֹוָרָאה,ּוְבַהאי ֵליְלָיא ּ ַהאי ְנקוָדה ִאְתָפׁשַ ְדפֹוי ַעל ָעְלָמא, ּ ּוָפִריׂש ּגַ ְוָכל , ּ
ָרן ְלטֹוִנין ַאֲחָרִנין ִמְתַעּבְ ַכח ַעל ָעְלָמא, ׁשִ ּתְ ּוְנִטירו ִאׁשְ ּ.  

ָרֵאל ִיׂשְ ְמָתא ּבְ ּוְכֵדין ִאּתֹוָסף רוַח ִנׁשְ ל ַחד ְוַחד, ּ ְמָתא ְיֵתיָרא, ַעל ּכָ , ּוְבַהִהיא ִנׁשְ
א ְוֵחיָמָתא ל ִעְצּבָ ָיין ּכָ ר ֶחְדָוה, ַנׁשְ ַכח ּבַ ּתְ א, ְוָלא ִאׁשְ ַּההוא רוָחא . ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ

ְבֵני ָעְלָמא ד ָנִחית, ְּדָנִחית ְוִאּתֹוַסף ּבִ א ְדֵעֶדן, ּכַ ְנּתָ בוְסִמין ְדּגִ ִּאְתָסֵחי ּבְ ּ ְוָנִחית , ּ
א א ַקִדיׁשָ ָרא ַעל ַעּמָ ִאין ִאיּנ, ְּוׁשָ ד ַהאי רוָחא ִאְתָער, ּוןַזּכָ   .ּּכַ

  ב''ד ע''דף ר
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ה ְלגֹו ּגִ ין ִעּמָ ֲעָתא ְדַההוא רוָחא ָנִחית ַנְחּתִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ין ְרִתיִכין, ּ ּתִ , ׁשִ

ית ִסְטִרין א ְדֵעֶדן. ִּמְתַעְטִרין ְלׁשִ ָמ, ְּוַכד ָמֵטי ְלִגְנּתָ ל ִאיּנון רוִחין ְוִנׁשְ ֵדין ּכָ ּּכְ ִתין ּ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ְּדּגִ ְלהו , ּ ּּכֻ רוֵזי ָקֵרי ְוָאַמר. ּ רוָחא))א בההוא''נ(מתערי לההוא מתעטרי (ּ , ּּכְ

ָרֵאל ִאין ַאּתון ִיׂשְ א, ַּזּכָ א ַקִדיׁשָ ַער , ַּעּמָ ִּדְרעוָתא ְדָמאִריכֹון ִאּתְ ּ ) ב''ד ע''דף ר(ּ

ְייכו ּבַ   .ְּלּגַ
ד ַהאי רוָחא ִאְתָער,ָּרָזא ְדָרִזין ְלַיְדֵעי ָחְכְמָתא ִאין ִאיּנון ּכַ ּ ַזּכָ ַּהאי רוָחא ִאיהו . ּ ּ

טוָתא ְדַהאי ְנקוָדה ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ה, ּ ָעְלָמא, ְּוָנְפָקא ִמיּנָ ָטא ּבְ ְּוַההוא ֲהֵוי ָרָזא , ְּוִאְתַפּשְׁ
ת ּבָ א, ְּדׁשַ ָרא ְלַתּתָ ִמיָרה, ְּדׁשָ יה ׁשְ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ְמ)שמות לא(, ּ ָרֵאל  ְוׁשָ ּרו ְבֵני ִיׂשְ

ת ּבָ ְּוָהא אוְקמוָה, ֶאת ַהּשַׁ ִתיב, ּ ת ָלא ּכְ ּבָ ת, ׁשַ ּבָ ָאה ַההוא רוָחא , ֶּאָלא ֶאת ַהּשַׁ ְּלַאְסּגָ ּ
ֵרי ַעל ּכָֹלא ְּדׁשָ ְּוִאְצְטִריך ְלַנְטָרא ֵליה, ּ יה ְדַבר ָנׁש, ְ ּהֹוִאיל ְוַקְייָמא ִעּמֵ ּ ְּוַעל ָדא , ּ

ִתיב ת ֵמַחְללֹו ּכָ)ישעיה נו(, ּכְ ּבָ   .ּל ׁשֹוֵמר ׁשַ
ַהאי ָרָזא ִאית ָרָזא ַאֲחָרא ַהאי יֹוָמא, ַּהאי רוָחא. ּבְ ָרֵאל, ִאְתֲהִני ּבְ , ֵּמֲהָנאֹוָתן ְדִיׂשְ

ּוֵמִעּנוָגא ִדְלהֹון ּ ּוְבִגין ָדא, ּ ֵעי ְלֵמיַהב ֵליה ִעּנוָגא, ּ ּּבָ ָיא, ּ ּתְ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ָלת , ּּבְ ּתְ
ְת, ִזְמִנין י ְמֵהיְמנוָתא, ַּלת ְסעוָדִתיןּבִ ִּדְתַלת ַדְרּגֵ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְוַהאי ָנִטיל ֶחְדָוה . ּ

ָרֵאל, ְּוִעּנוָגא ִאיּנון ְסעוָדֵתי ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה. ּ ַּזּכָ ַּמאן ְדַאֲהֵני ֵליה, ּ ּוְמַעֵנג ֵליה, ּ ּ ,
ַהאי יֹוָמא   .ּבְ

יָת, ַּהאי רוָחא ל ׁשִ יִקין, א יֹוִמיןִאְתֲהֵני ּכָ יָקא ְדָכל ַעּתִ ֵּמרוָחא ִעָלָאה ְדַעּתִ ּ ּּ .
ָתא ּבְ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ יָון ְדָנִחית, ּ ֵליְלָיא, ּּכֵ א ְדֵעֶדן ּבְ ִגְנּתָ ג , ְּוִאְתָסֵחי ּבְ , א''ח ע''ר(ִאְתַעּנָ

ּ ֵמִעּנוָגא ְדגוָפא)ב''ח ע''צ ּ ְסעוָדֵתי ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּּבִ ּ ּ ַהאי רוָחא )א ואתענג''נ(ְּוִאְתַעָטר , ּ
א ָכל ִסְטִרין, ֵּמֵעיָלא ְוַתּתָ א, ְוִאְתַרֵוי ּבְ ִעְטָרא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ.  

יה ְדַבר ָנׁש ְּוהֹוִאיל ְוַקְייָמא ִעּמֵ ּ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַנְטָרא ֵליה, ּ ּ ְמרו . ְ ִתיב ְוׁשָ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ
ת ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ת. ְבֵני ִיׂשְ ּבָ ָאה, ׁשַ ּתָ ָּדא הוא ַהִהיא ְנקוָדה ּתַ ּ ת. ּ ּבָ ָּדא הוא , ֶאת ַהּשַׁ ּ

טוָתא ְדַהִהיא ְנקוָדה, ַּהאי רוָחא ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ טוָתא. ּ ַּההוא ִאְתַפּשְׁ ן , ּּ ד ִאּתֹוָסף ִקדוׁשָ ּּכַ ּ
אן ִמְלֵעיָלא ּוִבְרּכָ ּ ָכל ְּוִאְתָעִביד רוָחא ְנ, ִּאְתְנִהיר ּכָֹלא, ַּעל ַהִהיא ְנקוָדה, ּ ִהיָרא ּבְ
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ִּאְתְפַלג ְלֵעיָלא ְוָנִהיר, ִסְטִרין א ְוָנִהיר. ּ יִני וֵבין . ְּוִאְתְפַלג ְלַתּתָ יב ּבֵ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ
ֲחָדא ָרֵאל חוָלק ַאֲחָסָנא ִאית ָלן ּכַ ִני ִיׂשְ   .ּּבְ

ּחוָלָקא ִדְלֵעיָלא ּ ַהאי יֹוָמא, ּ ֵּמִעּנוָגא ִעָלָאה ַקִדי, ִּאְתֲעָטר ּבְ אּּ ְּוִאְתֲהֵני ִמִזיָוא , ׁשָ
יִקין יָקא ְדָכל ַעּתִ ִּעָלָאה ְדַעּתִ ּ ָאה. ּ ּתָ ַהאי יֹוָמא, ּחוָלָקא ּתַ ֵּמִעּנוָגא , ִּאְתֲעָטר ּבְ

א ּתָ ָהֵני ְסעוָדֵתי, ִּדְלּתַ ְּדִאְתֲהֵני ּבְ ָגא ֵליה, ְּוַעל ָדא. ּ ֵעי ְלַעּנְ ָיא , ּּבָ ּתְ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ּּבְ
י ְי ְלבוׁשֵ ּוְבֶחְדָוה ְדֹכָלא, ָקרּּבִ ּ ּ.  

א ְּוַכד ִמְתַעְטָרא ַהאי חוָלָקא ְלַתּתָ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְְוִאְתְנִטיר ּכְ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ,
ַההוא חוָלָקא ַאֲחָרא ָרא ּבְ ְּוִאְתַחּבְ א. ּ ְּוַהאי ְנקוָדה ָנִטיל ּכָֹלא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִליָלא , ּ ְוִאְתּכְ

ל ִסְטִרין תּו. ִמּכָ ּבָ ׁשַ ְּבִגין ְדִמְתַעְטָרא ּבְ א, ּ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ָאר יֹוִמין ָיִהיב ֵחיָלא , ּ ל ׁשְ ּכָ
א, ְּלֹכָלא ּתָ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ׁשוְלָטנו ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּ ּ א. ּּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבָרִזין ְדִסְפָרא ִדׁשְ ּ ּ ,

ַכח ָרָזא ָדא ּתְ ְּואוְקמוָה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ, ִּאׁשְ ּ ּ ָרֵאל, אּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ.  
ַפׁש ִתיב ַוִיּנָ ִפיר ִאיהו, ּּכְ ְּואוְקמוָה ַווי ֶנֶפׁש ְדַאְבַדת ְוׁשַ ּ ּ ֲּאָבל ִאי ָהִכי ַווי ּגוָפא . ּּ
יה ַאְבַדת ֶנֶפׁש, ְִאְצְטִריך ְלֵמיַמר ְּדִמּנֵ ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּ ַבר ָנׁש ִאית ֶנֶפׁש, ּ  ְּדַנְטָלא, ּבְ

ת ּבָ יה ְלַהאי רוָחא ֵמֶעֶרב ׁשַ יך ְלַגּבֵ ּוָמׁשִ ּ ַגָווה ְדַהִהיא ֶנֶפׁש. ְּ ְרָיא ּבְ ְּוַההוא רוָחא ׁשַ ּ ּ ּ ,
ָתא ּבְ ל יֹוָמא ְדׁשַ ה ּכָ ְּוַדְייָרא ּבָ יר , ַּההוא ֶנֶפׁש, ּוְכֵדין. ּ א ַיּתִ ִרּבוָיא ְותֹוַעְלּתָ ְּיֵתיָרה ּבְ

ה ְדֲהָוה   .ִּמּמַ
ִניָנ ָתא, ןְּוַעל ָדא ּתָ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ָרֵאל ִמְתַעְטָרן ּבְ אן ְדִיׂשְ ל ַנְפׁשָ ּּכָ ּ , ְּוִעְטָרא ִדְלהֹון, ּ

ַווְייהו ּגַ ְרָיא ַהאי רוָחא ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ָתא. ּ ּבְ יָון ְדָנַפק ׁשַ ְּוַההוא רוָחא ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּכֵ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ְּדַאְבַדת ַמה ְדַאְבַדת, ַווי ְלֶנֶפׁש ּהוא ִעְטָרא ִעָלָאהַאְבַדת ַה. ּ א , ּ ְּוַההוא ֵחיָלא ַקִדיׁשָ ּ
ה ַפׁש, ְּדֲהָוה ּבָ ְּוָדא הוא ַוִיּנָ ְּדַאְבַדת ַמה ְדַאְבַדת, ַווי ֶנֶפׁש, ּ ּ.  

יִמין ְּדַיְדֵעי ָרִזין ִעָלִאין, ּעֹוָנָתן ְדַחּכִ ָתא, ּ ּבְ ָתא ְלֵליְלָיא ְדׁשַ ּבְ ִּמֵליְלָיא ְדׁשַ ּ ,
אֲּאָבל ִמָל. ְּואֹוְקמוָה ִאיְלָנא ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּה ָדא ׁשָ ּ ְתָרא , ּ ְּדָהא ָחֵזיָנן ְדַהאי ּכִ ּ

ָאה ּתָ יָמָמא, ּתַ ּוְבֵליְלָיא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְלָכל ֵחיֵליה, ַּנְקָטא ַמה ְדַנְקָטא ּבִ ָמה , ּ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ ן ֶטֶרף ְלֵב)משלי לא(, ִּדְכּתִ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ . ּיָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ַוּתָ

יָמָמא ֵליְלָיא, ַנְקָטא ּבִ ַהאי ֵליְלָיא. ְוָיֲהָבא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ א ָאַמר ַמר ְדִזווָגא ִאׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ.  

  א''ה ע''דף ר
ֵליְלָיא ָדא, ָאַמר ַכח ּבְ ּתְ ַּוַדאי ִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ִגין ְדַהאי ֵליְלָיא. ַמאי ַטְעָמא. ּ , ּּבְ

ת ִנ ָמִתין ְלָכל ִאיּנון ַאְפִריׁשַ יִמין) א''ה ע''דף ר(ּׁשְ ְּדַיְדִעין ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ַחּכִ , ְּוִחּבוָרא. ּ
ְּוִזווָגא ָכל ֶחְדָוה, ּ יֹוָמא ַאֲחָרא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ָלא ִעְרּבוְבָיא , ָלא ִאׁשְ  )א אלא בגין דא''ס(ּּבְ
גֹון ָדא, ַאֲחָרא ָמִתין. ּּכְ ִגין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּּבְ יִמין, ּ ִדְפִליַגתּ ַחּכִ ַצִדיִקים, ְפִליַגת לֹון ּבְ , ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]170דף [ -ּ

ְדָקא ֵיאֹות ֲחִסיֵדי ּכְ ַכח ַוַדאי, ּ וְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא)א ותו בכל''ס(. ּבַ ּתְ ִּזווָגא ִאׁשְ ּ ּ .
ַפְלגות ֵליְלָיא ַהאי ִזווָגא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ֵּאיָמַתי ּבְ ָכל ִסְטִרין ּכְ ֲּאָבל ָלא ּבְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא יִמין ְדַיְדִעין ָרִזין, ּ א ִדְלהֹון, ַּחּכִ ּמוׁשָ ְעָיין ְלַסְדָרא ׁשִ ּּבַ ּ ַהאי ֵליְלָיא, ּ . ּבְ
ָתא. ַמאי ַטֲעָמא ּבְ ִגין ְדָכל יֹוֵמי ְדׁשַ ּּבְ ָרא ַעל ָעְלָמא, ּ ִּאית לֹון רוָחא ַאֲחָרא ְדׁשָ ּ ,

ּוְבַהאי ֵליְלָיא ִאית לֹון רוָחא ַאֲחָרא ַקִדי ּ א ִעָלָאהּ ין, ּׁשָ א ִלְבִני ַקִדיׁשִ ְּדַנְחּתָ ְּוַההוא , ּ
יִקין יָקא ְדָכל ַעּתִ יב ֵמַעּתִ ּרוָחא ָנׁשִ ָאה, ּ ּתָ א ְלגֹו ְנקוָדה ּתַ ה ַנְייָחא , ְּוַנְחּתָ ְּלֵמיַהב ּבָ

א, ְּוָדא ִאְתְפִליג ְלָכל ִסְטִרין, ְּלֹכָלא יִנ, ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ּבֵ ֵני ּּכְ ּי וֵבין ּבְ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

יִמין א, ְּוַכד ִאיּנון ַחּכִ ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ַּיְתִבין ּבְ ּ ּרוָחא ִעָלָאה, ּ א , ּ ׁשָ ּמְ ָעאן ְלׁשַ ּבָ
א, ַּעְרַסְייהו יך ֲאַבְתֵריה ְלַתּתָ ְּדַהאי רוָחא ַאְמׁשִ ּ ין, ְּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ְוָיְרִתין , ּ
י ֶע ַהאי רוָחא, ְליֹוִניןַּקִדיׁשֵ ְדָקא ֵיאֹות, ּּבְ ין ִלְבֵניהֹון ּכְ ָמִתין ַקִדיׁשִ   .ִּנׁשְ

ָרא ַעל ָעְלָמא יָון ְדַהאי רוָחא ׁשָ ּּכֵ ין, ּ יׁשִ ל רוִחין ּבִ ין, ּּכָ יׁשִ , ְוָכל ְמַקְטְרִגין ּבִ
ֵעיָנן ְלַצָלָאה ַעל ְנטוָרא ָלקו ֵמָעְלָמא ְוָלא ּבָ ִּאְסּתָ ִגין ְדִיׂשְ, ּּ ָּרֵאל ִאיּנון ְנִטיִרין ּּבְ

ַההוא רוָחא ּּבְ ְדָפָהא ָעַלְייהו, ּ לֹום ְפִריָסת ּגַ ת ׁשָ ְּוֻסּכַ ְּוִאיּנון ְנִטיִרין ִמּכָֹלא, ּ ּ.  
יָמא ֵניָנן, ְוִאי ּתֵ ר ָנׁש ְיִחיָדאי, ָהא ּתָ ְּדָלא ִיפוק ּבַ ָתא, ּּ ּבְ ֵליְלָיא ְרִביָעָאה ְדׁשַ , ָּלא ּבְ

ֵליְלָיא ְדׁשַ ָתאְּוָלא ּבְ ָרא, ּבְ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָתא , ְוָהא ַאָמָרן. ּוָבֵעי ּבַ ּבְ ִּדְבֵליְלָיא ְדׁשַ ּ
ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא א ִמּכָ ֵני ָנׁשָ ִעיָנן ְלַצָלָאה ַעל ְנטוָרא, ְּנִטיִרין ּבְ ְּוָלא ּבָ ּ.  

א ֲחֵזי ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּתָ ָתא, ּ ּבְ ֵעיָנ, ֵּליְלָיא ְרִביָעָאה ְדׁשַ ְייהוּבָ ָרא ִמּנַ ּמְ , ּן ְלִאְסּתַ
יב. ַמאי ַטְעָמא ִגין ִדְכּתִ ִתיב ָחֵסר,  ְיִהי ְמֹאֹרת)בראשית א(, ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְמֵאַרת ּכְ ּ ,

ִּדְבִגין ְדִהיא ֲחֵסָרה ַהאי ְמֹאֹרת, ּ ִליָלן ּבְ ָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְתּכְ ְּלָווִטין וְמֹאֹרת . ּכַ
ְגִריעו ִּאיּנון ּבִ ַההוא ֵליְלָיא, ָּתא ְדִסיֲהָראּ ִליִטין ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשַ ּּ ּ.  

ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ א ְדַעְפָרא, ּּבְ נוְקּבָ ְדָרן ְלַאֲעָלא ּבְ יָון ְדֻכְלהו ִמְתּבָ ּּכֵ ּ ּ ְּדָלא ַיְכִלין , ּּ
ְלָטָאה ר ָנׁש ְיִחיָדאי, ְּלׁשַ ֵעי ּבַ ָרא, ּבָ ּמְ ב ְדָל, ְּותו. ְלִאְסּתַ ְלָטָאהַּאף ַעל ּגַ , ּא ַיְכִלין ְלׁשַ

ָרא, ִאְתַחְזָיין ְלִזְמִנין ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ   .ּוַבר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבָ
ֵניָנן ִּמָלה ָדא ָהִכי ּתָ ִריעוָתא ִדְנטוָרא ִאיהו, ּ ְּוִאי ָהִכי ּגְ ּ ּ ָתא ְנִטירו . ּ ּבְ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ
א א ַקִדיׁשָ ַכח ְלַעּמָ ּתְ ִריך הוא, ִּאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָתאְּ ּבְ ד ָעאל ׁשַ ְּמַעֵטר ְלָכל ַחד ְוַחד ,  ּכַ

ָרֵאל א, ִמִיׂשְ ּוָבֵעי ְדִיְנְטרון ֵליה ְלַהאי ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ יה, ּ ְּדִאְתַעָטרו ּבֵ ּ ּ ב , ּ ְוַאף ַעל ּגַ
וָבא ִיּשׁ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאיּנון ָלא ִאׁשְ ּ ּ ַרע ַמ, ְּלִזְמִנין ְלַבר ָנׁש ְיִחיָדאי ִאְתָחזון, ּ ָּזֵליהְוִאּתְ ּ .

ְּוִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש א, ְ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּוְלַנְטָרא ֵליה, ּ ּ.  
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א, סֹוף סֹוף א ַקִדיׁשָ ַההוא ֵליְלָיא ְלַעּמָ ַכח ּבְ ּתְ ְּנִטירו ִאׁשְ ּ לֹום , ּ ת ׁשָ הֹוִאיל ְוֻסּכַ
א ֵניָנן, ְּפִריָסא ַעל ַעּמָ ָכל ֲאָתר ְדֻסּכַ, ְּדָהא ּתָ ַכחּּבְ ּתְ לֹום ִאׁשְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא , ת ׁשָ

ן ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ִכיַח. ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ְנטוָרא ִאיהו וְנטוָרא ׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ָתא ּבְ ֶּחְדָוה ִאיהו ְלֹכָלא, ּיֹוָמא ְדׁשַ א, ּ ְּוֹכָלא ִאְתְנָטר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ''נ(ּוְנהֹוָרא . ּ

ָאה ַנֲהָרא ְלַסְלָקא ְלֵע)ונקודה ּתָ יר, ּיָלאּ ּתַ ְבִעין חוָלִקין ַיּתִ ִפירו ְדִעְטִרין ׁשִ ׁשְ ּּבִ ּ ְוָסָבא , ּ
ַער   .ְּדָכל ָסִבין ִאּתְ

ד ָסִליק ְנהֹוָרא ֵדין ּכַ ֶחְדָוה, ּכְ ְלבוׁש ְיָקר ּבְ א ּבִ ּתָ ִניׁשְ א ְמַקְדֵמי ְלֵבי ּכְ א ַקִדיׁשָ ַּעּמָ ּ ּ ,
א ִדְלֵעיָלא ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ַה, ּ אּבְ ּהוא רוָחא ְדַקְייָמא ָעַלְייהו ְלַתּתָ ּ ּ ָחן , ּּ ּבְ ְמׁשַ

ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ָחן ְלֵעיָלא, ּּבְ ּבְ ְּוַסְלִקין ּתוׁשְ ֶחְדָוה, ּּ ְלהו ּבְ ִאין ּכֻ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּוִמְתַעְטָרן , ּ ּ
ֲחָדא ְלהו ּכַ ּּכֻ ַּפְתֵחי ִעָלֵאי ְוַאְמֵרי. ּ ִאין ַאּתון ַעּמָ, ּ ַאְרָעאַּזּכָ א ּבְ ְּדָמאֵריכֹון , ּא ַקִדיׁשָ

ִּאְתֲעָטר ָעַלְייכו ין, ּ ִגיֵניכֹון, ְּוָכל ֵחיִלין ַקִדיׁשִ   .ִּמְתַעְטִרין ּבְ

  ב''ה ע''דף ר
ָמִתין ִאיהו, ַהאי יֹוָמא ּיֹוָמא ְדִנׁשְ ְּוָלאו יֹוָמא ְדגוָפא, ּ ְלָטנו ִדְצרֹוָרא , ּ ִגין ְדׁשֻ ּּבְ ּ ּ

ָמִתין ִאיהו ְּדִנׁשְ ִזווָגא , ּ ְלהו ּבְ ִאין ּכֻ ְּוַקְייָמן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ּ ִעְטָרא , ֲחָדא) ב''ה ע''דף ר(ּ ּבְ
א ְּדרוָחא ְיֵתיָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּּ.  

ָתא ּבְ א, ְּצלֹוָתא ְדׁשַ א ַקִדיׁשָ ְּדַעּמָ ַהאי יֹוָמא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ַלת ְצלֹוִתין ִאׁשְ ַלת , ּּתְ ָלֳקֵבל ּתְ
ֵתי ּבָ ְּואוְקמו, ׁשַ ְּוֻכְלהו ַחד, ָהּ א. ּ ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ א ַקִדיׁשָ יָון ְדָעאלו ַעּמָ ּּכֵ ּ ָאִסיר , ּ

א ּתָ ִניׁשְ י ּכְ צֹוֶרך ּבֵ ְדָלא ֲאִפילו ּבְ ּתַ ְְלִאׁשְ ּ ָחן וְצלֹוָתא, ּּ ּבְ ִמֵלי ּתוׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ , ְואֹוַרְייָתא, ּ
  .ְוַכְדָקא ֲחֵזי לֹון

ִמִלין ַאֲחָרִנין)א''ה ע''אמור ק, א''ו ע''ר(ּוַמאן  ַדל ּבְ ּתָ ּ ְדִאׁשְ ּ ּוְבִמִלין ְדָעְלָמא, ּ ָּדא , ּּ
ָתא ּבְ ר ָנׁש ְדָקא ְמַחֵלל ׁשַ ִּאיהו ּבַ ּ ָרֵאל, ּ א ְדִיׂשְ ַעּמָ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ֵרין ַמְלֲאִכין . ּ ּתְ

ָתא, ְּמָמָנן ַעל ָדא ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ וו ְיֵדיהֹון ַעל ֵריׁשֵ, ּּבְ ְּוִאיּנון ׁשַ , ַּווי ִלְפַלְנָיא, ְוַאְמֵרי, ּיהּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ יִרין , ְּוַעל ָדא. ְּ ְצלֹוָתא וְבׁשִ ְדָלא ּבִ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ּּבָ ּ

ָחן ְדָמאֵריהֹון ּבְ ּוְבתוׁשְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  
ָמִתי, ַהאי יֹוָמא ִּאיהו יֹוָמא ְדִנׁשְ ָמִתין, ןּ ְּדִאְתַעְטָרא ַההוא ְצרֹוָרא ְדִנׁשְ ּ ּ בתושבחן (. ּ

ְמָתא)דמאריהון א ְדִנׁשְ ְחּתָ ּבַ ׁשְ ָחן ּתֻ ּבְ תוׁשְ ֵחי ּבְ ּבְ ך ְמׁשַ ִגין ּכָ ּ ּבְ ּ ַמת )א''ח ע''קל(ְּוַהְיינו , ְ  ִנׁשְ
ְמך ְיָי ָבֵרך ֶאת ׁשִ ל ַחי ּתְ ָּכָ ר ְוכו' ְ ׂשָ ל ּבָ ֱּאֹלֵהינו ְורוַח ּכָ ּ א ֶאָלא ְוֵל. 'ּ ְחּתָ ּבַ ּית ּתוׁשְ ּ

ְמָתא ְורוָחא ִסְטָרא ְדִנׁשְ ּּבְ ְמָתא, ְוַהאי יֹוָמא, ּ רוָחא ְוִנׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ְּוָלאו ְדגוָפא, ּ ּ.  
א ְדַדְרָגא ַאֲחָרא ִעָלָאה ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ א ְדִאיהו ְנהֹוָרא , ָּרָזא ְדיֹוָמא, ּ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ּׁשִ ּ ּ

ָּרָזא ִדְנהֹוָרא ְדָנִהיר. ֵצר אֹורַּהְיינו יֹו, ִּדיָמָמא ל ִאיּנון , ּ יה ִאְתְזָנן ְוָנֲהִרין ּכָ ְּדִמּנֵ ּ ּ
ְּוֹכָכַבָיא וַמָזֵלי, ְרִתיִכין, ַּחָייִלין ּ ְלִטין ַעל ָעְלָמא, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדׁשַ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

יֹוָמא ָדא א ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ א ָדאְּותוׁשְ. ַּהְיינו ֵאל ָאדֹון, ּ ְחּתָ ִּאיהו , ּּבַ
ין ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָרָזא ְדֶעׂשְ ּּבְ ּ ֲאָבָהן וִבְרִתיָכא ִעָלָאה , ּּ ְּדִמְתַעְטָרן ּבַ ּ ּ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ
ִרין וְתֵרין ַאְתָוון,  ְזִעיִרין)ב''ע' הקדמה ג(ַאְתָוון  ִּאיּנון ֶעׂשְ ָאה, ּ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ,

דֹול ֵדָעה ְוכו רוך ּגְ ְּדִאיּנון ֵאל ּבָ ּ ּ ּ יָבה', ְּ יָבה ַלּתֵ ין ּתֵ ֶּאָלא , ְרָווָחא ַאֲחָרא, ְוָלא ִאית ּבֵ
יָבה ְוֵתיָבה ָכל ּתֵ יָמא ּבְ ּ וְבָעְלָמא ִעָלָאה)ב''ב ע''קל(. ָאת ְרׁשִ ְוִסְטִרין , ִאית ְרָווָחא, ּ

ין ין ָאת ְלָאת, ַּקִדיׁשִ אּּתו, ְּוָדא ִאיהו. ּבֵ ְחּתָ ּבַ א ַעל ּתוׁשְ ְחּתָ ּבַ ְּדַאְתָוון ִעָלִאין ְדיֹוָמא , ּׁשְ ּּ
ִביָעָאה ית)א''ד ע''ר(, ׁשְ ֵראׁשִ א ִעָלָאה יֹוֵצר ּבְ ח ְוָאַמר ְלַמְלּכָ ּבַ   .ּ ָקא ְמׁשַ

א ָדא ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְחּתָ ּבַ ד ּתוׁשְ ּּכַ ּ ּ ִתין ְרִתיִכין ִעָלִאין ְדָקָאַמָרן, ּ ּׁשִ ִנ, ּ ין ְוַנְטֵלי ִּמְזַדּמְ
א א ַקִדיׁשָ א ֵמַעּמָ ְחּתָ ּבַ ְּלַהאי ּתוׁשְ ה, ּ ְּוַסְלֵקי ָלה ְלִאְתַעְטָרא ּבָ ה ְרִתיִכין ִעָלִאין, ּ ַכּמָ , ּּבְ

א ְדֵעֶדן, ִּדי ְמָמָנן ְּוָכל ִאיּנון ַצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ּ א ָדא, ּּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְלהו ִמְתַעְטִרן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ְוָכל , ּ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ִתיִכיןִּאיּנון ְר ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ א ָדא, ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְלהו ַסְלִקין ּבְ ּּכֻ ּ ּּ ַעד , ּ

ָּרָזא ְדכוְרְסָייא ּ ּ.  
א ד ָמָטא ְלכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּכַ ָרֵאל, ּ א ָדא ְדָכל ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ן, ּ ּמָ ַעד ִזְמָנא , ַּקְייָמא ּתַ

ְּדַקאְמֵרי ְקדוּשָׁ ּה ִעָלָאה ְדמוָסףּ ּ א ְלֵעיָלא. ּ ּוְכֵדין ִסלוָקא ִדְלַתּתָ ּּ ּ ְּלִאְתַאֲחָדא ּכָֹלא , ּ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא א. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ ְחּתָ ּבַ ָּדא ִאיִהי ּתוׁשְ ָחן, ּ ּבְ ְלהו ּתוׁשְ ְּדַסְלָקא ַעל ּכֻ ּ ּּ ּ.  

אן וְלָהְלָאה ַאר י, ִּמּכָ ִּסדוָרא ִדְצלֹוָתא ִדׁשְ ּ ּ ה ְוכו, ֹוֵמיּ ַמח ֹמׁשֶ ֶחְדָווָתא ', ַּעד ִיׂשְ
ְּדַדְרָגא ִעָלָאה ָרא ַדֲאָבָהן, ּ ַההוא ַעְדָבא ִדיֵליה, ִּעּקָ ְּדַחֵדי ּבְ ּ ּ ּ ד ָסִליק ּכוְרְסָייא , ּ ּּכַ ּ

יה ֲחָדא, ְּוָנִטיל ָלה, ְּלַגּבֵ ָראן ּכַ ְּוָדא ִאיהו ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא ִעָלָאה ִדְל. ּוִמְתַחּבְ ּ , ֵּעיָלאּּ
ב ְכּתָ ּבִ א. ּתֹוָרה ׁשֶ אֹוַרְייָתא ִדְלַתּתָ ְּדַחֵדי ּבְ ּ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ָדא, ּּתֹוָרה ׁשֶ רו ָדא ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ.  

ֲחָדא רו ּכַ יָון ְדִאְתַחּבָ ּּכֵ א, ּ א ַקִדיׁשָ ַההוא ֶחְדָוה ְלַעּמָ ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ,
ְמחו ְבַמְלכוָתך ׁשֹוְמֵר ְִיׂשְ ּ ת ְוכוּ ּבָ ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינו ְרֵצה ָנא ִבְמנוָחֵתנו', ּי ׁשַ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

 ] בשנה175יום [סדר הלימוד ליום כז אדר 
יֹוָמא ָדא ָּרָזא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ִתיב, ּ ֵניָנן ּכְ ָּהא אוְקמוָה ּתָ ֵסֶפר )נחמיה ח(, ּ ּ ְוִיְקְראו ּבְ
תֹוַרת ָהֱאלִהים ְמפֹוָרׁש ְוׂשֹו ְקָרא ְוָהא אוְקמוָה ָרָזאּבְ ֶכל ַוָיִבינו ַבּמִ ּם ׂשֶ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ִּפּסוֵקי ַטֲעֵמי ְּוָכל ִאיּנון ִדיוִקין, ּוַמּסֹוֶרת, ּ ּ ּּכָֹלא ִאְתְמָסר , ּ ְוָרִזין ִעָלִאין)א תקונין''נ(, ּ
יַני ה ִמּסִ ִּאי ְבָכל ָהֵני ִדיוִקין ִאְתְמָסר אֹוַרְייָתא ְלֹמׁשֶ. ְלֹמׁשֶ ֵּסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו ְבָכל , הּ ּ

אן ִּאיּנון ְקדוׁשָ ה , ּ ּקוִנין ְוָרִזין ְדִאְתְמָסרו ֵליה ְלֹמׁשֶ ל ָהֵני ּתִ ֲּאַמאי ִאיהו ָחֵסר ִמּכָ ּ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא   .ּבְ

  א''ו ע''דף ר
ֶּאָלא ָרָזא ָדא א ִמְתַעְטָרא, ּ ד ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ּתֹוָרה, ּּ ִליַלת ּבַ בְוִאְתּכְ ְכּתָ ּבִ ל ,  ׁשֶ ּכָ

ִּאיּנון ִדיוְקִנין ּ ְּוָכל ִאיּנון ַטֲעִמין וַמּסֹורֹות, ּ ְגִניזו, ּ ְלהו ָעאִלין ּבִ ּּכֻ ּ ימו , ּ ו ''דף ר(ְּוִאְתְרׁשִ

א) א''ע גֹו ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּבְ ְּוִאיּנון ִדיוְקִנין, ּּ ּ ְּדָאִעיל אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב, ּ אֹוַרְייָתא , ּ ּבְ
ַרת, ּל ֶפהִּדְבַע ּוְבהו ִאְתַעּבְ ָרת ִמן ְדכוָרא, ּ ָתא ְדִאְתַעּבְ ִאּתְ ּּכְ ּ ָארו ַאְתָוון ִעָלִאין , ּ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ

ְדָקא ֲחֵזי ְייהו ּכַ ְקדוׁשָ ְּלחֹוַדְייהו ּבִ ּ א. ּ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ְרַכת , ּוְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ְּדָהא ִאְתּבָ
ְּוִאְתַעְטַרת ּכוְרְסָייא ֵמָרָזא ְדת ּ בּּ ְכּתָ ּבִ ל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ֹוָרה ׁשֶ ן ָאִעיל ּכָ ְּוַתּמָ ּ ְוִאיִהי , ּ

יה ת ִמּנֵ ְדָקא ֵיאֹות, ִּאְתַקְדׁשַ ַאְתָוון ְלחֹוַדְייהו ּכַ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ   .ּּבָ
ְדָקא ֲחֵזי, ּוְכֵדין ה ִעָלָאה ּכַ ְקדוּשָׁ ּּכָֹלא ִאְתַקָדׁש ּבִ ּּ ן, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ַהאי יֹוָמאּכָ .  ּבְ

ְבָעה ּגוְבִרין ֵעי ְלַסְלָקא ׁשִ ַהאי יֹוָמא ּבָ ּּבְ ְבָעה ָקִלין, ּ ְּדִאיּנון ָרָזא , ָלֳקֵבל ׁשִ ּ
ּוִבְזָמִנין וְבמֹוֲעִדין ָחֵמׁש. ְּדאֹוַרְייָתא ית. ּּגֹו ָרָזא ָדא, ּ יֹוָמא ְדִכפוֵרי ׁשִ ּּבְ ּגֹו ָרָזא . ּּ
ִּעָלָאה ָדא ּ.  

א, ָחֵמׁש. אְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָד ין ְלַתּתָ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש ַדְרּגִ ּ א ְדאֹור ַקְדָמָאה , ּ ִּמַדְרּגָ ּ
א ְּוִאיּנון ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ְלַתּתָ ית. ּ ית ִסְטִרין ְוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ׁשִ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ַבע . ּ ׁשֶ

ַבע ַקִלין ְּוֻכְלהו ָרָזא ֲחָדא. ִּאיּנון ׁשֶ ִּאֵלין ְוִאֵלין, ּ ּ.  
ָלָתאּבְ א, ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּתֹוָסף ַחד ַעל ּתְ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ּבְ ְּדָנִהיר ּבְ ּ ,

ּ ְדמוָסף)א''ז ע''בראשית י(ְּוַהְיינו ָרָזא , ְוִאּתֹוַסף ְנהֹוָרא ַעל ִסיֲהָרא, ְלִסיֲהָרא ֵסֶפר . ּ ּבְ
ַמע ַחד ָקָלא ְוִדּבור, ּתֹוָרה ּתְ ֵעי ִלׁשְ   .ּּבָ

ִּסדוָרא ְלַס יֹוָמא ָדאּ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּדָרא ַעּמָ ּ ֵעי ְלַסְדָרא , ּ ַאר יֹוִמין ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ ּוִבׁשְ ּ ּ
ּקוָנא ָנא ּתִ ּוְלַתּקְ יָבה, ּ ְרְסָייא ְדִאְקֵרי ּתֵ ַחד ּכֻ ּּבְ ית , ּ ׁשִ ְרְסָייא ְדִלֱהֵוי ּבְ ְּוַההוא ּכֻ , ב''ד ע''י(ּּ

ין)ב''ד ע''שלח קס, א''ג ע''מ ירְל, ּ ַדְרּגִ הו ְוָלא ַיּתִ ַּסְלָקא ּבְ יב, ּ  )דברי הימים ב ט(, ִּדְכּתִ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

א ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ א ַחד ְלֵעיָלא. ְוׁשֵ ָוָאה ָעֵליה ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְּוַדְרּגָ ְּלׁשַ ּוְלַאֲחָזָאה ֵליה , ּ ּ
  .ְּלֹכָלא

ן ד ָסִליק ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַתּמָ א ְלַסְדָרא ּגַ, ּכַ ל ַעּמָ ָעאן ּכָ ֵדין ּבָ אּּכְ , ְּרַמְייהו ְלַתּתָ
ִזיַע ֶרֶתת ּבְ ְדִחילו ּבְ ֵאיָמָתא ּבִ ְייהו, ּּבְ ּוְלַכְווָנא ִלּבַ א ַקָייִמין ַעל טוָרא , ּ ּתָ ה ְדַהׁשְ ּמָ ּּכְ ּּ

ָלא אֹוַרְייָתא ְּוֵיהֹון ַצְייִתין ְוִיְרכון אוְדַנְייהו, ְּדִסיַני ְלַקּבְ ּ ח . ּ א ְלִמְפּתַ ְּוֵלית ְרׁשו ְלַעּמָ
ּפוֵמיהֹו ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ןּ ֲּאִפילו ּבְ ּּ ִמָלה ַאֲחָרא, ּ ן ּבְ ּכֵ ֵאיָמָתא, ְּוָכל ׁשֶ ְלהו ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ,

ַמאן ְדֵלית ֵליה פוָמא ְוָהא אוְקמוָה ּּכְ ּ ּ ּ יב, ּּ ּ וְכִפְתחֹו ָעְמדו ָכל ָהָעם)נחמיה ח(, ִּדְכּתִ ּ .
  . ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה)נחמיה ח(

ְמעֹון י ׁשִ ִצּבוָרא, ָאַמר ַרּבִ ד ַמְפִקין ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ יה, ּּכַ ְרֵעי , ְּלִמְקֵרא ּבֵ ָחן ּתַ ִּמְתַפּתְ
ַמָייא ְדַרֲחִמין ּוְמעֹוְרִרין ֶאת ָהַאֲהָבה ְלֵעיָלא, ּׁשְ   .ְּוִאְבֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ָהִכי, ּ

ֵמיה ְדָמאֵרי ָעְלָמא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ִריך, ָ ְתָרך ְוַאְתָרךְּבְ ְ ּכִ ָרֵאל , ְ ך ִיׂשְ ְְיֵהא ְרעוָתך ִעם ַעּמָ ְ ּ
ְופוְרַקן ְיִמיָנך, ְלָעַלם ּ ך, ּ ֵבית ִמְקָדׁשְ ך ּבְ ַָאְחֵזי ְלַעּמְ ְוְלַאְמטֹוֵיי ָלָנא ִמטֹוב ְנהֹוָרך, ָּ ּ ּ ,

ַרֲחִמין ָלא ְצלֹוָתָנא ּבְ ְּדתֹוִריך ָלן ַחִי, ְְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמך. ּוְלַקּבְ ְ ִטיבוּ ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא , ּים ּבְ
גֹו ַצִדיַקָיא ְּפִקיָדא ּבְ ּ ל ִדיִלי, ּוְלִמְנַטר ָיִתי, ְלִמְרַחם ָעַלי, ּ ָרֵאל, ְּוַית ּכָ ך ִיׂשְ . ְָוִדי ְלַעּמָ

ַּאּתְ הוא ָזן ְלֹכָלא ּוְמַפְרֵנס ְלֹכָלא, ּ ִליט ַעל ּכָֹלא, ּ ַּאּתְ הוא ׁשַ ּ ִליט ַעל , ּ ַּאּתְ הוא ְדׁשַ ּ ּ
ּוַמְלכוָתא ִדיָלך הוא, ַּכָיאַמְל ּ ּ ִריך הוא. ְּ א ּבְ ֲּאָנא ַעְבָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יה, ְּ ְּדָסִגיְדָנא ַקּמֵ ּ ,

י ִדיָקר אֹוַרְייֵתיה ּמֵ ּוִמּקַ ּ ְּבָכל ִעיָדן ְוִעיָדן, ּ ר , ָלא ַעל ֱאיַנׁש ָרִחיְצָנא. ּ ְוָלא ַעל ּבַ
ַמָי, ֱאָלִהין ָסִמיְכָנא ֱאָלָהא ִדׁשְ ֶּאָלא ּבֶ ּ ְּדהוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט, אּ , ְּואֹוַרְייֵתיה ְקׁשֹוט, ּ
ד ַטְבָוון וְקׁשֹוט, ּוְנִביאֹוִהי ְקׁשֹוט י ְלֶמְעּבַ ּוַמְסּגֵ יה ֲאָנא ָרִחיץ. ּ א , ּּבֵ ֵמיה ַקִדיׁשָ ְּוִלׁשְ ּ

ָחן ּבְ יָרא ֲאָנא ֵאיַמר ּתוׁשְ אֹוַרְיי, ְְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמך. ַּיּקִ אי ּבְ ח ִלּבָ ְָתך ְוֵתיַהב ִלי ְּדִתְפּתַ

ִנין ִדְכִרין ְדַעְבִדין ְרעוָתך ְּבְ ּ ּ אי. ּ ֲאִלין ְדִלּבָ ִלים ִמׁשְ ָרֵאל , ְּוַתׁשְ ך ִיׂשְ א ְדָכל ַעּמָ ְְוִלּבָ ּ
ָלם ָאֵמן ְּלָטב וְלַחִיין ְוִלׁשְ ּ.  

ִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתא ְלחֹודֹוי, ְּוָאִסיר ְלִמְקֵרי ּבְ ר ַחד ּבִ ְתִקיןְּוֹכָלא ַצְייִתין ְו, ּבַ ִגין , ׁשַ ּבְ
ְמעון ִמִלין ִמפוֵמיה ְּדִיׁשְ ּ ּ ּּ ֲעָתא ִמטוָרא ְדִסיַני, ּ ילו ָלה ַהִהיא ׁשַ ִאילו ַקּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוַמאן ְדָקֵרי . ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִתיק, ֶּלהֵוי ַחד ָקִאים ָעֵליה, ּבְ ְלחֹודֹוי. ְוׁשָ ר ִדּבור ַחד ּבִ ָמע ּבַ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ָלא , ּ
ֵרין ִדּב ֵרין ִדּבוִרין, ְּוַחד הוא, ְלׁשֹון ֹקֶדׁש ַחד, ּוִריןּּתְ ְּוָלא ּתְ ִחין , ּ ּכְ ּתַ ֵרין ִמׁשְ ְוִאי ּתְ

ֵסֶפר ּתֹוָרה ִריעוָתא ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיהו וְגִריעוָתא ִדְיָקָרא ְדאֹוַרְייָתא , ּבְ ּּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵסֶפר ּתֹוָרה ַכח ּבְ ּתְ ְּוָרָזא ָדא ְקִליָפה ומֹוָחא. ֵגם ַחדְמַתְר. ּוָבֵעי ַחד ָקָלא, ִאׁשְ רזא (. ּ

  .)דעלמא דא ורזא דעלמא דאתי

  ב''ו ע''דף ר



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ְתִקין יב, ְוַחד ָקאֵרי, ּּכָֹלא ׁשַ ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה )שמות כ(, ִּדְכּתִ ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ ּ ַוְיַדּבֵ ּ
ֵּלאֹמר ִאיהו ְלֵעיָלא א, ּ א ְלַתּתָ יבִּד) ב''ו ע''דף ר(, ְוָכל ַעּמָ בו )שמות יט(, ְכּתִ ּ ַוִיְתַיּצְ

ית ָהָהר ַתְחּתִ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים)שמות יט(ּוְכִתיב . ּבְ   .ּ וֹמׁשֶ
אֹוַרְייָתא ְּוַההוא ְדָקאֵרי ּבְ יה וְרעוֵתיה ְלִאיּנון ִמִלין, ּ ֵוי ִלּבֵ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ִליָחא , ּ ְּוִכי ִאיהו ׁשְ

ְּדָמאֵריה ִסדוָרא ְדָהִני ִמִלין, ּ ּּבְ ּ א, ּ ַמע ְלָכל ַעּמָ דוְגָמא , ְלִמׁשְ ְּדָהא ִאיהו ָקִאים ּכְ ּ ּ
ך. ִּעָלָאה ִגין ּכַ אֹוַרְייָתא, ְּבְ ַקְדִמיָתא , ַּמאן ְדָסִליק ְלִמְקֵרי ּבְ ְּיַסֵדר ִאיּנון ִמִלין ּבְ ּ

ֵביֵתיה אֹוַרְייָתא, ְוִאי ָלאו, ּּבְ ְּמָנָלן ֵמַההוא ִדּבור, ָלא ִיְקֵרי ּבְ ּ ַמע ַעד ָלא ָיׁשְ, ּ
ִתיב א ַמה ּכְ א ַקִדיׁשָ ּ ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה הִכיָנה ְוַגם ֲחָקָרה)איוב כח(, ּאֹוַרְייָתא ְלַעּמָ ּ ּ ּ ,

  .'ִהיא ָחְכָמה ְוגֹו' ַּויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי, ּוְלָבַתר
א ּתָ אֹוַרְייָתא ְלִמְפַסק ַפְרׁשְ ָּאִסיר ֵליה ְלַמאן ְדָקאֵרי ּבְ ּ ּו ִמָלה ֲחָדאּאֹו ֲאִפיל, ּ ֶּאָלא , ּ

א א ַקִדיׁשָ א ְלַעּמָ ּתָ ה ַפְרׁשְ ֲאָתר ְדָפַסק ֹמׁשֶ ּּבַ א . ַיְפִסיק, ּּ ּתָ ְּוָלא ַיְפִסיק ִמִלין ְדַפְרׁשְ ּ
ָתא ָדא ּבְ ְּדׁשַ ָתא ַאֲחָרא, ּ ּבְ א ְדׁשַ ּתָ ַפְרׁשְ   .ּּבְ
ָיין, ָּרָזא ָדא ֲעָתא ְדִאיְפִסיקו ַפְרׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ל ַחד ְוַחד ִא, ּ א ּכָ י קוְדׁשָ ְּתַעְטָרא ְוַקְייָמא ַקּמֵ ּּ
ִריך הוא ּּבְ א. ְ ּתָ ָיין ְדָכל ׁשַ ִלימו ְלִמְפַסק ָהִני ַפְרׁשִ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ ּ א , ּּ יה קוְדׁשָ ִּאְתַעָטרו ַקּמֵ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ת ְפלֹוִני, ְ ּבָ ת ְפלֹוִנ)א מצבורא פלוני''ס(, ְּוַאְמֵרי ֲאָנא ִמּשַׁ ּבָ . יּ ַוֲאָנא ִמּשַׁ

  )מצבורא פלוני(
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ין , ל ַרב ְמָמָנא''ְּקָרא ְליוִפיֵא, ּבְ ין וְתַלת ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּוְלַחְמׁשִ ּ ּ

ִּדְתחֹות ְיֵדיה א ְדאֹוַרְייָתא, ּ מוׁשָ ׁשִ ְּדִאְתָמנון ּבְ ּ ּ ְּוָכל ְרִתיָכא וְרִתיָכא ָמִני ֵליה, ּ ְלַהאי , ּ
א ְפַלְנ ּתָ ְּרִתיָכא ַעל ַפְרׁשְ ת ְפלֹוִני, ָיאּ ּבָ ִּדְבׁשַ ּוְרִתיָכא ְפלֹוִני. ּ א ְפַלְנָיא, ּ ּתָ ַּעל ַפְרׁשְ ּ ,

ת ְפלֹוִני ּבָ ְּדׁשַ א ְלאֹוַרְייָתא, ְוָכל ַחד ְוַחד. ּ ׁשָ ּמְ ת ִדיֵליה, ְמׁשַ ּבָ ְּדַההוא ׁשַ ּ ּ ְוָאִסיר ָלן . ּ
ִאֵלין ְּלָעְרָבא ִאֵלין ּבְ יָכ, ּ ְרּתִ ּא ְדַחְבֵריהְוָלא ְלַאֲעָלא ְרִתיָכא ּבִ ְמֹלא ִניָמא, ּ ֲּאִפילו ּכִ ּ .

יָבה ַחד ּתֵ ַּוֲאִפילו ּבְ ָאת ַחד, ּ ּאֹו ֲאִפילו ּבְ ל ַחד ְוַחד, ּ א , ֶּאָלא ּכָ ה ְדָפִסיק לֹון קוְדׁשָ ּמָ ּּכְ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָיין, ְ ִאיּנון ַפְרׁשְ ה ְדָמֵני לֹון ּבְ ּוְכּמָ ּ ּ ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריה, ּ   .ּּכָ
א ָדא, אְּוַעל ָד ּתָ ד ִמְתַעְטָרא ַפְרׁשְ ּּכַ א, ּּ ּתָ ַּסְלָקן ִאיּנון ִמִלין ְדַהִהיא ַפְרׁשְ ּ ּּ ,

ִצּבוָרא ִלים ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ א, ְּוָנִטיל לֹון ַההוא ְרִתיָכא, ּ ּתָ ַהִהיא ַפְרׁשְ ִּדְמָמָנא ּבְ ְוָסִליק לֹון , ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּקֵמי קוְדׁשָ ׁש, ְּ ְּוִאֵלין ִמִלין ַמּמָ יה ְוָאְמִרין,ּ א , ּ ַקְייִמין ַקּמֵ ּתָ ֲּאָנא ַפְרׁשְ

ִלימו ִלי ִצּבוָרא ְפלֹוִני, ְּפַלְנָיא ְּדַאׁשְ ּ ּ   .ָהִכי ְוָהִכי, ּ
ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ִלים ּכַ ּתְ ַּסְלִקין ִאיּנון ִמִלין, ִּאי ִאׁשְ א, ּּ ּוִמְתַעְטָרן ַעל ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ,

ׁשָ ּמְ יהְּוַההוא ְרִתיָכא ְמׁשַ ל ְרִתיָכא וְרִתיָכא, ּא ַקּמֵ ָתא, ּּכָ ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ א ְדָכל ׁשַ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ,
א גֹו ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ּּ ּוְבהו ִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַיֲחָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

ָלָלא ֲחָדא ך. ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ּכְ ִגין ּכַ א ְדָכל ַזּכָ, ְּבְ ּתָ ִלים ַפְרׁשְ ָּאה חוָלֵקיה ַמאן ְדַאׁשְ ּ ּ ּּ
ָתא ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ְדָקא ָיאות, ׁשַ ָמה ְדַאְפִסיקו ְלֵעיָלא, ּּכַ ּּכְ ּ ּ.  

ֵרי ִזְמֵני ָתא, ּתְ ּבְ ׁשַ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ְנָחה, ָקֵריָנן ּבְ ּמִ ְלָיא, ּבַ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ְלִעיַדן , ּּבְ
יִמיָנאְצִריִכין ְלַא. ֶעֶרב ָמאָלא ּבִ ִרין , ְכְלָלא ׂשְ  ִסְטִרין )א''ד ע''פ(ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמּתְ

יב, ִאְתְייִהיַבת ָמאָלא, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(, ִּדְכּתִ ך ֵסֶפר . ְּיִמיָנא וׂשְ ִגין ּכָ ְּבְ

ָרה ְפסוִקין ֲעׂשָ ְנָחה ַדי ּבַ ּמִ ּּתֹוָרה ּבַ יר, ּּ אֲאָבל ָל, אֹו ַיּתִ ּתָ ִלימו ְדַפְרׁשְ ּא ׁשְ ְּדָהא , ּ
א ָלא ֱהֵוי ּתָ ִלימו ְדַפְרׁשְ ּׁשְ יִמיָנא, ּ ֲעָתא ְדִמְנָחה, ֶּאָלא ּבִ ְלָייא ַעד ׁשַ ְוָהא , ִּויִמיָנא ּתַ

ּאוְקמוָה ּ.  
ָתא ּבְ ׁשַ ִני ּבְ ּשֵׁ ָתא, ּבַ ּבְ ׁשַ י ּבְ א, ּוַבֲחִמיׁשִ ין ְלַתּתָ ין ַדְרּגִ ִגין ְדָקא ַנְחּתִ ּּבְ ָלָלא ְּד, ּ ִּאיּנון ּכְ

יָמא. ְּדאֹוַרְייָתא א, ְוִאי ּתֵ ן ְלַתּתָ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי. ָּהא ְנִביִאין ִמְתָפְרׁשָ ּ ֲאָבל ָהֵני , ּ
א ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ִּדְלַתּתָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִליל ְלָכל ַחד ְוַחד, ּ   .ְוָכל ַחד ְוַחד ּכָ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ין ִעָל, ּ ִּאֵלין ַדְרּגִ א ֲחָדא, ִאיןּּ ּתָ ִּאיּנון ִאְקרון ַפְרׁשְ ּ ּוְלָבַתר ָנְפִקין , ּ
ין ע ַדְרּגִ ׁשַ ְייהו ּתְ ִּמּנַ ֲחָדא, ּ ָעה ּגוְבִרין, ְּדִאְתַאֲחָדן ּכַ ׁשְ ך ּתִ ּוְבִגין ּכַ ָתא , ְּ ּבְ ׁשַ ַלת ּבְ ּתְ

ְנָחה ּמִ ְנָייָנא, ּבַ יֹוָמא ּתִ ָאה, ּוְתַלת ּבְ יֹוָמא ֲחִמׁשָ ָעהָהא, ּוְתַלת ּבְ ׁשְ   . ּתִ
ּוְבִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ָתא, ּ ּבְ ׁשַ ְנָחה ּבְ ּמִ ָמאָלא, ּבַ  )א''ד ע''כ(, ָּהא ִאְתַער ָרָזא ִדׂשְ

ָאה ּתָ ּוְנקוָדה ּתַ ָמאָלא, ּ ַההוא ִסְטָרא ִדׂשְ ּּבְ ָלא ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַהִהיא , ְּמַקּבְ ֵדין ּבְ ּכְ
ֲעָתא ָמ, ׁשַ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמִדיֵליה ָקֵריָנן, אָלאַּנְטָלא ִמּסִ ּ ּ.  

  א''ז ע''דף ר
ָרָזא  ְּדָהא ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ע) א''ז ע''דף ר(ּ ע)א ספיראן''נ(, ְּדֵתׁשַ ׁשַ ְּוִאיּנון ,  ְוָקֵריָנן ּתֵ

ית ְדחֹול ָתא, ּׁשִ ּבְ ׁשַ ָמאָלא ּבְ ַער ׂשְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּוְתַלת ּבְ ֲחָדא, ּ ְלָלא ּכָֹלא ּכַ ּוְלִאְתּכַ ּ .
הוְו ִּאיִהי ִמְתַעְטָרא ּבְ ְתַלת ִסְטִרין, ּ ַגְווָנא ִדְתַלת ִסְטִרין ִעָלִאין, ּבִ ּּכְ ָלָלא , ּ ְּדִאיּנון ּכְ ּ

ָתא ּבְ א ְדׁשַ ּתָ ְּדַפְרׁשְ ָתא. ּ ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי ִליָקָרא ְדׁשַ ַּזּכָ ּ ּ ְתֵרין , ּ ָאה ִאיהו ּבִ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין, ָעְלִמין   .ָּמא ְדָאֵתיּוְבָעְל, ּּבְ

ִתיב  קֹומֹו)שמות טז(ּכְ ִביִעי ַמהו ִמּמְ יֹום ַהּשְׁ קֹומֹו ּבַ ֵניָנן. ּ ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ , ּתָ
קֹומֹו ֵמַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ִלֵמַהך ְִמּמְ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ יב, ּ בֹוד )יחזקאל ג(, ִּדְכּתִ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ

קֹומֹו' ְיָי יב, ֹוםְּוָדא ִאיהו ָמק. ִמּמְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ר )שמות ג(, ּ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ  ּכִ
ה עֹוֵמד ָעָליו ֲּאָתר ְיִדיָעא ִאיהו ְלֵעיָלא. ַאּתָ יה , ְּוָקֵריָנן ֵליה ָמקֹום, ּ מֹוָדע ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ

ְּיָקָרא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ך. ּּ ִגין ּכָ ְוּבְ ר ָנׁש ְדָהא ִמְת, ּ ַּאְזָהרוָתא ְלּבַ ִעְטָרא ּ ַּעְטָרא ּבְ
א ִדְלֵעיָלא ַּקִדיׁשָ ּ יה ְדִאי , ּ ְּדָלא ִיפֹוק ִמיּנֵ ּ ּ ִיפֹוק ִמֵניה)יפוק מפומיה מילולא דחול(ּּ ָקא , ּ

ָתא ּבְ ידֹוי. ְּמַחֵלל ׁשַ א, ּבִ ֲעִביְדּתָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּבַ ַרְגלֹוי. ּּכְ ֵרי ַאְלִפין , ּבְ ְְלֵמַהך ְלַבר ִמּתְ

ין ל ִאֵל, ַאּמִ ָתא ִאיהוּּכָ ּבְ ּין ִחלוָלא ְדׁשַ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

קֹומֹו ה ָדא, ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ָּדא ִאיהו ֲאָתר ְיָקָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ יה ְלַבר, ּ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ,
ֲּאָתר ֶדֱאלִהים ֲאֵחִרים ִאיהו בֹוד ְיָי. ּ רוך ּכְ ְּבָ קֹומֹו' ּ בֹוד ְיָי. ִמּמְ  )א''ה ע''בראשית כ(' ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ָתא, קֹומֹוִמּמְ. ּ ּבְ א ְוָדא ִאיהו ָרָזא ַדֲעָטָרא ְדׁשַ בֹוד ִדְלַתּתָ ָּדא ּכְ ּ ּ ּ ּ ך ַאל , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

קֹומֹו ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ּּבְ ּ ְ.  
ִתיב  י)שמות לג(ּכְ ה ָמקֹום ִאּתִ י,  ִהּנֵ ַּוַדאי ָדא ִאיהו ָמקֹום ָטִמיר ְו, ָמקֹום ִאּתִ ּ , ָגִניזּ

ַלל י. ְּדָלא ִאְתְייָדע ּכְ יב ִאּתִ ַמע ִדְכּתִ ְלָיא, ַּמׁשְ ְוָדא , ְּוַקְייָמא ְטִמיָרא, ֲּאָתר ְדָלא ִאְתּגַ
ִּאיהו ֲאָתר ִעָלָאה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּ ּ ִּאיהו ֲאָתר , ֲּאָבל ָדא. ֵּהיָכָלא ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז, ּ

ְדָקָאְמָרן א ּכִ ּ ָמקֹום ְדִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלאְּוָדא ִאיהו. ְלַתּתָ ּ א, ּ ך , ְּוִאְתְפַרׁש ְלַתּתָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ִביִעי יֹום ַהּשְׁ קֹומֹו ּבַ ּ וַמֹדֶתם ִמחוץ ָלִעיר ֶאת ְפַאת )במדבר לה(. ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ּ ּ

ה ְוגֹו ַאּמָ ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין)רט(', ֵּקְדָמה ַאְלַפִים ּבָ ּ ָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ֲּאָבל ַאְלַפִים . ּ
ה ַאּמָ ֵרין , ּבָ ְתֵרין ,  ִסְטִרין ְלָכל ְסָטר)א''ע' הקדמה ה(ְּדָיְרָתה ּתְ ִדיר ּבִ ְּוִאיִהי ִמְתַעְטָרא ּתָ
א, ִסְטִרין ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ חוָמא ְדִאְתָחֵזי . ּּבֵ ְרָיא ְלַבר ִמּתְ ִכיָנה ָלא ׁשַ ְּוִסיָמִנך ׁשְ ּ ְ

  .ָּלה
ּבְ ד ָנַפק ׁשַ א, ָתאּכַ ָרֵאל ִדְלַתּתָ ָבא, ְּצִריִכין ִיׂשְ א ִעָלָאה , ְלַאְעּכָ ְּדָהא יֹוָמא ַרּבָ ּ

יָרא, ּ וְבַהאי יֹוָמא)אצטריך לאתעכבא עליה(. ִּאיהו א ְוַיּקִ ִפיָזא ַרּבָ ּאוׁשְ ְרָיא , ּ ָקא ׁשַ
ָבא, ָּעֵליה ֵעי ְלִאְתַעּכְ ך ּבָ ִגין ּכַ ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָלא ָדֲחִקין , ְּבְ אּ ִפיָזא ַקִדיׁשָ אוׁשְ ּּבְ ֵדין . ּּ ּכְ

ָרֵאל ְוַאְמֵרי ּ ְוהוא ַרחום ְיַכֵפר ָעֹון ְוגֹו)תהלים עח(, ַּפְתֵחי ִיׂשְ ּ ִפיָרא ִאיהו ', ּ ְּדִתּקוָנא ׁשַ ּ ּּ
ַהאי ֵליְלָיא יָון ְדִדיָנא ִאְתַהָדר ְלַאְתֵריה, ּבְ ּּכֵ ּ ָתא, ּ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ , ַּמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ּכַ

ָלקְּדִד ַכח, ּיָנא ִאְסּתַ ּתְ   .ְוָלא ִאׁשְ
ָרֵאל ַוְיִהי נֹוַעם ֲעָתא ְדַפְתֵחי ִיׂשְ ׁשַ ָתא ְדִסְדָרא, ּּבְ ּוְקדוׁשָ ּ ל ִאיּנון ַחָייִבין , ּ ּּכָ ּ

ם א, ַּפְתִחין ְוַאְמִרי, ְּדֵגיִהּנָ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ִאין ַאּתון ִיׂשְ ַּזּכָ ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא, ּ ַּזּכָ ּ ּ ,
ַּנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְּד ַּווי לֹון ְלַחָייַבָיא. ּ ְּדָלא ָזכו ְלֵמיַטר אֹוַרְייָתא, ּ ֵדין דומ, ּ ה ''ּכְ

ַער ְוָאַמר, ָקִדים ֵכֵחי )תהלים ט(, ְוָכרֹוָזא ִאּתְ ל ּגֹוִים ׁשְ אֹוָלה ּכָ ִעים ִלׁשְ ּ ָיׁשובו ְרׁשָ ּ
םַט, ְּוָכל ִאֵלין ֲחִביֵלי ְטִהיִרין. ֱאלִהים ֵגיִהּנָ . ְּוֵלית ַמאן ִדְמַרֵחם ֲעֵליהֹון, ְרִדין לֹון ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ָתא ּבְ ּבְ ל ַנְטֵרי ׁשַ ִאין ִאיּנון ּכָ ְרָיא , ַּזּכָ ֵגי ְלַההוא ֹעְנג ְדׁשַ ְּוָקא ְמַעּנְ ּ
ִּמְלֵעיָלא ְדָקַאְמָרן, ּ   .ּכִ

ָתא ּבְ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ ֵרי ּבְ ֵרי ִמְתָעֵר, ַּהאי ַמאן ְדׁשָ אּתְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ּי ָעֵליה ַקּמֵ , ַחד. ּ
ָגא א ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַעּנְ ְַההוא רוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ג, ּּ ַּההוא ְמָמָנא , ְוַחד. ְוָלא ִאְתַעּנָ

ַתֲעִניָתא ֵרי ּבְ ְּדַקְייָמא ַעל ַמאן ְדׁשָ ְרָי, ּּ ֵמיה''ְוַסְנּגַ ּה ׁשְ א ַקִדי. ּ ְּוַסְלִקין ָקֵמי ַמְלּכָ אּ , ׁשָ
ּוִמְתָעֵרי ָעֵליה ּ.  

  ב''ז ע''דף ר



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]178דף [ -ּ

א ִריַע ֵמַההוא ִאְתֲהנוָתא ִדְלַתּתָ ָלק ּגְ ְּוַההוא רוָחא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ְּוַכד ַהאי רוָחא ָלא . ּּ
א ִלים ְלַתּתָ ּתְ ִלים, ִאׁשְ ּתְ ּרוָחא ַאֲחָרא ִדְלֵעיָלא ָלא ִאׁשְ ּ א . ּ ִלים ְלַתּתָ ּתְ יָון ְדָלא ִאׁשְ ּּכֵ

ּוְלֵעיָלא ר ָנׁש ְלִאְתַלְטָיאּכְ, ּ ֵּדין ִאְתָחֵזי ַההוא ּבַ א, ּ ׁשָ ִלים . ּוְלִאְתָעּנְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ֶּאָלא ּכֵ ּ
ְּוַההוא ְמָמָנא ְדִאְתַמָנא ַעל ִעּנוָייא , ִזְמָנא ַאֲחָרא ּ ּ ִלים , ְוַתֲעִניָתא) ב''ז ע''דף ר(ּ ּתְ ִאׁשְ

ִעּנוָגא ִדְלֵע, ּּגֹו ִאיּנון ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ּּבְ ַזר ִדיָנא, ּיָלאּ ל ּגְ ּקֹוְרִעין ֵליה ּכָ ַזר , ּ ְּדִאְתּגְ
ִנין ִעָלִאין ְבִעין ׁשְ ֵּמִאיּנון ׁשִ ּ.  

ִהלוָלא ִדיֵליה א ְדַחֵדי ּבְ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ יה, ּּ א ַחָדאן ִעּמֵ ֵני ָנׁשָ ְּוָכל ּבְ ר ָנׁש ָיִהיב , ּ ָחָמא ַחד ּבַ
קֹוָלר ְרייוהו, ָּפִקיד ֲעלֹוי, ּבְ ְּוׁשַ ִג. ּ ֶחְדָוהּבְ חון ּכֹוָלא ּבְ ּכְ ּתַ ּין ְדִיׁשְ ּ ּ.  

א, ּוְלָבַתר ין ִלְבֵני ָנׁשָ ִּמְתַהְדִרין ִאֵלין ְמָמָנן ְדַעְנׁשִ ר ָנׁש, ּּ יה ְדּבַ ְּוִאְתָפְרִעין ִמּנֵ ּ ַעל , ּ
א ִריעוָתא ֵעיָלא ְוַתּתָ ִגיֵניה ּגְ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ יה. ּ ְנּתֵ ּקַ ֲעִניָתא . ַּמאי ּתָ ַעל ֵליִתיב ּתַ

ֲעִניָתא ָתא. ַמאי ַטֲעָמא. ּתַ ּבְ ִטיל ִעּנוָגא ְדׁשַ ָּדא ּבָ ּ ּ ְּיַבֵטל ִעּנוָגא ְדחֹול, ּ ּ ּ.  
ָתא ּבְ ְּוִאי ִאיהו ְמַבֵטל ִעּנוָגא ְדׁשַ ּ ּ חֹול, ּ ג ּבַ ב ְלִמָלה , ְוָקא ִמְתַעּנֵ ַמאן ְדָחׁשַ ָּדֵמי ּכְ ּ ּ

א , ַאֲחָרא יב ֵליה ְלקוְדׁשָ ה ְדָחׁשִ יר ִמּמַ ַּיּתִ ּ ִריך הואּ ּּבְ ּרוָחא ִעָלָאה. ְ ין , ּ א ְדקוְדׁשִ ַּקִדיׁשָ ּ ּ
ְרָיא ָעֵליה ְּדׁשַ יה, ָלא ָעִניג, ּ ּוָבִטיל ֵליה ִמּנֵ ּ ּ ּרוָחא ַאֲחָרא ְדחֹול. ּ ְרָיא ְלָבַתר ַעל , ּ ְּדׁשַ

יב ְוָקא ְמַעְנָגא ֵליה, ָעְלָמא יה. ָּחׁשִ ֵדין ְמַהְדִרין וִמְתָפְרִעין ִמּנֵ ּּכְ ּ ַהא, ּּ , י ָעְלָמאּבְ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ך ִגין ּכַ ֲעִניָתא ַאֲחִריָנא, ְּבְ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדחֹול, ְִאְצְטִריך ּתַ ְרָיא ַעל , ּּבְ ִזְמָנא ְדׁשַ ּּבְ
ָּעְלָמא ַההוא רוָחא ְדחֹול ּ ּוְבַהאי ִאית ֵליה ַאְסָווָתא. ּ יב ְלרוָחא ְדחֹול, ּ יָון ְדָלא ָחׁשִ ּּכֵ ּ ּ .

ָזל ְוגֹו)ויקרא ה( ְְוִסיָמִניך ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ְזָלן. ' ְוֵהׁשִ ִריך , ּגַ א ּבְ יב ְלקוְדׁשָ ְָלא ָחׁשִ ּ
א, ּהוא יב ִלְבִני ָנׁשָ ב, ָלא ָחׁשִ ּנָ ּגַ א ּכַ ך ֵלית ֵליה עֹוְנׁשָ ִגין ּכַ ּּבְ ב. ְ ּנָ יב ִלְבִני , ּגַ ְּדָחׁשִ
א ִריך הוא, ָנׁשָ א ּבְ יר ְמקוְדׁשָ ַּיּתִ ַהאי ָעְלָמאִאי, ְּ א ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּת ֵליה עֹוְנׁשָ ּ .

ָאה ִאיהו א, ַּזּכָ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְדָקא ֲחֵזי, ַּמאן ְדִאׁשְ ְּלַההוא עֹוֶנג ִעָלָאה ּכַ ּ.  
ְבִעין ִעְטִרין, ּיֹוָמא ָדא ׁשִ ָמא ִעָלָאה , ִּמְתַעְטָרא ּבְ ּוׁשְ א)ב''ח ע''פ(ּ ִלים , ּ ַקִדיׁשָ ּתְ ִאׁשְ

ין, ִסְטִריןְבָכל  ְלהו ַדְרּגִ ְּוִאְתְנִהירו ּכֻ ּ אן, ּּ ֶחְדָוה ְדִבְרּכָ ְּוֹכָלא ּבְ ה, ּ ה ַעל ְקדוׁשָ ּוִבְקדוּשָׁ ּ ּ ,
ה ְּותֹוֶסֶפת ִדְקדוּשָׁ ּ.  
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 ] בשנה176יום [סדר הלימוד ליום כח אדר 
ָתא ּבְ ה ְדַמֲעֵלי ׁשַ ִּקדוׁשָ ית, ּ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ ה ְדׁשַ ָּדא ִאיִהי ְקדוּשָׁ ּ ְּדָהא ִאְתַקָדׁש . ּ ּ

ִביִלין ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ין ְדַתפוִחין , ִּמּתְ ּוְתַלת ַדְרּגִ ּ ּ ין)ב''ט ע''ויחי רמ(ּּ ּוָבֵעיָנן . ּ ַקִדיׁשִ
ה ָרא ַעל ַהאי ִקדוׁשָ ית, ְּלַאְדּכְ ָלָלא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּּכְ ָרָזא ִדְתָלִתין וְתֵרין , ּ ְּוַנְייָחא ּבְ ּ

ִביִלין הוּוְתַל, ׁשְ ִליָלן ּבְ ין ְדִאְתּכְ ּת ַדְרּגִ ּ ית, ּ ָּרָזא ְדַסֲהדוָתא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ ּ ְּדַהְיינו , ּ ּ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ְוגֹו)בראשית ב( ּ ַוְיֻכלו ַהּשָׁ ַסֲהדוָתא , ַוְיַכל ֱאלִהים. 'ּ ְּדִאית ּבְ ּ

ָלִתין , ָּדא יִבין)ב''ע' הקדמה ה(ּתְ ִביִליןּתְ.  ַוֲחֵמׁש ּתֵ ין , ָּלִתין וְתֵרין ׁשְ ּוְתַלת ַדְרּגִ ּ
ין ְּדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּּ.  

ין ַלת ַדְרּגִ ְּדִאיּנון, ּּתְ ִביִעי: ּ ִביִעי. ׁשְ ִביִעי. ׁשְ יה ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה. ׁשְ ְּוִאית ּבֵ ּ ּ ,
ָאה ּתָ ְּוָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ְּוָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ַלת ִזְמִנין. ּ ָעְלָמא , ַחד,  ֱאֹלִהיםּתְ

ָאה ּתָ א, ְוַחד. ַּפַחד ִיְצָחק, ְוַחד. ּתַ ָּעְלָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ין, ּ ר ָנׁש . ֹּקֶדׁש קוְדׁשִ ֵעי ּבַ ּבָ
ְּלִמְסַהד ַסֲהדוָתא ָדא ֶחְדָוה, ּ א, ּבְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ י ָמאֵריה ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּלַאְסֲהָדא ַקּמֵ ּ ּ .

יה וְרעוֵתיה ְלָדא, ִּהיד ָדאְּוָכל ַמאן ְדַיְס ֵוי ִלּבֵ ְּוִיׁשָ ּ ּ ל חֹובֹוי, ּ   .ְּמַכֵפר ַעל ּכָ
ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנו ְוכו נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ה ָיְי ֱאֹלֵקינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רוך ַאּתָ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ ַהאי ', ָ

ַחד ַמְתְקָלא א ִאיהו ּבְ ִּקידוׁשָ ּ ָּלֳקֵבל ַסֲהדוָתא ִדְמֵהיְמנוָת, ּ ּ ָלִתין ַוֲחֵמׁש , אּ ְּוִאיּנון ּתְ
יִבין ַאֲחָרִנין ַוְיֻכלו, ּתֵ ָמה ְדִאית ּבְ ּּכַ יִבין. ּּ ְבִעין ּתֵ ּּכָֹלא ַסְלִקין ְלׁשִ  )ב''ב ע''קל(, ּ

ת ּבָ הו ׁשַ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ָתא, ּ ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש. ְּדַמֲעֵלי ׁשַ ַּזּכָ ּ ִּדְיַכֵוון ְרעוֵתיה , ּ ּ ּ ּּ
ִּליָקָרא ְדָמאֵריה, ּין ִאֵליןְּלִמִל ּ.  

א ְדיֹוָמא ִּקידוׁשָ ּ ֶפן, ּ ָּהא אוְקמוָה ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּ יר, ּ ְּדָהא יֹוָמא ָקִאים . ְוָלא ַיּתִ
א ֵליה ְּלַקְדׁשָ ֵליְלָיא, ּ א ֵליה, ַּמה ְדֵלית ָהִכי ּבְ ְּדֲאָנן ְצִריִכין ְלַקְדׁשָ ּ ָהִני ִמִלין, ּ ָמה , ּּבְ ּכְ

א, ְּוָלא ִאְתַקָדׁש ַהאי ֵליְלָיא. ָנאְּדאֹוִקיְמ א ְלַתּתָ א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ֶּאָלא ּבְ ְרָיא , ּ ד ׁשַ ּכַ
ָּעַלְייהו ַההוא רוָחא ִעָלָאה ּ ּ א. ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ א ֵליה ּבִ ֵעיָנן ְלַקְדׁשָ ַּוֲאָנן ּבָ ּ ּ ְּלַכְווָנא , ּ

א ְלַהאי   .ַּדְעּתָ
א ֵליה ְּויֹוָמא ִאיהו ָקא ְמַקְדׁשָ ּ ְצלֹוִתין וָבעוִתיןְו. ּ י ּבִ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ִּיׂשְ ּ ין , ּ ּוִמְתַקְדׁשִ

ֵתיה ְקדוׁשָ ּּבִ ַהאי יֹוָמא, ּ ָרֵאל. ּבְ ִאין ִיׂשְ א, ַזּכָ א ַקִדיׁשָ ְּדַאֲחִסינו יֹוָמא ָדא, ַּעּמָ ּ ַאֲחָסַנת , ּ
  .ְּירוָתא ְלָעְלִמין

  א''ח ע''דף ר
ָתא ּבְ ר ָנׁש, ְּלָבַתר ְדָנִפיק ׁשַ ֵעי ּבַ אּבָ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול,  ְלַאְפָרׁשָ ְּדָהא . ֲאַמאי. ּבֵ

ְלָטָאה ַעל ָעְלָמא א ְלׁשַ ִּאְתְיִהיב ְרׁשו ִלְמָמָנן ִדְלַתּתָ ּ ּוְבָכל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ּ ְלַאֲחָזָאה , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]180דף [ -ּ

א, ִּיחוָדא ֲאָתר ַקִדיׁשָ ה ִעָלָאה, ּּבְ ְקדוּשָׁ ּּבִ א ִמִיחוָדא ִעָלָא, ּ א ְלַתּתָ ּוְלַאְפְרׁשָ ּ ח ''דף ר(, הּ

א) א''ע ּוְלָבְרָכא ַעל ְנהֹוָרא ְדֶאּשָׁ ּ.  
ין ַאֲחָרִנין ִגין ְדָכל ֶאּשִׁ ָתא, ּּבְ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ִניזו ּבְ ִּאְתְטָמרו ְוִאְתּגְ ּ א ַחד , ּ ר ֶאּשָׁ ּבַ

ה ִעָלָאה ִּדְקדוּשָׁ ּ ָתא, ּ ּבְ א ְדׁשַ ְקדוׁשָ ִליָלא ּבִ ְלָיא ְוִאְתּכְ ְּדִאְתּגַ ּ א ְוַכד ַהאי ֶא. ּ ּשָׁ
ְלָייא ין ַאֲחָרִנין ִאְתְטָמרו, ִאְתּגַ ל ֶאּשִׁ יה, ּּכָ ִניזו ַקּמֵ ְּוִאְתּגְ א. ּ ִּאיִהי ַדֲעֵקיָדה , ְוַהאי ֶאּשָׁ

ָחא, ְּדִיְצָחק י ַמְדּבְ ּבֵ ך. ְּדִאְתָלֲהָטא ַעל ּגַ ִגין ּכַ א, ְּבְ ֵעי ְלָבְרָכא ַעל ְנהֹוָרא ְדֶאּשָׁ . ּּבָ
א ֵעי , ְוַהאי ֶאּשָׁ א ְדחֹולָלא ּבָ ת, ֶּאּשָׁ ּבָ א ְדׁשַ ֶּאָלא ֶאּשָׁ א, ּ א , ְוַהאי ֶאּשָׁ ִּאיהו ֶאּשָׁ

א ִדְלֵעיָלא ְּדָנִפיק ֵמַההוא ֶאּשָׂ ּ ּ ּ.  
א א ְדָסִביל ֶאּשָׁ ְּוָדא ִאיהו ֶאּשָׁ א ִדְלֵעיָלא . ּ א ְדָנִפיק ֵמֶאּשָׁ ְּוֵכיָון ְדַהאי ֶאּשָׁ ּ ּ ּ

ְבָרָכה ִדְנהֹוָרא ְרָכא ּבִ ֵד, ִּאְתּבָ ין ַאֲחָרִנין ָנְפִקיןּכְ ַאר ֶאּשִׁ ל ׁשְ ְייהו, ין ּכָ דוְכּתַ ן ּבְ ְּוִאְתַמּנָ ּ ,
  .ְּוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשוָתא ְלַאְנָהָרא

א ֲעָתא ְדָקא ְמָבְרִכין ַעל ֶאּשָׁ ַהִהיא ׁשַ ע ְרִתיִכין, ּּבְ ָנן ַאְרּבַ ְרָיין , ִּאְזַדּמְ ע ַמׁשִ ַאְרּבַ
א א ְמָבְרָכאְּלַאְנָהָרא ֵמַההוא ֶא, ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּשָׁ ך. ּ ִגין ּכַ , ְּבְ

ֵעיָנן ְלַאְכְפָיא ד ָעאן ִדיָדא ִדיִמיָנא' ּּבָ ֶּאְצּבְ ָרָגא , ּ ּוְלַאְנֲהָרא לֹון ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא ִדׁשְ ּ ּ
ְרָכא   .ְּדִמְתּבָ

ָעאן ְלֵטי ֵמַההוא ְנהֹוָרא ,ֶּרֶמז ְלִאיּנון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ְּוִאיּנון ֶאְצּבְ ּ ִדְנִהיֵרי ְוׁשַ ּ
ְרָכא ָרָגא ְדִמְתּבָ ִּדׁשְ א. ּ ין ְלַתּתָ ּוְבִגין ְדִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ י , ּ ָעאן ַקּמֵ ר ָנׁש ֶאְצּבְ ד ַאְחֵזי ּבַ ּכַ

ָרָגא ַּההוא ְנהֹוָרא ִדׁשְ יה, ּ ֵעי ְלַאְכְפָייא לֹון ַקּמֵ ּּבָ ְלָטא , ּ ִגין ְדַההוא ְנהֹוָרא ׁשַ ּּבְ ּ
יה, ָּעַלְייהו ְּוִאיּנון ָנֲהִרין ִמּנֵ ּ.  

ָעאן ֵעיָנן ְלַזְקָפא לֹון ְלֶאְצּבְ ְרָכאן ּבָ ַאר ּבִ ׁשְ ה ִעָלָאה, ּבִ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ,
ין ִעָלִאין ְּדַדְרּגִ ְלִטין ַעל ּכָֹלא, ּ ְּדׁשַ הו, ּ הו ְוִאְתַקָדׁש ּבְ א ִאְתֲעָטר ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ֲחָדאְו ין ּכַ ְלהו ַדְרּגִ ְרָכן ּכֻ ִּאְתּבָ ּ ְּוָנֲהִרין ִמּגֹו ּבוִציָנא ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ּּ ֵעיָנן , ּ ך ּבָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
א. ְּלַזְקָפא לֹון ְלֵעיָלא ְרּגָ ָעאן ָקֵמי ׁשַ ֵעיָנן ְלַאְכְפָייא ֶאְצּבְ ִגין ְלַאֲחָזָאה , ְּוָהָכא ּבָ ּבְ

א ין ִדְלַתּתָ ַּדְרּגִ ִּרין ִמּגֹו ּבוִציָנא ִדְלֵעיָלאְּדָנֲה, ּ ּ ה, ּ ְלִטין ְוָנֲהִרין ִמּנָ ּוֵמָהָכא ׁשַ ְּוִאיּנון , ּ
  .ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש

ְּדִאיּנון ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ְבָכל יֹוָמא ֲאָנן ְמָבְרֵכיָנן ְמאֹוֵרי אֹור ּ ַההוא אֹור , ּ ְּדַקְייָמן ּבְ ּ
ְלהו ַדְרּגִ, ַקְדָמָאה ְרָכן ּכֻ ְּוִאְתּבָ ּ ֲחָדא, יןּ ְלהו ּכַ ְּוָנֲהִרין ּכֻ ִּמּגֹו ּבוִציָנא ִעָלָאה, ּ ְוָהִני . ּ

ּוְבִגיֵני ָרָזא ָדא. ִּאְקרון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש   .ְמָבְרִכין ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּ
יָמא הֹוִאיל ְוָקא ַנֲהִרין . ְּוָלא ָאְמרו ֵמִאיר ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ֲאַמאי ּבֹוֵרא, ְוִאי ּתֵ

ֵּמַההוא ּבוִציָנא ְמָבְרָכא, א ֵאׁשֵּמַההו ָתא. ּ ּבְ יָון ְדָעאל ׁשַ ֶּאָלא ּכֵ ין , ּ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּכָ ּ
א ְלִטין, ִּדְלַתּתָ ְּוָכל ִאיּנון ְדָנֲהִרין ְוׁשַ א, ּ ְרּגָ ַהאי ׁשַ ִלילו ּבְ ְלהו ָעאִלין ְוִאְתּכְ ּּכֻ ּ ּ ,
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ִניזו ְּוִאְתָטָמרו ְוִאְתּגְ יה, ּ ָטרו ּבֵ ְּוִאְתּנְ יה, ּ ְּוָלא ִיְתֲחזון ּבֵ ְלחֹוָדָהא, ּ ֶּאָלא ַההוא ְנקוָדה ּבִ ּ ּ ,
ַגָווה ְּוֻכְלהו ִאְתְטָמרו ּבְ ּ ּ ָתא, ּ ּבְ ל יֹוָמא ְדׁשַ   .ּּכָ
ָתא ּבְ יָון ְדָנַפק ׁשַ ִריאו, ַּאִפיק לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד, ּּכֵ ֲעָתא ִאְתּבְ ִאילו ַהִהיא ׁשַ ּּכְ ּ ּ ,
ִר ְלהו ְוִאְתּבְ ְּוַנְפקו ּכֻ ִמְלַקְדִמיןּּ ּיאו ּכְ ֵדין , ּ ְלָטָאה ּכְ ְייהו ְלׁשַ ְּוִאְתְמִניאו ַעל דוְכּתַ ּ ּ ּ ּ
א ְרּגָ ְרָכא ַהאי ׁשַ יה, ִאְתּבָ ְפָיין ַקּמֵ יָון ְדָנֲהִרין. ְלַאְנָהָרא, ְּוִאְתּכַ ל , ּּכֵ ֵדין ִאְתְמּנון ּכָ ּּכְ
יה ַּחד ְוַחד ַעל דוְכּתֵ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ִּאיּנון ַדְרּגִ, ּּכְ ְּדִאְקרון ְמאֹוֵרי אֹור, ּין ִעָלִאיןּ יָמָמא, ּ ְלִטין ּבִ ְוָנֲהִרין , ׁשַ
ִּמּגֹו ּבוִציָנא ִעָלָאה ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא. ּ ׁשַ ִניׁש לֹון, ּּבְ ַּההוא ּבוִציָנא ִעָלָאה ּכָ ּ ְוָאִעיל , ּ

ַגֵויה ּלֹון ּבְ ָר. ַּעד ְדָנִהיר ְיָמָמא, ּ יָון ִדְמָבְרִכין ִיׂשְ יָמָמאּּכֵ ֵדין ַאִפיק , ֵאל ַעל ְנהֹוָרא ּבִ ּּכְ
ִלימו ִדְנהֹוָרא ׁשְ ּלֹון ּבִ אֹורֹות. ּ א אלא ''ס(, ְוָלא ַאְמֵרי ּבֹוֵרא, ְּוַעל ָדא ְמָבְרִכין יֹוֵצר ַהּמְ

א.  ְוָהָכא ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש)א''א ע''קנ( )יוצר ין ְלַתּתָ ִגין ְדִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ.  
ָעאןְּוֹכָלא ִאי ּהו ָרָזא ְדֶאְצּבְ ין ִעָלִאין, ּ הו ָרִמיז ַדְרּגִ ּּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ ין ּתַ , ב''ב ע''קצ(. ְוַדְרּגִ

מֹוְדַעאן)א''ז ע''ס, ח''תיקון י ּתְ ין ִעָלִאין ִאׁשְ ּ ַדְרּגִ ָעאן ְלֵעיָלא, ּ ְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּּבִ ּ ּוִבְזִקיפו . ּ ּ
ָעאן ין ִעָל, ְּדֶאְצּבְ ְרָכן ַדְרּגִ ִּאְתּבָ ֲחָדא, ִאיןּ ִאין ּכַ ּתָ ין ּתַ ָעאן. ְוַדְרּגִ ּוִבְמִאיכו ְדֶאְצּבְ ּ ּ ,

ִאין ְלחֹוַדְייהו ּתָ ין ּתַ ְרָכן ְלַאְנָהָרא ַדְרּגִ ִּאְתּבָ ּ.  

  ב''ח ע''דף ר
ָעאן, ְּוָרָזא ָדא ּטוְפֵרי ַדֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ ָעאן ְלחֹוַדְייהו ְלגֹו. ּ ּטוְפֵרי ַדֲאחֹוֵרי . ְּוֶאְצּבְ ּ

ִּאיּנון ַאְנִפין ַאֲחָרִנין, ָעאןֶאְצּבְ ָרָגא, ּ ְּדִאְצְטִריכו ְלַאְנָהָרא ִמּגֹו ַההוא ׁשְ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ַּאְנִפין ְדִאְקרון  ּ ָלא טוְפִרין. ֲאחֹוַרִיים) ב''ח ע''דף ר(ּ ָעאן ְלגֹו ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְנִפין , ֶּאְצּבְ ּ ּ

ְסָיין א ''בראשית ר(, ִּאֵלין ֲאחֹוֵרי.  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)מות לגש(, ְּוָרָזא ָדא. ְּפִניָמִאן ִאְתּכַ

ָעאן)א''ע טוְפֵריהֹון,  ֶאְצּבְ ּוָפַני ֹלא ֵיָראו. ַּלֲאחֹוָרא ּבְ ָעאן ְלגֹו, ּ ָלא , ִּאֵלין ֶאְצּבְ ּבְ
ְּדִאיּנון ַאְנִפין ְפִניָמִאין, ּטוְפִרין ּ ּ ּ.  

ָרָגא ֵעי ְלַא, ְוַכד ְמָבְרֵכיָנן ַעל ׁשְ טוְפִריןּבָ ָעאן ּבְ ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו , ֲּחָזָאה ֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ
ָרָגא ָעאן, ַּההוא ׁשְ ּוְפִניָמֵאי ְדֶאְצּבְ ָּלא ִאְצְטִריכו ְלַאְכַפָיא , ּ ּ  לֹון )א לאחזאה''נ(ּ

ָרָגא ְּדָהא ִאיּנון ָלא ַנֲהִרין, ְּלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו ַההוא ׁשְ ָרָגא ִעָל, ּ ֶּאָלא ִמּגֹו ׁשְ ָאה ּ
ִּדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּ ַלל, ּ ְלָייא ּכְ ְּדִאיִהי ְטִמיָרא וְגִניָזא ְדָלא ִאְתּגַ ּ ְּוִאיּנון ָלא ַנֲהִרין ִמּגֹו . ּ

ַלל ְלָיא ּכְ ָרָגא ְדִאְתּגַ טוְפִרין, ּׁשְ ָעאן ּבְ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ ך ּבָ ִגין ּכַ ּּבְ ּוְפִניָמֵאי . ְ
ָעאן ֵע, ְּדֶאְצּבְ ָרָגאָלא ּבָ י ַהאי ׁשְ ּוִבְטִמירו ִאְתָנֲהִרין, ְּטִמיִרין ִאיּנון. י ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ּ .

ְּפִניָמִאין ִאיּנון ּוִמְפִניָמָאה ִאְתָנֲהָרן, ּ ִּעָלִאין ִאיּנון. ּ ּוְמִעָלָאה ִאְתָנֲהָרן, ּ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
ָרֵאל ָעְלָמא ֵדין, ִיׂשְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ.  
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בוְסִמיןּוָב ָתא, ֵּעי ְלָאְרָחא ּבְ ּבְ ד ָנִפיק ׁשַ ָלק ַההוא רוָחא, ּכַ ַּעל ְדִאְסּתַ ּ א ְדַבר , ּּ ְּוַנְפׁשָ
ַעְרטוָלא ָאַרת ּבְ ּתְ ִגין ַההוא ְסִליקו)א אשתנית בקרטופא''ס(, ָּנׁש ִאׁשְ ּ ּבְ ָלק רוָחא , ּ ְּדִאְסּתַ ּּ

יה ְוָהא אוְקמוָה ִּמּנֵ ּ ּ.  
ִתיב  ָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהו ְוגֹו ַו)בראשית כז(ּכְ ָּיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַמר. 'ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ,

א ֲחֵזי א, ֲאָבל ּתָ ֵּריָחא ִאיהו ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ א, ּ ִגין ְדִאיהו ִמָלה ְדָאִעיל ְלַנְפׁשָ ּּבְ ּ ְוָלא , ּּ
א ֲחֵזי. ְּלגוָפא ָגָדיו, ּתָ ִתיב ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ י ְדָאָדם , ְּקמוָהָּהא או, ּּכְ ִּאיּנון ְלבוׁשֵ ּ ּ

א לֹון, ַקְדָמָאה ֲהוֹו ׁשָ ִריך הוא ְלַאְלּבָ א ּבְ ְּדָיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
ד ָחב ָאָדם ִגין ְדָהא ּכַ יָרא, ּּבְ א ַיּקִ יה ַההוא ְלבוׁשָ ִּאְתָעֵדי ִמּנִ ּ יה , ּ ׁש ּבֵ ְּדִאְתָלּבַ ּ

ַקְדִמיָתא ִגְנּתָ, ּבְ ד ָאִעיל ֵליה ּבְ ּוְלָבַתר ְדַחב. ּא ְדֵעֶדןּּכַ א ַאֲחָרא, ּ ְלבוׁשָ יׁש ֵליה ּבִ ַּאְלּבִ ּ ,
א ַקְדָמָאה א ְדֵעֶדן, ְּלבוׁשָ ִגְנּתָ יה ָאָדם ּבְ ׁש ּבֵ ְּדִאְתָלּבַ ּ  )מאינון מלבושין(ִּאיהו ֲהָוה , ּ
ְּדִאְקרון ֲאחֹוַרִיים, ֵּמִאיּנון ְרִתיִכין ין ְדִאְקרון ְלבו, ּ ְּוִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ י טוְפָראּ   .ּׁשֵ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ְּוַכד ֲהָוה ּבְ ין, ּּכָ ְרָיין ַקִדיׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשִ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ֲהֵדיה, ְּוִאְתְנִטיר ִמּכָֹלא, ָּסֲחִרין ֵליה ְלָאָדם א ְלִאְתָקְרָבא ּבַ יׁשָ ְּוָלא ֲהָוה ָיִכיל ִמָלה ּבִ ּ .

יָון ְדַחב יןְוִאְת, ּּכֵ יה ִאיּנון ְלבוׁשִ ַּעדו ִמּנֵ ּ ּ ּ ָדִחיל )'א ואתלבש בלבושין דחול ממלין כו''ס(, ּ
ין יׁשִ ִלין ּבִ ין, ִּמּמִ יׁשִ ין, ְּורוִחין ּבִ ְרָיין ַקִדיׁשִ יה ִאיּנון ַמׁשִ ָלקו ִמּנֵ ְּוִאְסּתָ ּ ּ ּ ֲארו , ּ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ

יה ָע, ּּבֵ י טוְפֵרי ְדֶאְצּבְ ֶּאָלא ִאיּנון ָראׁשֵ ּ ּ ְּדַסֲחִרין לֹון ְלטוְפִרין ָסְחָרנו ְדזוֲהָמא , אןּ ּ ּ ּ ּ
  .ַאֲחָרא

ך ְוְבִגין ּכַ ָאה ִאיּנון טוְפִרין ְדזוֲהָמא, ּ ָּלא ִליְבֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַרּבָ ּ ּ ּ ָמה , ּ ְּדָהא ּכְ
יאו ְּדַאְסּגִ י ֲעֵליה ִקְסטוָרא, ּ ָּהִכי ָנֵמי ַאְסּגֵ ְוָלא , ְּלַסְפָרא לֹוןּוָבֵעי , ְוִיְדַאג ְבָכל יֹוָמא, ּ
ַההוא ֲאָתר, ִיְרֵמי לֹון ְּדָלא ַיְעִביד ְקָלָנא ּבְ ְזָקא, ּ ר ָנׁש ְלַאּתְ ְּדָיִכיל ַההוא ּבַ ְּוֹכָלא . ּ

ַגְווָנא ִעָלָאה ְּדָהא ְלֻכְלהו ֲאחֹוַרִיים. ּּכְ ְּוָלא ִאְצְטִריך ֵליה , ַסֲחָרא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּּ ְ

ֲאָתר ְדָעְלָמא   .ּּבַ
ין ַאֲחָרִנין, ּר ֲעַבד ֵליה ְלָאָדםְלָבַת א ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא, ְּלבוׁשִ ְנּתָ ִּמַטְרֵפי ִאיָלִנין ְדּגִ ּ ּ ּּ .

ין ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ִאיּנון ְלבוׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ א ִדְלֵעיָלא, ּ ֵּמִאיּנון ֲאחֹוַרִיים ְדִגְנּתָ ּ ּ א , ּ ּתָ ְוַהׁשְ
א ְדַאְרָעא ְנּתָ ְנּתָ, ִּמּגִ א. אְוַנְפֵקי ִמּגִ ְנּתָ ין ֲהוֹו ַסְלִקין ֵריִחין ובוְסִמין ְדּגִ ְּוִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּּ ,

הו ָבא ּבְ א ִמְתַייּשְׁ ְּדַנְפׁשָ הו, ּ ְּוַחֵדי ּבְ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּּ ,
ַההוא ֵר יה ְורוֵחיה ְדִיְצָחק ּבְ ָבא ַנְפׁשֵ ְּדָהא ִאְתַייׁשְ ּ ּ ּ ּ   .יָחאּ

ָתא ּבְ ד ָנַפק ׁשַ ִגין ָדא ּכַ בוְסִמין, ּּבְ ֵעי ְלָאְרָחא ּבְ ַההוא , ּּבָ יה ּבְ ָבא ַנְפׁשֵ ְּלִאְתַיּשְׁ ּ
ה, ֵריָחא ָלק ִמיּנָ א ְדִאְסּתַ ַּעל ַההוא ֵריָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ְּוַההוא ֵריָחא ְמַעְלָיא . ּ ּ

ְּדבוְסִמין ִאיהו ֲהַדס ּ ְּדָהא ִקיוָמא ַדֲא. ּ ּ יהּ ָמִתין ָנְפִקין ִמּנֵ א ְדִנׁשְ ָּתר ַקִדיׁשָ ּ . ֲּהַדס ִאיהו, ּ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

א ְּוָדא ִאיהו ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ְּלִאְתַקְייָמא ֵמַההוא ִעְרטוָלא , ּ ּ ּ
ָאַרת ּתְ   .ְּדִאׁשְ

ָתא ּבְ ד ָנַפק ׁשַ ׁש ָאָדם, ּכַ א ְד, ִאְתָלּבָ ְנּתָ ין ְדּגִ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ְּדַסְלִקין , ֵּעֶדן ְדַאְרָעאּ ּ
ֵּריִחין ובוְסִמין יה, ּ ְּלַקְייָמא ַנְפׁשֵ ָלק , ּ יָרא ְדִאְסּתַ א ִעָלָאה ַיּקִ ַּעל ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ּ ּ

יה א ַוַדאי. ִּמּנֵ ַּוֲהַדס ִאיהו ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ַגְווָנא ִעָלָאה. ּ א, ּּכְ ְּדִאְתַקְייָמא ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּּ.  

  א''ט ע''דף ר
ֵחדו ַּההוא רוָחא ִעָלָאה ְדָנִחית ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ יה, ּּ ְּוַחֵדי ְלַנְפׁשֵ ֵדין ַקְייָמא , ּ ּכְ

א ְדַבר ָנׁש ַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּנְפׁשָ ּּכְ ין , ּ יה) א''ט ע''דף ר(ְּדַזּמִ ָמה , ְּלִאְתֲהָנָאה ִמּנֵ ּכְ
ָעְלָמא ָדאַאֲהִני ְלַהאי, ְּדַבר ָנׁש ּ רוָחא ּבְ ָּהִכי ַההוא רוָחא ַאֲהִני ֵליה ְלַבר ָנׁש. ּ ּ ּ ,

יב, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ִּדְכּתִ ְתַעּנַ ַצְחָצחֹות . 'ְוגֹו'  ָאז ּתִ יַע ּבְ ּבִ ּוְכִתיב ְוִהׁשְ
ך ָמה ְדַבר ָנׁש. ַָנְפׁשֶ ַּרֵוי ְלַההוא ִעּנוָגא, ּּכְ ָּהִכי ָנֵמי ִאיהו ַרֵוי ֵליה , ְּוַאֲהֵני ֵליה, ּ ּ

ר ָנׁש ָזֵכי. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ד ּבַ ֵדין ּכַ ְדָקָאְמָרן, ּכְ ָתא ּכִ ּבְ ִלימו ִדְיָקָרא ְדׁשַ ִלים ׁשְ ְּוַאׁשְ ּ ּ ,
ִריך הוא ָקאֵרי ָעֵליה ְוָאַמר א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָרֵאל )ישעיה מט(, ְּ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ

ר ּבְ ּך ֶאְתָפָארֲאׁשֶ ָ.  
א י ַאּבָ ַאר ַחְבַרָייא, ָקם ִרּבִ ּוׁשְ יה, ּ קו ֵריׁשֵ ְּוַנׁשְ כו ְוָאְמרו. ּ ּּבָ ָאה חוָלָקָנא ְדָאְרָחא , ּ ַּזּכָ ּ

ִריך הוא ָלֳקְבָלן א ּבְ ין קוְדׁשָ ָּדא ַזּמִ ּ א. ְּ י ַאּבָ ִריך הוא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִּלי ַזּמִ ְּ

ִגין ְל, ָּאְרָחא ָדא כֹוןּבְ ָרא ִעּמְ ָאה ִאיהו חוָלִקי. ִאְתַחּבְ ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלָאְרָחא ָדא, ּ ּ.  
א ְלכו ַמה ַדֲחֵמיָנא, ָּאַמר ְלהו ֵּאיּמָ ַוֲחֵמיָנא ְנהֹוָרא , ּיֹוָמא ָדא ָנַפְקָנא ְלָאְרָחא, ּ

א ַוֲאֵמיָנ. ְּוִאְתָטָמרו, ְּוָאְזלו ָקָמאי, ְּוִאְתְפַלג ִלְתַלת ְנהֹוִרין, ֲחָדא ִכיְנּתָ ּא ַוַדאי ׁשְ
ָאה חוָלִקי, ֲחֵמיָנא ַלת ְנהֹוִרין ַדֲחֵמיָנא. ַּזּכָ א ִאיּנון ּתְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּאּתון ִאיּנון, ּ ַּוַדאי ַאּתון , ּ ּ
ּובוִציִנין ִעָלִאין, ְנהֹוִרין ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּלַאְנָהָרא ּבְ ּ ּ.  

א ַעד ָהִכי ָלא י ַאּבָ חֹות ָיַדְייכו,  ְיַדְעָנאָאַמר ִרּבִ ָלן ְסִתיִמין ֲהוֹו ּתְ ְּדָכל ִאֵלין ַמְרּגְ ּּ ,
יָון ַדֲחֵמיָנא ְרעוָתא ְדִפּקוָדא ְדָמאֵריכֹון ִאְתֲאָמרו ִמִלין ִאֵלין, ּּכֵ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ , ְיַדְעָנא, ּ

ְּדֻכְלהו ִמִלין ַסְלִקין יֹוָמא ָדא ּ ּּ ּ ְּלגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה, ּ ּ ָּנִטיל לֹון ַההוא ָמאֵרי ְדַאְנִפיןְו, ּ ּ ּ ,
ְייהו ִעְטִרין ְלָמאֵריה ְּוָעִביד ִמיּנַ ְּויֹוָמא ָדא ִמְתַעְטִרין . ּ ין ְרִתיִכין )א שבעין''נ(ּ ּתִ  ׁשִ

ין רו ָהָכא, ִּליָקָרא ְדֻכְרְסָייא, ַּקִדיׁשִ ִאֵלין ִמִלין ְדִאְתַאּמָ ּּבְ ּ ּ   .ּיֹוָמא ָדא, ּ
א, ֹויַּאְדָהִכי ָזַקף ֵעינ ְמׁשָ א. ְּוָחָמא ְדַאְעַרב ׁשִ י ַאּבָ ַפר, ָאַמר ִרּבִ י ַהאי ּכְ , ְְנַהך ְלַגּבֵ

ָרא ַמְדּבְ ן ּבְ ְּדִאיהו ָקִריב ְלַגּבָ ן. ּ ּמָ ָּאְזלו וֵביתֹו ּתַ ַפְלגות ֵליְלָיא. ּ ַאר , ּּבְ א וׁשְ י ַאּבָ ָּקם ִרּבִ
אֹוַרְייָתא, ַּחְבַרָייא ְדָלא ּבְ ּתַ אָאַמר ִרּבִ, ְּלִאׁשְ אן וְלָהְלָאה ִניָמא ִמִלין , י ַאּבָ ִּמּכָ ּ

א ְדֵעֶדן הו ַצִדיַקָיא ִדְבִגְנּתָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ּ א ִאיהו ִזְמָנא, ּּ ּתָ ְּדַהׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְדֵעֶדן ְּוָכל ַצִדיַקָיא ִדְבִגְנּתָ ּ ַאְרָע, ּּ ַּצְייִתין ְלָקֵליהֹון ְדַצִדיַקָיא ִדי ּבְ ּ   .אּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִתיב , ָּפַתח ִרּבִ ַמִים ַלְיָי)תהלים קטו(ּכְ ַמִים ׁשָ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני '  ַהּשָׁ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ַמִים ַלְיָי, ָּאָדם ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְוָהָאֶרץ ', ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלֵמיַמר ַהּשָׁ

ַמ. ָנַתן ִלְבִני ָאָדם ָמִים ׁשָ ָלא. ִיםַמאי ַהּשָׁ ּכְ ַמִים, ֶּאָלא ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִגין ְדִאית ׁשָ , ּּבְ
ַמִים   .ְוִאית ׁשָ

א ַמִים ְלַתּתָ ְייהו, ׁשָ א ִמּנַ ַמִים ְלֵעיָלא. ְּוֶאֶרץ ְלַתּתָ ְייהו, ּׁשָ א ִמּנַ ְוָכל . ְּוֶאֶרץ ְלַתּתָ
ִאין ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ַּדְרּגִ ַגְווָנא ָדא, ּ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִאֵליןִּאֵלי, ּ א. ּן ּבְ ַמִים ְלַתּתָ ר , ׁשָ ִּאיּנון ֶעׂשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְיִריעֹות ְיִריָעה)תהלים קד(ּכְ ַמִים ּכַ ִריך הוא ֲעַבד .  נֹוֶטה ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַגַווְייהו, לֹון ְרָיין ִדי ּבְ ּוַמׁשִ ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ֵא. ְלַאְנָהָגא ַאְרָעא ּתַ יָעָאה ַאְנִהיג ְלַתּתָ ׁשִ ְּדַסֲחָרן , יּתְ
קוְפְטָרא ְדקוְלָטא ּּכְ ּ יָרָאה. ּ ָרא, ֲעׁשִ   .ִּאיהו ִעּקָ

ִביָעָאה יְרָיין ְמָמָנן ַעד ׁשְ ּוְבֻכְלהו ַמׁשִ ִביָעָאה וְלָהְלָאה. ּּ ט , ִּמּשְׁ ִּאית ְנהֹוָרא ְדִאְתָפּשַׁ ּ
א ִּמּגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה, ְלַתּתָ ּ יָרָאה, ּ יָר. ְוָנִהיר ַלֲעׂשִ ֵּמַההוא ְנִהירו ְדַנְקָטא, ָאהַוֲעׂשִ ּ ּ ,

יָעָאה א, ָיִהיב ִלְתׁשִ ְּוִאיהו ִלְתִמיָנָאה וְלַתּתָ ּ.  
ִמיָנָאה ד ִאְתַפְקדון ֵחיֵלי ְדכֹוָכַבָיא, ַהאי ּתְ ּּכַ ּ ּ ַּההוא ְנִהירו, ְּוַאִפיק לֹון, ּ ַּקְייָמא , ּ

ַההוא ֲאָת, ְּוָיִהיב ֵחיֵליה ְלָכל ַחד ְוַחד ְר ְדִאְצְטִריךְּלִאְתַמָנָאה ּבְ יב. ּ  )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ
ִמְסָפר ְצָבָאם ְוגֹו ָּדא ִאיהו ֹזֲהָרא ִדְלֵעיָלא, ֵמֹרב אֹוִנים', ַּהּמֹוִציא ּבְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי רֹוב , ּ

  .אֹוִנים
ּוְבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ְלַאְנָהָגא , ְוַעל ַאְרָעא, ְּוִאְתְפַקד ַעל ָעְלָמא, ִאית ְמָמָנא, ּ

ָרֵאל. אּּכָֹל ר ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדָלא ַאְנִהיג ָלה ְרִקיָעא, ּּבַ ֶּאָלא , ְוָלא ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּ ָנא ְרִקיָעא ַעל . ּ ְרָיא ְלַמּגָ יָמא ֵהיך ׁשַ ְְוִאי ּתֵ

ָרֵאל ל ַאְרָעא ַאֲחָרא, ָנִחית ָעָלהְוָהא ִמְטָרא ְוָטָלא ֵמְרִקיָעא , ַּאְרָעא ְדִיׂשְ ַאר ּכָ ׁשְ   .ּכִ

  ב''ט ע''דף ר
ְלִטין ַעל ָעְלָמא, ֶּאָלא ְּוַההוא ) ב''ט ע''דף ר(, ְּבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ִאית ְמָמָנן ׁשַ

ְלָטא ַעל ַההוא ְרִקיָעא ְּמָמָנא ְדׁשַ ִגין , ּ ָּיִהיב ֵמֵחיָלא ְדִאית ֵליה ְלַההוא ְרִקיָעא ּבְ ּ ּ
אְלֵמיָח ְּוַההוא ְרִקיָעא ָנִקיט ֵמַההוא ְמָמָנא, ב ְלַתּתָ א ְלַאְרָעא, ּ ְּוַההוא . ְוָיִהיב ְלַתּתָ

ְמִצית ִדְלֵעיָלא, ְמָמָנא ָלא ָנִקיט ֶּאָלא ִמּתַ א. ּּ ִליט ַעל , ֲּאָבל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּלא ׁשַ
ַּההוא ְרִקיָעא ְדָעֵליה ְמָמָנא ַאֲחָרא ּ ִריך הוא , ְוָלא ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ּ

ַההוא ְרִקיָעא א ּבְ ְלחֹודֹוי ְוִאיהו ָפִקיד ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבִ ּ ּּ.  
ָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ְּוׁשוְלָטנו ְדָכל ְמָמָנן, ִּאית ִפְתִחין ְיִדיָען, ּּבְ ּ ִּמִפְתָחא ְלִפְתָחא , ּ

יָמא ּוֵמַההוא ִפְתָחא וְלַהָלן, ְרׁשִ ּ ּ ְמֹלא ִניָמאָלא ׁשַ, ּּ ְּלָטא ֲאִפילו ּכִ , ְּוָלא ָעאל ָדא, ּ
ְתחוָמא ְדִפְתָחא ְדַחְבֵריה)אפילו( ּ ּבִ ּ ּ ד ִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ר ּכַ ּּבַ ְלָטָאה ַחד ַעל , ּ ְּלׁשַ

ֵדין. ַּחְבֵריה ַאְרָעא, ּכְ ְלִטין ַמְלִכין ִדי ּבְ   .ַּחד ַעל ַחְבֵריה, ּׁשַ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדֻכְלהו ְר ּּבְ ִבילֹו, ִּאית ִפְתָחא ֲחָדא, ִקיִעיןּּ ּוְתחֹות ַהאי , ן''ְּדִאְקֵרי ּגְ
א, ִּפְתָחא ְבִעין ִפְתִחין ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ְבִעין ְמָמִנין ַנְטִרין, ִּאית ׁשִ ֵרי , ְוׁשִ ֵמָרִחיק ּתְ

ין יה, ַאְלִפין ַאּמִ ְּדָלא ְקָרִבין ְלַגּבֵ ּוֵמַההוא ִפְתָחא ָאְרָחא ָסִליק ְל. ּ ּ ֵּעיָלא ְלֵעיָלאּ ַעד , ּ
ִּדי ָמָטא ְלגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה ּ ּ ּוֵמַההוא ִפְתָחא ְלָכל ִסְטִרין ִדְרִקיָעא, ּ ּ ְרָעא , ּּ ַעד ּתַ

ְּדִפְתָחא ְדִאְקֵרי ַמְגדֹו ן ִאיהו ִסיוָמא ִדְרִקיָעא ִדְתחוָמא ְדַאְרָעא )ן''א מנדו''ס(, ן''ּ ּמָ ּ ְדּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

ִבילֹו, ִּפְתִחין' ּל ִאיּנון עְוָכ יִמין ּגֹו ַההוא ִפְתָחא ְדִאְקֵרי ּגְ ִּדְרׁשִ ּ יִמין , ן''ּּ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ
א כוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק, ּּ ְּוֻכְלהו ָקִריָנן לֹון ׁשַ ִליט ַאֲחָרא ָעַלְייהו, ּ ְּדָלא ׁשַ ּּ .

ִריך הוא ָפִקיד ְלַאְרָעא ְד א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ַההוא ְרִקיָעאְ ָרֵאל ּבְ , ִּמִפְתָחא ְלִפְתָחא, ִּיׂשְ
ָמה ְדִאְצְטִריך ְפִקידו ּכְ ְּבִ ּ ּ וִמַתְמִציָתא ְדַההוא ְפִקיָדא)א''א ע''קמ(. ּ ּ ּ ַּנְטִלין ִאיּנון , ּ

ְבִעין ְמָמָנן ְּוָיֲהִבין ְלֻכְלהו ְמָמָנן ַאֲחָרִנין, ׁשִ ּ.  

 
  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ֲאָדר[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

 ]נה בש177יום [סדר הלימוד ליום כט אדר 
  )סימן ד(השלמה מההשמטות 

דֹול י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ָצַווָאת ַרּבִ א ּבְ רוך הוא , ִאיּכָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ן הוא ּכְ ַּקְרַקע ַהּגַ ּ ְּ

ן ֵעֶדן ל , ּגַ ן ְוֶזהו ַקְרַקִעיּתֹו ׁשֶ ה ַקְרַקע ַהּגַ ה ַנֲעׂשָ ּנָ בֹוד וִמּמֶ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ֶלג ִמּתַ ָּנַטל ׁשֶ ּ
ן ֵע ל ָהֲאָרצֹות. ֶדןּגַ ִהיא ְלָמְעָלה ִמּכָ י . ְוֵאינֹו נֹוֵגַע ִעם ָהָאֶרץ ֲהֹזאת ׁשֶ ּבֵ ַעל ּגַ ָרִקיַע ׁשֶ
ן ִנין, ַהּגַ ל ַהּגוֹוָ ֵעין ּכָ ִפיר, ּהוא ּכְ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ רוך הוא. ּּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּוׁשְ ּ ְּ ,

ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ע ַט. ָּחקוק ּבְ דְוַאְרּבַ עֹות ּבְ ַעת' ְקצֹות ָהָרִקיַע ְוד' ּבָ ָכל ַטּבַ ים ּבְ . אֹוַפּנִ
ּוְבֶאְמַצע ָהָרִקיַע ַעּמוד א א ', ּ ּסֵ אֹוֵחז ְפִני ּכִ ן ַעד ׁשֶ ְּוַעמוד ַהֶזה ָנעוץ ִמַקְרַקע ַהּגַ ּ ּּ

בֹוד ה ֵמָעָנן ַהּכָ בֹוד ְוהוא ְמכוּסֶ ַּהּכָ ִדים ע. ּ ְּוַהָמְלַאך ָגְבִריֵאל ָלבוׁש ַהּבָ ַּפַעם , ֹּוֵמד ַעָליוְ
עֹות ָהָרִקיַע ְוַהֲעמוד חֹוֵזר ְוַהָרִקיַע סֹוֵבב ַטּבָ ּּכוָלם אֹוַחִזים ּבְ ם ַהֵמפֹוָרׁש , ּ ְּואֹוִתיֹות ׁשֵ

  .ּבֹוְלטֹות ְונֹוְצצֹות ְועֹולֹות ְויֹוְרדֹות
ים ּקֹול קֹוֵרא ִהְתנֹוְדדו ַמֲחנֹות ַצִדיִקים ְקדֹוׁשִ ָזִכיֶת, ּ ֵריֶכם ׁשֶ ַמע . ְם ְלָכךַאׁשְ ִמי ׁשָ

ֹזאת ֵאֶלה, ּכַ ִדים, ִמי ָרָאה ּכַ נֹוְסעֹו ַעל ְיֵדי ָהִאיׁש ָלבוׁש ַהּבָ ל ִנגון ָהָרִקיַע ּבְ ְהיֹות ּכָ ּּבִ ּ ,
ן. ְּוהוא ִמְסָתֵלק ְוָהָרִקיַע עֹוֵמד ך אֹור זֹוַהר, עֹוֵלה ְויֹוֵרד, ְּוַהֲעמוד ְמַנּגֵ ִנְמׁשָ , ְַעד ׁשֶ

אֹותֹו ַהֲעמודאֹור נֹוַעם ִמְלַמְע ְּוַהַצִדיִקים עֹוְמִדים ְלְנֶגד ָהאֹור ַההוא ְוֵנֶהִנים . ָּלה ּבְ
ּנו ַעד ֲחצֹות ַהַלְיָלה ִּמּמֶ ּ.  

ִדיִקים ֵנס ִעם ַהּצַ רוך הוא ִליּכָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ֲחִצי ַהַלְיָלה ּכְ ּּבַ ּ ְּ ּׁשֹוְמִעים קֹול ִסיּבוב , ּ
ן אְו, ָּהָרִקיַע ְוַהֲעמוד ְמַנּגֵ ן ִמְתָנׂשֶ ְּוַהַצִדיִקים עֹוִלים ֵמחופֹוֵתיֶהם ִלְקַראת , ַקְרַקע ַהּגַ ּ

בֹודֹו, ּבֹוְרָאם ן ִמְתָמֵלא ִמּכְ ָעה ִמְזָדְווּגֹות ַהרוחֹות ְזָכִרים וְנֵקבֹות . ְוָכל ַהּגַ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ּ
ִנְבֵראו ָהיו קֹוֶדם ׁשֶ ִפי ׁשֶ ּּכְ ֲאָוָתם ַלֲחז, ּ נֹוַעם הּוֵמאֹותֹו נֹוַעם ּתַ ים ' ֹות ּבְ ּּכוָלם עֹוׂשִ

ִרים, ֶּפִרי ְּדַהְיינו רוחֹות ַלּגֵ ּ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

א א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ ּּבְ ְּרִקיָעא ְדַקְייָמא ָעֵליה, ּ יה ָרִזין ִעָלִאין, ּּ ִּאית ּבֵ ד ֲעַבד , ּ ּכַ
ִריך הוא ְרִקיָעא ַאְייֵתי ֵאׁש וַמִים א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֹּו ּכוְרֵסי ְיָקֵריהִמּג, ְּ ֲחָדא, ּ ף לֹון ּכַ ּתֵ , ְוׁשִ

א הֹון ְרִקיָעא ְלַתּתָ א ְדֵעֶדן, ְוֲעַבד ִמּנְ ְנּתָ טו ַעד ְדָמטו ְלַההוא ֲאָתר ְדּגִ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ . ְּוָיְתבו, ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ין. ְּ ַמִים ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָּנַטל ִמּשָׁ ֲחָרִנין ֵּאׁש וַמִים ַא, ּ

ִחין ּכְ ּתַ ִחין ְוָלא ִמׁשְ ּכְ ּתַ ְלָיין, ְּדִמׁשְ ְלָיין ְוָלא ִאְתּגַ ְּדִאְתּגַ ּ ּוֵמִאיּנון ֵאׁש וַמִים, ּ ּ ְּדִאְתְנָטלו , ּ ּ
ַמִים ִעָלִאין ְייהו ְמִתיחו ִדְרִקיָעא, ִּמּשָׁ ֲּעַבד ִמּנַ ּ א, ּ א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ּוָמַתח ֵליה ַעל ַהאי ּגִ ּ ּ ,

ר ּג   .ֹו ְרִקיָעא ַאֲחָראּוִמְתַחּבֵ
ְווִנין ע ּגַ א, ַאְרּבַ ְנּתָ ַההוא ְמִתיחו ִדְרִקיָעא ְדַעל ּגִ ּּבְ ּ ּ ִּחיָור ְוסוָמק ָירֹוק ְואוָכם, ּ ּ ּ .
ְווִנין י ָהֵני ּגַ ע ִפְתִחין, ְלַגּבֵ א ֵמַההוא ְמִתיחו ִדְרִקיָעא, ִּאית ַאְרּבַ ְּלַתּתָ ּ ְּוִאיּנון ְפִתִחין . ּ ּ
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ע ִסְטִר אְלַאְרּבַ ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ּין ִדְרִקיָעא ְדַעל ּגַ ֵּמִאיּנון ֵאׁש וַמִים. ּ הֹון ַההוא , ּ ְּדִאְתָעִביד ִמּנְ ּ
ע ִפְתִחין. ְרִקיָעא ַאְרּבַ ִחין ּבְ ִּמְתַפּתְ ע ְנהֹוִרין, ּ ַההוא ִפְתָחא. ַאְרּבַ ִּלְסַטר ְיִמיָנא ּבְ ִמּגֹו , ּ

ְּמִתיחו ִדְסָטר  ֵרין ְנהֹוִריןַנֲהִרין,  ְיִמיָנא)א מיא''נ(ּ ֵרין ִפְתִחין,  ּתְ ִאיּנון ּתְ ּּבְ ִפְתָחא , ּ ּבְ
ּוְבִפְתָחא ְדִאיהו , ִּדיִמיָנא ּ   .ּ ָלֳקֵבל ַאְנִפין)א לגו נפקא נהורא ואיהו אנפין''נ(ּ

ים ָאת ַחד, ּּגֹו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ִלְסַטר ְיִמיָנא  ְוָנִציץ )א ולהיט''נ(, ָּנִהיר וָבִליט, ִאְתְרׁשִ
ְנ ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְנהֹוָרא ', ְּוִאיהו ָאת מ, ִּמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא, ִּציצוּבִ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ ּ

א, ָּאת ָדא. ְּדִפְתָחא ֲאָתר ַחד, ַּסְלָקא ְוַנְחּתָ ָּנִטיל ְלַההוא , ַּההוא ְנהֹוָרא. ְוָלא ָקִאים ּבַ
ָּאת ְוַאִפיק ָלה ֲאָתר , ּ ך ָלא ַקְייָמא ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ   .ַחדְ

ִסְטָרא ְדִאיהו ָלֳקֵבל ַאְנִפין ּּגֹו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבְ ּ ּ ים ָאת ַחד, ּ ְּדָנִהיר וָבִליט , ִאְתְרׁשִ ּ
ְנִציצו ּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא ְּוָנִציץ ּבִ ּ ְוַקְייָמא )'א ד''נ(' ּוְלִזְמִנין ִאְתָחֵזי ב', ְוִאיִהי ָאת ר, ּ
ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדִפ ּּבְ ּ א. ְתָחאּ ְלָיא, ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ּוְלִזְמִנין ָלא , ְלִזְמִנין ִאְתּגַ

ְלָיא ֲאָתר ַחד, ִאְתּגַ ֵרין ַאְתָוון ַקְייִמין. ְּוָלא ַקְייָמא ּבַ ְמָתא ְדַצִדיַקָיא , ִּאֵלין ּתְ ְּוַכד ִנׁשְ ּ ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ֵרין ַאְתָוון ָנְפִקין ִמּגֹו , ָּעאַלת ּבְ ְוַקְייִמין ַעל ַהִהיא , ַּההוא ְנהֹוָראִּאֵלין ּתְ

ְמָתא י, ִנׁשְ   .ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ

  א''י ע''דף ר
ֵדין ֵרין ִפְתִחין, ּכְ ֵּמִאיּנון ּתְ י ֵמֵעיָלא, ּ ְּמַקְדֵמי ְוַנְחּתֵ ֵרין ְרִתיִכין, ּ ְרִתיָכא ֲחָדא . ּתְ
ְּדִאיִהי ְרִתיָכא ְדִמיָכֵאל, ִּעָלָאה ְנָייָנאְרִתיָכ. ַרב ְסָגִנין, ּ ְּדִאיִהי ְרִתיָכא ֵמַההוא , א ּתִ ּ

יָרא . ל''ְּדִאְקֵרי ּבֹוֵא, ַרב ְמָמָנא א ַיּקִ ָמׁשָ . ל''ְּדִאְקֵרי ְרָפֵא) א''י ע''דף ר(ְּוָדא ִאיהו ׁשָ
ְמָתא ין ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ לֹום ּבֹוֶאך)א''ז ע''מ(, ְּוִאיּנון ַנְחּתִ ְ ַאְמִרין ָלה ׁשָ א  ָיֹב)ישעיה נז(. ּ

לֹום לֹום ָיֹבא ׁשָ ֵרין ַאְתָוון. ׁשָ ֵדין ִאיּנון ּתְ ַאְתַרְייהו, ּּכְ ַּסְלִקין ְוַקְייִמין ּבְ ִניזו ּגֹו , ּ ְּוִאְתּגְ
ְּדִאיּנון ִפְתִחין, ַּההוא ְנהֹוָרא ּ ּ.  

ֵרין ִפְתִחין ַאֲחָרִנין ֵרין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ָקא ְמַלֲהִטין, ּּתְ א, ּתְ ִּמְנִהירו ְדֶאּשָׁ ִאיּנון , ּ ּּבְ
ָמאָלא ֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ְוַחד ַלֲאחֹוָרא, ִּפְתִחין ַחד ִלְסַטר ׂשְ ִאיּנון , ּתְ ְּמַלֲהִטין ּבְ

ַווְייהו, ְנהֹוִרין ּגַ ּוְנִציִצין ּבְ ּ ְּוַכד ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ִמְתַהְדָרן ', ְוָאת ַחד נ', ָאת ַחד ג, ּ
ֵרין ַא, ְּלַאְתַרְייהו ין, ֲחָרִנין ִנצֹוִציןִּאֵלין ּתְ , ָּנְפִקין ֵמִאיּנון ְנהֹוִרין, ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ

ְמָתא   .ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ
ֵרין ְרִתיִכין ין ּתְ ֵדין ַנְחּתִ ֵרין ִפְתִחין, ּכְ ֵּמִאיּנון ּתְ ְּרִתיָכא ֲחָדא ִאיהו ְרִתיָכא . ּ

יָרא, ְּדַגְבִריֵאל ְנָי. ַרב ְמָמָנא ְוַיּקִ א , יָנאְרִתיָכא ּתִ ִּאיִהי ְרִתיָכא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ
ְּדנוִריֵא ין ֵמִאיּנון ִפְתִחין, ל ַרב ְמָמָנא''ּ ְּוַנְחּתִ ְמָתא, ּ ְּוַאְתָוון ִמְתַהְדָרן , ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ

  .ְּלַאְתַרְייהו
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ֵדין ֵרין ְרִתיִכין, ּכְ ְנּתָ, ִּאֵלין ּתְ ְּדִאְקֵרי , אָּעאִלין ְלגֹו ֵהיָכָלא ֲחָדא ְטִמיָרא ְדּגִ
ן , ת''ֲאָהלֹו ִניִזין)א''ב ע''קל(ְוַתּמָ ִריָסר ִזיֵני ּבוְסִמין ּגְ יב, ּ ּתְ ּ ִנְרְד )שיר השירים ד(, ִּדְכּתִ

מֹון ְוגֹו א. 'ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקּנָ ֵריָסר ִזיֵני ְדבוְסִמין ִדְלַתּתָ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ.  
ין ְדִנׁשְ ל ִאיּנון ְלבוׁשִ ן ּכָ ְּוַתּמָ ּ הו, ָמִתיןּ א ּבְ ׁשָ ְּדִאְתָחזון ְלִאְתַלּבְ ּ ל ַחד ְוַחד, ּ ְדָקא , ּכָ ּכַ

א. ֲחֵזי ַההוא ְלבוׁשָ ּּבְ ל ִאיּנון עֹוָבִדין ָטִבין, ּ ימו ּכָ ִּאְתְרׁשִ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו . ְּדֲעַבד ּבְ ּ
יה יִמין ּבֵ א ִדְפַלְנָיא, ְּרׁשִ ּוַמְכִריֵזי ַהאי ִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ת ְוַנְט, ּ ׁשַ א ְוִאְתַלּבְ ִּלין ְלַההוא ְלבוׁשָ ּ

ְמָתא ְדַצִדיַקָיא  יה ַהִהיא ִנׁשְ ּּבֵ ּ ּ א)ב''ד ע''ויחי רכ(ּ ַגְווָנא ְדִדיוְקָנא ְדַהאי , ּ ִדְבִגְנּתָ ּּכְ ּ ּּ
  .ָעְלָמא

ָלִתין יֹוִמין ְוֵאיָלך, ְוָהֵני ִמיֵלי ָלִתין יֹוִמין, ְִמּתְ ל ּתְ ְמָתא, ְּדָהא ּכָ ּ ְדָלא ְֵלית ָלך ִנׁשְ
א ל עֹוְנׁשָ ַקּבֵ א ְדֵעֶדן, ּתְ יעול ְלִגְנּתָ ַּעד ָלא ּתֵ א. ּ יַלת עֹוְנׁשָ יָון ְדַקּבִ א , ּּכֵ ָעאַלת ְלִגְנּתָ

ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדֵעֶדן ּּכְ ּ ַנת. ּ א, ְּלָבַתר ְדִאְתַלּבְ ַהאי ְלבוׁשָ ת ּבְ ׁשַ יָון ְדִאְתַלּבְ ת ּכֵ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ ,
ָמ ּה ְדִאְתָחֵזי ָלהַּיֲהִבין ָלה ֲאָתר ּכְ ֵדין. ּ ל ִאיּנון ַאְתָוון, ּכְ ין, ּּכָ ְּוַסְלִקין ִאיּנון , ַנְחּתִ ּ

  .ְרִתיִכין
ָכל יֹוָמא ֵרין ִזְמִנין ּבְ ַּההוא ְרִקיָעא ָאֲהַדר ּתְ ַההוא ְנִטילו ְדַהאי ְרִקיָע ַאֲחָרא, ּ ּּבְ ּ ּ ,

יה ְּדִמְתָדַבק ּבֵ ּ אְוַהאי ְרִקיָעא ָלא ָנִפיק ְלַבר ִמ. ּ ְנּתָ ָכל ִזיֵני , ְּרִקיָעא ָדא. ּגִ ָמא ּבְ ְמֻרּקְ
ְווִנין   .ּגַ

ָקן יִמין ְמַחּקְ ִרין ַאְתָוון ְרׁשִ ֵרין ְוֶעׂשְ ַההוא ְרִקיָעא, ּתְ ל ָאת ְוָאת, ּּבְ ָנִטיף ִמָמָנא , ּכָ
א, )א מטלא''ס( ְנּתָ ִּמַטָלא ִדְלֵעיָלא ַעל ּגִ ּּ ּוֵמַההוא ַטָלא ְדַאְתָוון ִאְתַסְחָי. ּ ּ ּין ִאיּנון ּּ

ָמִתין ָיין, ִנׁשְ ָאה, ּוְמַתּסְ ְנַהר ִדינור ְלִאְתְדּכָ ַתר ְדָטְבלו ּבִ ּּבָ ּ ּ ֶּאָלא ִמּגֹו , ְוַטָלא ָלא ָנִחית. ּ
ַההוא ְרִקיָעא ָקן ּבְ יִמין וְמַחּקְ ַּאְתָוון ִדְרׁשִ ּ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִגין ְדִאיּנון ַאְתָוון ּכְ ּּבְ ּ ּ .

ְּדָהא ֵמֵאׁש וַמִים ְדאֹוַרְייָתא ִאְתָעִביד, ָּזא ְדאֹוַרְייָתאְּוַההוא ְרִקיָעא ָר ּ ּ.  
ְּוַעל ָדא ִאיּנון ַנְגִדין ַטָלא ּ ּ ַהאי , ּ ָמה ּבְ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְדלו ּבְ ּתַ ל ִאיּנון ְדִאׁשְ ַּעל ּכָ ּ ּ ּ ּ

א ְדֵעֶדן. ָעְלָמא ִגְנּתָ יִמין ּבְ ְּוִאֵלין ִמִלין ְרׁשִ ּ ּוא ְרִקיָעא ְוַנְטִלין ֵמִאיּנון ְּוַסְלִקין ַעד ַהה, ּ ּ
ַּאְתָוון ַההוא ַטָלא ְמָתא, ּ ָזָנא ַהִהיא ִנׁשְ יב. ְלַאּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  ַיֲעֹרף )דברים לב(, ּ

ַטל ִאְמָרִתי ַזל ּכַ ָטר ִלְקִחי ּתִ ּמָ ּּכַ ּ.  
ֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ְרִקיָעא ַּקְייָמא ִפְתָחא ֲחָדא, ּּבְ ָּלֳקֵבל ִפְתָחא ְד, ּ ֵּהיְכָלא ִדְלֵעיָלאּ ּ ,

ִּדְבַההוא ִפְתָחא ּ א ְלֵעיָלא, ּ א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ָמִתין ִמּגִ ַּפְרִחין ִנׁשְ ּ ַחד ַעּמוָדא ְדָנִעיץ , ּ ּּבְ ויחי (ּ

א)א''ט ע''רי ִגְנּתָ ַּעד ַההוא ִפְתָחא,  ּבְ ּ.  
ֶאְמָצִע)א עמודא''נ(ּּגֹו ַההוא ְרִקיָעא  ַההוא ִפְתָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ּבְ ּ ּיָתא ִדְרִקיָעא ּּ

א ֲחָדא, ִּדְבִגְנּתָ ִליָלן ּכַ ְווִנין ִדְנהֹוָרא ּכְ ַלת ּגַ ַגָוה ּתְ ָּעאִלין ּבְ ְּוָנֲהָרן ִלְגָווִנין ְדַההוא , ּ ּ
ְווִנין , ּ ָדא)א עמודא''נ(ּוְכֵדין ְרִקיָעא . ַּעּמוָדא ה ּגַ ַכּמָ  )א נהורין''נ(ָנִציץ ְוִאְתְלִהיט ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ָכ. ְּדִמְתָלֲהָטן ֲעָתאּבְ ַּנֲהִרין ַצִדיַקָיא, ל ׁשַ ֵּמַההוא ִזיָוא ִעָלָאה, ּ ָתא . ּ ּבְ ָכל ׁשַ ֲאָבל ּבְ
ָתא ּבְ א, ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרָחא, ְוׁשַ ִכיְנּתָ ְלָייא ׁשְ ַהאי ְרִקיָעא, ִאְתּגַ ָאר ְזַמִני ּבְ יר ִמּשְׁ , ַיּתִ

ְלהו ַצִדיַקָיא ְּוַאְתָיין ּכֻ ּ ּ יה, ּ ְּוַסְגִדין ְלַגּבֵ ּ.  

  ב''י ע''דף ר
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ י ְדָקָאַמָרן, ּ ַּמאן ְדָזֵכי ְלָהֵני ְלבוׁשֵ ּ א , ּ ִגְנּתָ הו ַצִדיַקָיא ּבְ ן ּבְ ׁשָ ְּדִמְתַלּבְ ּ ּ ּ

ר ָנׁש) ב''י ע''דף ר(ְּדָעִביד , ִּאֵלין ֵמעֹוָבִדין ָטִבין. )לתתא(ְּדֵעֶדן  ַהאי ָעְלָמא, ּבַ , ּבְ
ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא אּוְבהֹו. ּּבְ א ְדֵעֶדן ְלַתּתָ ִגְנּתָ ְמָתא ּבְ ּן ַקְייָמא ִנׁשְ ָהֵני , ּ ת ּבְ ׁשַ ְוִאְתַלּבְ

יִרין ין ַיּקִ   .ְּלבוׁשִ
ד  ַההוא ִפְתָחא ִדְרִקיָעא ְלֵעיָלא)ב''ט ע''רכ(ּכַ ְמָתא ּבְ ּ ַסְלָקא ִנׁשְ ּּ ָנן ָלה , ּּ ִּאְזַדּמְ ּ

יִרין ִעָלִאין ין ַאֲחָרִנין ַיּקִ ְּלבוׁשִ ְּדִאיּנון, ּ אֹוַרְייָתא וִבְצלֹוָתאּ א ּבְ ּ ֵמְרעוָתא ְוַכָוָנה ְדִלּבָ ּ ּ ּ ,
ְּדַכד ַסְלָקא ַההוא ְרעוָתא ְלֵעיָלא ּּ ּ ה ַמאן ְדִמְתַעְטָרא, ּ ִּמְתַעָטר ּבָ ּ ּ ַאר חוָלָקא , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ

ר ָנׁש ין ִדְנהֹוָרא, ְּלַההוא ּבַ יה ְלבוׁשִ ְּוִאְתָעֵבד ִמּנֵ ּ הו ִנ, ּ א ּבְ ׁשָ ְמָתאְּלִאְתַלּבְ ְּלַסְלָקא . ׁשְ
ב ְדאוְקמוָה. ְּלֵעיָלא ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְלָיין, ּ עֹוָבִדין ּתַ ין ּבְ ְּדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ְלָיין . ּ ִּאֵלין ָלא ּתַ

ְרעוָתא ְדרוָחא ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ין ְוָדא ִאיהו , ּּכְ ְּלַקְייָמא ּגֹו ַמְלֲאִכין רוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ
ִרירו ְד ּּבְ א. ִּמָלהּ ּובוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּאֹוִליף ָהִכי ֵמֵאִלָיהו, ּ א , ּ ִגְנּתָ א ּבְ ין ִדְלַתּתָ ְּלבוׁשִ ּ

עֹוָבִדין ין ִדְלֵעיָלא. ְּדַאְרָעא ּבְ ְּלבוׁשִ ּ ְרעוָתא )א ברוחא ברעותא וכוונא דלבא''ס(, ּ ּ ּבִ
א ִלּבָ ְּוַכָווָנא ְדרוָחא ּבְ ּ קֹות ֶאת  ְוָנָה)א''א ע''ויקרא י( )בראשית ב(. ּ ר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה', ַהּגָ א, ּ א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ַהאי ּגִ ְְוִאְצְטִריך . ָּנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַוַדאי, ֲּאָבל ּבְ

א, ְּלִמְנַדע א ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ ַּהאי ָנָהר ְדָנִפיק ּבְ א ִדיֵליה, ּ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ָאן ֲאָתר ִעּקָ ּּבְ ָאן . ּ ּבְ
ֵעֶדן, ֲאָתר ֵּעֶדן ָדא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ּבְ יה ֵעיָנא , ּּ ְלָטָאה ּבֵ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלׁשַ ּּ

ְּדֻסְכְלָתנו א ְלִאְתַגָלָאה. ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִאְלָמֵלי ֲאָתר ָדא ִאְתְמַסר ְלַתּתָ ֲּאָתר ְדֵעֶדן , ּּ
א ִּעָלָאה ַקִדיׁשָ ִגין ְטִמירו ִדְיָקָרא ְדֵעֶדן )א אבל''נ(ֶּאָלא . ַּדעִּאְתְמַסר אוף ָהִכי ְלִמְנ, ּ ּ ּבְ ּ ּ
א ִּעָלָאה ַקִדיׁשָ ָאה, ּ ּתָ ִניז ֵעֶדן ּתַ יה, ִאְתָטַמר ְוִאְתּגְ ְּדַההוא ָנָהר ָנִגיד ְוָנִפיק ִמּנֵ ּ ְוַעל . ּ

ָלָאה ָּדא ָלא ִאְתְמַסר ְלִאְתּגַ א ְד, ּ ָמִתין ִדְבִגְנּתָ ֲּאִפילו ְלִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ   .ֵעֶדןּ
ָמה ְדַהאי ָנָהר ִאְתְפַרׁש ְוָנִפיק ִמּגֹו ֵעֶדן ּּכְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ָקָאה ְלִגְנּתָ ְּלַאׁשְ ָהִכי ָנֵמי , ּ

ִּמּגֹו ַההוא ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא ָנִפיק ַחד ְנהֹוָרא ְּדִאְתְפַרׁש ְלד, ּּ ד, ִסְטִרין' ּ ִּפְתִחין ' ּבְ
יָמןֲּאָתר ְדַקְייִמין ִאי. ְּדָקָאַמָרן ע . ּּנון ַאְתָוון ְרׁשִ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ְדִאְתְפַרׁש ְלַאְרּבַ ּ ּ
ד, ְנהֹוִרין ֲּאָתר ְדָזֲהָרא ְנקוָדה ְלֵעיָלא,  ָנִפיק ֵמֵעֶדן)א ונפקין''נ(, ַּאְתָוון ְדִניצֹוִצין' ּבְ ּ ּ.  

ְּוַההוא ְנקוָדה ִאְתְנִהיר ִליט ְלֵמחֵמי ְוָלא ִאית ַמאן . ְוִאְתָעִביד ֵעֶדן ְלַאְנָהָרא, ּ ְּדׁשַ ּ
ּוְלִמְנַדע ְלַהאי ְנקוָדה ּ יה, ּ ט ִמּנֵ ר ַההוא ְנִהירו ְדִאְתָפּשַׁ ּּבַ ּ ּ יה ִאיּנון , ּּ ְּדַסְגִדין ְלַקּמֵ ּ ּ ּ
א ְדֵעֶדן ַּצִדיַקָיא ִדְבִגְנּתָ ּ ַמר, ּּ ָמה ְדִאּתְ ָאה. ּּכְ ּתָ י ֵעֶדן , ְּוַהאי ְנקוָדה ּתַ א ְלַגּבֵ ְנּתָ ִאיִהי ּגִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

ָלא,ִּעָלָאה ּכְ ּ ֲאָתר ְדָלא ִאְתְייִהיב ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ִתיב. ּ ל ָדא ּכְ  ַעִין )ישעיה סד(, ַּעל ּכָ
ָלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ָמא ָדא ִאְתְפַרׁש. ּ ּׁשְ ֱָאֹלִהים זוָלְתך, ּ ָאה , ּ ּתָ ָּדא ְנקוָדה ּתַ ּ

א א, ַּקִדיׁשָ ְּדִאיהו ָיַדע ַהאי ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּ אְּדָטִמי, ּ ִגְנּתָ ְּוֵלית ַאֲחָרא ַמאן ְדָיַדע , ר ּבְ
ָ ֱאֹלִהים זוָלְתך)א''ו ע''בראשית כ(. ֵּליה ָּדא ֵעֶדן ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ְּדִאיהו ָרָזא , ּ ּ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה, ּ ּתָ ְּדִאיהו ָיַדע ִלְנקוָדה ּתַ ּ יה, ּ ַחד ַצִדיק ְדָנִפיק ִמּנֵ ּּבְ ּ ָּנָהר ְדַרֵוי , ּ ּ
ר ִאיהו, ֵּליה ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ֵליה ּבַ ּ יב ֱאֹלִהים זוָלְתך, ּ ִָדְכּתִ ּ ְּדִאיהו ָאִחיד ְלֵעיָלא , ּ ּ ּ

  .ְּלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוף
א יִמין, ְּוַהאי ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ְלַתּתָ יב, ָּרָזא ִאיהו ְלַחּכִ ָרָזא ִדְכּתִ  )ישעיה נח(, ּּבְ

ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ א. ָךְוִהׁשְ ּוִמָלה ָדא ִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ ּ ְמָתא ְדַנְפָקא ֵמַהאי . ּ ִּנׁשְ
ְנִהירו ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ָּעְלָמא ְדַחׁשֹוָכא ִאיַבת ְלֵמחֵמי ּבִ ִּאיִהי ּתָ ּ ר ָנׁש ְדָתִאיב , ּ ַהאי ּבַ ּּכְ

ְתִאיבו ְלַמָיא י ּבִ ּתֵ ְּלִמׁשְ ל ַחד ְוַחד, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ָצחֹותִּאיהו ַצְח, ָהִכי ּכָ  )ישעיה ה(, ּּכְ
א, ָצָמא. ִצֵחה ָצָמא ְנּתָ א וְרִקיָעא ְוֵהיָכִלין ְדּגִ ְנּתָ ֵּמִאיּנון ָצחֹות ִדְנהֹוִרין ְדּגִ ּ ּ ּ ּ.  

ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן י ְיָקר, ּ ְלבוׁשֵ ָמִתין ּבִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ , ַּיְתִבין ַעל ַההוא ָנָהר, ּ
אְוִאְל ָּמֵלא ַההוא ְלבוׁשָ ל, ּ ָבן. ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ִאיּנון ָצחֹות, ּוְכֵדין ִמְתַייּשְׁ ְּוַרָוון ּבְ ּ ,

ל ָמִתין. ְוַיְכֵלי ְלִמְסּבַ ּקוָנא ְדִנׁשְ ְּוַההוא ָנָהר ִאיהו ּתִ ּ ּ ָבא, ּ ְזָנא , ְלִאְתַייּשְׁ ּוְלִאּתְ
ָמִתין, ּוְלִאְתֲהָנָאה ָנן ֵּמִאיּנון ָצחֹות ְוִנׁשְ , ּ ַעל ַההוא ָנָהר)א אתתקנן''נ( ִאְתַהּקְ

יה ָבן ּבֵ ּוִמְתַייּשְׁ ּ.  

  א''א ע''דף רי
ַּההוא ָנָהר ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ּּ ָמִתין, ּ יה, ַּאִפיק ִנׁשְ ּוַפְרִחין ִמּנֵ א, ּ ְנּתָ ְּדַהאי ָנָהר , ְלגֹו ּגִ

א ְדַאְרָעא ִגְנּתָ א ּבְ ִּדְלַתּתָ ָמִתין, ּ ָבאְלִא, ַאְתִקין ִנׁשְ ָנא ְלִאְתַייּשְׁ ּקְ ִאיּנון , ְתּתַ א ''דף רי(ּּבְ

ַהאי ָעְלָמא ְלַבר. ָצחֹות) א''ע ַגְווָנא ָדא ּבְ א , ּּכְ ָבא ַנְפׁשָ ֵריָחא ְדַמָייא ִמְתַייּשְׁ ּּבְ
ַגְווָנא ָדא ָנְפָקא, ְלִאְתַנֲהָרא ָרא ּכְ ְּדָהא ֵמִעיּקָ ָמִתין ַעל ַההו. ּ ְתְקִנין ִנׁשְ ּוְבִגין ְדִמּתַ ּ א ּ

ִאיּנון ָצחֹות ִעָלִאין, ָּנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ָבא ּבְ ַּיְכִלין ְלִאְתַייּשְׁ ּוְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ .
ַההוא ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיָעא  ּּבְ ּ ֶאְמָצעות )א''ט ע''ויחי רי(ּּ ּ ְוַחד ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ

א ְדָקָאַמָרן ְנּתָ   .ּּגִ
ַההוא  ַּעּמוָדא ַסְלִקין ְלֵעיָלאּּבְ ּ ּגֹו ַההוא ִפְתָחא ִדְרִקיָעא, ּ ּּבְ ּוֵביה ַסֲחָרֵניה, ּּ ּ ִאית , ּ

יה  ן ְוֹנַגה)ישעיה ד(ּּבֵ ב ְדאוְקמוָה ְלַהאי ְקָרא. ּ ָעָנן ְוָעׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ן , ּ ֲאָבל ָעָנן ְוָעׁשָ
ִּאֵלין ִמְלַבר ְּוֹנַגה ִמְלָגו, ּ ָּייא ַעל ִאיּנון ְדַסְלִקין ְלֵעיָלאְּוָדא ִאיהו ְלַחְפ. ּ ּ ּ ְּדָלא ִיְתֲחזון , ּ ּ

א י ִאיּנון ְדַיְתִבין ְלַתּתָ ּמֵ ִּמּקַ ּ.  
ד , ְּוָהא ָהָכא ָרָזא ְדָרִזין  ַהאי )'א בעי קודשא בריך הוא לאתתקנא האי נקודה וכו''נ(ּכַ

ִתּקונֹוי ְקָנא ּבְ ָעא ְלִאְתּתַ ְּנקוָדה ּבָ ָטא, ּ יּבְ, ּוְלִאְתַקּשְׁ י וְבַחּגֵ ֵתי וִבְזַמּנִ ּבָ ּׁשַ ֵדר , ּ ְּמׁשַ



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]ֹוֶדׁש ֲאָדרח[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

ר ע ַאְנִפין ְדֶנׁשֶ ַּאְרּבַ ְּוַקְייִמין ַעל ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ְדרֹור, ּ ְּוַהְיינו ָמר ְדרֹור, ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
א ְדיֹוְבָלא ּתָ ׁשַ ֵעיָנן ְלַאְכְרָזא ְדרֹור, ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבָ . ּ ְדרֹורּ וְקָראֶתם)ויקרא כה(ּכְ

ע ַאְנִפין ַיֲהִבין ָקָלא ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ַמע ֵליה, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ָמִתין , ּ ר ִאיּנון ִנׁשְ ּּבַ
ְּדִאְתָחזון ְלַסְלָקא ּ ן, ּ ּמָ ין ּתַ ׁשִ ּנְ ְוַאֲעִלין לֹון , ַּאְנִפין' ְּוַנְטֵלי לֹון ִאֵלין ד, ְּוִאיּנון ִמְתּכַ

ַההוא ַעּמוָדא ְד, ְלגֹו ּּבְ ּ ֶאְמָצִעיָתאּ   .ַּקְייָמא ּבְ
ֲעָתא ַסְלָקא ַההוא ַעּמוָדא ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ א וְתָנָנא, ּּ ְּוֹנַגה ִמְלָגו, ְּדֲעָנָנא ְוֶאּשָׁ ְּוִאֵלין . ּ

ֵרין ִאְקרון ּ ְמכֹון ַהר ִציֹון וִמְקָרֶאיָה)ישעיה ד(, ּּתְ ּקוָנא , ְּמכֹון ַהר ִציֹון. ּ ָּדא ִאיהו ּתִ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ָטאּכַ, ּ ָאה ִמְתַקּשְׁ ּתָ ָטא, ּד ְנקוָדה ּתַ ְּוִאיּנון ִמְקָרֶאיָה ְדַהִהיא ְנקוָדה ְלִאְתַקּשְׁ ּ ּ.  

ָמִתין ַעד ַההוא ִפְתָחא ִדְרִקיָעא יָון ְדַסְלִקין ִאֵלין ִנׁשְ ּּכֵ ּ ּּ ּ ֵדין, ּ ַּההוא ְרִקיָעא ָסֲחָרא , ּכְ
א ַלת ִזְמִנין, ַּסֲחָרֵני ְדִגְנּתָ ּימו ְדָסֲחָרא ַההוא ְרִקיָעאּוִמָקל ְנִע. ּתְ ּ ל ִאיּנון , ּ ָּנְפִקין ּכָ

ְמִעין ַההוא ְנִעימו ְדַההוא ְרִקיָעא ָמִתין ְוׁשַ ִּנׁשְ ּ ּ ְּוָחָמאן ַההוא ַעּמוָדא, ּ א , ּ ְּדַסְלָקא ֶאּשָׁ ּ
ַּוֲעָנָנא וְתָנָנא ְוֹנַגה ְדָלִהיט ּ ְלהו, ּ ְּוַסְגִדין ּכֻ ָמִתין ַסְלִקין . ּּ ֵדין ִנׁשְ ַההוא ִפְתָחאּּכְ ּּבְ ַעד , ּ

ְּדַסְלִקין ְלגֹו ִעּגוָלא ַהִהיא , ּּ ֵדין ָחָמאן ַמה ְדָחָמאן. ּ ְנקוָדה)א לההוא''נ(ְּדַסֲחָרא ּבְ . ּּכְ
ּוִמּגֹו ְנִהירו ְוֶחְדָווָתא ֵמַההוא ְדָחָמאן ּ ּ ין ַקְרִבין ְוָרֲחִקין, ּ   .ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ

ְייהו ִאיָבא ְלַגּבַ ְנִהירו, ְּוִאיִהי ּתָ ָטא ּבִ ּוִמְתַקּשְׁ יׁש ִקְנָאה . ּ ֵדין ַאְלּבִ  ַחד )מנהורא(ּכְ
ַּצִדיק ִעָלָאה ִפירו ְדַהאי ְנקוָדה, ּ ְנהֹוָרא וׁשְ ל ּבִ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּ ּ ּוְבִתקוָנָהא, ּ ה, ּ , ְּוָאִחיד ּבָ

יה ְּוָסִליק ָלה ְלַגּבֵ ְנהֹוָרא, ּ ל ֵחיָלא. ַּוֲהוו ַחד, ְוָנִהיר ְנהֹוָרא ּבִ ַהִהיא ּכָ ַמָייא ַפְתֵחי ּבְ ּ ִדׁשְ ּ ּ
ֲעָתא ְוַאְמֵרי ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא, ׁשַ ַּזּכָ ּ ְדִלין , ַנְטֵרי אֹוַרְייָתא, ּ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ

אֹוַרְייָתא כו, ּבְ ְּדָהא ֶחְדָווָתא ְדָמאֵריכֹון ֲהִוי ּבְ ּ ְּדָהא ָעָטָרא ְדָמאֵריכֹון, ּ כֹון, ּ   .ִּמְתַעֵטר ּבְ
ְנהֹוָרא יָון ְדַנֲהִרין ְנהֹוָרא ּבִ ֵדין ּכֵ ֲחָדא, ּּכְ ָרן ּכַ ֵרין ְנהֹוִרין ִמְתַחּבְ ְלָבַתר . ְוַנֲהִרין, ּתְ

ין ְווִנין ַנְחּתִ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ִּאיּנון ּגַ ִאיּנון ִנׁשְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ָלן ְלִאׁשְ ּכְ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ִני לֹון , ּ ּוְמַתּקְ
ַמר. אְּלַעְטָרא ְלֵעיָל ה לֹו, ְּוַעל ָדא ִאּתְ ה ִלְמַחּכֵ ַָעִין לא ָרָאָתה ֱאלִקים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  

  



 



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 

תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
, שיםמדר, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי
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לימוד הזוהר כללים יסודיים ועיקריים בענין. ועוד
  . והתיקונים  

מלהיבים , דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
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תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני 
לכל  בית פרי עמלי להביא הברכה' וזה יהי, ישראל

  . ישראל בכל מקום שהם  
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  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה  .פרק ז

  סגולת הזוהר  .ק חפר
  מי ומתי ראוי ללמוד הזוהר  .פרק ט
  בחודש אלול  ללמוד התקונים בשופי  .פרק י

  התנגדות להזוהר הקדוש  .פרק יא
  העלם וגילוי הזוהר  .פרק יב
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר  .פרק יג
  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר  .פרק יד
  ים מעלת אמירת אותיות הזוהר והתיקונ  .פרק טו
  ן"ליקוט נפלא אודות תורות הח  .פרק טז
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי  .פרק יז

  לימוד הזוהר הקדוש במירון  .פרק יח
ל אודות תורה לפני התגלות "ליקוט מאמרי חז  .פרק יט

  הזוהר
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  ]ב[

  דברי גדולי הראשונים המתארים את הקבלה  .פרק כ
  מסירת סתרי הקדמונים סדר השתלשלות  .פרק כא
  גלות ספר הזוהרהת  .פרק כב
  מדוע לא נתגלה ספר הזוהר להקדמונים  .פרק כג
  תולדות רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר  .פרק כד
  י"הסתלקות וקבורת רשב  .פרק כה
  י"א בן רשב"הסתלקות וקבורת ר  .פרק כו
  דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו  .פרק כז

   חלקי הזוהר  .פרק כח
  מפרשי הזוהר  פרק כט

  הבקעת אור הקבלה בצפת  .ק לפר
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו  .פרק לא
  ג בעומר"שמחת ל  .פרק לב
  גודל מעלת התפלה במירון  .פרק לג
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"  .פרק לד
  רושמי העליה במירון  .פרק לה
  להיות במחיצתו בעולם  .פרק לו

v v v 
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  ]ג[

  מפתח הענינים
  לכל הספר אור הזוהר

  פרק א
  מעלת לימוד ספר הזוהר והתיקונים

מי שלא למד רזין דאורייתא לא זכה   .א
  ה"לפנימיות הקב

  אור ששת הימים גנוז בזוהר  .ב
מעריך את ' האור החיים הק  .ג

  סמכא בתורת הסוד-ט כבר"הבעש
  לימוד הזוהר תיקון האדם בזה ובבא  .ד
ן בחיות "י לימוד תורת הח"ע  .ה

ת דקדושה נברא אור שיכולים לראו
  שרפי מעלה

עמקות בסוד מאפשר פקידת   .ו
  עקרות וריפוי חולים

י יגיעתו "ל זכה להשגותיו ע"י ז"האר  .ז
  ק"הגדולה בזוה

הבטיח להבית יוסף " מגיד"ה  .ח
שכשילמד תורת הסוד יפתחו לו 

  שערי אורה
ן "מי שאינו מאמין ולומד תורת הח  .ט

מפריד אלוף לא יראה "הוא בבחינת 
  "מאורות

א שלם גם בסתרי תורה מי שהו  *.ט
  נקרא משכיל

כמה גדול השכר בלימוד תורת   .י
  הסוד וההפסד בהעדר לימודה

, מי שלא נמשך אחר תורת הסוד  .יא
בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש 

  באמת
  ן"י תורת הח"שלימות התורה רק ע  .יב
  בכל יום גילוי חדש ללימוד הזוהר  .יג
  הנשמה מושבעת ללמוד רזי התורה  .יד
  ודל מעלת לימוד הזוהר והתיקוניםג  .טו

 הזוהר -עיקר לימוד הקבלה   .טז
  והתיקונים

 נשמת התורה -הזוהר והתיקונים   .יז
  עוגן הצלה נגד כל רע

העוסק בחכמת הקבלה נקרא בן   .יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד; ה"להקב

  הזוהר מסוגל לזכך הנשמה  .יט
י לימוד הזוהר זוכים לכל מדות "ע  .כ

  טובות שבעולם
אמירת זוהר בכל יום מסוגל   .כא

  לפרנסה
לימוד הזוהר מביא את האדם   .כב

  לידיעת ודביקת הבורא
  לשון הזוהר מעורר לעבודת השם  .כג
עצם תיבות ודיבורי הזוהר מקשרין   .כד

  האדם לאין
לא ימנע מקריאת הזוהר הגם   .כה

  שהדברים סתומים וחתומים
רוב ' מי שהוא בעל עסק גדול יהי  .כו

כי הוא מאיר במקום , ק"זוהלימודו ב
  החושך

אור החיים ' החוזה מעריך את ס  .כז
  ומאור עינים כספר הזוהר

לימוד או אמירת הזוהר בבוקר   .כח
השכם מועיל לטהרת הנפש ותאוות 

  לימוד התורה
פנימיות , י טעימת יינה של תורה"ע  .כט

מתעורר האדם באהבה , התורה
  נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

מת הסוד מונעת התנשאות עסק חכ  .ל
חכמות חיצוניות ונדחה מפניה 

  כהחושך מפני האור
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  ]ד[

, תיקונים וזוהר חדש, לימוד הזוהר  .לא
מעלות השחר עד צאת הכוכבים 

  מנע שריפת התלמוד
אפילו בעת עצלות וכבדות יתגבר   .לב

  בלימוד הזוהר
חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר   .לג

  השבוע
לי הבנה ק אפילו ב"לימוד הזוה  .לד

  'חשובה לפני ה
אם אין מעטרים לימוד הנגלה   .לה

, השנתי בלימוד הקבלה יום אחד
  לימוד המשנה אינו כלום

  ילמוד אדם זוהר בחשק גדול  .לו
מי שלא ראה אור הזוהר לא ראה   .לז

  אור מימיו
  פרק ב

  לימוד הזוהר בטהרה
טבילת עזרא הכרח ללימוד תורת   .א

לימוד הקבלה ללא טהרה ; ן"הח
  ורמת מינות ואפיקורסותג

  רמז לטבילת עזרה  .ב
תיקוני זוהר ותהלים , למד זוהר  .ג

  במים הקפואים
  פרק ג

  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה
עיקר בריאת האדם שילמוד חכמת   .א

  הנסתר
ק הם קישוטי נפש "דיבורי הזוה  .ב

  החיים לנשמת
כל אות ואות מהזוהר הוא תיקון   .ג

  לנשמה
ס התורה עד "דצריך לטרוח בפר  .ד

ואם לאו נשמתו , היכן שיכול להשיג
  תתגלגל עוד פעם

צריך לעסוק תמיד בכל ' ו הי"הרח  .ה
מפני שבאחד , יכלתו בספר הזוהר

  מגלגוליו לא האמין בזה
י שבדור "אליהו הנביא אמר לרשב  .ו

'  האחרון יתפרנסון מתורתו שתהי
  מתוק לנפש ומרפא לעצם 

 -" המאור שבה מחזירו למוטב"  .ז
   הסודהכוונה לתורת

  פרק ד
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה
לימוד הזוהר באמת הוא סעד וסמך   .א

  לשכינה
י לימוד "ביטול הדינים הוא ע  .ב

  פנימיות התורה
הזוהר נתגלה לדור האחרון כי בו   .ג

  יצאו מן הגלות
  י לימוד הזוהר"גאולת ישראל ע  .ד
  בזכות הזוהר תפרח ישועת ישראל  .ה
  י הזוהר יתבטלו כל הקליפות"ע  .ו

  פרק ה
  אור הזוהר טעם התורה

'  ל לא יהי"הלימוד בכתבי האריז  .א
אלא להאיר על נפשו , מפני החקירה

  אור צח ומצוחצח
ס "בקי בש' אפשר לאדם שיהי  .ב

ובאותו הזמן עם הארץ , ופוסקים
  גמור

מצוה לגלות סתרי תורה ורזין   .ג
  עליונים לבער קוצים מן הכרם

  ופרק 
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ופוסקים

כל דברי התנאים והאמוראים   .א
  יסודתם בהררי קודש מסוד התורה

גליא ורזין דאורייתא יחדיו יהיו   .ב
  תואמים
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  ]ה[

, הדוחה חלק הנסתר של התורה  .ג
  ונענש, דוחה כולה

אנו , כשלומדים נגלה דתורה  .ד
מדברים עם נשמות ופנימיות 

  התורה
 להבחין בין י סוד התורה ידע"ע  .ה

  איסור להיתר
  פרק ז

  ידיעת הבורא על ידי חכמת הקבלה
אי אפשר לבוא לידיעת הבורא בלי   .א

  חכמת הקבלה
  פרק ח

  סגולת ספר הזוהר
  הזוהר מקור לכל ספרי היראים  .א
ראוי ללמוד הזוהר והתיקונים עם   .ב

  תינוקות בני תשע
י דלא ידע מאי "אעפ, קריאת הזוהר  .ג

' שכינה הקהוא תיקון ל, קאמר
  ולנשמתו

, י שאינו מבין"אעפ, הלומד זוהר  .ד
  ה מתקן דברי"הקב

ללמוד זוהר ותיקונים או זוהר חדש   .ה
  קודם התפילה

  זוהר הכנה לתפילה  .ו
  לימוד הזוהר מוביל לתשובה באמת  .ז

אך אין ערכו , הזוהר קדוש ונורא  .ח
  כהתיקונים

  'על ידו יכולים לראות נועם ה  .ט
  הנשמה לשונו מזכך   .י

   סגולה להנצל מחכמות חיצוניות  .יא
  סגולה לטהר הנשמה  .יב
להנצל ממחשבות זרות בעת   .יג

  התפילה
הרוצה להתדבק בקונו ידבק בזוהר   .יד

  'הק
  משיג חכמה ויראת שמים  .טו

  הוא המפתח והוא הסוגר  .טז
  יזכה לתקן נפש רוח ונשמה  .יז

ל נעשה "י הזוהר וכתבי האריז"ע  .יח
  האדם כבריה

י לימוד בתיקונים הבין שנמתקו "ע  .יט
  כל הדינים

  סגולה לבעל עסק  .כ
סגולתו לאור נפשו באור החיים   .כא

  הנצחיים
  פרק ט

  'אופני לימוד ספר הזוהר הק
ל לא קצב זמן להתחלת "האריז  .א

  ן"לימוד תורת הח
לימוד תורת הסוד בלי טהרה   .ב

  מביאה לאפיקורסות
ס ופוסקים קודם "מילוי כריסו בש  .ג

  לימוד הקבלה
אין אדם יכול לבוא למשהו השגה   .ד

, בגדלות הבורא מכל לימודי התורה
  כמו מחכמת הקבלה

לעולם יקדים אדם לימוד הנגלה   .ה
  להנסתר

  סודות התורה הם אור הנפש  .ו
  פרק י

חודש אלול ראוי ללימוד התיקונים 
  בשופי

גודל מעלת אמירת תיקונים בחודש   א
  נ"שמזכך הנר, אלול

דפין זוהר או ' ת לאמר ה"ן לבעתיקו  .ב
שמטהר הגוף , תיקונים בכל יום

  והנשמה
   סגולתן למתק הדינים-התיקונים   .ג
הטעם שנתפשט לימוד התיקונים   .ד

  בימי התשובה יותר מן הזוהר
  תיקוני הנפש והגוף  .ה
  י"סוד תיקוני הזוהר שגילה הרשב  .ו
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  ]ו[

ט מעורר על לימוד תיקוני "הבעש  .ז
  זוהר

 מן האחדות כאילו התופס חלק  .ח
  תופס כולו

  עורו ישנים מתרדמתכם  .ט
   גודל מעלת לימוד הזוהר  .י

  פרק יא
  התנגדות להזוהר הקדוש

, ן"מי שאינו זוכה ללמוד תורת הח  .א
ידע שכל זה מחמת שאין נפשו זכה 

  ונקיה
פנימיות התורה היא גילוי יקרא   .ב

  ה"דקוב
בזוהר מכונסים נשמות הצדיקים   .ג

  והאחרים נדחים ממנו, ואנשי מדות
ספר הזוהר הוא כתיבת נח שנתנכסו   .ד

  בה שנים מעיר ושבע ממלכותא
  פרק יב

  העלם וגילוי הזוהר
ן "ר'מדוע נתגלה הזהר משנת ה  .א

  ?ואילך
הזוהר נתגלה רק בדורות האחרונים   .ב

  כדי להגן עליהם
הסבר להעלמת הזוהר אחרי פטירת   .ג

  י"הרשב
לא ניתן לכתוב סתרי / א    

  אבא' הר אלא לרהזו
אורות הזוהר לא נתגלה / ב    

  רק לחברייא במחשבת לבם
י אמרה "אחרי פטירת רשב/ ג    

אל תתן את פיך : "החברייא
  "להחטיא את בשרך

אבא ' י הכיר בר"רשב/ ד    
שיוכל להעלים הדברים אפילו 

  מחכמי הדור ההוא

  פרק יג
  החיוב והשלילה ללימוד הזוהר

ר כשאר מדוע לא נפוץ לימוד הזוה  .א
  ל"מדרשי חז

יצחק דלטאש בפסקו המפורסם ' ר  .ב
, יצא להגן על הזוהר מפני מתנגדיו

  ומאז נתפרסם בעולם ביותר
ו אודות החיוב והשלילה "הרח  .ג

  ללימוד הזוהר
  פרק יד

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר
 -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א

ן במעון שבי רת " ר- גלי ש"ברי
  וחאיי

י "ויתקיים ע' יח בן יוסף יחימש  .ב
  לימוד רזין דאורייתא

  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
ן "אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד

  ז"ר; ם"עול
י התגלות סודות חכמת "רק ע  .ה

  האמת יבוא משיח צדקנו
  פרק טו

מעלת אמירת אותיות הזוהר 
  והתיקונים

מעלת אמירת הזוהר והתיקונים    .א
  בלי הבנה

  פרק טז
  ן" נפלא אודות תורת החליקוט

שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב   .א
  הפלפול בה

לימוד חכמת האמת פועל עשיית   .ב
, המצוות כתיקונן ובאהבה רבה

  ומגיע מזה תועלת לענין התפיל
ספר הזוהר הוא מגן לישראל   .ג

  כתיבת נח
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  ]ז[

לימוד הזוהר מתקן עולמות   .ד
לימוד התיקונים מתקן ; העליונים

  עולם העשיה
  ימוד הזוהר דרך בקיאות בלבדל  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר   .ו

  והתיקונים באופן שישלימם כל שנה
לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא   .ז

  תועלת גדול להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא   .ט

  תיקון להנפש
לימוד בחינת פנימיות התורה   .י

פנימיות הנשמה מקשר בחינת 
  'לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא   .יא
ז "מצוה רמה ונשאה ומקיים עי

  'מצות וידעת היום גו
לימוד פנימיות התורה הוא בכלל   .יב

  "שליש במקרא"
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן   .יג

לימוד פנימיות התורה נותן טעם 
  )לחם ובשר' הנק(בנגלה דתורה 

מי שיש בידו הלכות ואין בידו   .יד
לא ָטַעם ) סודות התורה(מדרש 

  ַטַעם של יראת חטא
ז "עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו

  תורת' התורה נק
לימוד " (לריח שמניך"מעלת ענין   .טז

" שמן תורק"על ) פנימיות התורה
  )לימוד נגלה דתורה(

אורך הגלות מחמת העדר לימוד   .יז
שהוא בן הלומד מובטח לו ; הסוד

  עולם הבא
בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר   .חי

כל עסק , י"ותיקונים וכתבי האר
  תורתו הוא מן השפה ולחוץ

עיקר התגלות חכמת הסוד   .יט
באחרונה לזכך הנפש לתשוקה 

  ודביקות בקדושה
י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין "ע  .כ

  דקדושה
שנאת , נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא

  ן הרעחינם ולשו
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
ק או קבלת "האם ללמוד קבלת הרמ  .כג

  י"האר
בעסק התורה צריך לדבק את עצמו   .כד

  גם לנסתר דתורה
  פרק יז

  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי
  י היה מלומד בנסים"רשב  .א
ג בעומר "תחיית המתים בל  .ב

  י"בהילולת רשב
  י פוקד עקרות"רשב  .ג
ר הקדוש נולד שבזוה" ינוקא"ה  .ד

  י לאביו"מברכת רשב
הרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו   .ה

בזכות נדרים ונדבות שהתנדבו עבור 
  י במירון"ציון רשב

' בגימ "ה"אדם ובהמה תושיע הוי"  .ו
  "רבי שמעון בן יוחאי"

  פרק יח
  לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון

לימוד ספר הזוהר במירון גרם   .א
נמשכה שנתמלא הבית ריח טוב ו

  הארה גדולה והרגש גדול להנשמה
קביעות זמנים ללמוד ספר הזוהר   .ב

  י"על ציון רשב
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  ]ח[

  פרק יט
ל אודות לימוד "לימוד מאמרי חז

  ת לפני התגלות הזוהר"ס
ראשונים , ל"ליקוט מאמרי חז  .א

תורה -ואחרונים אודות לימוד סתרי
  עד להתגלות ספר הזוהר

  פרק כ
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה
דברי גדולי הראשונים המתארים   .א

  את חכמת הקבלה
תרגום וביאור הזוהר מפירוש   .ב

  "הסולם"
  פרק כא

סדר השתלשלות ומסירת סתרי 
  התורה בספרי הקדמונים

  ספר יצירה  .א
, בכח ספר יצירה אפשר לברוא אדם  .ב

  חיה ועוף, בהמה
  "היכלות"ספרי ה  .ג
  ספר הבהיר  .ד

  פרק כב
  התגלות ספר הזוהר

  'דמות ספר הזוהר הקק  .א
  'סדר גילוי ספר הזוהר הק  .ב

  פרק כג
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים
רבי יהודה חייט מבאר מדוע בדורו   .א

  נתגלה ספר הזוהר
  פרק כד

תולדות רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי 
  אלעזר

תלמיד מובהק לרבי ; לידתו בגליל  .א
  עקיבא

  ובצידון וחיבור ספרי' ישיבתו הק  .ב

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו   .ג
ג שנה ולמדו שם תורה "במערה י

  ביחד
  יציאתם מן המערה פעם ראשונה  .ד
  נגזר עליהם לחזור למערה  .ה
  איך יצאו לחפשי מן המערה  .ו

  פרק כה
  י"הסתלקות וקבורת רשב

י וגילוי רזין "הסתלקות וקבורת רשב  .א
  לפני הסתלקותו

  פרק כו
  י" בן רשבא"הסתלקות וקבורת ר

הסתלקותו וקבורתו של , חלישותו  .א
  רבי אלעזר בן רבי שמעון

  פרק כז
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה 

  רבינו
ה קרא בשמות משה ורבי "הקב  .א

  שמעון בן יוחאי
י נגלה מן "למשה רבינו ולרשב  .ב

  השמים שדורשי נפשם מתו
י הסתכלו "משה רבינו ורשב  .ג

  באספקלריא
  לו תורה מסיניי קב"משה ורשב  .ד
  "סיני"י נקראו "משה רבינו ורשב  .ה
צדיק "י ידעו סוד "משה רבינו ורשב  .ו

  והיפוכ" וטוב לו
י שקולים כנגד כל "משה רבינו ורשב  .ז

  העולם כולו
י עלה למרום בענן כמו משה "רשב  .ח

  רבינו
י מנעו פורעניות "משה רבינו ורשב  .ט

  מן העולם
ם פני' י ידעו ע"משה רבינו ורשב  .י

  לתורה
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  ]ט[

י נמסר הכח "למשה רבינו ולרשב  .יא
  לברך את ישראל

  י היה ניצוץ משה רבינו"רשב  .יב
י "י לא ע"קבורת משה רבינו ורשב  .יג

  ילוד אשה
י נודעה "פטירת משה רבינו ורשב  .יד

  קול-על בת
  פרק כח

  חלקי הזוהר
  זוהר על התורה  .א

  ספרא דצניעותא) 1(    
  אדרא רבא) 2(    
  אדרא זוטא) 3(    
  רעיא מהימנא) 4(    
  מדרש הנעלם) 5(    
, "אדרא דבי משכנא) "6(    

סבא ", "רזא דרזין", "היכלות"
סתרי "ו" תוספתא", "דמשפטים

  "תורה
  זוהר חדש  .ב
  תיקוני הזוהר  .ג
  סיכום  .ד

  ט"פרק כ
  מפרשי הזוהר

  "כתם פז "-רבי שמעון לביא   .א
  "אור יקר "-רבי משה קורדובירו   .ב
  "אור החמה "-י רבי אברהם אזולא  .ג
  "מקדש מלך "-רבי שלום בוזאגלו   .ד
לרבי צבי הירש " עטרת צבי"  .ה

  מזידטשוב
לרבי יצחק אייזיק " זוהר חי"  .ו

  מקאמארנא
לרבי אליעזר צבי " דמשק אליעזר"  .ז

  מקאמארנא
לרבי יהודה ) ז כרכים"ט" (הסולם"  .ח

  אשלג

  "דרך אמת"  .ט
  א"להחיד" נצוצי אורות"  .י

  "הרנצוצי זו"  .יא
  פרק ל

  הבקעת אור הקבלה בצפת
  מלך המשיח יתגלה בגליל תחילה  .א
  "כרם היה לידידי בקרן בן שמן"  .ב
לא היה אדם שהשפיע על עם   .ג

  'י הק"ישראל כהאר
י נמשכה "השפעת ופעולות האר  .ד

  כשנה ומחצה
ק "גלה גדולת הרמ" אור יקר"ה  .ה

  בקבלה
  י"האר" סנדק"אליהו הנביא היה   .ו
 למד נגלות התורה עם ל"האריז  .ז

  ז"השיטה מקובצת והרדב
ל בא לעולם הזה רק "י ז"האר  .ח

  ו"בשביל תלמידו הרח
 הבריח המבריח עולם -ן "תורת הח  .ט

  הזה עם עולם הבא
 אך גבהו -משה אמת ותורתו אמת   .י

  ק"י מהרמ"דברי האר
  ך"ו נסמך להוראה מהאלשי"הרח  .יא
י מעת "ו מיד האר"לא זזה יד הרח  .יב

  ן"ל לגלות תורת החשהח
ו "חכמי הקבלה בדורו אמרו על הרח  .יג

  שאין כמוהו במעלה ובחכמה
ש נקבעו לערוך תורת "ו ובנו ר"הרח  .יד

  י ולהוציאה לאור"האר
י "ש ויטאל כתב תורת האר"ר  .טו

  ביעילות עליונה
דמיון וקירבה נשמתית בין האב   .טז

  לבנו
ש ויטאל היה גלגול התנא רבי "ר  .יז

  מאיר
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  ]י[

  לאפרק 
  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

י "השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  במירון

אליהו הנביא לומד תורה עם   .ב
  י"התנאים במערת רשב

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

   במירון-וביטול גזירות 
ג "ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

מחה לעומר למירון וישמח שם ש
  גדולה

ד "לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו
  י יכול לכופו ולהחטיאו"ששמו תנ

כל הפמליא של מעלה ונשמות   .ז
  ג לעומר"הצדיקים הם במירון בל

  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
ג "טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

  בעומר
  פרק לב

  ג לעומר"שמחת ל
הטעם לשמחה וחדוה בכל   .א

  ג לעומר"העולמות בל
טעם למה נקרא יום פטירתו בשם   .ב

  "הילולא"
בשבוע ' ג לעומר שהוא יום ה"ל  .ג

  ע"החמישי הוא גמר ספיה
ל ובעל "מעשה נורא מהאריז  .ד

י "שרקדו ביחד עם רשב" חרדים"ה
  ג בעומר"בל

  י"לימוד הזוהר בהילולא דרשב  .ה
  לימוד תורת הנסתר במירון  .ו
  היא חיות התנא" שמעון"תיבת   .ז

   רוחא ברוחאאתדבקות  .ח
י גורם "לימוד אדם כשר תורת רשב  .ט

  נשיקין הדדין
  סיום הזוהר  .י

  פרק לג
  גודל מעלת התפילה במירון

אפילו , התפילה על קברי צדיקים  .א
מתקבלת , יחיד ובלי כוונה שלימה

  כתפילת ציבור
  י מסייעת להבא ליטהר"זכות הרשב  .ב

  פרק לד
  ג בעומר במירון"בל" חאלאקע"

ג בעומר על קבר " בל"חאלאקע"  .א
  י במירון"רשב

טעם למה התינוקות מורים בקשת   .ב
  ג בעומר"בל

  פרק לה
  רושמי העליה למירון

  רבינו עובדיה מברטנורא  .א
  אברהם גלאנטי' ר  .ב
ג "ל עלה למירון ביום ל"האריז  .ג

  בעומר
  פרק לו

  להיות במחיצתו בעולם הבא
י הפצת ספריו זוכה לישב "ע  .א

  אבמחיצתו בעולם הב
  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק  .ב

v v v 
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  ]יא[

  מפתח הענינים
  ידפרק ל

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר

בי רת " ר- גלי ש"ברי -ובני ישראל יוצאים ביד רמה   .א
  וחאיין במעון ש

  י לימוד רזין דאורייתא"ויתקיים ע' משיח בן יוסף יחי  .ב
  ז"ר בגימטריא ר"או  .ג
  ז"ר; ם"ן עול"אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או  .ד
דות חכמת האמת יבוא משיח י התגלות סו"רק ע  .ה

  צדקנו

v v v  
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  ]יב[

  ספר

  ראור הזוה
  ידפרק 

  גדולי החסידות בשבח לימוד הזוהר

  - גלי ש"ברי, ובני ישראל יוצאים ביד רמה) א
  וחאיין במעון שבי רת "ר

ובני ישראל נפקין ותרגומו , ובני ישראל יוצאים ביד רמה. א
, גלותאק בספרא דא יפקון מן "על דרך דאיתא בזוה, בריש גלי

ש שמבואר עוד יותר כשיתגלה הספר הזוהר בדא יפקון מן "ועיי
  .גלותא

היינו מן , ובני ישראל יוצאיםוזהו שמרומז בפסוק . ב
מעון 'ש' רת " רש"ברי ,בריש גליותרגומו , ביד רמה, ל"כנ, הגלות

אז בדא ,  כשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזהר,י"גל, וחאי'ין 'ב
  .והבן, יפקון מן גלותא

  )בשלח' גל מחנה אפרים פד(

  ויתקיים על ידי לימוד רזין דאורייתא' משיח בן יוסף יחי) ב

א " בבי עסק ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקנו"ע
'  גית"ו דל"ך ו"סמ במילוי ד"סווסימן לדבר . ק"כמבואר בזוה
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  ]יג[

י "משיח בן יוסף יחיה ויתקיים עשאף ,  במכווןמשיח בן יוסף
  .ורייתאזכות לימוד רזין דא

  )ספר קהלת יעקב לבעל מלוא הרועים ערך סוד(

  ז"ר בגימטריא ר"או) ג

וזה נקרא , ז"ר'  גיר"אוכי , עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא
, אני אמרתי יהי כן, כ במדרש"וזש. ד" מיסוד"סו'  שגין"כ

שהם אומרים שאין בתורה אלא , והרשעים אומרים לאן כן
ר היא חכמת התורה ורזיה ועיק. ן לא יקומו"על כ, הפשט

, ועל דור שלנו נאמר משוד עניים גופייהו', ב כו"שיתגלה לנו ב
' האך , המזוקקות שבעתייים' בזכות אמרות ה, עתה אקום

ישמרנו מהרשעים אשר סביב יתהלכון ואינם רוצים ברזי וסודות 
דברים העומדים ברומו של עולם , שהם כרום זלות, התורה

  .ה ירומם"והקב
  )ב"ז ע" דף ע-ו "ז תיקון ל"ישראל על תיוקאור (

  ז"ר; ם"ן עול"אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או) ד

, ם"ן עול"אדו, ף"ן סו"אי'  בגיר"או, קומי אורי כי בא אורך
 קומיוזהו . ר לנו"שהוא סודות התורה אשר הוא או, ז"ר' ובגי
כי כבר , ך"כי בא אור, ם"ן עול" שיתגלה כבוד מלכות אדו,י"אור

ז "ועי, אור התורה, ז"תגלה להם חכמת סודות התורה שהוא רנ
  .גאולה להתגלות בסוד מלכותו כנודע' תהי

  )תבוא' אגרא דכלה הפטורת פ(
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  ]יד[

  רק על ידי התגלות סודות חכמת האמת) ה
  יבוא  משיח צדקנו

מ "ח שאמרו להרע"תצא דרע' מ פ"מה שכתב ברע. א
ת חילא למשיחין ולי, ובגינך יתפרקון ישראל ויחזרון לאתרייהו

אשלים מילין , ובגינך אינון מתעכבין, למפרק לישראל בר מינך
 יתמה כל ובגינך אינון מתעכביןוהלשון . ה"עכל', יקירין אלין וכו
) ו"ח(מ יעכב "הלא איך יתכן לומר שהרע, עובר ויתפלא

  .המשיחין לבוא לגאלנו

ק בכמה "ק ותיקוני זוה"ד הזוה"אולם יובן בפשיטות עפי. ב
י "רק עכי , ע לשער ההקדמות"ו זי"וכן בהקדמת מוהרח, וכתיד

ועיין . ב" בהתגלות סודות חכמת האמת יבוא משיח צדקנו
וכן בהסכמתו , א"ע לבאר לחי רואי ח"ר זי"בהקדמת אאמו

ר "למוהר[לאוצרות חיים עם הגהות הנפלאות איפה שלימה 
  .וכן בכל ספרי קודש, ]ל"חיים שאול דוויק הכהן זצוק

ז "כי עי, מ שישלים מיליה ויגלה הסודות"רו להרעואמ
. 'שמתעכבים עד שיתגלו כל הסודות כנז, יתגלו המשיחין

  .ס"ת ירחמנו במהרה במינו בביאת גואל צדק בקרוב וכט"השי
  )ג"קי' סי' מהדורא ו, ד מונקאטש"ק אב"דברי תורה להגה' ס(

v v v  
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  ]טו[

  מפתח הענינים
  טופרק ל

  תיקוניםמעלת אמירת אותיות הזוהר וה

  מעלת אמירת הזוהר והתיקונים  בלי הבנה  .א

v v v  

  ספר

  ראור הזוה
  טופרק 

  מעלת אמירת אותיות הזוהר והתיקונים

  מעלת אמירת הזוהר והתיקונים אפילו בלי הבנה) א

אל נא תמנע , גם כי סתומים וחתומים הדברים. א
כי ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר באימה , מקריאתם

מעורר , בהני כבשי דרחמנא שאינם חוזרות ריקםורעותא דלבא 
איש הוגה ושוגה , את האהבה עד שתחפץ בלגלוג וגמגום

  .'באהבתה כו
  )הכוונות' ז בהגהותיו לס"הרמ(
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  ]טז[

ואפילו , לימוד ספר הזהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש. ב
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני 

ד יש דעות שצריך להבין "המשניות וכונהי שבלימוד . ה"הקב
ק אפילו "בלימוד תהלים וזוהאבל , לפחות מהו הענין שלומד

  .' וכו'חשוב ומקובל ומרוצה לפני ה, באין מבין כלל
  )זוהר', פלא יועץ אות ז(

ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי , ילמוד בספרי קבלה. ג
  .כי הם  מסוגלים לטהר הנשמה, הזוהר ותיקונים

  )בסדר כוונת הלימוד, ל"יעקב קאפיל ז' ל לר"דור האריזסי(

הלשון כי , אף על פי כן ילמוד, מי שלא זכה להבין הזוהר. ד
  .של הזוהר מזכך הנשמה

  )ז"ק ט"ס' סימן א, מ פאפריש"אור צדיקים להר(

בשגם לא ידע , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד. ה
לפי . ון גדול לנשמהוהוא תיק, מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו

מ נתלבשה בכמה "מ, ה"שהגם דכל התורה שמותיו של הקב
ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט , סיפורים
והקורא יודע שהם , הסודות עצמן בגלוי, הזוהר' אבל ס, הפשוט

סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק 
  .המושג

  )ד"מ' רה באצבע סימו, א"עבודת הקודש להחיד(

ק נורא ונשגב מאד הגם " לימוד הזוהל כי"הטעם שכתבו ז. ו
ובכל לימוד , ס"יש פרד' משום דבכל התו, דלא ידע מאי קאמר

ואדרבה הקורא ושונה דעתו על הפשט , אינו ניכר הסוד כלל
ק "הזוה' כ ס"משא, לבד באין מבין אם יש סוד בתורה כלל
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 כי ידבר נפלאות ורזי תורה דהסודות הם בגלוי והלומד יודע
  .ולזה מועיל מאד לתקן הנפש, והוא לא ידע

  )א"ג להחיד"משה', אות ד' נפש חיים מערכת הז(

אף , ק הוא מסוגל לנשמה"לשון הזוהד דאיתא ש"ע. ז
, כמשל הנכנס לחנות של בושם, שאינו מבין כלל מה שאמר

  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, י שלא לקח כלום"אעפ
  )ה ישקני"חנה אפרים בליקוטים דדגל מ(

דברים הכלל היפך ממה שאמרו ' בג, ל"ט ז"אמר הבעש. ח
' אלא אחד המכוין כו, ובלבד שיכוין' אחד המרבה ואחד כו

  .אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, ובלבד שירבה
  )הלל מפאריטש' צ ר"ה הרה"ה, "מורי"בשם , י"נתיב רש' ס(

ר הזקן "אדמום הלוי יפה שאמר בשם "שמעתי ממהר. ט
', דרכים וכו'  הוא גמ סגולה למחשבות זרות בעת התפילה"נבג
, י דלא ידע מאי קאמר"אעפ ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן 

מועילים לטהר לכן , דברים אלו אינם צריכים כוונה' ולכן כיון שג
  .המחשבה ממחשבות זרות

  )ו"תכ' ע, ד"י חב"ח מאדמור"מאמרי דא, מגדל עז' ס(

שיש , ר הזקן בליאזני"כמו ששמענו בפירוש מפי אדמוו. י
ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש ', בחינת טמטום המוח וכו
  .אף דלא ידע מאי קאמר

  )ד"ס' שמות ע, א מהומיל"להרי, חנה אריאל(

כל צירופי אותיות התורה יש בהם יתרון ומעלה יתירה . יא
 שאינו יודע ומבין שבדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף, זו

לאפוקי הרהור דלאו ( רק שהוגה ומדבר בהם הענין בעין השכל
הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא היתה הנפש ) כדיבור דמי
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  ]יח[

כי שרש אותיות התורה היא הגבה , מגעת שם מצד שרשה
  .למעלה משרש הנפש

  )'ה אשירה לה"בשלח ד' פ, תורה אור לבעל התניא(

, ג דלא ידע ולא מבין מאי קאמר"עיעסוק בספר הזוהר א. יב
 ולנשמתא לקרוא מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתאמכל 

  .בו יותר מכל עסק התורה
  )ר"תיקון ליל הוש(

אהרן ' בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר. יג
כי התיבות והדיבור , ק צריך לאומרו בלא ביאור"שזוהמזיטאמיר 

רק מי , דם לאין סוף יתברךק עצמן מקשרין את הא"של זוה
והזוהר יאמר , שרוצה ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור

  .כסדר בלי ביאור
  )'מאמר ב' דרוש ה' שארית ישראל שער ההתקשרות שער הא(

לשון הזוהר , שגם מי שלא ידע כלוםמקובל בידינו . יד
  .מסוגל לזכך הנשמה

  )'אות טדפוס מונקטש , א בהגהותיו לספר סור מרע"מהרצ(

שתשיג הארה וחיות ' עיקר לימוד בפנימיות התורה יהי. טו
מקובל או ' ולא שתהי, אלוקית בנפשך בעת לימודך ובכל היום

 לא יפטור את ,ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל. 'חוקר וכו
 ואז עקימת שפתיו הוה מעשה' עצמו מכלום כי זה מינות וכו

  .ומלכא שכיב על אבנים ואותיות כמו שהן
  )ב"ח ע"היכל הברכה דברים דף ר(

ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי הזהר כ בני "ע. טז
,  מתוקים מדבשומי שלא ראה אור הזוהר, והתיקונים בשקידה

ועוד שהוא ,  ולא טעם טעם התורהלא ראה מאורות מימיו
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  ]יט[

אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה , מטהר הנפש ומזככה
 ספר התיקונים שהם תיקוני הנפש ובפרט, ותיקון הנפש מאד

  .ממש  מכל פגם וסיג וחולאת
  )ל"הקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא ז(

v v v  

  מפתח הענינים
  טזפרק ל

  ן"ליקוט נפלא אודות תורת הח

  שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב הפלפול בה  .א
לימוד חכמת האמת פועל עשיית המצוות כתיקונן   .ב

  לענין התפילומגיע מזה תועלת , ובאהבה רבה
  ספר הזוהר הוא מגן לישראל כתיבת נח  .ג
לימוד ; לימוד הזוהר מתקן עולמות העליונים  .ד

  התיקונים מתקן עולם העשיה
  לימוד הזוהר דרך בקיאות בלבד  .ה
 ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר והתיקונים באופן   .ו

  שישלימם כל שנה
דול לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא תועלת ג  .ז

  להנפש
  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה  .ח
  טעם שדוקא לימוד הזוהר הוא תיקון להנפש  .ט
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  ]כ[

לימוד בחינת פנימיות התורה מקשר בחינת פנימיות   .י
  'הנשמה לבחינת פנימיות אלקותו ית

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא מצוה רמה ונשאה   .יא
  'ז מצות וידעת היום גו"ומקיים עי

  "שליש במקרא" התורה הוא בכלל לימוד פנימיות  .יב
כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן לימוד פנימיות   .יג

  )לחם ובשר' הנק(התורה נותן טעם בנגלה דתורה 
) סודות התורה(מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש   .יד

  לא ָטַעם ַטַעם של יראת חטא
  תורת' ז התורה נק"עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע  .טו
על ) לימוד פנימיות התורה" (לריח שמניך "מעלת ענין  .טז

  )לימוד נגלה דתורה" (שמן תורק"
הלומד מובטח ; אורך הגלות מחמת העדר לימוד הסוד  .יז

  לו שהוא בן עולם הבא
, י"בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר ותיקונים וכתבי האר  .חי

  כל עסק תורתו הוא מן השפה ולחוץ
לזכך הנפש עיקר התגלות חכמת הסוד באחרונה   .יט

  לתשוקה ודביקות בקדושה
  י לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין דקדושה"ע  .כ

  שנאת חינם ולשון הרע, נסתר דתורה מגין נגד מינות  .כא
  לימוד הנגלה על דרך הסוד  .כב
  י"ק או קבלת האר"האם ללמוד קבלת הרמ  .כג
  בעסק התורה צריך לדבק את עצמו גם לנסתר דתורה  .כד

v v v  
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  ]כא[

  ספר

  רהזוהאור 
  טזפרק 

  ן"ליקוט נפלא אודות תורת הח

  שכר לימוד חכמת הקבלה וחיוב הפלפול בה) א

לית אתר פנימאה כאינון דידעי רזא דמאריהון וידעי . א
על אילין כתיב עין לא ראתה אלקים , בכל יומא' לאתדבקא בי

א חכה את איוב "כד, מאי למחכה לו, זולתך יעשה למחכה לו
 דדחקין למלה דחכמתא ודייקין לה ואילין אינון, בדברים

פירוש סודות התורה ומאמר [ומחכאן לה למנדע ברירה דמלה 
הזהר דייקין להם בדקדוק גדול ומחכאן ומקוים לדעת ברירה 

אילין אינון , ואשתמודען למאריהון, ]ניצוצי אורות שם, דמלה
אילין אינון דעאלין בין , דמאריהן אשתבח בהון בכל יומא

ולית מאן , ואילין עאלין בכל תרעי דלעילא, ןעילאין קדישי
  .זכאה חולקיהון בעלמא דין ובעלמא דאתי. דימחי בידיהון

  )ב"ל ע"א דף ק"זהר ח(

לא ישיג , ואף אם יתעסק בפשוטי הדברים בחכמה הזאת. ב
ואם לא ישיג , אלא כאשר יפלפל וייטיב עיונו, המדריגה הזאת
אז נקרא מחכה , יגכי בהתמדת העיון יש, חכה' בפעם אחת וב

כי החכמה , שאז משתמש בחכמה ובינה, וישיג המדריגה הזאת
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  ]כב[

, ה"י ע"הם ראשי פרקים שנמסרו לנו ונמצאו בספרי הרשב
ובינה הוא להבין דבר מתוך דבר ולהתפלפל ולדקדק הרבה 

והרי הוא מחדש חידוש בתורה , בחכמה ואז יצא לו סוד
  .שמעלתו גדולה

 הטועים האומרים שאין להוציא מלבוהארכתי בזה . ג
ונתלו במה שמצאו , לפלפל בחכמה הזאת ולא לחדש בה דבר

. בראשית עונש המחדש בחכמה הזאת מה שלא קיבל' בזהר פ
ו הקדמה בענינים "דהיינו דוקא המחדש ח, וטעו בהבנת הדבר

אמנם לפלפל בראשי פרקים ולחדש , העליונים שלא קבל
הן הן , דועיםמתוכם הקדמה מורכבת על ראשי פרקים הי

כ מה "א, שאם לא תאמר כן. הדברים החשובים לפני הבורא
שכר העוסק בה או בשאר התורה ומה ענין אומרם אפילו מה 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש בה אם לא נתן רשות להתעסק 

  .אלא במה שלמד
  )ה"ק זלה"בשם הרמ, אור החמה לזהר שם(

לימוד חכמת האמת פועל עשיית המצוות כתיקונן ) ב
  ומגיע מזה תועלת לענין התפילה, ובאהבה רבה

, ב אפילו שישגה בה"מצידה יזכה העוסק בה לחיי העוה
פ שיבואו עליו תוכחת מוסר כי "אע(וראוי שלא יתרשל ממנה 

ותועלותיה ). ב"ז אלא לקנות חיי העוה"מה תוחלתנו בעוה
מלבד היות האדם מצידה יודע את קונו ויודע סתרי כי , ידועה

 המתוקים מדבש ונופת צופים אשר מצידם מי המצוותתורה וטע
, כי הנפש מזדככת בהם ומתבודדת עם קונו, היא משיבת נפש

והיא , גם כן ימשך ממנה עשיית המצוות כתיקונן ובאהבה רבה
ועל זה אמר החכם מים רבים , המלהבת אותו לעשות בשלימות
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  ]כג[

לת ועוד  יגיע לנו ממנה תוע. 'לא יוכלו לכבות את האהבה וכו
  .נמרץ בענין התפילה

  )מאמר ראשון' ה הק"של(

  ספר הזהר הוא מגן לישראל כתיבת נח) ג

ב "ח דף ע"תיקוני זו (האי חיבורא איהו כגוונא דתיבת נח. א
, כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח', פי, )ד"ע

קיום לאותם המינים והמשפחות ' שבו היו מינים הרבה ולא הי
כן הוא ממש כי על ידי סוד ,  ידי כניסתם להתיבהכולם אלא על

ומגיע פגם לצדיקים כולם והחשכת מאורי אורם ' הגלות וכו
לקיומם שלא ישלוט הגלות בהם ולזה , כמעט טועמת מר ממות

לתקן מחץ מכת , להם סוד החיבור הזה כענין תיבת נח ממש' הי
אור ' אלא תהי', הגלות ומי מבול החיצונים המחשיכים וכו

כן יכנסו הצדיקים אל , שכינה מאירה קצת ומלבשת הצדיקים
  .סוד אור חיבור הזה להתקיים

' שמיד שעוסק בחשקו אהבת הוכך סגולת החיבור . ב
ויכנס אליו להצלת , ישאבנו כשאיבת האבן השואבה את הברזל

אין חשש אם , רשע' אם יהי' ואפי. נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו
או , לו אחת מהשתיים'  כניסה אלא יהי מפני שאין כניסתו,יכנס

גמורה ' או ידחנו דחי, צדיק ויכנס בו' יחזירנו בתשובה ויהי
דוחה הרשעים ואותם ' כענין תיבת נח שהי, ויפרש עצמו

  .שחטאו מן החיה והבהמה
  )'סימן ה' שער א, אור יקר(
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  ]כד[

לימוד התיקונים ; לימוד הזוהר מתקן עולמות העליונים) ד
  מתקן עולם העשיה

ק מתקן עולמות "דהלומד בזוה: ל"כתבו המפרשים וז. א
והלומד בתיקונים מבריח הקליפות ומתקן עולם , העליונים

ק בחשבון גדול וספר "י הזוה"ומזה הטעם יסד רשב. העשיה
ש ויברא אלקים את שני המאורות "וז. התיקונים בחשבון קטן

אך ', טובים השנים וכו, התיקונים' ק וס"הזוה' רמז לס, הגדולים
לכן אמר . זה בחשבון גדול וזה בחשבון קטן, החילוק בין זה לזה

ואת המאור ', לממשל היום וכו, ק"הוא הזוה, המאור הגדול
, לממשלת הלילה, התיקונים שבא בחשבון קטן' רמז לס, הקטן

הרי שלימוד בהם הוא דבר גדול לתקן . רמז לעולם העשיה
  .עולמות בשמים ובארץ

אשר הם , תיקונים' ק ובס"וד בזוהראוי ללמעל כן . ב
. גם דלא ידע מה קאמר, מלאים זיו ומפיקים נוגה בסתרי תורה

י לימוד הפשט בורא "וע, י לימוד הנסתר בורא שמים חדשים"וע
. 'כמו שנאמר כי כאשר השמים החדשים וכו, ארצות חדשות
עיא 'רוהר 'זנוטריקון ,  תכןת"בזרל ושמים "ובזה רמזו רז

  .ניםיקו'תמהימנא 
  )ל"ספר חסד ואמת לחיים חורי ז(

  

בן איש חי בהקדמתו לספרו ' ד מס"י ס"כ לעיל פ"ועיין ג[
  ].בניהו
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  ]כה[

  לימוד הזוהר דרך בקיאות בלבד) ה

א הלוי עצה "זכרונו לברכה להר] י"האר[אמר מורי . א
שילמוד בזוהר דרך בקיאות בלבד בלי , טובה לענין השגה

 ושיקרא בספר לין בכל יוםשיעמיק בעיון ארבעים או חמישים ע
  .הזהר פעמים רבות

  )שער רוח הקודש(

ראוי לקבוע שיעורו בלימוד הזוהר והתיקונים באופן ) ו
  שישלימם כל שנה 

שיראה לסיים זהר ישן וזהר חדש ויתנהג בדרך זו 
ק " אך אם ילמוד סדר הפרשיות של הזוה.והתיקונים בכל שנה

 ושלשה שבועות לא יספיק לפעמים שנים, על סדר השבועות
ראוי שיקבע שיעור לכן . גדולות' דהיינו בפ, בפרשה אחת

שיוכל להשלים כל , דפין בכל יום' ק ותיקונים ג"הלימוד מזוה
דפין יקבע ' ואחר לימוד ג, הזהר ישן וחדש ותיקונים בכל שנה

וילמוד ספרי המקובלים על , לימודו בשאר ספרי המקובלים
אך ', המקובלים הנמצאים וכוסדר שיכול עד שיסיים כל ספרי 

וכזה יתנהג , ל"והתיקונים יזהר לסיימם בכל שנה כנ' הזהר הק
  .כל ימי חייו

  )שער הניצוץ, שערי השישי, יסוד ושורש העבודה(

  לימוד חמש דפין זוהר בכל יום הוא תועלת גדול להנפש) ז

חמש דפין מזוהר הקדוש בכל יום הוא כי , המקובלים כתבו
והוא ,  להאירה ולזככה ולתקנהקון גדול לנפשתועלת גדול ותי

  .מרפא ותיקון לחטאים ולפשעים של הנפש
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  ]כו[

  )'ק ז"ו ס"א סימן תקט"מט(

  ק באשמורת הבוקר"לימוד הזוה) ח

כי בזכותו יצאו ישראל , ק"ילמוד באשמורת בזוהאם זכה 
כ ילמוד "אעפ, ואף שלא זכה להבינו. מגלות שדומה ללילה

  .הלשון כי הוא מזכך הנשמה
  )ל"אברהם טכאריק זצ' סידור בית אברהם לר(

  טעם שדוקא לימוד הזהר הוא תיקון להנפש) ט

תשובה השבתי למשכיל אחד ששאל על אשר כתבו . ב
שלימוד הזהר הוא תיקון גדול להאיר , י זכרונו לברכה"גורי האר

והרב זכרונו לברכה נתן תיקון לבעל תשובה , הנפש ולקדשה
 אף על גב דלא ידע מאי כל יוםללמוד חמשה דפים זהר ב

דווקא ונראה כי , דקריאתה זו היא להאיר הנפש ולתקנה, קאמר
לימוד הזוהר יש בו סגולה זו יותר על לימוד משנה ותלמוד 

והוא פלא במה כוחו גדול מכל התורה אם למקרא ואם , ומקרא
  .אלו דבריו', למשנה וכו

רה דע כי אין ספק כי כל לימוד בתו, ואני אמרתי לו
לשמה ' ובפרט אם יהי, הקדושה נשא ורם והוא מרומם

באמיתיות ודאי בונה בשמים מעליותיו ומתקן העולמות ומייחד 
היינו שהמקרא ומשנה , אמנם אשר גדול לימוד הזהר, הדודים

לא כן , והתלמוד הם מלובשים מאד ואינו ניכר בהם הסוד כלל
 שלא יבין הזוהר שמדבר בסודי התורה בפירוש ואיו פתי הקורא

ולכן להיות סתרי תורה גלויים בלי . כי דבריו בעומקי רזי התורה
  .ם הנפש"ן ומאירי"לבוש הן מזהירי
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  ]כז[

דהיינו , ואף על גב דבצד מה דבריו סתומים וחתומים מאד
להבין סתר עליון בעצם ולידע תוכן הדברים על בוריין ועל 

חכם ולא יבינו הדברים כי אם מפי , מתכונתן דודאי צריכא רב
ברם בכללות ניכר היותן רזין עילאין והדברים , גדול לאוזן מקבל

  .עושים רושם בשורשיהם עליונים למעלה
  )'א מערכת ספרים אות ב"שם הגדולים להחיד(

לימוד בחינת פנימיות התורה מקשר בחינת פנימיות ) י
  'הנשמה לבחינת פנימיות אלקותו ית

שהאריכו בזהר , תורהתוכן ענין לימוד פנימיות ה. . להבין . א
כ בספר ראשית "ש ג"וכמ, ח בחיוב לימוד זה"ותיקונים ובע

 במסכת שבועות שלו בפרק נר מצוה ה"ובשל, חכמה בהקדמה
  .הפליג במעלת לימוד זה

כי הנה . ויובן ענין זה בהקדים תחלה ענין שליש במקרא. ב
שהעיקר , ד לימוד משנה ותלמוד"ענין הלימוד במקרא אינו ע

ז יתקשר שכל האדם בחכמה זו "יג החכמה שבהן שעיהוא להש
, כ להוציא הדברים בדיבור פה דוקא"אלא דצריך ג', שבתורה כו

מ אם אומר ההלכה ואינו מבין אינו נחשב לו ללימוד "אבל מ
כ אם "בעסק המקרא ותושבכ "משא', נ' א סי"ש במ"כלל כמ

 המלות מפני שהוא' פי' פ שאינו מבין אפי"מוציא בשפתיו אע
ה מברך ברכת "שלפיכך כל ע, ז מקיים מצות ולמדתם"ה ה"ע

כ בפרדס "וכ, ת"התורה בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה לס
שגם מי שלא יבין לחבר התיבות א גבי לימוד המקרא "ז פ"שכ

',  כואם יעסוק בו יומם ולילה שכרו אתו ופעולתו לפניו, גם הוא
בספר זכרונות והלומד בתורה לדעת כמי שלומד : ואדרבה כתב

  .ש"ע', הלואי שלא יפסיד כו' כו
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  ]כח[

כ בהתגלות "כי הנה מה שבא מהתושב, והענין. ג
' דהיינו ידיעת איך ומה לעשות הציצית והתפילין כו, פ"בתושבע

חכמה וחכמה עילאה ' זהו התלבשות אור אין סוף בבחי, מ"עד
נתלבשה בחכמה תתאה עד שנתלבשה בחכמה דבריאה יצירה 

פ עד שנתלבשה החכמה "הלכות דתושבעב' ומשם נתלבש
יש בתורה דברים שלא אמנם . להיות מושג ונתפס בשכל אנושי

] א, וישב לט[וכמו , ניתנו להתלבש למטה בחכמה ושכל כלל
המשניות ' ועיין בפי(ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר 

ואין הפרש בין : ל"וז, "]היסוד השמיני"ב[ם פרק חלק "להרמב
, וישלח לו[ושם אשתו מהיטבאל , ]ו, נח י[ומצרים ובני חם כוש 

אלקיך ' ובין אנכי ה, ]יב, וישלח לו[ותמנע היתה פלגש , ]לט
, )כי הכל מפי הגבורה, ]ד, ואתחנן ו[ושמע ישראל , ]ב, יתרו כ[

ס המרומז באותיות אלו וסיפור זה לא "ההמשכה מאור א' שבחי
י "יא רק עולכן ההמשכה ה ,יוכל להתלבש כלל בחכמה ושכל

  .'כי נעוץ סופן בתחילתן כו, האותיות והפסוקים בלבד

' דהיינו שהוא מבחי, ולכן גם מה שלא נתלבש בחכמה. ד
י האותיות "כ ע"כ נמשך הוא ג"אעפ. . כתר שלמעלה מהחכמה 

שקורא וממשיך התגלות אור , ולכן נקרא מקרא. כ"שבתושב
ש מענין אותיות "ועמ.  אף שאינו משיג כללי האותיות"ס ע"א

, בעטרה שעטרה. . התורה איך ששרשן למעלה מהחכמה 
אותיות התורה ' שהעטרה נעשה מאבנים טובות הוא בחי

ה "ולכן אף ע. . ה "ל כל התורה שמותיו של הקב"וכמארז(
פ שנתלבשה "כ בתושבע"משא, המלות ממשיך' שאינו מבין פי

כ ממשיך "אבל בתושב,  אינו ממשיךלכך כשאינו מבין, בחכמה
יען מקור המשכה זו ' כ בהבנת הפי"אף שאינו מבין ואינו תלוי כ



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]כט[

' ולכן נק. י האותיות"והיינו ע', הוא מלמעלה מהחכמה כו
  ...).י האותיות"שקוראים וממשיכים ע, כ מקרא"תושב

, כ לימוד האגדות"והנה בכלל לימוד המקרא הוא ג. ה
 הפסוקים ומעט מוסר וגם הם אין שהרי רוב האגדות הם על

  .מושגים ובכלל מקרא יחשב

שהרי , כ לימוד פנימיות התורה"בכלל מקרא הוא גוהנה . ו
שגם בלימוד רזין ועוד , מדרש הזהר הוא על פסוקי התורה

, דאורייתא אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות
 'כ אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות חכמתו ית"א

אלא . . ובלימוד ההשתלשלות אינו משיג כלל מהות חכמה זו 
א "כ דבר גדול הוא מאד כיון דא"ואעפ. רק ידיעת המציאות

א "פ שא"ז כמו שבמקרא אע"וה, להיות בזה השגת המהות
חכמה כיון ששרשה למעלה מהחכמה לכן ' להיות ההשגה בבחי

יעת ידכ "כמו. . גם מה שאומר האותיות דבר גדול ועצום הוא 
פ שאינו משיג כלל המהות דבר גדול "המציאות מהפנימיות אע

  ...הוא עד להפליא

י "והנה כיון שהתורה היא הממוצע המקשר ומחבר נש. ז
' בחיכ "א, סתים וגליא, והממוצע יש בו שני בחינות, ה"להקב

פנימיות של ' סתים הוא המקשר ומחבר בחי' הפנימיות הנק
  .'תפנימיות אלהותו י' הנשמה לבחי

  )ואילך' טור ב' ויקרא דף ה' פ, לקוטי תורה לבעל התניא(
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  ]ל[

ידיעת מציאות ההשתלשלות היא מצוה רמה ונשאה ) יא
  'ז מצות וידעת היום גו"ומקיים עי

ק "ש באגה"עפמ, ל בענין מעלת העסק בפנימיות"עוי
דלימוד פנימיות כוונת המצות לא גרע , ח"ש בפע"ה להבין מ"בד

. ל"עכ, אף שאינו משיג המהות, 'בה כוואדר', מלימוד הלכותי
מפני שהמצוה מושג מהותה לכן ידיעת סודות המצוה אף , ל"ור

כ בסדר "משא: שם' ואף שכ. 'שאינו משיג המהות לא גרע כו
ההשתלשלת אף אם השיג המציאות לא עדיף מצד עצמו 

: כ"הרי מסיק אח', כלימוד המצות שמשיג ותופס המהות כו
כ מצוה רמה "מההשתלשלות היא גשידיעת המציאות אלא 

, ואתחנן ד[ש וידעת היום " כמ,ונשאה ואדרבה עולה על כולנה
ומביאה , ]ט, כח' דברי הימים א[' דע את אלקי אביך כו, ]לט

בידיעת ההשתלשלות כ הרי "א. . שהוא העיקר ', ללב שלם כו
ולא גרע , 'אף שאינו משיג כלל המהות מקיים מצות וידעת כו

  .ותמלימוד ההלכ
  )'לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ג(

  "שליש במקרא"לימוד פנימיות התורה הוא בכלל ) יב

מימרא ' ז יתורץ מה שנדחקו גדולי המפרשים בפי"ועפ. א
דלעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש ] ב, ז יט"ע[זו 

דבתחלת , ש"ש א"אמנם לפמ. . במשנה שליש בתלמוד 
דאף על גב , ש במקרא ממש לבדולימודו של אדם ישלש השלי
מ יש לו למהר ללמוד המקרא "שלתלמוד צריך זמן יותר מ

ואחר שהגדיל בחכמה יש לו לקיים השליש במקרא בתחלה 
שזה , כ מפנימיות התורה והאגדות"כ עם מה שילמוד אח"בתושב

ואפשר דגם לימוד מדרש רבה (ל " כננכלל הכל בשליש במקרא
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  ]לא[

ואף שבהלכות . . יש במקרא ושאר המדרשים הוא בכלל השל
ג הן בכלל "ת מבואר דמדרש תורה שהוא ספרא וספרי וכה"ת

היינו מפני שהן הלכות וגופי התורה כמו , שליש במשנה
לימוד הרבות שהן אגדות שעל המקרא ומוסר כ "משא, המשנה

  ...אפשר שזה נכלל בשליש במקרא' ה
  )ואילך' לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ג(

ד "ע' ושמן תורק כו' לריח שמניך כו' ל בפי"עוד י. ב
ל שזהו ענין לעולם ישלש אדם תלמודו שליש "המדרש הנ

ההמשך נעתק להלן [במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד 
ל הוא בכלל שליש "לימוד הזהר וכהאריזהנה ] . . ז"אות ט
שהרי מדרש הזהר וכן מדרש רבה ושאר המדרשות  . . במקרא

שמדרש ) ב"א ע"דף י(ק דברכות "י בפ"רשופי, המקרא' הן פי
ת מבואר "ואף שבהלכות ת. ש"ע', הוא קרוב למקרא כו

ג הן בכלל שליש "דמדרש תורה שהוא ספרא וספרי וכה
דיני וגופי התורה כמו המשנה ' פ מפני שהן פי"היינו עכ, במשנה

בלימוד סודות הזהר אין השגה אפילו לגדולי אבל , ממש
 ולא השגת המהות אות מההשתלשלותהחכמים רק ידיעת המצי

ה "ז כעין לימוד המקרא שהוא קורא בשמותיו של הקב"וה, כלל
וכעין זה הוא . ל" כנפ שאינו משיג כלל עצמיות הגנוז בהן"אע

ז "ולכן ג. . ולכן הוא בכלל שליש במקרא . ח"בלימוד הזהר וע
שידיעת המציאות היא כמו ריח בעלמא , לריח שמניךנקרא 

  .שבמשנה ותלמוד' מהות חכמתו יתלגבי השגת 

ק קרוב לסופו שבלימוד סדר "ד שנתבאר באגה"וע. ג
ההשתלשלות אף אם השיג המציאות לא עדיף מצד עצמו 

שידיעת אלא מצד ', כלימוד המצות שמשיג ותופס המהות כו
 כ מצוה רבה ונשאה ואדרבה עולה על כולנה"המציאות הוא ג
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  ]לב[

. ומביאה ללב שלם' כוש וידעת היום דע את אלקי אביך "כמ
פנימיות ' שגם הריח וידיעת המציאות הוא הארה מבחיועוד 

ושמן תורק ' הבחינות לריח שמניך כו' ל ב"ולכן צ . . 'התורה כו
  .'כו

  )ואילך' סוף טור ג' שיר השירים דף ג, לקוטי תורה לבעל התניא(

כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן לימוד פנימיות התורה ) יג
  )לחם ובשר' הנק(נגלה דתורה נותן טעם ב

', ז יובן בתוספת ביאור ענין ולא תשבית מלח כו"והנה מכ
שהמלח ממתקת הבשר אף , בשם מלח' שלימוד הפנימיות נק

וכך הנגלה שבתורה נמשל , שאין בו טעם בעצמו כמו הבשר
ש "כמ, וגם לבשר, לכו לחמו בלחמי] ה, משלי ט[ש "כמ, לחם

דקאי על , מי ובשר מבשריפ זאת הפעם עצם מעצ"א ע"במ
ב אמרו אכלו בישרא שמינא בי "ב דף כ"ב' וכן בגמ, פ"תושבע

וממש כך בלימוד , והיינו כמו הלחם והבשר יש בהן טעם. רבא
כ בלימוד "משא, הנגלה שבתורה יש בה השגת המהות ממש

, הפנימיות שאין בזה רק ידיעת המציאות ולא השגת המהות
טעם ממש ' שג כלל להיות בבחיוהמהות נסתר ונעלם ואינו מו

ולכן נמשל . ל שיתגלה פנימיות התורה"עד לע, כמו הנגלה
ז הוא דייקא הנותן "עכ, לומר שעם היות שאין בו טעם, למלח

  .טעם בהבשר
  )'לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד(
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  ]לג[

  )סודות התורה(מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש ) יד
  לא ָטַעם ַטַעם של יראת חטא

כ בברבות "ה ג"ט וכ"פ כ"ס(ל באבות דרבי נתן  "ש רז"זו
כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם של 

כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם , חכמה
טעם של חכמה לפי שבהן ועל ' שהלכות נק' פי, של יראת חטא

כ "משא, שנתלבשה בהלכה זו' ידן מושג המהות חכמתו ית
' ולכן נק, מדרש אין מושג המהות ממש' לימוד הפנימיות הנקב

ז מי שיש "ועכ. המהות ממש' פי, שלא ָטַעם טעם של חכמה
כי , בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם של יראת חטא

מ זו ההארה מביאה "מ, אף שבלימוד המדרש אין מושג רק הארה
נה היא הארה ה, ועוד כי אף שזהו רק הארה . . לידי יראת חטא

  .כי אורייתא סתים וגליא, הפנימיות' מבחי
  )'לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד(

  'תורת ה' ז התורה נק"עי, היא אוצרו' י שיראת ה"ע) טו

קבעת , א"א סע"ב דשבת דף ל"ל פ"כ ענין מארז"וזהו ג
' אי יראת הואפילו הכי ', פלפלת בחכמה כו' עתים לתורה כו

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי . לא לאאי , היא אוצרו אין
עירבת לי בהן קב , אמר ליה, הלך והעלה לו, כור חיטין לעליה

חטה  כי, והענין. מוטב שלא העליתה, ל"א, לאו, אמר ליה, חומטין
, י ארץ מלחה" פרשוקב חוטמין . . ב אתוון דאורייתא"הוא כ

ן קב וזהו שנזכר עירבת לי בה. 'ענין ולא תשבית מלח כו הואו
היא ' י שיראת ה"על ש"אלא דר, דתיבת לי מיותר, חומטין

כ תורה "משא . . 'תורת ה' ונק, אוצרו אזי התורה והחטים הם לי
  .'בלא יראה כו
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  ]לד[

  )'טור א' לקוטי תורה לבעל התניא שם דף ו(

על ) לימוד פנימיות התורה" (לריח שמניך"מעלת ענין ) טז
  )לימוד נגלה דתורה" (שמן תורק"

הנה . . ' ושמן תורק כו' לריח שמניך כו' ל בפי" יעוד. א
 'בלימוד המצות משנה ותלמוד משיג ותופס המהות חכמתו ית
' מאחר שנתלבשה בדברים גשמיים שהן רצונו וחכמתו ית

ך "כ בסיפורי מעשיות שבתנ"משא',  כווזהו ענין שמן תורק, ממש
, ותהמלובשת בתיבות וצירופי אותי' שאינו מושג כלל חכמתו ית

שפשטיות המובן מן ) א"ב ע"דף קנ(ש בזהר בהעלותך "וכמ
וביאר , הסיפור מעשיות שבתורה נקרא לבושא דאורייתא

שודאי ', בארץ אדום כו' ואלה כו' מ פ"כמו עד, ז שם"הרמ
' אבל אין כוונת ה, מעשה שהיה כך היה ואין יוצא מידי פשוטו

 ובזהר שם ש"ע',  כו בה נגנזו סודות עולם התוהובו בעצם אבל
  .שהאריך בזה) ב"ט ע"דף קמ(

א האריך בביאור מאמר הזהר "ז פ"ובפרדס שער כ. ב
צריך , אבל  כאשר יבוא האדם ללמוד בתורה: ל"וכתב וז, ל"הנ

כוונתו שהוא לומד הענין ההוא במה שהם דברים אלקיים ' שיהי
ועם היות שהוא לא ישכיל בה ', שנעלה ממנו עוצם פנימיותם וכו

מי שלא ' ואין צריך לומר זה אלא אפי, טיות הסיפורכי אם פש
  .ל"עכ, גם לו יש שכר טוב', יבין כלל כו

כי , ריח שמניך' האותיות התורה ופשטיות הסיפור נקולכן . ג
הגנוזה ' עם היות שאינו מובן ומושג כלל פנימיות חכמתו ית

ז האותיות "עכ. . ומלובשת בסיפור מעשה ואותיות ההם 
שבהם ועל ידם ממשיך , ר הן הן ריח שמניךופשטיות הסיפו

מ "וכמו עד, שמן משחת קדש' הקורא במקרא ריח והארה מבחי
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  ]לה[

פ "פ שאינו טועם אותו בפיו כלל ואע"שמריחים ריח הטוב אע
ואדרבה הריח הזה נמשך ממקום עליון . 'שהוא רחוק ממנו כו

, שמן סתם' שמן המריח שלמעלה מבחי' שהוא בחי, ביותר
פי שהוא גבוה יותר במעלה לא יכול לבוא בהתגלות ול', ע כו"ח

ריח ' אלא בבחי', טעם כענין שמן תורק כו' קירוב בבחי' בבחי
שמן ' כ מעלה יתירה ועצומה בבחי"כ יש ג"ואעפ. . ' לבד כו

', ע ולא ריח והארה לבד כו"תורק שהוא המשכת עצמיות ח
  .ושניהם כאחד טובים
  )'טור ג' ים דף גשיר השיר, לקוטי תורה לבעל התניא(

הלומד מובטח לו ; אורך הגלות מחמת העדר לימוד הסוד) יז
  שהוא בן עולם הבא

ק בכל "חיוב גדול על כל ישראל ללמוד זוה, סמא דחייא. א
כי בזה בונה עולמות ומטהר ומקדש , גירסא בעלמא' יום אפי

ואין קץ לגודל שכרו כי בזה מקרב הגאולה ועושה נחת , נשמתו
בהאי ) ב"ד ע"דף קכ(נשא ' ק פ"כמובא בזוה, יוצרורוח גדול ל

, יפקון ביה מן גלותא ברחמי' חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר כו
מהאי חיבורא דילך כד יתגלי לתתא ', ובתיקונים סוף תיקון ו

  .'בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו

וב על כמה גדול חי: ל"וז, בספר כסא מלך' ובתיקון ל. ב
, ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה, ח ללמוד קבלה"ת

כי יעשה , ל" כי הם מעכבים הגאולה רח,וגורם אורך גלותא
בלימוד הקבלה מה שלא נעשה בלימוד חודש ימים ' בשעה א

  .כי גדול כוחה לקרב הגאולה, בפשטי התורה



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]לו[

ק בגירסא "כי לימוד הזוה: ב שם בכסא מלך"ובתיקון מ. ג
' פי' כ אם יזכה ללמוד ולהבין אפי"וכש,  בונה עולמותבעלמא

שלא יעשה בלימוד ' יעשה בו תיקון למעלה בשעה א' מאמר א
 מבני היכלא ב"ומובטח לו שהוא בן עוה, הפשט שנה תמימה

מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא ' דמלכא ויהי
  .דרקיעא

אדרבה שבדורות , ומה שאומרים וכי אכשר דרא. ד
אשונים שהיו להם נשמות קדושים ממקומות גבוהים יכלו הר

ועכשיו בעקבתא דמשיחא , לטהר נשמתם בפשטי התורה
אי אפשר לטהר , ל"נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונים רח

כי לשון הזוהר מסוגל , ק"היינו בזוה, רק בסמים יקרים, נשמתם
כל רע נשמר מ' ובזה יהי, בלגלול' בפיטפוט לחוד ואפי' לזה אפי

, ב הרוחני"וגם בעוה, ז החומרי"ר וממקרים רעים בעוה"מיצה
בוצינא קדישא דנהיר חכמתיה , ט"פנחס דף רי' ק פ"כנודע מזוה

י "עד ביאת הגואל אור תורה של רשב, בכל דרין דהוו אבתריה
  .מאיר באור רב להחיות נפשות ישראל

' ק לכל הפחות ה"יתחזק כל אדם מאד ללמוד זוהכ "ע. ה
,  כדי שיגרום חדוא ופורקנא בהון לעילא ותתא בכל יוםדפים

  .אמן כן יהי רצון
  )ע מפידהייץ"ר אהרן שווארץ זי"ד מאיר ב"צוואת הר(

י כל "בדורנו מי שאינו עוסק בזוהר ותיקונים וכתבי האר) חי
  עסק תורתו הוא מן השפה ולחוץ

מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים , בדור הזה האחרון. א
בלולה במקרא ,  שהם חיים ממש לנפשי"י מרן הארוכתב
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  ]לז[

ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא , ובמשנה ובתלמוד ופוסקים
והוא , ואין לו עסק בחיים והארה לנפש, כדואג, משפה ולחוץ

, ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, כולו טעות ורמאות
 חיים ואין לו, להיות רב וראש גדול הדור ולהשתרר על הבריות

  ...ולא חלק בחיים

ובדור הזה האחרון אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה . ב
, ק" שנאמרו ברוהו בלבד"אלא על ידי הזוהר וכתבי מרן הרח

ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום 
ז ידבק בספר הזוהר "ב בעוה"בלתי קדושה לראות טוב עוה

  .ק" ברוהו בלבד שנאמרו"ובכתבי מרן הרח
  )ט"י', עקב ז' היכל הברכה פ(

עיקר התגלות חכמת הסוד באחרונה לזכך הנפש ) יט
  לתשוקה ודביקות בקדושה

ושפלתי , אמת מארץ תצמח, הנבזה והשפל, אמר המר. א
וממנו יצמח , גרעין נפסד ונרקב, חרפת אדם ובזוי עם, מארץ

 להלהיב לבבות ישראל לתורה, לזרוע באור החיים, זרע קודש
מתוקה מדבש ונופת צוף מאירת , ולעבודה בחכמה הפנימית

מתוק האור לעינים וטוב , חמודה גנוזה, עינים ומשיבת נפש
לזככה ולהאירה במדות טובות וישרות לטעום טעם אור , לנפש
, על ידי חכמת הזוהר  והתיקונים, עולם הבא בעולם הזה, הגנוז

ענוה ושפלות , למזג המדות בתכלית הזיכוך. . רעיא מהימנא 
. . וללמוד בהם על צד הכוונה להאיר הנפש ולזככה , הרוח אמת

אלא להאיר על ' ועיקר התגלות החכמה הזאת בדורנו לא הי
לזככה בתשוקה ודביקות אהבה ויראה בקדושה וטהרה , הנפש
כי התגלות . . ולא להיות חוקר ומקובל משפה ולחוץ , וענוה
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  ]לח[

להסיר עלינו ועל נפשינו האור הצפון הזה בימינו היה להאיר 
ולהסיר הקוצים מדות רעות  .. מאתנו כל הזוהמה ותאות הרעות

אשר הם לשיכים , ויתר מדות רעות, גאוה והשתררות על רעהו
אשר כל זה נזדכך ונעשה , קנאה ושנאה ואהבות רעות, בעינינו

לאור המאיר על לימוד חכמה המתוקה מדבש בכוונה להשיג 
  .חודא שליםה בי"לייחד קוב, אורה

  )נתיב מצותיך' הקדמת המחבר ס(

צריך לעבוד את השם יתברך בשמחה ובדביקות . ב
, המחיה את כולם, להשיג ממלכות עד חכמה, בהרחבת הדעת

כל אחד לפי מעשיו , להשיג מוחין קדושים וחדוותא דשמעתא
כל דף גמרא ופרק משניות מחיה ממש כי , טועם מאור התורה

ולעשות המצוות בשמחה , ר על כולםובפרט ספר הזוה, הנפש
, חיות ותענוג ממשי, כי הם ממש חיינו וחיות נפשינו, ומרוב כל
  .מרוב כל

  )ד"ט ע"משפטים דף קצ' היכל הברכה פ(

  על ידי לימוד הסוד זוכים לענוה ומוחין דקדושה) כ

שעיקר לימוד זה שנתגלה בזמן הזה , העיקר תדע אחי. א
 הוא מחמת שהרע גובר מאוד בכל כך בהירות ואור והתפשטות

בעת , ובאמת. ובלימוד זה נזדכך הנפש, וכנסת ישראל נופלת
י "וע, ובפרט ספר הזוהר והתיקונים מאיר הנפש, לימוד הסודות

ויאירו . . לימוד וידיעת כוונת המצות מעורר בשרשים עליונים 
  ...למטה בעילוי רב אור גדול

נעה ובעת שאתה עושה המצוה אתה מכוין בהכ.  ב
פ שאין אתה "אע, לעורר למעלה המקיפין והמוחין, ובאימה

. . לא במקיפין ולא במוחין ולא בשום דבר , יודע שום מהות



  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]לט[

אף שאינך יודע , כ בידיעתך אתה מעורר את מציאותם"אעפ
בשמחה ובטוב ' מהותם נמשך אליך אור גדול ואתה עובד את ה

  .לבב ממש מרוב כל בגודל אור המאיר עליך

שממש השכינה שורה , בעת לימוד ספר הזוהררט ובפ. ג
ובלבד שתהיה לך הכנעה , ה מאיר עליך אור וחיות"עליך והקב

י לימוד זה להיות עפר ואפר ולסבול "ועוד שתזכה ע. אמת
שתהיה בעיניך כאסקופה , יסורים וחירופים ודישות עקב

והשם יתברך יעזור לך בהרחבת , התחתונה שהכל דשין עליך
שלא תרגיש מכל אלה , הקדושה ובנועם זיו השכינההמוחין של 

אלא הרחבת הדעת והמוחין משמחת , שום הרגש כלל וכלל
  .נועם זיו אור שכינתו שישרה עליך

  )'אות ב' שביל א, נתיב היחוד, נתיב מצותיך(

  שנאת חינם ולשון הרע, נסתר דתורה מגין נגד מינות) כא

, מות נפשםבדורות הראשונים היו יכולין להשיג שלי. א
להתלהב בזיכוך רב ובקדושה להמשיך על עצמם נועם זיו אור 

י "עוהכל , השכינה באור עליון וצח בדביקות ויראה ואהבה
אבל בדור זה עקבות , תורה שבעל פה נגלה, פשטות התורה

מי יגן עלינו מן . . שהרע גובר ומתנשא וחוצפא יסגי , דמשיחא
 ועל ידי נגלת התורה .הקליפות הרעות המחשיכים האור והשכל

אי אפשר בדור כזה באין פנים להלהיב כל כך נפש המשכלת 
ולא , שהרע והמקטריגים הרוחניים מתגברין, בדביקה וחשיקה

, עוד אלא שהם מתלבשים בגשמיות בערב רב שהם הרבים
וכל מי , ומושל וגובר אפיקורסות ומינות ושנאת חנם ולשון הרע

ולולא מתיקות עריבות נועם זיון . שהוא חצוף ביותר גובר ביותר
המאירין לנפש המשכלת , לשון הזוהר והתיקונים וכתבי מרן
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  ]מ[

לא היה באפשרות , ומיישבין הדעת משמחת לב ומאירת עינים
  .להאיר מרוב הצרות וחלישות דעת מרשעים המינים ואפיקורסים

טעמו וראו אור הגנוז ומתיקות שיש בזוהר ולכן אחי . ב
 עד שמרוב אור תקבל על עצמך כל ,הקדוש המאיר לנפש

ולא יתחלש דעתך ולא תפול , הרעות והצרות והיסורין
חזק חזק , ותתעלה למעלה למעלה עד רום המעלות, ממדריגתך
  .לא תירא ולא תפחד, חזק ואמץ

  )'אות ל' שביל א, נתיב התורה, נתיב מצותיך(

  לימוד הנגלה על דרך הסוד) כב

ע "נו הסבא קדישא זיר רבי"שמעתי מפה קדוש אדומו. א
י "היינו בת נקראת כנס, כ שמעי בת וראי"עה, משינאווע

צריכין ללמוד , )בתו של אברהם אבינו, כדאמרינן בחגיגה בת(
לשון שמיעה , אמרינן תא שמע' בגמ) נגלה(היינו , נגלה ונסתר

 ,שמעי בתש "וז. ק הוא לשון תא חזי"ובנסתר בזוה, )שמעתתא(
, תא חזי (,וראי) כ"ואח', כנז, א שמעת, נגלהשילמוד מקודם (

ללימוד הנגלה (אזנך והטי ) כ"ואח', כנז, נסתרהיינו , ק"בזוה
' כ זה בס"ונדפס אח). ד האמת הנסתר"כ ע"להבינו ג, שלמדת

אולם נודע ומובן עד כמה חביב דבר שנשמע מפי , דברי יחזקאל
  .'הצדיק בעצמו וכו

כ "ל עה" הנ'ר הק"ק שהגיד אדומו"ובאותם דברים בש. ב
ואמר אז , פ סוד"והטי אזנך ללימוד הנגלה להבינו ע' שמעי וכו

דבי ' ע מווישניצא בעל ארי"ל זי"ק מהרא"הגהלדוגמא כמו 
ובפרט (דרכו בקודש אחרי סעודת ליל שבת קודש ' שהי, עילאי

' יושב ולוקח בביתו ללמוד הגמ' הי) בלילות הארוכות בחורף
הוא (אמנם אבי ). ע"ק בפאז נדפס ר' שהי(א "מהרש' עם ס
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  ]מא[

על (אומר עליו ' ל הי"ז) רבינו הגאון הקדוש בעל דברי חיים
בימות החול ' שכל לימודיו אז גם בנגלה אפי, )דבי עילאי' הארי

  .כ"ד סוד יפרשם ג"הם כולם ע
  )ז"נ', מהדורא ו, דברי תורה(

  י"ק או קבלת האר"האם ללמוד קבלת הרמ) כג

דם שנראה רחוק מאד מן שפעם נכנס א, חסידים מספרים
ר "אל האדמו, לבושו ומראהו כאחד ממשכילי ברלין, החסידות

חכם "נקרא בפי בני דורו ' שהי, רבי שמחה בונים מפשיסחא
, ובין תלמידיו נמנים גדולי האומה המפורסמים" ם"האדמורי

ר בעל חידושי "האדמו, מקוצק" שרף"ר ה"ביניהם האדמו
  .ועוד רבים, מ"הרי

נדחקו ? מה לאדם זה בבית רבם, ם מאדתמהו החסידי
והנה הוא . שאלתו' החסידים ונכנסו אחריו לשמוע מה תהי

מציעים לי שני : ר מפשיסחא"פותח ושואל את האדמו
יפה אך אינה ' האחת מיוחסת אך אינה יפה והשני, שידוכים
 הרי -היפה : ר משיבו"והאדמו. ואיני יודע במה לבחור, מיוחסת
  .רבי פוסק לבחור ביפהה, כלומר. היא יפה

ר "נוטל ברכת פרידה מהאדמו, אותו אדם אינו משתהה
, החסידים תמהים מאד. וכבר הוא יוצא מחדשו של הרבי

  .ועוד יותר התשובה של הרבי, השאלה נראית בעיניהם תמוהה

אדם זה הינו : למראה עיניהם המשתאות נענה הרבי ואמר
האם קבלת , ילמדאיזו שיטת קבלה : ושאלתו היתה, צדיק נסתר

,  משום שכך למדו הדורות הקודמים- ק שהינה מיוחסת"הרמ
י "או יבחר בקבלת האר, י"אך אינה יפה ועמוקה כקבלת האר
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  ]מב[

אך היא חדשה יחסית ואינה מיוחסת ,  ומפעימהשהינה יפה
 כי יבחר - המשיך הרבי להסביר -עניתי לו . ק"כקבלת הרמ

  .י"ללמוד קבלת האר

  ך לדבק את עצמו גם לנסתר דתורהבעסק התורה צרי) כד

ז צריך לדבק את "בעת שהאדם עוסק בעסקיו בעניני עוה
י "ד שאמר רשב"ע, ולא יהיה נפרד מדביקותו' עצמו בהבורא ית

בעת שעוסק ' ואפי. ה"כל ימי אתקטרנא בקטורא חדא בקוב
א "כ, לא די מה שמדבק את עצמו בהתורה באהבתה, בתורה

 שהוא המאציל העליון נסתר שבהשצריך לדבק את עצמו גם לה
  .'ש וכו"ית

  )בא' מבשר צדק פ(

v v v  


