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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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ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן : :)ג קכד"מ  ח"רע(ק "כמו שכתוב בזוה: מטרת המפעל
 .בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' יתקיים בהון הגלותא ברחמי ו
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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   ]חֹוֶדׁש ָאב[ – ּ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1דף [ -ּ

  אב לחודש "יומיהזוהר "מפתח 
  3.....................................] בשנה296יום [סדר הלימוד ליום א אב 

  11....................................] בשנה297יום [סדר הלימוד ליום ב אב 

  18....................................] בשנה298יום [סדר הלימוד ליום ג אב 

  25....................................] בשנה299יום [סדר הלימוד ליום ד אב 

  31...................................] בשנה300יום [סדר הלימוד ליום ה אב 

  38.....................................] בשנה301יום [סדר הלימוד ליום ו אב 

  45.....................................] בשנה302יום [סדר הלימוד ליום ז אב 

  51...................................] בשנה303יום [סדר הלימוד ליום ח אב 

  58...................................] בשנה304יום [סדר הלימוד ליום ט אב 

  64.....................................] בשנה305יום [סדר הלימוד ליום י אב 

  71..................................] בשנה306יום [סדר הלימוד ליום יא אב 

  78..................................] בשנה307יום [סדר הלימוד ליום יב אב 

  84...................................] בשנה308יום [סדר הלימוד ליום יג אב 

  91...................................] בשנה309יום [סדר הלימוד ליום יד אב 

  98..................................]בשנה 310יום [סדר הלימוד ליום טו אב 



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

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

  106................................] בשנה311יום [סדר הלימוד ליום טז אב 

  112.................................] בשנה312יום [סדר הלימוד ליום יז אב 

  119................................] בשנה313יום [סדר הלימוד ליום יח אב 

  125................................] בשנה314יום [סדר הלימוד ליום יט אב 

  132..................................] בשנה315יום [ב סדר הלימוד ליום כ א

  139...............................] בשנה316יום [סדר הלימוד ליום כא אב 

  145................................] בשנה317יום [סדר הלימוד ליום כב אב 

  157................................] בשנה318יום [סדר הלימוד ליום כג אב 

  163................................] בשנה319יום [סדר הלימוד ליום כד אב 

  171...............................] בשנה320יום [מוד ליום כה אב סדר הלי

  181.................................] בשנה321יום [סדר הלימוד ליום כו אב 

  196.................................] בשנה322יום [סדר הלימוד ליום כז אב 

  204...............................] בשנה323יום [סדר הלימוד ליום כח אב 

  213...............................] בשנה324יום [סדר הלימוד ליום כט אב 

  220..................................] בשנה325יום [סדר הלימוד ליום ל אב 

TvU 



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

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

  תפילה קודם לימוד הזוהר

 

 ] בשנה296יום [סדר הלימוד ליום א אב 
ר ְוגו)במדבר יח(רעיא מהימנא  ׂשָ ל ֶפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ ֵהָמה ַהְטֵמָאה ', ּ ּכָ כֹור ַהּבְ ְוֵאת ּבְ

ִּתְפֶדה ִּפּקוָדא ָדא ִלְפדֹות ֶפֶטר ֲחמֹור. ּ ּּ ּ ִּלְפדֹות ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוִאי קֹוֶדם ְדָאִזיל ְלַההוא ָעְלָמא. ּ ָלא , ּ
אֹוַר ָמֵתיה ּבְ יה ְורוֵחיה ְוִנׁשְ ִּיְפֶדה ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ַקְדֵמיָתא, ְייָתאּ ְדּבְ ּ ָיׁשוב )איוב לג(. ָעִתיד ְלַאְחְזָרא ְלַהאי ָעְלָמא ּכִ

ְמָתא, ִּליֵמי ֲעלוָמיו א ְורוָחא ְוִנׁשְ   .ְּוָלֳקֵבל ַנְפׁשָ

ִתיב  ֹלׁש ִעם ָגֶבר)ג''איוב ל(ּכְ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֶהן ּכָ ּ ָרֵאל. ּ ִגין ְדִפְדיֹון ִד, ְוִיׂשְ ּּבְ ְלהֹון ֲהָוה ּ
ָלא תֹוָרה ּסוָפא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ֶסף ּכִ ְּדִאיהו ּכֶ ּ ּ ּ ָגלוָתא, ּ ָּאַהְדרו ְתַלת ִזְמִנין ַאֲחָרִנין ּבְ ּוְבפוְרָקָנא , ּּ ּ

אֹוַרְייָתא ְתַרְייָתא ְדפוְרָקָנא ִדְלהֹון ְיֵהא ּבְ ּּבַ ּ ָגלוָתא, ּ ָּלא ְיַהְדרון ְלָעַלם ּבְ ָנן ו. ּ ָּאתו ַרּבָ ָּבִריכו ֵליהּ ּ ,
ִריך הוא ִיְפֶדה ָלך, ְּוָאְמרו ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ָרֵאל ִיָפדון ַעל ְיָדך, ּ ְְוָכל ִיׂשְ ּ ְּוִתְתַחֵדׁש ִעְמהֹון, ּ ּ ,

ְְוִאיּנון ִעָמך ּ ּ.  

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ִית, ּ י ּבַ ֶעְרּכֵ ּוְבָרָזא ְדָחְכְמָתא. ָּלדון ּבְ ִית ְדּבַ, ּ ָּדא ִאְתָתא, ר ָנׁשּּבַ ִּאי ִאיִהי ִאְתָתא . ּ
טֹוָבה, ְּדטֹוב ָוָרע ִּיְפֶדה ָלה ֵמַההוא ָרע, ּוָבֵעי ְלָהִמיר ָרָעה ּבְ ּ ְּוָיִהיב ֵליה ֵעֶרך ִדיָלה, ּ ּ ֲּאָבל ִאְתָתא . ְּ

ְּדִאיָלָנא ְדַחֵייא ּ ה , ּ ִּאְתַמר ּבָ ה ָזָהב וְזכוִכית וְת)איוב כח(ּ ּ ֹלא ַיַעְרֶכּנָ ּ ֵלי ָפזּ ּמוָרָתה ּכְ ּ ְְוֵאין ָלה ֵעֶרך, ּ ָמה . ּ ּכְ
ְּדִאְתַמר ְעָלה)משלי יב(, ּ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוגֹו)משלי לא(ְּוִאְתַמר . ּ ֵאׁשֶ ְוָדא . ' ֵאׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]4דף [ -ּ

ִכיְנָתא ַּמאן ְדָגִמיל ֶחֶסד ִעָמה. ּׁשְ ֵּלית ֵעֶרך ְלַאְגָרא ִדיֵליה, ּּ ּ ּוַמאן ְדָחאב. ְ הּ א , ּ ְלַגּבָ ְֵלית ֵעֶרך ְלֹעְנׁשָ

ִּדיֵליה ּ.  

ין ָלה ְמׁשִ ָפחֹות ִאית ָלה ִדְמׁשַ ָמה ׁשְ ּּכַ ּ ְייהו, ּּ ְִאית ָלה ֵעֶרך, ְּוָכל ֲחָדא ַוֲחָדא ִמּנַ ְְוָכל ַחד ְוַחד ָצִריך . ּ

ְמָתא. ִּפְדיֹון ִכיְנָתא, ּאֹו רוָחא, ֲּאָבל ַמאן ְדָיִרית ִנׁשְ א ִמׁשְ ָּלא ָצִריך ִפְדיֹון, ּאֹו ַנְפׁשָ ִכיְנָתא ָעָלה , ְ ִּדׁשְ ּּ
ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאֵתן)ישעיה מב(ִּאְתַמר  ּ ֲאִני ְיָי הוא ׁשְ ּ ִריך הוא ַתְלָיא. ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדִפְדיֹון ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ָכן ָלה  ְּדַאְמׁשְ ָרֵאל)לגביה(ּ ִקׁשוָרא ִדְתִפיִלין,  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ אֹות ְד, ּ תּּבְ ּבָ אֹות ְדיֹוִמין ָטִבין, ׁשַ אֹות ִדְבִרית, ּּבְ , ּּבְ
ַכָמה ִפקוִדין, ְותֹוָרה ּּבְ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדִפְדיֹון ִדיָלה ַתְלָיא ּבְ ּ ּ ּ ְּ  ָוַאַעׂש )יחזקאל כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ִמי ָמה. ּ ְוַאף ַגם ֹזאת)ו''ויקרא כ(ּוְבִגיָנה , ְלַמַען ׁשְ א ַעל ְמָנת ָהִכי ּכַ ֵני ָנׁשָ ּ ִפקוִדין ִאיּנון ְדַעְבִדין ּבְ ּ ּ ּ
ל ְפָרס ַההוא ָעְלָמא. ְּוַכָמה חֹוִבין. ְּלַקּבֵ ּוְלָכל ִפּקוָדא ִאית ֵליה ֵעֶרך ּבְ ּ ּ ְּ א )א אבל עונשא''ס(. ּ ּ וְלָכל עֹוְנׁשָ

ר ָעַלְייהו ְּלַמאן ְדַאְעּבָ יעור, ּ ֵּאין ֵליה ֵעֶרך ְוׁשִ ְּ.  

  א''ט ע'' קעדף
ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ַמֲחִרים ְנָכָסיו ַלּכֵֹהן, ּ ָרֵאל ְלך ִיְהֶיה, ָּלדון ּבְ ִיׂשְ ל ֶחֶרם ּבְ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ְוָרָזא . ּ

ֵהָמה)באדם ובבהמה(ָּדא  ָאָדם וַבּבְ ר ַיְקִריבו ַלְיָי ּבָ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ל ֶפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ ּ ּכָ ּ ִהיפוך ַאְתָוו: ֶרֶחם. ּ ְּבְ ן ּ
ן  ּבַ חוׁשְ ר ָנׁש''רמ) א''ט ע''דף קע(ּּכְ ָּעַלְייהו ִאְתַמר , ּח ֵאָבִרים ְדּבַ ֹרֶגז ַרֵחם ִתְזּכֹור)חבקוק ג(ּ ַתר . ּ ּבְ ּבָ

ר ָנׁש יה, ְּדָכִעיס ּבַ ִעיָרא ְלַגּבֵ ּוַמֲחִרים ַההוא ּבְ ּ ְרָיא ֵאל ַאֵחר ָנָחׁש, ּ יה, ָהא ׁשַ ְּדִאְתַמר ּבֵ  )בראשית ג(, ּּ
ֵהָמהָּארור ַא ל ַהּבְ ר ָנׁש, ָּתה ִמּכָ ָמאָלא ְדּבַ ְּוִאיהו ִלׂשְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְלֵמיַהב , ְּ
ָרָכה, ְלַכֲהָנא ְּדִאיהו ַרֲחֵמי ּבְ ְפָייא ֹרֶגז, ּ ר ָנׁש ָמָרה, ְלִאְתּכַ ַההוא ּבַ ְּדִאְתַער ּבְ א ְדַמְלָאך ַהָמְות, ּּ ַּחְרּבָ ְ ּ ,
ַרֲחֵמיְּוִאְתַער  יה ּבְ ָמאָלא, ְּיִמיָנא ְלַגּבֵ ְפָייא רוְגָזא ִדׂשְ ְּוִאְתּכַ ֹרֶגז ַרֵחם ִתְזּכֹור, ּ ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּ.  

ַכַעס ַסם ַהָמְות, ַּמאן ְדָכִעיס ְּדִאית ֵליה ּבְ ּ ְּדָעֵליה אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ּ ּ ִאילו , ּ ל ַהּכֹוֵעס ּכְ ּּכָ ּ
ר ָנׁש. עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבַ ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאתֹוְקַדת ּבְ ּּבְ ִעיָרא ְדָיִהיב ְלַכֲהָנא ִאְתְפַרׁש . ּ ּוְבַהִהיא ּבְ ּ ּ

יה א ִדיֵליה ְקָלָלה, ְוָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר ֵחֶרם, ֵּחֶרם ִמּנֵ ְּונוְקּבָ ּ ֶנה תֹוָרה, ּ ִמׁשְ ּבַ לוָלה ִמּכֹל ְקָללֹות ׁשְ ּּכְ ּ .
ִריך הוא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָכל אֹוַרְייָתא ּכָֹלא,ְּ ִריך ּבְ ְרָכאן ִמיִמיָנא, ְ ּבָ ה ּכֵֹהן, ְוָכל ּבִ ְּדָאִחיד ּבָ ל . ּ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ

ֵּחֶרם ָצִריך ְלֵמיַהב ֵליה ְלַכֲהָנא נוָרא, ְ ְּדִאיהו ָאִכיל ֵליה ּבְ ּ ּ ֵצי ֵליה ֵמָעְלָמא, ּ ָמאָלא , ְּוׁשֵ א ִמׂשְ ִכיך ֶאׁשָ ְּוׁשָ ּ ְ

יִמיָנא ּיהו ַמָייאְּדִא, ּבִ ּוֵביה , ּ ָכָכה)אסתר ז(ּ ְ ַוֲחַמת ַהֶמֶלך ׁשָ ּ.  

ַתר ָדא ְלַהְפִריׁש ְתרוָמה ְגדֹוָלה ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּּ ּ ְּואֹוְקמוָה ְתֵרי ִמְמָאה, ּ ּ ַּמאי ְתרוָמה, ּ ָנן ִדְמִתיְבָתא. ּ ַּרּבָ ּ ,
א ְתֵרי ִמְמָאה ַּהאי ְתרוָמה ִדְצִריִכין ְלַאְפְרׁשָ ּ ּּ ִסְתֵרי ת, ּ ִּאי הוא ָזר , ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמְטַעם. ֹּוָרה ַמאי ִניהוּּבְ

ּיוַמת ְוַהְיינו ֵאל ָזר ָסָמֵא ִריך הוא ָאַמר . ל''ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְוִיְקחו ִלי ְתרוָמה)שמות כח(ְּ ְּתֵרי ִמְמָאה, ּּ ּ ,
יֹוָמא ְּלַיֲחָדא ֵליה ְתֵרין ִזְמִנין ּבְ ְּדַהְיינו ְתֵרי ִמְמָאה, ּ ּ ּ מ, ּ בֹוד ַמְלכותֹו ''ּבְ ם ּכְ ַמע וָברוך ׁשֵ ּט ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ְּ

ְחִרית''ּוְבמ, ְּלעֹוָלם ָוֶעד ְדַעְרִבית ֲּחֵסִרין ְתֵרין ִמֵמָאה, ּט ַאְתָוון ְדׁשַ ִכיְנָתא ִעָלָאה, ּ ִּאיּנון ׁשְ ּ , ְּוַתָתָאה, ּ
ִריך הוא א ּבְ ַתְרַווְייהו ָצִריך ְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ּה ְדַתְרַווְייהוַּאָמ, ְּ ִּמָדה ְדַתְרַווְייהו. ּ ּ ַאָמה. ּ ה ''ַּאָמ. ֵּמָאה ּבָ

ַאְתוֹוי ֵמָא ִהֻפך ַאְתָוון''ּבְ ְה ִאיהו ְוִאיהו ּבְ ּ ּ   .ם''ַהֵא, ּ



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

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

ֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ָתִרימו ְתרוָמה ַלְיָי)במדבר טו(ְועֹוד  ּ ְוָהָיה ּבַ ּּ ּ ָּתִרימו, ּ גֹון , ּ ֵּדיהו ּ רום ָי)חבקוק ג(ּכְ
א ָען, ָנׂשָ ר ֶאְצּבְ ר ְסִפיָרן, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ִּדְסִליקו ִדְלהֹון ְלֶעׂשֶ ּ ְּדִאיּנון יֹו, ּ ִּדְסִליקו מ, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ . ה''ּ

יָתא ּוְבַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ָנן ָמאֵרי ַמְת. צ''ם ה''י, ה''ָמה ְסִליק ֵמָא, ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ , ִניִתיןּ
ָרֵאל ָמ)'דברים י( ְה ְיָי ֱאֹלֶהיך ׁשֹוֵאל ֵמִעָמך''ּ ְוַעָתה ִיׂשְ ַּאל ִתְקֵרי ָמה ֶאָלא ֵמָאה, ְּוָאְמרו, ָּ ָלֳקֵבל ֵמָאה , ּ

ָכל יֹוָמא ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלָמאֵריה ּבְ ְרָכאן ִדְמֻחָייב ּבַ ּּבִ ָכל, ּּ ר ָנׁש ְלַמְטַעם ּבְ ְְוַהאי ִאיהו ְדָצִריך ּבַ ּ  יֹוָמא ּ
ּוְבִגין ָדא ְוִיְקחו ִלי ְתרוָמה, ְּלָמאֵריה ּ ּ ּּ.  

ְּוַכָמה ְתרומֹות ִאיּנון ּ ּ ִּאית ְתרוָמה ִמְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ְתרוָמה. 'ּתֹוָרה מ, ּ ּתֹוָרה ְדִאְתְייִהיַבת , ּּ ּ
ִעים יֹום ַאְרּבָ ה . ּבְ ְּוִאי ֵתיְמרון ְדָאִכיְלָנא ִמּנָ ּ ּ ִתיב , )א מנא''נ(ּ ִעים )שמות לד(ָהא ּכְ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ  ַוְיִהי ֹמׁשֶ

ָתה ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל וַמִים ֹלא ׁשָ ִריך . ּיֹום ְוַאְרּבָ א ּבְ ָתא ַהאי ְתרוָמה ְלקוְדׁשָ ְְנִטיַרת ֲהָוה ַעד ַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ
א ָלא ָאַכל. ּהוא  ָאִריִתי מֹוִרי ִעם )שיר השירים ה(ָּבַתר ְדָאַמר ְּדָהא ְל, ְֵאיך ַאְכִלין ַעְבֵדי, ְּוֵכיָון ְדַמְלּכָ

ִמי ׂשָ ֵּייְכלון ַעְבדֹוי, ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים, ּבְ ּ.  

ַתר ָדא ְלַהְפִריׁש  ִּפּקוָדא ּבָ ּ ר ְלֵלִוי)א תרומות''נ( )י לוי תרומת מעשר ואיהי''נ(ּ ִכיְנָתא ,  ַמֲעׂשֵ ְּוִאיִהי ׁשְ
ַטר ִדיִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶס ִּמּסְ ּ ְּתרוָמה ְגדֹוָלה ַלּכֵֹהן, דּ ָמאָלא. ּּ ְטָרא ִדׂשְ ְּדִאיהו ְגבוָרה, ִּמּסִ ּ ר , ּּ ְּתרוַמת ַמֲעׂשֵ ּ

ִכיְנָתא, ְלֵלִוי ְּדִאיִהי ׁשְ ּ.  

רֹוִנים ַלָפר, י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''יֹו ת ֶעׂשְ ֹלׁשֶ יה, ּׁשְ ְטָרא ְדַההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ִּמּסִ ּ ּ  ּ וְפֵני ׁשֹור)יחוזקאל א(, ּּ
ֹמאל ְּוָדא ְגבוָרה, ֵּמַהׂשְ ֶבׂש. ּ רֹון ַלּכֶ ְּדָסִליק , )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''נ(א ''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְוָדא יֹו, ְּוִעׂשָ

ר ַאְתָוון רֹון, ְלֶעׂשֶ ר ְלמ. ַּהאי ִעׂשָ   .ּה ְלֵמָאה''ּה ומ''ְוֶעׂשֶ

רֹוִנים י ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ְסִפיָרן ' ְוי',  ְלל)'י' ו' ל' א ל''ס(ּ ְוַסְלִקין )י''ו ה''ואי ''ד ה''א דא יו''נ(', י' י' ֲאָבל ׁשְ
הֹון יִצים ְוֹכָלא יֹו''ַּסְלִקין מ, ּבְ יָצה, ד''ּג ּבֵ ּתֹוֶסֶפת ִמַצד ה, חֹוֶמׁש ּבֵ ר', ּ ְּדִאיהו ִפּקוָדא , ְוָהִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּּ

ר ָרֵאל ַמֲעׂשֵ ְטָרא ְדָאת י, ְלַהְפִריׁש ִיׂשְ ר ִמ', ִּמּסִ רַמֲעׂשֵ ְטָרא ְדָאת ה, ּן ַהַמֲעׂשֵ ל . 'ַּחד ֵמָחֵמׁש ִמּסִ ּכָ
ִּעׂשוִרין ְדָאת י ּ ר ְסִפיָרן', ּ ִכיְנָתא ַחד ֵמֶעׂשֶ ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת, ֵמָחֵמׁש' א. ְּוִאיִהי ׁשְ ִּאיהו ִמּסִ ה , ּ ְּדִאיהו ֲחִמׁשָ ּ

ֶתר ְּוַכד ַתְחׁשֹוב ִמַמְלכות ַעד ִתְפֶאֶרת. ִמּכֶ ּ ח ִת, ּּ ּכַ ִּתׁשְ ְּפֶאֶרת ָחֵמׁש ִמַתָתא ְלֵעיָלאּ ּ ָאה . ּ ִכיְנָתא ֲחִמׁשָ ּוׁשְ ּ ּ
יה   .ְּלַגּבֵ

רֹוִנים ָלַאִיל ֵני ֶעׂשְ ְטָרא ַאֲחָרא ִאיִהי ׁשְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש' י' ּוְכִליַלת י, ּוִמּסִ ׁשֶ ף ּבְ ָרה י, ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ ' ֲעׂשָ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש', ָּלַאִיל ָדא ו, ה''ה ְּדִאיהו ׁשֶ ֶקל ַהּקֶֹדׁשְוַהאי , ּ ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ ֵני , ְועֹוד. ִּאיהו ֲעׂשָ ׁשְ

רֹוִנים ֶאְמָצִעיָתא' ו, ְּלַתָתא' י, ְּלֵעיָלא' י', ְּוֹכָלא א. ִּמן ַוִייֶצר' ָלַאִיל ו. ִּמן ַוִייֶצר' י' י, ֶעׂשְ ְועֹוד . ּבְ
רֹוִנים ִאיּנון י ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ   .'י' י' ּׁשְ

ַתר  ִּפּקוָדא ּבָ ָנן ָמאֵרי ַמְתִניִתין אוְקמוָה. ְּלַהְפִריׁש תֹוָדה, ָּדאּ ְּוַרּבָ רֹוִנים, ּ ִרים ֶעׂשְ , ְּדתֹוָדה ֶעׂשְ
ּוִמְתַפְלִגין י רֹוִנין ְלָחֵמץ' ּ ל ַמָצה' ּוִמי. ְלַמָצה' ְוי, ֶעׂשְ ים ל, ּׁשֶ ל ָחֵמץ. ַּמצֹות' עֹוׂשִ ָרה ׁשֶ ים , ּוְמֲעׂשָ עֹוׂשִ

ֶמןְּוָדא ִאיהו. ַּחלֹות' י ׁשֶ לולֹות ּבַ ּ ֹסֶלת ַחלֹות ַמצֹות ּבְ ּּ רֹוִנים' ֵמי. ּ ְּדִאיּנון יֹו, ֶעׂשְ ֲהוֹו , י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ
ְּדִאיּנון י, ַמצֹות' ַּעְבִדין ל ָמא. 'י' י' ּ ָמאָלא, ִּזְמִנין ִאיהו ִליִמיָנא, ַהאי ׁשְ ְוִזְמִנין , ְּוִזְמִנין ִאיהו ִלׂשְ

ֶאְמָצִעיָתא ל ִסְטָראַרֲח. ּבְ ָמאֵליה, ֵמי ִמּכָ ִּליִמיֵניה ְוִלׂשְ ּ.  



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

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

  ב''ט ע'' קעדף
ָרה ַמְלִכיֹות, ִליִמיָנא' ְוִזְמִנין י יה ְמֲעׂשָ ְּוֵאין פֹוֲחִתין ּבֵ ּ ָמאָלא''ּוְלִזְמִנין יֹו. ּ יה , ד ִלׂשְ ְּוֵאין פֹוֲחִתין ּבֵ ּ

ָרה ׁשֹוָפרֹות יה ֵמי, ֶאְמָצִעיָתאּבְ) ב''ט ע''דף קע(ד ''ּוְלִזְמִנין יֹו. ְמֲעׂשָ ְּוֵאין פֹוֲחִתין ּבֵ במדבר (. ִזְכרֹונֹות' ּ

ָמרו)ט ֶמֶרת ְיָי ׁשָ עו ֶאת ִמׁשְ ּ ַעל ִפי ְיָי ַיֲחנו ְוַעל ִפי ְיָי ִיּסָ ּ ּּ , ִּחיָוון ִאיּנון' ג, ַּאְנִפין' ִּאית ָלה ד' ְּדָכל י. ּ
ַּאְנִפין ְלָכל ַחָיה' ְוד, ָּלֳקֵבל ְתַלת יֹוִדין עו, ה''ּ ִדְיהֹוָ)א אתוון''ס(ַּאְנִפין ' ֳקֵבל דָל, ּ ַּעל ִפי ְיָי ַיֲחנו ְוִיּסָ ּּ ּ.  

ָמרו ִכיְנָתא, ּׁשָ ָּדא ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ּ ּבָ ְּדַנְטָרא ְלִאיּנון ְדׁשְֹמֵרי ׁשַ ּ ִכיָנה , ּ ך ָלא ָזָזה ׁשְ ִגין ּכָ ְְדּבְ

תֹות ויֹום טֹוב ּבָ ָכל ׁשַ ָרֵאל ּבְ תֹות ַוֲא, ִמִיׂשְ ּבָ ׁשַ ִּפילו ּבְ ֶּאָלא ְדִאיהו סֹוֶגֶרת וְמסוֶגֶרת , ּ ְדחֹול)א ביומוי''ס(ּ ּ ּ ּ ּ ּ
הֹון   .ּבְ

ְבָתא ַדֲאָבָהן ִעָלִאין, ד''ִּאיהו עֹוָלה ַלְידֹוָ, ּוְבָכל ְצלֹוָתא ַּעד ְדָמָטאת ְלֶמְרּכַ ּ ְּדִאיּנון, ּּ ְּגדוָל: ּ , ה''ּ
ְּגבוָר ּן ְתֵריָסר ַאְנִפיןְּדִאית ְלהֹו, ת''ִּתְפֶאֶר, ה''ּ ָבִטין, ּ ּוְכפום ְדִאיִהי אֹוִליַפת ְזכות. ָּלֳקֵבל ְתֵריָסר ׁשְ ּ ּ ַעל , ּ

ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ְדאֹוַרְייָתא, ּוָמאֵרי ַזְכָוון, ִּאֵלין ָמאֵרי ְצלֹוִתין ּּבְ ּ ּ ּ ָּהִכי ַיֲחנו ַעל ַזְכָוון ִדְלהֹון ְוֵכן , ּ ּ
ְייהו עו ְלַגּבַ ִּיּסָ ְייהוְוָה. ּ ִמיָרה ְלַגּבַ ִּכי ַנְחָתא ׁשְ ּ.  

ל ְפָרס ִּאיּנון ְדַעְבִדין ַזְכָוון ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּ ְבֵתיה ְדֲעַבד, ּ ֶמְרּכַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּנִחית קוְדׁשָ ּ ּּ ' ּוְבד, ְ
ּׁשֹוְמִרין ִדיֵליה ל ְפָרס, ּ לֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּוַמאן ְדָעִביד ַזְכָוון ׁשֶ ּ ּ ְבָתא ִדיֵליהָנִחית ָעַלְי, ּ ֶמְרּכַ ּיהו ּבְ ּ ּּ .

עֹוָבַדְייהו יַעָיא ָנִחית ָעַלְייהו ּבְ ּוְלַרׁשִ ּ ְבָתא ִדְלהֹון, ּּ ֶמְרּכַ ָלה ּבְ ִדין וַמִזיִקין וַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִאיּנון ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
הֹון חיוון ' מרכבתא דיליה ובדא זכוון שלא על מנת לקבל פרס קודשא בריך הוא נחית עלייהו ב''ס(. ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנְ

ולרשיעיא . שומרין דיליה' ן ובד''ומאן דעביד זכוון על מנת לקבל פרס נחית עלייהו במרכבתא דעבד מטטרו. דיליה

לאתפרעא , באינון שדין ומזיקין ומלאכי חבלה עון ומשחית אף וחימה במרכבתא דלהון, נחית עלייהו בעובדייהו

ּ ָפְתחו ָמאֵרי ַמְתִניִת)מנהון ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּין ְוָאְמרוּ ָאה חוָלָקך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְַזּכָ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ
רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן  ְּבָ ְ   )'ב וענשו אותו וכו''ה ע''תצא ער(ּ

  פרשת חקת
ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ר ִצָוה ְיָי )ט''במדבר י( ַוְיַדּבֵ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ֹזאת ֻחּקַ

י יֹוֵסי ָפַתח. 'ֵלאֹמר ְוגֹו ָרֵאל)דברים ד(, ִּרּבִ ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ .  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
א ֲחֵזי ין ִאיּנון, ּתָ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשִ ּ ּ ִּעָלִאין ִאיּנון, ּ יב. ּוןְמִתיִקין ִאיּנ, ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ

ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְוגֹו)תהלים יט( ּ ַהּנֶ ּ ּ ּּ אֹוַרְייָתא. 'ּ ַדל ּבְ ּתְ , ַּמאן ְדִאׁשְ
יל אֹוַרְייָתא ל יֹוָמא ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוַקּבִ ִאלו ָקִאים ּכָ ּּכְ ּ ּ  )דברים כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ַּהיֹום ַהֶז ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ה ִנְהֵייָת ְלָעםּ ּ ּ.  
ת ַהּתֹוָרה ִתיב ָהָכא ֹזאת ֻחּקַ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְכִתיב ְוֹזאת ַהּתֹוָרה, ּכְ ֶּאָלא ָרָזא . ַמה ּבֵ

ִּעָלָאה הוא ִיחוָדא ַחד: ְוֹזאת ַהּתֹוָרה, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא, ּ ְּלַאֲחָזָאה ּכָֹלא ּבְ ּוְלַאְכְלָלא , ּ
ִריך הואְכ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ֶּנֶסת ִיׂשְ ָחא ּכָֹלא ַחד, ְּ ּכְ ּתַ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה. ְּלִאׁשְ ִגיֵני ּכַ . ְּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]7דף [ -ּ

ַמר. ו''ֲאַמאי ּתֹוֶסֶפת ָוא ְּלַאֲחָזָאה ְדֹכָלא ַחד, ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ַלל : ְוֹזאת. ּ ּכְ
ֲחָדא א, ּוְפָרט ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ַוַדאיּוְב. ּ ִּגין ּכָ ָלא ּתֹוֶסֶפת . ְ ֲאָבל ֹזאת ּבְ

ת ַהּתֹוָרה ַוַדאי, ו''ָוא ִּדיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְוָלא ַהּתֹוָרה, ֻּחּקַ ֵזָרה ְדאֹוַרְייָתא, ּ   .ּּגְ
א ֲחֵזי ר ַלְלִוִים)במדבר ח(, ּתָ ְטָרא ְדִדיָנא . ְוָלא ְוֹזאת, ּ ֹזאת ֲאׁשֶ ְּדָהא ִמּסִ  ָקא )שיאק(ּ

ְטָרא ְדַרֲחֵמי, ַאְתָיין י ְיהוָדה. ְּוָלא ִמּסִ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוֹזאת ֲעׂשו ָלֶהם )במדבר ד(ְוָהא ּכְ
ַמר. ְּוָחיו ֵליָוֵאי ִאּתְ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ְוַאּתְ ַאְמַרת ֹזאת ְוָלא ְוֹזאת, ְוָדא ּבְ ּ ,

יה ָסָמא ְדַחֵיי, ּ ְדמֹוָתאַּמאן ְדָאִחיד ָסָמא, ּוְקָרא מֹוַכח ִּאי ָלא ְיָעַרב ּבֵ ּ ָּהא ַוַדאי , ּ
ְּוֹזאת ֲעׂשו ָלֶהם ְוָחיו, ְּוַעל ָדא. ְּימות ְּוֹלא ָימותו, ּ ֲהֵדיה, ּ ִגין ְדָסָמא ְדַחֵיי ְמֻעָרב ּבַ ּּבְ ּ ּּ ,

ְּוֹזאת ֲעׂשו ְוָחיו ְוֹלא ָימותו ּ ּ ַּוַדאי ְוֹזאת ִאְצְטִריך ְלהו, ּ ך ְוֹזאת . אתְוָלא ֹז, ְּ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ׁש ִיחוָדא ַחד, ַהּתֹוָרה ַמּמָ ִלים, ּּבְ ִיחוָדא ׁשְ א, ּּבְ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ' ה: ֹזאת. ה''ו. ּ
ְלחֹודֹוי ת ַהּתֹוָרה, ּבִ ְּוַעל ָדא ֹזאת חוּקַ ּ.  

  א''פ ע'' קדף
י ִיְצ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ן , ָחקִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ֵבי ִרּבִ ִכיֵחי ּבְ ֲּהוֹו ׁשְ

ְמעֹון, ָיִאיר י ׁשִ י ִפְנָחס ְלִרּבִ ך ַאְנּתְ ְדאוְקֵמי ֲעָלך ְלֵעיָלא, ָּאַמר ִרּבִ ָמטֹוָתא ִמּנָ ּּבְ ְ ְּ ּ ,
ְלָייא ִאְתּגַ ְוִמיָלך ּבְ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ַּמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשוָתא ְלּבַ א ָד. ּ ּתָ ַפְרׁשְ א ֵאיָמא ּּבְ

א ָּאַמר ֵליה וַמאי ִהיא, ִּמָלה ַחְדּתָ ת ַהּתֹוָרה. ּ ַאר . ָּאַמר ֵליה ֹזאת ֻחּקַ ָּאַמר ֵליה ָהא ׁשְ
ֵריה) א''פ ע''דף ק(. ַּחְבַרָייא ֹיאְמרו י ֶאְלָעָזר ּבְ ִקיוָמך, ָּאַמר ְלִרּבִ ְֶאְלָעָזר קום ּבְ ּ ְוֵאיָמא , ּּ

א ָדא ּתָ ַפְרׁשְ ִּמָלה ַחד ּבְ ְְבַרָייא ֵייְמרון ֲאַבְתָרךְוַח, ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר מוָרה )רות ד(, ָקם ִרּבִ אוָלה ְוַעל ַהּתְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ּ ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ ּ

יה. 'ְּלַקֵיים ְוגֹו ָלא ּבֵ ּכְ ָמה ָדא , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְּוִאי ִאיּנון ַקְדָמֵאי ַעְבֵדי ַהְסּכָ ּ ּ
ִדיָנא ְד ְתָרֵאי וִבְטלוָה, אֹוַרְייָתאּּבְ ְּוָאתו ּבַ ּ ְטלוָה, ּ ְּוָהא ַמאן ְדָבִטיל ִמָלה . ֲּאַמאי ּבִ ּ
ִלים. ְּדאֹוַרְייָתא ִאילו ָחִריב ָעְלָמא ׁשְ ּּכְ ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְּוִאי ָלאו ִאיהו ּבְ ֶּאָלא , ּ

ָעְלָמא ָמה ּבְ   .ֲאַמאי ַנַעל ָהָכא, ַהְסּכָ
ִד ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּוְבָרָזא ִעָלָאה ִאְתָעִביַדת ִמָלה, ּיָנא ְדאֹוַרְייָתא ֲהָוהּ ּ ּוְבִגין ַדֲהוֹו , ּ ּ

ֵאי יַנְייהו, ַקְדָמֵאי ֲחִסיֵדי ַזּכָ ְלָייא ּבֵ ִּמָלה ָדא ִאְתּגַ ּ ָעְלָמא, ּ יאו ַחָייֵבי ּבְ ּוִמְדַאְסּגִ ּ ּ ּ ,
ַגְווָנא ַאֲחָרא)אעברו(ִאְתָעִביַדת  ִגי, ּ ַהאי ִמָלה ּבְ ָרָזא ּבְ ָאה ִמִלין ְדִאיּנון ּבְ ּסָ ּן ְלִאְתּכַ ּ ּ

  )והא אוקמוה(. ִּעָלָאה
א ֲחֵזי ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך ְוגֹו)שמות ג(, ּתָ ְקַרב ֲהלֹום ׁשַ ָ ַויֹאֶמר ַאל ּתִ ָ ְוִכי ֲאַמאי . 'ּ
ַמר. ַנַעל ָהָכא ָתא, ֶּאָלא ִאּתְ ְּדָפִקיד ֵליה ַעל ִאּתְ ה, ּ א ִמּנָ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּוְלִאְזַדְווָגא , ּ ּ א ''ס(ּ

ָתא ַאֲחָרא)באתר ִאּתְ א ִעָלָאה,  ּבְ ִּדְנִהירו ַקִדיׁשָ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ   .ְוִאיִהי ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]8דף [ -ּ

ֲאָתר ַאֲחָרא ְּוַההוא ַנַעל אֹוִקים ֵליה ּבַ ר ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמא)א ואיהי שכינתא''ס(, ּ , ּ ַאְעּבָ
ָעְלָמא ַאֲחָרא ֶחְלָמא ַטב, ְּוַעל ָדא. ְּואֹוִקים ֵליה ּבְ ל ַמה ְדָיִהיב ִמיָתא ְלַבר ָנׁש ּבְ . ּּכָ

יׁש יָתא ּבִ גֹון ַסְנָדֵליה, ָּנִטיל ָמאֵניה ִמן ּבֵ ר ַרְגֵליה. ַמאי ַטְעָמא. ּּכְ ִגין ְדַאְעּבָ ּּבְ ּ ,
ְּדִאיּנון ִקיוָמא ְדַבר ָנׁש ּ ּ ֲּאָתר ְדמֹוָתא , ְוָכִניׁש לֹון ְלָעְלָמא ַאֲחָרא, ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ

יהׁשָ יב, ּאֵרי ּבֵ ת ָנִדיב)שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ ְנָעִלים ּבַ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ מאי היא בת נדיב דא (. ּ

ין )נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם ולא אלהי יצחק) ז''תהלים מ(, בת אברהם דכתיב ּ ְוָרָזא ְדִמָלה ּבֵ ּ
ַּחְבַרָייא ִאיהו ּ.  

ד ִמיָתא ָנִטיל לֹון ִליף ָמָסאֵניה, ְוָדא ּכַ ִזְמָנא ְדַחָייא ׁשָ ֲּאָבל ּבְ ְוָיִהיב ְלַבר ָנׁש , ּּ
ִגין ְלַקְייָמא ְקָיים, ַאֲחָרא ּּבְ ְגֵזָרה ִדְלֵעיָלא, ּ ָּקא ָעִביד ּבִ ַגְווָנא , ַּנַעל ַדֲחִליָצה. ּ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ַנַעל ַאֲחָרא   .)א רזא חדא''נ( )א כלא אתיחד''ס(ְּוֹכָלא ֲאָתר ַחד , ּ
ִנין, א ֲחֵזיּתָ ָלא ּבְ ָלק ֵמָעְלָמא ּבְ ַּההוא ִמיָתא ְדִאְסּתַ ּ ת , ּ ִניׁשַ ת ָנִדיב ָלא ּכְ ַהאי ּבַ

ה ר ָנׁש ְלַגּבָ ֵּליה ְלַההוא ּבַ ּ ָעְלָמא, ּ ח ֲאָתר, ְוָאִזיל ְלִאְתָטְרָדא ּבְ ּכַ א , ְּדָלא ַאׁשְ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ָחִייס ָעֵליה וָפִקיד ְלָאחוִהי ְל ּּבְ ּ ּ ּ ַעְפָרא , ִּמְפַרק ֵליהְ ְקָנא ּבְ ְּלָאָתָבא וְלִאְתּתַ

יב. ַאֲחָרא ָמה ִדְכּתִ   .ּ ְואֹוְקמוָה)א''ז ע''קע(ּ ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב )איוב לד(, ּּכְ
ַהאי ָעְלָמא ֵעי ְלַקְייָמא ְלָאחוִהי ּבְ ְּוִאי ַההוא ָפרוָקא ָלא ּבָ ּ ּּ ֵעי ְלִמְקַטר ַחד ַנַעל , ּ ּבָ

ַרְגֵליה ה, ּּבְ ָלא ְלַההוא ַנַעל ְלַגּבָ ֵרי ֵליה וְמַקּבְ ָתא ְדִתׁשְ ְּוַההוא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא . ֲאַמאי ַנַעל. ּ
ִגין ִמיָתא הוא  ִגין ְדַההוא ַנַעל ּבְ ּּבְ ּ , )א בגין דההוא נעל קיומא דמיתא הוא בהאי עלמא''ס(ּ

ַרְגֵליה ְדַחָייא ָאחוִהי ְּוִאְתְיִהיב ּבְ ּ ָתא ְמַקּבְ, ּּ הְוִאּתְ ָּלה ְלַההוא ַנַעל ְלַגּבָ ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא , ּ
עֹוָבָדא ָדא ין ַחָייא ַאְהָדר ּבְ ַּההוא ִמיָתא ּבֵ ּ ּּ.  

ִהפוָכא ֵמַההוא ַנַעל ְדָנִטיל ִמיָתא ֵמַחָייא ְּוהוא ּבְ ּ ּ ּ א ַהאי ַנַעל ָנִטיל ַחָייא , ּּ ּתָ ְוַהׁשְ
יָתא ּוְבַההוא ַנַעל ַההוא ִמיָתא ָאִזיל ּבֵ, ִמּמִ ּ א ובעי נעל דההוא מיתא דא אזיל ביה ''נ(, ין ַחָייאּ

ה)בחיוהי ָתא ַנְטָלא ֵליה ְלַגּבָ ּ ְוִאּתְ ְעָלה, ּ ָתא ֲעֶטֶרת ּבַ ְּלַאֲחָזָאה ְדַהִהיא ִאּתְ ַּנְטָלא ֵליה , ּ
ה ָלא ֵליה ְלַגּבָ ּוְמַקּבְ ּ ּ.  

ַאְרָעא א ֵליה ְלַההוא ַנַעל ּבְ ּוָבֵעי ְלַבְטׁשָ ּ ּ ִכיך ּגוֵפיה ְדַההוא ִמיָתאְּלַאֲחָזָאה ְד, ּ ּׁשָ ּ ּ ּ ְ .
ִריך הוא ְלִזְמָנא ָדא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ל ֵליה ְלָעְלָמא , ָּחִייס ָעֵליה, אֹו ְלָבַתר ִזְמָנא, ְּ ִּויַקּבֵ

ָיָדא . ַאֲחָרא ָטׁשוָתא ְדַההוא ַנַעל ּבְ ּּתו ּבְ ּ ּ ָתא ְלַאְרָעא ְלַאֲחָזָאה)א מידא''ס(ּ ְּדָהא , ּ ְדִאּתְ
ַעְפָרא ַאֲחָרא ְדַהאי ָעְלָמאִיְתּבְ ֵּני ַההוא ִמיָתא ּבְ ן , ּ ּמָ א ְיתוב ְלַעְפֵריה ְדֲהָוה ִמּתַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ד ַזְרָעא ַאֲחָרא)אכדין יתוב לעפריה(, ּבְ ֵרי ְלֶמְעּבַ ּתְ ׁשְ ָתא ּתִ , ּ וְכֵדין ַהִהיא ִאּתְ
ְּואוְקמוָה ּ.  

א ֲחֵזי ַּעל ָדא ַמאן ְדָבֵעי ְל, ּתָ ַּקְייָמא ְקָייםּ ְּלַקְייָמא , ְּוָיַהב ְלַחְבֵריה, ָּנִטיל ַנֲעֵליה, ּ
ָּעֵליה ַקָייָמא אוָלה, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)דבת נדיב(. ּ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ַמאי . ְּוֹזאת ְלָפִנים ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]9דף [ -ּ

ֹכָלא. ְוֹזאת ִלים ּבְ ַּקָייָמא ׁשְ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ ד ֲהוֹו ְצנוִעין ַק, ְלָפִנים ּבְ יןּּכַ ל . ִּדיׁשִ ְּלַקֵיים ּכָ
ׁש, ָּדָבר ל ָדָבר ַמּמָ ְּדָהא ָדא הוא ִקיוָמא, ּּכָ ּ ּ ָרֵאל. ּּ ִיׂשְ עוָדה ּבְ ּוְכֵדין ְוֹזאת ַהּתְ . ּוַדאי, ּ

ָעְלָמא ִהיא ָמה ּבְ יָמא ְדַהְסּכָ ְּדָלא ּתֵ ְייהו ַעְבֵדי ָלה, ּ ּוִמַדֲעּתַ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִקיוָמא ִעָלָאה ֲהָוה, ּ ּּ ,
ָרָזא ִדְלֵעיָלאְלֶמֱהֵוי ּ עֹוָבֵדיהֹון ּבְ ּ.  

  ב''פ ע'' קדף
ָעְלָמא יאו ַחָייִבין ּבְ יָון ְדַאְסּגִ ּּכֵ ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ יאו ִמָלה ּבְ ּסִ ּּכָ א, ּ ַכְנָפא ְדַמְלּבוׁשָ ּּבְ ּ ,

ּקוָנא ִעָלָאה א ִהיא ּתִ ְּוַהאי ַמְלּבוׁשָ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ָנף ָאִביו ּ ְוֹלא ְיַגֶלה ּכָ)דברים כג(, ּ
ִתיב ת ַהּתֹוָרה)ט''במדבר י() ב''פ ע''דף ק(. ּכְ ָּדא ָאת ַקָייָמא: ֹזאת.  ֹזאת ֻחּקַ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש , ּ ּ

ָּדא ִמן ָדא  ּוִמנוְקָבא ָעֵייל ִלְדַכר. ּ ְדִאְקֵרי ֶזה)וכד אתפרע דא כלא(ּ מֹו, ְּוַעל ָדא. ּ ר ''ׁשָ
ָרן''ְוָזכֹו ֲחָדא ִמְתַחּבְ ֵעי ֵליה, ת ַהּתֹוָרהֻחּקַ. ר ּכַ ת, ֹּחק ַהּתֹוָרה ִמּבָ   .ַמאי ֻחּקַ

ת ַוַדאי ֶּאָלא ֻחּקַ ַמר)א חק''נ(ֲהַות ' ד' ה,  ְואֹוִקיְמָנא)א''ס, ח''נ(, ּ ', ֲאָבל ּת.  ְוָהא ִאּתְ
ֲחָדא' ְונ' ּהוא ד ר ּכַ ַמר''ְּונו. ְמֻחּבָ נו''ּנו, ן ָהא ִאּתְ ָמה , ֶּאָלא. ן''ּן ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי ּבְ ּכְ

ַאְנָפָהא ְנִהיִרין . ּ ְוֹלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו)ויקרא כה(ְדַאּתְ ָאֵמר  ָתא ִהיא ּבְ ְּדַהׁשְ ּ
א ִחְוָיא, ְוַעְבָדא אֹוָנָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ֵצי ְוָקִטיל , ְלָבַתר ַמְחָיא ּכְ  ְוָאְמָרה ֹלא )משלי ל(ְוׁשָ

י ָאְון ַמר ָעֵליה, ן''ּנוְּוַעל ָדא ָהִכי ִאְקֵרי ּבְ. ָפַעְלּתִ ְּדִאּתְ ֲחָדא ָדֶל' ת. ּ ּּכָֹלא ּכַ . ן''ּת נו''ּ
ּת ַחד ִמָלה הוא''ׁש ְוָדֶל''ֵרי, )ש''ן רי''נו( )א''א ה''ה(ׁש ''ת ֵרי''ּן ָדֶל''ּנו' ד ן ''ּוְבַאְתָוו. ּ

א ֲחֵזי ֹחק ֹות  ִליִפין ִאיּנון ּתָ ּ ְוֹכָלא ַחד ִמָלה)'א אינון חק ות''ס(ּּגְ ּ.  
ָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליך ָפָרהַּדּבֵ ֵני ִיׂשְ ָר ֶאל ּבְ ַּהאי ָפָרה ְלַדְכיוָתא ָקא ַאְתָייא, ּ ָאה . ּ ְלַדּכְ

ָמאָלא. ְלִמְסֲאֵבי יַלת ִמן ׂשְ ָּפָרה ְדַקּבִ ָמאָלא. ּ ּוַמאן הוא ִלׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׁשֹור. ּ , ּכְ
ֹמאל)יחזקאל א( ַווְרָדאּסוָמ, ֲּאדוָמה. ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ יב. ָּקא ּכְ  )שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ

ין ַהחֹוִחים ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ה. ּכְ ְזַרת ִדיָנא: ֲּאדוּמָ   .ּּגִ
ִמיָמה ִמיָמה, ּתְ ָמה ְדָתֵניָנן. ַמאי ּתְ ם ְוׁשֹור מוָעד, ּּכְ ם )ב''ג ע''קס(. ּׁשֹור ּתָ  ׁשֹור ּתָ

ָיא. ִּדיָנא ַרְפָייא ּׁשֹור מוָעד ִדיָנא ַקׁשְ ִמיָמה ִדיָנא ַרְפָייאּאו. ּ בוָרה , ּף ָהָכא ּתְ ּּגְ
ָאה ּתָ ִמיָמה, ּתַ בוָרה ִעָלָאה. ָּדא ִהיא ּתְ ּּגְ ָיא, ּ ָּדא ִהיא ִדיָנא ַקׁשְ ְוִהיא ַיד ַהֲחָזָקה , ּ
יָפא ּקִ   .ּתַ

ה מום ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין)שיר השירים ד(ּכְ ּ ּכֻ ּ ְ ךּ . ְ ּבָ
ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול ִתיב. ֲאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַעל ּכְ ֶבר הוַקם )שמואל ב כג(ּכְ ּ וְנֻאם ַהּגֶ ּ

ָרֵאל. ַמאי ַטְעָמא. ָעל לוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ ִגין ְדִהיא ׁשְ ּּבְ ּ ה, ּ ְּוָעֶליָה ָלאו ִהיא ֶאָלא ִעּמָ ּ .
ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל ַּהְיינו ִדְכ, ֲאׁשֶ יבּ ָרֵאל)עמוס ה(, ּתִ תוַלת ִיׂשְ תוָלה )בראשית כד(, ּ ּבְ ּ ּבְ

  .ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]10דף [ -ּ

ם אֹוָתה ֶאל ֶאְלָעָזר ּוְנַתּתֶ ַגן, ּ ּסְ . ַּמאי ַטְעָמא ֵליה ְוָלא ְלַאֲהֹרן. ְּואֹוְקמוָה, ִּמְצָווָתה ּבַ
ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ֶּאָלא ַאֲהֹרן ׁשוׁשְ ּ ְטָרא ְדָטהֹורְּועֹוד ְדַאֲהֹרן ָלא. ּ ֶּאָלא , ּ ָאֵתי ִמּסִ

ְטָרא ְדָקדֹוׁש)ב''ז ע''קע( ּוְבִגין ְדָדא ַאְתָייא ְלָטֳהָרה, ּ ִמּסִ   .ָּלא ִאְתְייִהיב ֵליה, ּ
ל ִמָלה ְדַהאי ָפָרה ּּכָ ּ ַבע, ּ ׁשֶ ּבוִסים ְוכו' ז, ִהיא ּבְ ּּכִ ַמר)ב''ז ע''ע(ְוָהא ', ּ ַמאי ,  ִאּתְ

ִגין ְדִהיא . ַטְעָמא ִמָטהּּבְ ֵני ׁשְ ַבע ׁשְ ַבע ִאְתְקֵרי, ּׁשֶ ל עֹוָבדֹוי , ּוַבת ׁשֶ ְּוַעל ָדא ּכָ
ַבע ׁשֶ א ֲחֵזי. ּבְ ל ַמאי ְדִאְתָעִביד ֵמַהאי ָפָרה, ּתָ ּּכָ ָאה, ּ ִגין ְלַדּכְ א, ּבְ ְוַאף , ְּוָלא ְלַקְדׁשָ

ָגן ב ְדִאְתְייִהיב ַלּסְ ִריף, ַּעל ּגַ ִחיט ְוָלא ׂשָ ִגין , ּהוא ָלא ׁשָ ח ִדיָנא ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ
ִסְטרֹוי יר, ּבְ ִלים ַיּתִ א ׁשְ ַדְרּגָ ן ַאֲהֹרן ְדִאיהו ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ן, ּ ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ , ְּדָלא ּבָ

ן ּמָ ָנא ּתַ ּוְלִאְזַדּמְ ּ.  
יָון ְדִאְתָעִביד ֵאֶפר, ַּהאי ָפָרה יה ֵעץ ֶאֶרז, ּּכֵ ֵדי ּבֵ ֵעי ְלִמׁשְ ּּבָ ִני ּתֹוַלַעת, בְוֵאזֹו, ּ , ּוׁשְ

ָמרו ְּוָהא ִאֵלין ִאּתְ ָמקֹום . ְוָלא ָקדֹוׁש, ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור. ּ ֲחֶנה ּבְ יַח ִמחוץ ַלּמַ ְּוִהּנִ
ַקְדִמיָתא, ְּדָהא ָטהֹור ָלא ִאְקֵרי, ָטהֹור ֶּאָלא ִמן ִסְטָרא ִדְמָסֵאב ּבְ ּ.  

  א''א ע'' קפדף
ָּרָזא ְדֹכָלא יב ְלֵמ, ּ ּי ִנָדה ַחָטאת ִהיאַּהאי ִדְכּתִ ִאין, ּ ּתָ ִגין ְדָכל ִדיִנין ּתַ ּּבְ ְוָכל , ּ

ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ ד ִאיהו ַיְנָקא ִמּסִ ִדיָנא, ּּכַ , ְוָיִתיַבת ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ָנה ֵמֶחֶלב)ישעיה לד(ּכְ ּ ָמְלָאה ָדם הוַדׁשְ ְלהו ִמ. ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ְלֵקי ּ ְּתָעֵרי וִמְסּתַ

ָעְלָמא ָראן ּבְ א. ְוׁשָ ּתָ יָון ְדַעְבֵדי ַהאי עֹוָבָדא ִדְלּתַ ּּכֵ ֲאַתר ָדא ְדַהאי , ּ ְּוָכל ַהאי ִדיָנא ּבַ ּ ּ
ֵדין ִאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ִדְלהֹון. 'ֶאֶרז ְוגֹו) א''א ע''דף קפ(ְּוָרָמאן ָעָלה ֵעץ , ָּפָרה ּוְבָכל ֲאָתר , ּּכְ

ָראן ִאּתְ יהְּדׁשָ רו ְוִאְתֲחָלׁשו ְוַעְרִקין ִמּנֵ ּּבָ ּ ַגְווָנא ָדא , ּ ְּדַהאי ֵחיָלא ִדְלהֹון ִאְתֲחֵזי ּכְ ּ ּ
ְייהו ַבר ָנׁש, ְּלַגּבַ ָראן ּבְ ֵדין ָלא ׁשָ י, ּכְ   .ְוִאְתַדּכֵ

ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ֵמי ִנָדה ָאה, ּ ִדיָנא. ַּמָייא ְלַדּכְ אֵרי ּבְ ד ָעְלָמא ׁשָ ְוִסְטָרא , ּכַ
ָעְלָמאִמ ט ּבְ ל ִזיִנין ְמָסֲאָבא, ְּסֲאָבא ִאְתְפׁשָ ִליָלן ּכָ ְּוָכל ִזיֵני ַדְכיו, ָהָכא ִאְתּכְ ּוְבִגין , ּ

ך טוְמָאה ְוָטֳהָרה ּּכַ ָלָלא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, ְ ּּכְ ְּואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ַּעְבַדת ְדָלא ֵייְמרון ַח, ֶאְלָעָזר ּ ְתָרךּ ְְבַרָייא ִמָלה ֲאּבַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]11דף [ -ּ

 ] בשנה297יום [סדר הלימוד ליום ב אב 
ה מום ְוגֹורעיא מהימנא  ר ֵאין ּבָ ָּפָרה ֲאדוָמה ְתִמיָמה ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ה ', ּ ת ֲחִריׁשָ ּבָ ׁשַ ָּאסור ַלֲחרֹוׁש ּבְ

ְּדִאְתַמר , ְּדׁשֹור ים)תהלים קכט(ּ י ָחְרׁשו חֹוְרׁשִ ּ ַעל ַגּבִ ִכיְנ. ּ ָּתא ַתָתָאהּוׁשְ ּ ִּאיִהי ָפָרה ֲאדוָמה, ּ ְטָרא , ּּ ִמּסִ
ִּדְגבוָרה ְטָרא ְדֶחֶסד. ּ ְּתִמיָמה ִמּסִ ְּדִאיהו ַדְרָגא ְדַאְבָרָהם, ּ ּ ּ יה , ּּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה )בראשית יז(ּּ ּ

ה מום. ָּתִמים ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ְטָרא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצ, ּ ִּמּסִ ּּ ּ ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול. ִעיָתאּ ְטָרא , ֲאׁשֶ ִמּסִ
ִכיְנָתא ִעָלָאה ִּדׁשְ ּ ְּדִאיִהי ֵחירו, ּ ְלָטא. ּ ֲאָתר ְדִאיִהי ׁשַ ְלָטָאה, ּּבַ ֵרב ֵלית ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ְּוַהָזר ַהּקָ ּ ּ .

ָטן ִחית, ָלא ׂשָ ְּוָלא ַמְלָאך ַהָמְות, ְוָלא ַמׁשְ ְּדִאיּנון ִמּסִ, ְ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְּטָרא ְדֵגיִהָנםּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָחִלים ְוגֹו)תהלים קד(, ָּפַתח ַרּבִ ּנְ ֵלַח ַמְעָיִנים ּבַ ל ַחְיתֹו . 'ּ ַהְמׁשַ קו ּכָ ַּיׁשְ
ָדי ְוגֹו א ַאָמָרן. 'ׂשָ רוָחא ַקִדיׁשָ א ּבְ ָּהֵני ְקָרֵאי ָדִוד ַמְלּכָ ּ הו, ּ ָלא ּבְ ּכְ א .ְּוִאית ְלִאְסּתַ  ּתָ

ְגִליפֹוי, ֲחֵזי ַטׁש ּבִ ֲעָתא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּבָ ׁשַ ּּבְ ָכל , ּ ב ְדִהיא ְטִמיָרא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ
יה ַחד ַנֲהָרא, ִסְטִרין ָּפַתח ְוִאְתְנִגיד ִמּנֵ ַתְרִעין ִעָלִאין)א ומלייא לתרעין''נ(ַמְלָיא , ּ   .ּ ּבְ

ַמּבוָעא וְמקֹוָרא ְדַמָיא ְדָמֵלי קו ּּכְ ּ ּ ּ יהּּ א ִמּנֵ ָכן ַמּבוִעין , ְּזָפא ַרּבָ ן ִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ָכל ְסָטר ך ַהאי, ְּדַנֲחִלין ְוַנֲהִרין ּבְ ִביל ָדִקיק ְדָלא ִאְתְייַדע, ְּכַ ַחד ׁשְ ּּבְ יך ְוָנִגיד , ּ ְָמׁשִ

ַּההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ּוְמַמֵלי ְלַההוא ַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ּ ן ִאְת, ּּ ּמָ ָכאן ַמּבוִעין ּוִמּתַ ַּמּשְׁ
יה, ּוְנָחִלין ְּוִאְתַמְלָיין ִמּנֵ ָחִלים ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּנְ ֵלַח ַמְעָיִנים ּבַ ִּאֵלין . 'ַּהְמׁשַ

א ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָייא ַּנֲהֵרי ִעָלֵאי ַקִדיׁשָ ּ ּ ַחד ֵמַההוא ְנִביָעא , ּ ְקָיין ּכְ ְּוֻכְלהו ִאְתׁשַ ּ ּ
ְּדַנֲחָלא ִעָל א ְדָנִפיק ְוָנִגידּ ָּאה ַקִדיׁשָ ּ.  

ָדי, ְלָבַתר ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ יב, ַּיׁשְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָעה )בראשית ב(, ּ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ּ
ים ין' ָהֵני ד. ָראׁשִ ָדי, ָראׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ַחְיתֹו ׂשָ ְרָיין, ּ ָלָלא ְדָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּּכְ ְוָכל , ּ

ּּנון ַחָייִליןִאי ַדי, ּ הו ׂשָ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ָדי, ּ ְקֵרי ׂשָ ָדי, ַאל ּתִ ֶּאָלא ׁשַ ְּדהוא ָנִטיל. ּ ִלים , ּ ְוַאׁשְ
ָמא ִמְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ּׁשְ ּ.  

רו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ הו, ִּיׁשְ יב ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְכּתִ ּ ּ או )יחזקאל א(, ּ ׂשְ ים ִיּנָ ּ ְוָהאֹוַפּנִ
ָתם  יםְלֻעּמָ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּּכִ ָדי. ַּמאן ַחָיה, ּ ֶּאָלא ִאֵלין ַחְיתֹו ׂשָ ע ִאיּנון, ּ ְוָכל , ַּאְרּבַ

ְּוַההוא ִאְקֵרי ַחָיה. ַּחד ְוַחד ְלַחד ִסְטָרא ְדָעְלָמא ל ַחד ְוַחד, ּ ים ָלֳקֵביל ּכָ ְוָלא . ְואֹוַפּנִ
ַּאְזִלין ֶאָלא ֵמרוַח ְדַהִהיא ַחָיה ְדָאִז ּ ּּ ְקיו ּ ְקָיין ֵמַההוא ׁשַ ּיל ָעַלְייהו ְוַכד ִאֵלין ִמְתׁשַ ּ ּּ

ְקָיין, ִּעָלָאה ּתַ ַאר ַחָייִלין ַאֲחָרִנין ִאׁשְ ל ׁשְ ְייהו, ְוִאְתַרָוון, ּּכָ ְרׁשַ ׁשָ ן ּבְ ְרׁשָ ּתָ ּוִמׁשְ ּ ,
ִאֵלין ְּוִאְתַאֲחָדן ִאֵלין ּבְ ין ְיִדיָען, ּ ַדְרּגִ ּכֹון ֲעֵליֶה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ַמִים ִיׁשְ ם עֹוף ַהּשָׁ

ֶקה ָהִרים ֵמֲעִליֹוָתיו ְוגֹו. 'ְוגֹו ין ִעָלִאין. 'ַּמׁשְ ַאר ַדְרּגִ ִּאֵלין ׁשְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]12דף [ -ּ

ל ָדא ע ָהָאֶרץ, ְּלָבַתר ּכָ ּבַ ׂשְ יך ּתִ ִָמְפִרי ַמֲעׂשֶ ּ ַאְרָעא ִעָלָאה )'א לתתא וכל עלמין וכו''ס(, ּ
א ְרָכא. ַּקִדיׁשָ ְלהו ַחָדאן, ְוַכד ִאיִהי ִמְתּבָ ל ָעְלִמין ּכֻ ּּכָ ּ ְרָכאן, ּ ֲעָתא . ּוִמְתּבָ ׁשַ ָּדא ּבְ

ֵחי ּכְ ּתַ אן ִמׁשְ ְקיו ְדַנֲחָלא , ְּדִבְרּכָ ִּמּשַׁ ּ ֲעִמיָקא ְדֹכָלא)א''א ע''בראשית רכ(ּ ּ.  
ָעְלָמא א ּבְ ֵחי ְלַנְחּתָ ּכְ ּתַ ִדיָנא ְדִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ ֲעָתא ְדָעְלָמא ְיִתיב ּבְ ּוְבׁשַ ּ ֵדין ּכְ, ּ

ַאב ִמְקָדׁש  ומסטרא , כדין עלמא יתיב בדינא, א ובשעתא דברכאן לא משתכחי לנחתא בעלמא''ס(ִּאְסּתְ

ָעְלָמא)דשמאלא רוחא אתער ואתפשט בעלמא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמׁשְ ָראן ,  ְוַכּמָ בכמה (ְוׁשָ

א)אתרי ֵני ָנׁשָ ּוְמָסַאב ַההוא רוָחא ְלהו,  ַעל ּבְ ּ ּ ַבר ָנׁש ְדָגַוע ,ּ ּ ְורוַח )א כבר האי רוח''ס(ּ ּכְ
ְרָיא ָעֵליה ְרָיא. ִּמְסֲאָבא ׁשַ ֲהֵדיה, ָהִכי ָנֵמי ׁשַ ְּלַמַען ְדִיְקַרב ּבַ ּ.  
ֵהלון ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יר ָפֶניך ִיּבָ ְסּתִ ּּתַ ָ ֶּאָלא . ַהאי ְקָרא ַמאי ָקא ַמְייֵרי. 'ּ
ֵהל יר ָפֶניך ִיּבָ ְסּתִ ָּתַ ְרָכאן ְלָעְלִמין, ּוןּ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְקָיין ְלִאׁשְ ּּתֹוֵסף רוָחם . ְּדָהא ָלא ִאְתׁשַ

ָמאָלא)א לאתערא''נ(, ִּיְגָועון ְטָרא ׂשְ ַער רוָחא ַאֲחָרא ִמּסִ ְרָיא ַעל , ּ ְוִאּתְ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ
א ֵני ָנׁשָ ַּעל ִאיּנון ְדֵמיִתין, ּבְ ֲהַדְיי, ּ ּוַמאן ְדָקִאים ּבַ א, ּהוּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ַמאי , ְוַעל ׁשְ

יב ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשובון. ַּאְסָווָתא ִדְלהֹון ָּהא ִדְכּתִ ּ ֵריַפת ַהַחָטאת. ּ ָּדא ֲעַפר ׂשְ א דא ''ס(, ּ

יה)עפר מקדשא דלעילא ָאה ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּכְ ,  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר)קהלת ג(ְּוַהְיינו ָרָזא . ּ ּבְ
ּוֲאִפילו ּגַ הּ ל ַחּמָ   .ְלּגַ

  ב''א ע'' קפדף
יה, ְּלָבַתר ִדְמַהְדִרן ְלַהאי ָעָפר ָאה ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּכְ ַער , ִּמְתַעָבר רוָחא ִמְסֲאָבא, ּּבְ ְוִאּתְ

א ּרוָחא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ָעְלָמא, ּ אִרי ּבְ ֵראון, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוׁשָ ַלח רוֲחך ִיּבָ ׁשַ ּּתְ ָּ ּ ,
ֵראון ַאְסָווָתא ִעָלָאהְוִיּתְ, ִּיּבָ ּסון ּבְ ְּדרוָחא ַאֲחָרא, ּ ּוְתַחֵדׁש ְפֵני ֲאָדָמה. ּ ּ ְּדָהא , ּ

יַאת ַכח)אתתא לבעלה(, ִאְתַדּכִ ּתְ ּ ְוַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא ִאׁשְ ְרָכאן, ּ ְלהו ִמְתּבָ ְּוָעְלִמין ּכֻ ָאה . ּ ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ִריך הוא ָיִהיב, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּדֹכָלא ַאְסָווָתא,  לֹון ֵעיָטאְּ ִגין , ּ ּבְ

ְּדִיְזּכון ְלַחֵיי ָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ַהאי ָעְלָמא, ּּ ָכחו ַדְכָיין ּבְ ּתְ ְּוִיׁשְ ין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַּקִדיׁשִ ּ ,
ִתיב  ם)יחזקאל לו(ָּעַלְייהו ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ  )'במדבר כ() ב''א ע''דף קפ(. ּ ְוָזַרְקּתִ

ר ִצין ְוגֹו ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ י ְיהוָדה ָאַמר. 'ַּוָיֹבאו ְבֵני ִיׂשְ א , ִּרּבִ ּתָ ֲּאַמאי ַפְרׁשְ
ָּהא אוְקמוָה. ְסִמיָכה ְלִמיַתת ִמְרָים, ְּדָפָרה יָון . ּ ּ ְדִאְתָעִביד ִדיָנא )א כמה''ס(ֶּאָלא ּכֵ ּ

ַהאי ָפָרה ָאה ְלִמְסֲאֵב, ּּבְ ִמְרָים, יְלַדּכְ ָאה ָעְלָמא, ִּאְתָעִביד ִדיָנא ּבְ ָלַקת ִמן , ְלַדּכְ ְּוִאְסּתְ
ָלַקת ִמְרָים. ָעְלָמא יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ֵאר, ּ ָלק ַההוא ּבְ ִּאְסּתַ ָרֵאל , ּ הֹון ְדִיׂשְ ְּדֲהָוה ָאִזיל ִעּמְ ּ

ֹכָלא יָרא ּבְ ָלק ּבֵ ָרא ְוִאְסּתַ ַמְדּבְ ּּבְ ּ.  
א י ַאּבָ ִת, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאלּכְ תוַלת ִיׂשְ א ִקיָנא ַעל ּבְ ן ָאָדם ׂשָ ה ּבֶ ְוִכי ָעָלה , ּיב ְוַאּתָ

ְלחֹוָדָהא ִגיָנה. ָלא, ּבִ ר ּבְ ּבַ ִגין ְדֹכָלא ִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ּּ ְתָרה. ּ ר ְיִמיָנא ֲאּבַ ּבַ ִגיָנה ִאּתְ ּּבְ ְּדֲהָוה , ּ
י ּגוָפא ּבֵ ְּמָקֵרב ָלה ּגַ א. ּ ְמׁשָ ְּוגוָפא ְדִאיהו ׁשִ ּ ִגיָנהִאְת, ּ ך ּבְ ֲּחׁשָ יב. ְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]13דף [ -ּ

יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(  )חשך השמש בצאתו וכתיב) ישעיה יג(, א בגינה דכתיב''ס(ּּגוָפא . ָ הֹוׁשִ
יב ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ(, ִּדְכּתִ יׁש ׁשָ ִגיָנה, ּ ַאְלּבִ ך ּבְ א ִאְתֲחׁשָ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ַגְווָנא. ְּ ּ ָדא ּכְ

ם ִמְרָים ְוגֹו ָמת ׁשָ יָרא ְדֵעיָלא ,  ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה)'במדבר כ(. 'ַוּתָ ָלק ּבֵ ְּדָהא ִאְסּתַ ּּ ּ
ר ְיִמיָנא ּבַ א ְלָבַתר ִאּתְ יו, ְוַתּתָ יב ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעּמָ א. ִּדְכּתִ ְמׁשָ ך ׁשִ ְוְלָבַתר ִאְתֲחׁשָ ּ ,

יב ָה)דברים לב(, ִּדְכּתִ ך ְוגֹו. 'ר ְוגֹוּ וֻמת ּבָ ּ ְדרֹוָעא )א''א ע''תצוה קפ(ָהא . 'ְָוֵהָאֵסף ֶאל ַעּמֶ
ר ּבַ ך, ְיִמיָנא ִאּתְ א ִאְתֲחׁשָ ְמׁשָ ְְוגוָפא ְדִאיהו ׁשִ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ְוּתָ ַכח ָדָרא ּבְ ּתְ ָעְלָמא, ָּלא ִאׁשְ ה ַקְייָמא ּבְ ָדָרא ְדֹמׁשֶ ּּכְ ְוַאֲהֹרן , ּ

יָמ. ּוִמְרָים יְוִאי ּתֵ ֹלֹמה ָהִכי ַנּמֵ יֹומֹוי ִדׁשְ ִליט . ָלאו, ּא ּבְ ֹלֹמה ׁשַ יֹומֹוי ִדׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ִניׁש, ִסיֲהָרא א ִאְתּכְ ׁשָ ּמְ ה. ְוׁשִ ּוְביֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ִניׁש ִסיֲהָרא, ּ ְלָטא, ִאְתּכְ א ׁשַ ׁשָ ּמְ   .ְוׁשִ

ַלת ַאִחין ֲהוֹו ה: ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָא. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ ַלח ְלָפֶניך ֶאת )מיכה ו(ֵמר ּכְ ָ ָוֶאׁשְ

ה ַאֲהֹרן וִמְרָים ה. ִסיֲהָרא, ִמְרָים. ֹּמׁשֶ א, ֹמׁשֶ ְמׁשָ ו ''שמות ס(. ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא, ַאֲהֹרן. ׁשִ

ָמאָלא, ּ חור)א''ע ן ֲעִמיָנָדב, ְּוַאְמֵרי ָלה. ְּדרֹוָעא ׂשְ ַקְדִמיָתא ִמיַתת ִמְרָים. ַנְחׁשֹון ּבֶ , ּבְ
ֵאר, ָלַקת ִסיֲהָראִאְסּתָ ָלק ּבְ ר ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ִּאְסּתַ ּבַ ִדיר ִסיֲהָרא, ְּלָבַתר ִאּתְ , ִּדְמָקֵרב ּתָ

ֲאְחָוא ֵחידו, ּבְ ִתיב. ּּבְ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן)שמות טו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ֲאחֹות .  ַוּתִ
ְּדִאיהו ְדרֹוָעא, ַּאֲהֹרן ַוַדאי ּ ַאֲחדוָתאִּדְמָקֵר, ּ ּב ָלה ּבְ ֲאְחָוה ִעם ּגוָפא, ּ   .ּּבְ

ך א ְוִאְתֲחׁשָ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ם , ְְלָבַתר ִאְתּכְ ך ּגַ יב ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעּמֶ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכּתִ ָּכְ ּ ּ
ה ְוגֹו ה ַאֲהֹרן וִמְרָים. 'ַאּתָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ָעְלָמא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ יֹומֹו. ּ י ּבְ
ֹלֹמה ְלָטא ִסיֲהָרא, ִּדׁשְ ִתּקוָנָהא, ׁשַ ָעְלָמא, ּּבְ ָחְכְמָתא . ְּוִאְתַחֵזי ּבְ ֹלֹמה ּבְ ְוִאְתְקָיים ׁשְ

ִּדְנִהירו ִדיָלה ּ ּ ָעְלָמא, ּ ִליט ּבְ חֹובֹוי. ְוׁשָ א ּבְ יָון ְדִסיֲהָרא ַנְחּתָ ַתר , ּּכֵ ִּאְתְפִגים יֹוָמא ּבָ
ֶקֶרן, יֹוָמא ַכח ּבְ ּתְ יר,  ַמֲעָרִביתַּעד ְדִאׁשְ ְבָטא ַחד ִלְבֵריה, ְוָלא ַיּתִ ָאה . ְּוִאְתְיִהיב ׁשִ ַזּכָ

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ּחוָלָקא ְדֹמׁשֶ ּ.  
ִתיב  ֶמׁש ְוגֹו)קהלת א(ּכְ ֶמׁש וָבא ַהּשָׁ ֲאָבל ְוָזַרח . ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא. 'ּ ְוָזַרח ַהּשֶׁ

ֶמׁש ְצ, ַהּשֶׁ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ א ְוָלא ִסיֲהָרא, ָרִיםּּכַ ְמׁשָ ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף . ְּדָנִהיר ׁשִ
ֶמׁש', ְוגֹו ִתיב וָבא ַהּשֶׁ ָרא, ָּהא ּכְ ַמְדּבְ ָרא, ּבְ ַאר ֵמֵתי ַמְדּבְ א. ִעם ׁשְ ְמׁשָ יָון ְדָעאל ׁשִ , ּּכֵ

ִניׁש ִגין ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ֶאל ְמקֹומֹו. ְלָאן ֲאָתר ִאְתּכְ א ִדְכִתיב ׁשֹוֵאף ֲּהָדא הו. ּבְ
ם ִניׁש. ּזֹוֵרַח הוא ׁשָ ב ְדִאְתּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ם ַוַדאי, ּ ּזֹוֵרַח הוא ׁשָ ְּדָהא ָלא ַאְנִהיר . ּ

א, ִסיֲהָרא ְמׁשָ הֹוָרא ְדׁשִ ֶּאָלא ִמּנְ יב. ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ך ׁשֹוֵכב ִעם )דברים לא(, ּ ָ ִהּנְ

ב ְדּתִ. ֲָאבֹוֶתיך ְוָקם ֵנׁשַּאף ַעל ּגַ ך ַקָיים ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ְתּכָ ִּהּנְ ַע. ָ ָּדא הוא ְיהֹוׁשֻ ּ.  
ִתיב ַהאי ְקָרא ה ְוָעֵליה ּכְ ך הוא ֹמׁשֶ ְּוָעֵליה ּכָ ָכל )קהלת א(, ְ ּ ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ

ָכל ֲעָמלֹו. 'ֲעָמלֹו ְוגֹו ַע, ַּמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ַדל ְל, ָּדא ְיהֹוׁשֻ ּתְ ַאְחְסָנא ַאְרָעא ְּדִאׁשְ
ָרֵאל ְדָקא ָיאות, ְּדִיׂשְ ְלָמא ְלִסיֲהָרא ּכַ ְּוָלא ָזָכה ְלַאׁשְ הו , ּ ְּדָהא ִאיהו ַאְעַמל ּבְ ּ ּ



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

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

ָרֵאל ִיׂשְ ה, ּבְ חֹוֵתיה ְדֹמׁשֶ ֶמׁש ּתְ ַחת ַהּשָׁ ּּתַ א ֲחֵזי. ּ ּסוָפא, ּתָ ַּווי ְלַההוא ּכִ ַּווי ְלַההוא , ּ
ִליָמה ִגין ְדָפַלח, ּכְ ׁשְו, ּּבְ א, ָּלא ָנַטל ַאְתֵריה ַמּמָ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה , ֶּאָלא ּתְ

ְּנִהירו ִמִדיֵליה ֶּאָלא ְנִהירו ְדָנִהיר ֵליה, ּ ּ ּ א ֲהָוה ֵליה, ְוִאי ָהִכי. ּ ְחּתָ ּבַ ַּמאי ּתוׁשְ הֹוִאיל , ּ
ִלים ְלָהָכא וְלָהָכא   .ְּוָלא ַאׁשְ

  א''ב ע'' קפדף
ּוְבֹכל ֲאָתר ְדָאַמר ׁשְ ֶמׁשּ ַחת ַהּשָׁ א ִדיֵליה ָקָאַמר, ֹלֹמה ּתַ ַּעל ַדְרּגָ ּ  ָרִאיִתי )קהלת ה(. ּ

ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ֶמׁש)קהלת ג(. ּתַ ַחת ַהּשָׁ י ְוָרֹאה )קהלת ט(.  ְועֹוד ָרִאיִתי ּתַ ְבּתִ ) א''ב ע''דף קפ( ׁשַ

ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ְלהו. ּתַ ְּוֵכן ּכֻ א ִדיֵליה ָקָאַמר. ּ ּוְבִגין ַדְרּגָ ּ ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה ַוַדאי. ּ ּ ּּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ְלחֹודֹוי, ַרּבִ ַּוַדאי ַמאן ְדָנִטיל ָסָמא ְדמֹוָתא ּבִ ּ ָכל , ּ ִתיב ּבְ ָּעֵליה ּכְ

ֶמׁש ַוַדאי ַחת ַהּשָׁ ַיֲעמֹול ּתַ ֲּעָמלֹו ׁשֶ ֶמׁש. ּ ַחת ַהּשָׁ ּוַמאן הוא ּתַ . ֲּהִוי ֵאיָמא ָדא ִסיֲהָרא. ּ
ּוַמאן ְדָא אּ ְמׁשָ ָלא ׁשִ ֶמׁש ַוַדאי, ִחיד ִסיֲהָרא ּבְ ַחת ַהּשָׁ ְּוָדא הוא חֹוָבא . ֲּעָמלֹו ּתַ

ָכל ֲעָמלֹו. ַּקְדָמָאה ְדָעְלָמא ְּוַעל ָדא ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ְּוֵכן ְלֻכְלהו , ָלָאָדם ַקְדָמָאה, ּ ּ
ְתֵריה ְּדַאְתָיין ּבַ ֲאָתר ָדא, ּ ְּדָחבו ּבַ ּ ּ.  
ּהֹוֵלך ֶאל ָד יב, רֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹוןְ ַּהְיינו ִדְכּתִ . ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(, ּ

ָדא. ָּדא ָצפֹון, ֵּאׁש ָדת. ֶּזה ָדרֹום, ְיִמינֹו ִליל ּבְ   .ְוָדא ּכָ
ּסֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלך ָהרוַח ָיא, ְ ֵעי ֵליה, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֶמׁש ִמּבָ ּסֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלך ַהּשֶׁ ְ ,

ּאי הֹוֵלך ָהרוַחַמ ַּמאן רוָחא ָדא. ְ ֶמׁש, ּ ַחת ַהּשֶׁ ָּדא הוא ּתַ ְּדִאְקֵרי רוַח ַהּקֶֹדׁש, ּ ְוָדא . ּ
גוָפא)הוא( ָרא ּבְ ֵרין ִסְטִרין ְלִאְתַחּבְ ּ רוַח הֹוֵלך ְוסֹוֵבב ְלִאֵלין ּתְ ּּ ִתיב ָהרוַח. ְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ,

ֶמׁש ְסָתם מֹוַדע ַהּשֶׁ ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ מֹוַדע ְּד, ּ ּתְ א לאתחברא בגופא דאיהו שמשא ההוא ''ס(ִאׁשְ

ָרֵאל)דאשתמודע ּ חוָלָקא ְדִיׂשְ ּ.  
ב ָהרוַח א, ִּאֵלין ֲאָבָהן. ַמאן ְסִביבֹוָתיו, ְּוַעל ְסִביבֹוָתיו ׁשָ ְּדִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,

ַלת הו ' ְוָדִוד ְוד, ְּוִאיּנון ּתְ ָרן ּבְ ּרוֵחי ְדִאְתַחּבְ ּ א ודוד דא הוא רוחא ''ס( ) ודא רוחא דאתחברא בהוי''ס(ּ

ֵליָמָתא)דאתחבר בהו, רביעאה א ׁשְ ּ ָהא ִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ִתיב, ּ  )תהלים קיח(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ה ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  

ְלהו א ְסִתיִמין ּכֻ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִגין ְדָכל ִמלֹוי ִדׁשְ ּּבְ ּ ּּ ָחְכְמָתאּ גֹו ְדֵהיָכָלא ,  ּבְ ְּוֻכְלהו ְלגֹו ּבְ ּ ּ
א הו, ַּקִדיׁשָ ֵלי ּבְ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ּוְבֵני ָנׁשָ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ִמִלין ְדּבַ ְּוָחָמאן ִמלֹוי ּכְ ּ , ִאי ָהִכי. ּ

ָחְכָמֵתיה א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָבָחא הוא ִלׁשְ ַּמה ׁשְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ֶּאָלא ַוַד. ִמּשְׁ ל ִמָלה ּ ּאי ּכָ
ָחְכְמָתא א ָסִתים ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוִמָלה ִדׁשְ ּּ.  

ֶמׁש)קהלת ז(, ָּפַתח ְוָאַמר ִּאי ָלאו ְדָהא ,  טֹוָבה ָחְכָמה ִעם ַנֲחָלה ְויֹוֵתר ְלרֹוֵאי ַהּשָׁ
ְלָייא ִמָלה ָדא ִּאְתּגַ א ָּדא ִהי, טֹוָבה ָחְכָמה.  ְיַדְעָנא ַמאי ָקָאַמר)שמענא ולא(ָלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]15דף [ -ּ

ֶמׁש, ָחְכָמה ַחת ַהּשָׁ ְקָנא ֵליה)א לכורסייא''ס(, ְּדִהיא ּתַ ּ ּכוְרְסָייא ִמְתּתַ טֹוָבה ָחְכָמה ִעם . ּ
ָרֵאל, ַנֲחָלה הֹון ְדִיׂשְ ְרָייא ִעּמְ ד ִאיִהי ׁשַ ִפיָרא ּכַ ָּיָאה ְוׁשַ ְּדִאיּנון ַנֲחָלה ְוַעְדָבא ִדיָלה, ּ ּ ּ ּ ,

ה ָרא ּבָ   .ְּלִאְתַקּשְׁ
ֶמׁשֲּאָבל ּתוׁשְ יר ְלרֹוֵאי ַהּשָׁ א ַיּתִ ְחּתָ א, ּבַ ְמׁשָ ׁשִ ָרא ּבְ ְּלִאיּנון ְדָזכו ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ,

יה ָרא ּבֵ ּוְלִאְתַקּשְׁ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְּדָהא ָאִחיד ּבְ ּ יה, ּ ּוַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ּ ֹכָלא ָאִחיד, ּ ַחִיין , ּּבְ ּּבַ
ּוְבַחֵיי ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדַהאי ָעְלָמא ּ יבְו, ּּ ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ְוִיְתרֹון ַדַעת ַהָחְכָמה )קהלת ז(, ּ
ַחֶיה ְבָעֶליָה ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ַּמאי ְוִיְתרֹון ַדַעת. ּּתְ ּ ִּיְתרֹון ִדיֵליה ַמהו. ּ ּ ּ , ַּהָחְכָמה ַוַדאי, ּ

  .ּ ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ָנְפָקא)א''ב ע''שמות ס(, ְּדָהא ּתֹוָרה
ָּדא ַצִדיָקא ְדָעְלָמא, ַּוַדאי ִעם ַנֲחָלה, טֹוָבה ָחְכָמה, ִעם ַנֲחָלהּּתו טֹוָבה ָחְכָמה  ּ ּ ,

א ְמׁשָ ְּדִאיהו ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ֲחָדא ַיְתֵבי, ּ ין ִאֵלין ּכַ ֵרין ַדְרּגִ ְּדָהא ּתְ ּ ִפירו , ּ ְּוָדא הוא ׁשְ ּּ
ֶמׁש, ִּדְלהֹון ְּלִאיּנון ְדִמְתַאֲחִדי, ֲאָבל ְויֹוֵתר ְלרֹוֵאי ַהּשָׁ אּ ְמׁשָ ׁשִ ּּתוְקָפא ְדֹכָלא, ן ּבְ ּ ּּ ,

ָבָחא ְדֹכָלא ּׁשְ ּ.  
ְּוָדא הוא ַדַעת ִּאיָלָנא ְדַחֵייא, ּ ְּוָהא אוְקמוָה , ּ ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא )משלי יט(ּ ם ּבְ  ּגַ

א. ַמאן ֶנֶפׁש. טֹוב ָּדא ֶנֶפׁש טֹוב ְדָדִוד ַמְלּכָ ך ִי. ְּוָדא ָחְכָמה ְדָקַאְמָרן. ּ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ְתרֹון ּ
א ִאיָלָנא ְוִאְתְנָטע ְלָכל ִסְטִרין, ַּדַעת ַהָחְכָמה ְרׁשָ ּתָ ן ִאׁשְ ּמָ ְּוֵכן ְלָכל ִאיּנון , ְּדִמּתַ

ַהאי ִאיָלָנא יה ּבְ ַּדֲאִחיָדן ּבֵ א , ּ ַההוא ַדְרּגָ ַכח ֶאָלא ּבְ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּּ
ִּדיֵליה ן ָיַדע ּכָֹל, ּ ּמָ ּוִמּתַ ֶמׁש, אּ ַחת ַהּשָׁ י ְוָרִאיִתי ְוגֹו, ַוֲהָוה ָאַמר עֹוד ָרִאיִתי ּתַ ְבּתִ . 'ְוׁשַ

ְלהו ְּוֵכן ּכֻ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ א , ּ ְּוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ
א אֹוַרְי, ַּקִדיׁשָ ּוְסִתיִמין ִעָלִאין ִדְגִניִזין ּבְ יב, יָתאּּ ִרים ַדְרֵכי ְיָי )הושע יד(, ִּדְכּתִ י ְיׁשָ ּ ּכִ

יו ְוגֹו)במדבר כ( )חסר(. 'ְוגֹו י ִחָייא ָפַתח. ' ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעּמָ ִּרּבִ ַח ֲאִני )קהלת ד(, ּ ּבֵ  ְוׁשַ
ָבר ֵמתו ְוגו ּכְ ִתים ׁשֶ ַמר ְואוְקמוָה. 'ֶּאת ַהּמֵ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ל עֹו, ּתָ ָבדֹוי ּכָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִדיָנא וְקׁשֹוט, ְּ י ָלֳקְבֵליה, ּּבְ ְּוֵלית ַמאן ְדַאְקׁשֵ יֵדיה, ּ , ְּוִיְמֵחי ּבִ
ֹכָלא, ְּוֵייַמר ֵליה ַמה ַעְבַדת ְּוִכְרעוֵתיה ָעֵבד ּבְ ּ ּ.  

  ב''ב ע'' קפדף
ַח ֲאִני  ּבֵ ִתים) ב''ב ע''דף קפ(ְוׁשַ ֹלֹמה ַמְלּכָ. ֶאת ַהּמֵ יר ִמן ְוִכי ׁשְ ח ְלֵמַתָייא ַיּתִ ּבַ ּא ְמׁשַ

ַהאי ָעְלָמא, ַּחָייא ֹאַרח ְקׁשֹוט ּבְ ְּוָהא ָלא ִאְקֵרי ַחי ֶאָלא ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּּכְ
ן ִאיׁש ַחי)שמואל ב כג(ָאֵמר  ּ וְבָנָיהו ֶבן ְיהֹוָיָדע ּבֶ  )ב''ז ע''ר, א''ד ע''קס, א''ע' בראשית ו(ְוָהא , ּ
ּאוְקמו ֹאַרח ְקׁשֹוט ִאְקֵרי ֵמת, ָּה ַחְבַרָייאּ ע ְדָלא ָאִזיל ּבְ ִתים , ְּוָרׁשָ ַח ַלּמֵ ּבֵ ְּוִאיהו ְמׁשַ

  .ִּמן ַהַחִיים
א, ֶּאָלא ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִמלֹוי ִדׁשְ ַּוַדאי ּכָ ָמרו, ּּ ָחְכְמָתא ִאּתְ ַמר, ּּבְ ַח ֲאִני , ְוָהא ִאּתְ ּבֵ ְוׁשַ

ִתים ִת, ֶאת ַהּמֵ ִּאילו ָלא ּכְ ירּ ָבר ֵמתו, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהִכי, יב ַיּתִ ּכְ יב ׁשֶ יָון ִדְכּתִ ֲּאָבל ּכֵ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]16דף [ -ּ

ָחְכְמָתא ַכח ִמָלה ַאֲחָרא ּבְ ּתְ ָבר ֵמתו. ִּאׁשְ ּכְ ָלקו ִמן ָעְלָמא: ּׁשֶ , ִּזְמָנא ַאֲחָרא ִאְסּתְ
ַעְפָרא ן ּבְ ּקַ א דאזדמנא עליה ותב בהאי ''ס(דאזדמנא די ממנא עליה ומית בחיי עלמא דבגין דיתתקן (, ְוִאְתּתָ

א דממנא עליה ומית בהאי עלמא ואתתקן בעפרא בגין דיתתקן באתר דישתלים זמניה מת ''ס) (עלמא בגין דיתתקן

בתר ) 'הא ודאי דא הוא שבחא משאר מתי עלמא אי תימא אתדן זמנא אחרא בההוא עלמא הא כתיב לא תקום וגו

דכתיב לא , אי תימא לא אתדן זמנא אחרא בההוא עלמא. עלמאדאשתלים זמניה מית ודאי הוא שבחא משאר מתי 

א ִזְמָנא וְתֵרין)תקום פעמים צרה יל עֹוְנׁשָ ן ְדָהא ַקּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּ ּכָ ן , ְּוָדא ַוַדאי, ּ ּקַ ַּאְתֵריה ִאְתּתָ
יר ֵמִאיּנון ַחֵיי ָבָחא ַיּתִ ׁשְ ּּבִ א, ּ ילו עֹוְנׁשָ ְּדַעד ָלא ַקּבִ ּ.  

ִתיב ְוׁשַ ָבר ֵמתוְּוַעל ָדא ּכְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ִּאֵלין ִאיּנון ַחִיין, ַּדְייָקא, ּּבֵ ּ ּ ,
ִגין ְדָהא ָטֲעמו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ַּמאי ַטְעָמא ִאְקרון ֵמִתים. ְּוִאְקרון ֵמִתים ּּבְ ּ ְוַאף ַעל , ּ

ַהאי ָעְלָמא ב ְדַקְייֵמי ּבְ ּּגַ ין ֵמַתָייא ָא, ֵּמִתים ִאיּנון, ּ ּוִמּבֵ ְועֹוד ַעל עֹוָבִדין . ַּהְדרוּ
ה ַחִיים. ְּוִאְקרון ֵמִתים, ַקְדָמִאין ַקְייִמין ְלַאְתְקָנא ר ֵהּמָ ִּמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ ְּדַעד ָלא , ּ

ָּטֲעמו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ְייהו, ּ ילו עֹוְנׁשַ ְּוָלא ַקּבִ ַההוא ָעְלָמא ְוִאי , ּ אן ּבְ ְּוָלא ַיְדֵעי ִאי ַזּכָ
  .ָלאו

א ֲחֵזי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּתָ ָרא ּבִ ָאן ְלִאְתַקּשְׁ ִאין ְדַזּכָ ַּזּכָ ּ יָקָרא , ּ ִאין ְלֵמחֵמי ּבִ ִּאיּנון ַזּכָ
א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּ ֵהיָכלֹו)תהלים כז(, ּּכְ ר ּבְ ֹנַעם ְיָי וְלַבּקֵ . ּ ַלֲחזֹות ּבְ

יר ְוִעָלָא, ְּוִאיּנון ָמדֹוֵרהֹון יןַּיּתִ ל ִאיּנון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּה ִמּכָ ין ִדְלהֹון, ּ ְּוָכל ַדְרּגִ ְּדָהא . ּ
ִאין ְלֵמחֵמי ֵליה, ּ ִעָלָאה)א חדוה''ס(ַּההוא ַאְתָרא  ִאין ִעָלִאין ְוַתּתָ ָּלא ַזּכָ ֲּהָדא הוא , ּ

ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ְוגֹו)ישעיה סד(, ִדְכִתיב ּ'.  
ְּוִאיּנון ְד ִאיּנוןּ ך ּכְ ל ּכַ אן ְלַסְלָקא ּכָ ָּלא ַזּכָ ְ ָייא ִאית לֹון )'אית וכו, א דוכתא''ס(, ּ ּ דוְכּתָ ּ

פום אֹוְרַחְייהו א ּכְ ְּלַתּתָ אן ְלַההוא ֲאָתר, ּ ְּוִאֵלין ָלא ַזּכָ ָמה ְדָחָמאן ִאיּנון , ּ ּוְלֵמחֵמי ּכְ ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא ִקיוָמא ְדֵעֶדן, ּ ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ירּ ָאה ְוָלא ַיּתִ ּתָ ָאה.  ּתַ ּתָ יָמא ַמאן ֵעֶדן ּתַ . ְוִאי ּתֵ

ָאה ּתָ ֶּאָלא ָדא ֵעֶדן ְדִאְקֵרי ָחְכָמה ּתַ ּ ן ִדְבַאְרָעא, ּ ְּוָדא ַקְייָמא ַעל ּגַ ָגחוָתא ְדַהאי , ּ ְּוַאׁשְ ּ
ן, )ולא יתיר(ֵּעֶדן ָעֵליה  ַהאי ּגַ ְּוִאְתֲהנון ֵמֵעֶדן ָד, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּבְ   .אּ

ָאה ְלִעָלָאה ּתָ ין ֵעֶדן ּתַ ך. ַּמאי ּבֵ יְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחׁשֶ ָאה, ְּכִ ּתָ ִאְקֵרי ֶעְדָנא , ֵעֶדן ּתַ
א ִתיב ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך, ִּאְקֵרי ֵעֶדן ְדַכר, ֵּעֶדן ִעָלָאה. ּנוְקּבָ ָָעֵליה ּכְ ּ ּ .

ָאה ּתָ ן ְלֵעֶדן ִד, ַהאי ֵעֶדן ּתַ ן ִאְקֵרי ֵעֶדן, ְּלֵעיָלאִּאְקֵרי ּגַ א, ְוַהאי ּגַ ּתָ ְּוִאֵלין . ְּלַגן ִדְלּתַ
ָאה ּתָ ַגן ּתַ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִּאְתֲהנון ֵמַהאי ֵעֶדן ְדָעַלְייהו, ְּדִמׁשְ ּ ת, ּ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ּוְבָכל ַיְרָחא , ּבְ

ָח)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוַיְרָחא תֹוּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְּדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ.  

  א''ג ע'' קפדף
ֹלֹמה ה, ְּוַעל ִאֵלין ָאַמר ׁשְ ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ִּמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ א , ּ ַדְרּגָ ְּדָהא ִאֵלין ּבְ ּ

ְייהו יר ִמּנַ ִּעָלָאה ַיּתִ ָבר ֵמתו. ַּמאן ִאיּנון. ּ ּכְ ִּאיּנון ׁשֶ ֵרי ִז, ּ א ּתְ ילו עֹוְנׁשָ ְּוִאֵלין , ְמֵניְּוַקּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]17דף [ -ּ

ק ֶסף ְמזוּקָ ִּאְקרון ּכֶ ְּדָעאל ְלנוָרא ִזְמִנין וְתֵרין, ּ ּ יה זוֲהָמא, ּ ְּוָנִפיק ִמּנֵ ַרר , ּ ְוִאְתּבָ
ר ֲעֶדן ֹלא ָהָיה)קהלת ד(. ְוִאְתָנֵקי ֵניֶהם ֶאת ֲאׁשֶ ַּההוא רוָחא ְדָקִאים ְלֵעיָלא.  ְוטֹוב ִמּשְׁ ּ ּ ּ ,

א ְלַתּתָ ב ְלַנְחּתָ ִקיוֵמיה, אְוִאְתַעּכָ ְּדַהאי ָקִאים ּבְ ּ א, ּּ ָלא עֹוְנׁשָ ְוִאית , ְּוֵלית ֵליה ְלַקּבְ
ֵּליה ְמזֹוָנא ֵמַההוא ְמזֹוָנא  ִּעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא) א''ג ע''דף קפ(ּ ּ ּּ.  

ְלהו ַּטב ְמּכֻ ַּמאן ְדָלא ִאְתְפַרׁש, ּ ְלָייא, ּ יָמא ִאיּנו, ְוָלא ִאְתּגַ ְסּתִ ְּוָכל ִמלֹוי ּבִ ָּדא . ןּ
ָאה ֲחִסיָדא ְּדָנַטר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּהוא ַזּכָ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא , ְּוִקֵיים לֹון, ּּ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ

א. ְוֵליֵלי ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ל ׁשְ א ִעָלָאה ַעל ּכָ ַדְרּגָ ָּדא ִאְתֲאִחיד ְוִאְתֲהֵני ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתַאֲחָדן , ּ ּ
ּ ֵמחוָפה)א אתוקדן''ס(   .ּ ְדַהאיּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]18דף [ -ּ

 ] בשנה298יום [סדר הלימוד ליום ג אב 
א ֲחֵזי יו, ּתָ ה ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעּמָ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ,

ִּאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ִדיֵליה ר , ּ ּבַ ּ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ִדיֵליה)א''א ע''תצוה קפ(ְּוָיַדע ְדָהא ַאּתְ ּ ּ ,
ל ּגוֵפיהְּוִאְזַד ְּעְזָעא ּכָ נֹו, ּ יָון ְדָאַמר ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ּבְ א , ּּכֵ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ה, ְ ְָהא ְדרֹוָעא ַאֲחָרא אֹוִזיְפָנא ָלך , ֹמׁשֶ ט ֶאת ַאֲהֹרן ְוגֹו, )זמינית לך(ּ ', ְוַהְפׁשֵ
ך, ְוַאֲהֹרן ֵיָאֵסף חֹות ֲאבֹוי)א ימינא''נ(ִזְמָנא , ְֵהא ֶאְלָעָזר ְיֵהא ְלַגּבָ ל ָדא .  ָדא ּתֵ ְּוִעם ּכָ

ֲאבֹוי ַההוא ִזְמָנא ּכַ ִלים ֲאָתר ּבְ ָלקו, ָּלא ַאׁשְ ְּדָהא ֲעָנֵני ְיָקר ִאְסּתְ ְּוָלא ָאַהְדרו ֶאָלא , ּ ּ
ה ְזכוָתא ְדֹמׁשֶ ּּבִ ְזכוָתא ְדֶאְלָעָזר, ּ ְּוָלא ּבִ ֲאׁשֶ)במדבר כ(. ּ ה ּכַ ֲאַמאי . 'ּר ִצָוה ְוגֹוּ ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ

ל ָהֵעָדה א, ֶּאָלא. ְלֵעיֵני ּכָ ִגין ְדַאֲהֹרן ֲהָוה ְרִחיָמא ְדַעּמָ ּּבְ יר ִמּכָֹלא, ּ ְּוָלא ֵייְמרון , ַּיּתִ
ה ְּדָהא ִאְתְנִגיד ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ִמִלין. ּ יך ְלַאֲהֹרן ּבְ ה ָמׁשִ ּוֹמׁשֶ ְ ַּעד ְדָסִליקו ְלטוָרא, ּ ּ ּ ,

ָרֵא י ְדַאֲהֹרן, ל ֲהוֹו ָחָמאןְוָכל ִיׂשְ ה ְלבוׁשֵ יט ֹמׁשֶ ֲעָתא ְדַאְפׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ יׁש לֹון , ּ ְוַאְלּבִ
  .ְלֶאְלָעָזר

ה  ד ָסִליק ְלַכֲהָנא. )א ולאהרן''נ(ַמאי ַטֲעָמא ֹמׁשֶ ינון ְלַאֲהֹרן ּכַ ׁשִ ה ַאְלּבִ ֶּאָלא ֹמׁשֶ ּ ,
ה ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ּבְ ׁש ֹמׁשֶ ׁש אֹותֹו )ויקרא ח(ּוְכִתיב , ָגָדיוֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַיְלּבֵ  ְוַיְלּבֵ

ִעיל א. ֶאת ַהּמְ ּתָ יה. ַהׁשְ ה ַאְעֵדי ִמּנֵ ֹּמׁשֶ ַּמה ְדָיַהב ֵליה, ּ ִריך הוא ַאְעֵדי . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ַּמה ְדָיַהב ֵליה, ִּמּנֵ יטו ֵליה ְלַאֲהֹרן ִמּכָֹלא. ּ ְּוַתְרַווְייהו ַאְפׁשִ ּ ּ ה ַאְעֵדי, ּ ּוֹמׁשֶ ,  ְלַברּ
ִריך הוא ְלגֹו א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ה. ְּ ְּוַעד ְדַאְעֵדי ֹמׁשֶ ִריך הוא ָלא ַאְעֵדי, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָאה , ְּ ַזּכָ

ה ּחוָלָקא ְדֹמׁשֶ ּ.  
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ יָקֵריהֹון, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ א . ְּ ַּאְתִקין קוְדׁשָ

ִריך הוא ְל ּּבְ א ְדַדֲהָבא ְדַנֲהָרא, ַאֲהֹרןְ ַּעְרָסא וְמַנְרּתָ ּ ּוִמִדיֵדיה ָנִטיל. ּ ּ א , ּ ֵּמַההוא ְמַנְרּתָ
א ְוַנְחּתו ים פום ְמַעְרּתָ ֵרי ִזְמֵני ְוַאְסּתִ ָכל יֹוָמא ּתְ ְּדֲהָוה ָדִליק ּבְ ּ ּ ּּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר א ֲהָוה ְפִתיָחא, ִּרּבִ ּפום ְמַעְרּתָ ָרֵא, ּּ ל ֲהוֹו ָחָמאן ְלַאֲהֹרן ְּדָכל ִיׂשְ
ִכיב יה, ׁשָ א ָדִליק ַקּמֵ ּובוִציָנא ִדְמַנְרּתָ ּ ּ ּ . ַּוֲעָנָנא ַחד ָקִאים ָעֵליה, ְּוַעְרֵסיה ָנִפיק ְוָעִייל, ּ

ָרֵאל ְדָהא ַאֲהֹרן ִמית ּוְכֵדין ָיְדעו ִיׂשְ ּ בֹוד. ּ ָלקו ֲעָנֵני ּכָ ְּוָחמו ְדָהא ִאְסּתְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
י ָגַוע ַאֲהֹרן ְוגֹוִּדְכִתיב ַוִי ל ָהֵעָדה ּכִ ְּוָהא אוְקמוָה', ְּראו ּכָ ל . ּ כו ְלַאֲהֹרן ּכָ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ

ָרֵאל ית ִיׂשְ ין ְוָטף, ּבֵ ְלהו ֲהָוה, ּּגוְבִרין ְוָנׁשִ ְּדָהא ְרִחיָמא ְמּכֻ ּּ.  
ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ין, ִרּבִ ָלָתא ָאִחין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָּהֵני ּתְ ֲאָתר ֲאַמאי ָל, ּ ּא ִאְתָקָברו ּבְ

ְדרו, ַחד ְייִפין ִאְתּבַ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְוַחד ָהָכא, ַחד ָהָכא, ְּוׁשַ ֶּאָלא ִאית ְדַאְמֵרי. ְוַחד ּבְ ּ ,
יה ָנא ּבֵ ּכְ ָרֵאל ְלִאְסּתַ ֲאָתר ְדָבָעאן ִיׂשְ ּּבַ ל ַחד ְוַחד, ּ ָנא ָעַלְייהו, ִמית ּכָ ִגין ְלַאּגָ , ּּבְ

ְזבון ּתֵ ְדָקא ֲחֵזי ָעַלְייהוֲאָבל, ְּוִאׁשְ ל ַחד ְוַחד ִמית ּכַ ּ ּכָ ָקֵדׁש. ּ ין ָצפֹון , ִמְרָים ּבְ ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]19דף [ -ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה. ַאֲהֹרן ִלְסַטר ְיִמיָנא. ְלָדרֹום ה ּכַ ֹּמׁשֶ ָּאִחיד ַההוא טוָרא ְלטוָרא . ּ ּ ּ
י ַההוא טוָרא, ְּדַאֲהֹרן ְּוָכִניׁש ִלְקבוָרָתא ְדִמְרָים ְלַגּבֵ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ְתֵרי ִסְטֵריָאִחיד ִל, ּ

ִּדְתֵרי ִסְטֵרי טוָרא ִדְמַעְבֵרי, ִאְתְקֵרי ַהר ָהֲעָבִרים ּ ְּוָאִחיד ְלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא, ּ ּ ּ.  
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ב ְדִאיּנון . ּּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ֲאָתר ַאֲחָרא ָעְלָמא ָדא, ָּעְלָמא ַאֲחָרא ִעָלָאהּבְ, ּבַ ְּזכוְתהֹון ַקְייָמא ּבְ . ְּלָדֵרי ָדִרין, ּּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ִתיוְבּתָ ְייִבין ּבְ ָרֵאל ּתַ ֲעָתא ְדִיׂשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ְּ ַזר , ּ ּוְגֵזיָרה ִאְתּגְ

ִריך הוא ְלַצִדיַקָי, ָּעַלְייהו א ּבְ ֵדין ָקאֵרי קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ יה ְלֵעיָלאְּ ּיא ְדַקְייֵמי ַקּמֵ ּ ְואֹוַדע , ּ
ֵזָרה, לֹון ְּוִאיּנון ְמַבְטֵלי ַהִהיא ּגְ ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוָחֵייס קוְדׁשָ ּ ּ ִאין . ְּ ַזּכָ

ִּאיּנון ַצִדיַקָייא ּ ִתיב , ּ ְּדָעַלְייהו ּכְ ִמיד ְוגֹו)ישעיה נח(ּ ר ָהָעם )א''במדבר כ(. 'ָ ְוָנֲחך ְיָי ּתָ  ַוְיַדּבֵ
ה ְוגֹו אֹלִהים וְבֹמׁשֶ א ָדא. 'ּּבֵ ּתָ ַּפְרׁשְ ִליק, ּ ֲאָתר ַאֲחָרא ִאְסּתָ ִּעם ִאיּנון ֵמי ְמִריָבה , ּבַ

ה ְוַאֲהֹרן   .ְּדֹמׁשֶ

  ב''ג ע'' קפדף
י ִיְצָחק ָפַתח י )אסתר ה(, ִּרּבִ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ׁש ֶאְסּתֵ) ב''ג ע''דף קפ( ַוְיִהי ּבַ ְלּבַ ּר ַמְלכות ַוּתִ

רוַח ַהּקֶֹדׁש ֶנֶאְמָרה. 'ְוגֹו ר ּבְ ַלת ֶאְסּתֵ תוִבים, ְּמּגִ ין ַהּכְ תוָבה ּבֵ ך ּכְ ּוְבִגין ּכַ ּ יֹום . ְּ ַוְיִהי ּבַ
י ִליׁשִ ְּדִאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ְדגוָפא, ַהּשְׁ ּ ָלא ּגוָפא, ּ רוָחא ּבְ ְּוָהא ַקְייָמא ּבְ ּ ׁש , ּ ְלּבַ ֵדין ַוּתִ ּכְ

ר ַמְלכות ָווָנא. ּ ַמְלכות)ב''ט ע''קפ(ַמאי . ֶּאְסּתֵ י ְיָקר ְוַאְרּגְ ְלבוׁשֵ יָמא ּבִ ָהא ָלאו , ִּאי ּתֵ
ר ַמְלכות. ָהִכי ִאְקֵרי ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ֶּאָלא ַוּתִ א, ּ ַמְלכות ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ת ּבְ ׁשַ ְּדִאְתַלּבְ ּ ַּוַדאי , ּּ

ה רוַח ַהּקֶֹדׁש   .ָּלְבׁשָ
ִגין ְדַנְטָרא פוָמה ְדָלא ְלַחָווָאה ִמִדי. רַמאי ַטֲעָמא ָזְכָתה ְלַהאי ֲאָת ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא . ּּ

ה)אסתר ב(, ִדְכִתיב ֶדת מֹוַלְדּתָ ר ַמּגֶ ל ַמאן ְדָנִטיר פוֵמיה .  ֵאין ֶאְסּתֵ ְּואֹוִליְפָנא ּכָ ּ ּּ
ֵניה א, ְּוִליׁשָ רוַח ְדקוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ָּזֵכי ְלִאְתַלּבְ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָסֵטי פוֵמיה . ּ ּ אּּ יׁשָ ָהא , ְּלִמָלה ּבִ

א ָעֵליה יׁשָ ַּוַדאי ַההוא ִמָלה ּבִ ּ יָמא ָהא ְנָגִעים, )א ואי לאו''ס(. ּּ , אֹו ָצַרַעת, ְוִאי ּתֵ
ִחְוָיא ָעֵליה ְּדמֹוְקָדן ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

ה אֹלִהים וְבֹמׁשֶ ר ָהָעם ּבֵ ִרי. ַּוְיַדּבֵ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ יׁשָ ְּדָאְמרו ִמָלה ּבִ ּ ּך הואּּ ְ ,
ּוְכַתְרּגומֹו ה ָנצו. ּ ה ֶהֱעִליתונו. ְּוִעם ֹמׁשֶ ָּלּמָ ך ִאְזְדַמן , ּ ִגין ּכָ ְווָין ּבְ ל ַאַפָייא ׁשַ וו ּכָ ּׁשַ ּ ְּ ּ

ְייהו ִחְווָיין א, ְּלַגּבַ ֶאּשָׁ א ְלֵמַעְייהו ְוַנְפִלין ֵמִתין, ְּדמֹוְקָדן לֹון ּכְ ְּוַעִייל ֶאּשָׁ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ָרִפיםָאֵמר ַוְיׁשַ ים ַהּשְׂ ָעם ֵאת ַהְנָחׁשִ   .ַלח ְיָי ּבָ

י ִחָייא ָאַמר פוַמְייהו, ִחְווָין ֲהוֹו ַאְתָיין, ִּרּבִ ן ּבְ ְּמַלֲחׁשָ ִכין וֵמִתין, ּ ן. ְּוַנׁשְ . ַמאי ְמַלֲחׁשָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֹלא ָלַחׁש)קהלת י(ּכְ ָחׁש ּבְ ֹוך ַהּנָ א ֲהוֹו ְמַלֲהָטן ּבְ. ְ ִאם ִיּשׁ ּפוַמְייהוֶאּשָׁ ּ ,

ִכן הו, ְוַנׁשְ א ּבְ ְדָיין ֶאּשָׁ ָלקו ַלֲאָתר , ְּוׁשַ ְּוִאּתֹוְקָדאן ֵמַעְייהו וֵמִתין ְוָהא ִמִלין ִאֵלין ִאְסּתְ ּ ּּ ּ
ֵאר)א''במדבר כ(. ַאֲחָרא ֵאָרה ִהוא ַהּבְ ם ּבְ ֵאָרה. ּ וִמׁשָ ָנא ְדָהָכא ּבְ ֵאר, ַּמאי ׁשְ . ּוְלָבַתר ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]20דף [ -ּ

ֵאָרה אְלָב, ֶּאָלא ּבְ י ַמָייא ְלגֹו ַיּמָ ְנׁשֵ ַּתר ְדִמְתּכַ א, ּ י ְלַתּתָ ֵאר. ְוַנְחּתֵ ֲעָתא ְדִיְצָחק , ּבְ ׁשַ ּּבְ
ַּמְלָייא ֵליה ֵאר. ּ ִתיב ְוָרָזא ָדא, ִהיא ַהּבְ ּהוא ּכְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(, ּּכְ

  .ּהוא
א ָאַמר י ַאּבָ ָכל ֲאָתר הוא, ִרּבִ ֲחָדא, ן ִהיאְוָקֵריָנ, ּּבְ א ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּוְכָלָלא . ּ

א' ה, ִּעָלָאה ָלָלא ְדֹכָלא' א, ּ ְדַכר)ב''ה ע''פקודי רל, ב''ה ע''רפ(' ו, ּנוְקּבָ ּּכְ ' ְּדָהא א. ּ
ְרָיא ִלימו ׁשַ ׁשְ ָרֵאל. ּּבִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א, ַּזּכָ ב ְדִאיּנון ְלַתּתָ ַּאף ַעל ּגַ ִּאיּנון ֲאִחיָדן , ּ

ְּכָלָלא ִעָלָאה ְדֹכָלאּבִ ִתיב , ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ נו ְוֹלא ֲאָנְחנו)תהלים ק(ּ ּ הוא ָעׂשָ ּ ִתיב, ּ ָאֶלף ּכְ . ּבְ
ָלָלא ְדו ְּדָכִליל ּכָֹלא' ה ְוא''ּּכְ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ּרוַח ְדַמָיא, ַרּבִ ּ ָּדא הוא רוַח ַהּקֶֹדׁש, ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ב ּבְ ָמה ְדַא. ְּדָנׁשַ ּתְ ּכְ
י)שיר השירים ד(ָאֵמר  ְּלָבַתר ַנְזִלין ַמָייא ְלַמְלָיא ָלה,  ָהִפיִחי ַגּנִ ּ , ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)כלא(, ּ

ב רוחֹו ִיְזלו ָמִים)תהלים קמז( ּ ַיּשֵׁ ַקְדִמיָתא. ּּ ב רוחֹו ּבְ ּוְלָבַתר ִיְזלו ָמִים, ַּיּשֵׁ ְוַעד ָלא . ּּ
יב ַהאי רוָחא ַמע ָלן. ָּייאָלא ַנְזִלין ַמ, ָּנׁשִ ֹכָלא , ַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ְדָבֵעי ּבְ ַּמׁשְ ּ

ָעָרא ִמָלה ִמָלה, ְּלַאּתְ עֹוָבָדא אֹו ּבְ ֵחיזו ְדעֹוָבָדא, ּּבְ ּאֹו ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ ַעד , ְוָהָכא. ּ
יב ְּדרוָחא ָלא ָנׁשִ יה ְדַההוא רוַח, ּ ָּלא ַנְזִלין ַמָייא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

ֵאר ֵאָרה, ֵאר ָקֵריָנןִהיא ַהּבְ, ּהוא ַהּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ָנא ּבְ ֵאר, ַמאי ׁשְ א ּבְ ּתָ ֶּאָלא , ְוַהׁשְ
ְלחֹוָדָהא א ּבִ ַקְדִמיָתא נוְקּבָ א ְדָקָאַמר הוא, ּּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ א, ּ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ִאְקֵרי , ּ

ֵאר ַכח ְדַכר. ּבְ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדִאׁשְ ּ א, ּ ֲּאִפילו ְמָאה נוְקּבָ ּ   .ַּכר ָקֵריָנן ְלֹכָלאְּד, ּ
ה ֱאסֹוף ֶאת ָהָעם ר ָאַמר ְיָי ְלֹמׁשֶ ֵאר ָלא ַאְעֵדי , ֲאׁשֶ ִגין ְדַהאי ּבְ ּּבְ ְייהו)באר(ּ . ּ ִמּנַ

יָמא יה ּכָֹלא, ְוִאי ּתֵ ֲאָבא ִמּנֵ ֵּהיך ַיְכִלין ְלׁשָ ּ ֶּאָלא ִאיהו ָנִפיק ִלְתֵליַסר ַנֲחִלין, ְ ּוְנִביַע , ּ
אָרן וַבְעָיין ַמָייא, ָכל ִסְטִריןִּאְתְמֵלי ְוָנִפיק ְל ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ּוְכֵדין ֲהוֹו ִיׂשְ ּ ּ ַקְייִמין , ּ

יָרָתא, ָּעֵליה ְּלַאְנָפָקא ַמִיין ְלֹכָלא, ְַסְלִקי ֵמיַמִיך. ֲעִלי ְבֵאר, ּוַמה ַאְמֵרי. ְוַאְמֵרי ׁשִ ּ ,
ָקָאה ִמָנך ְוְלִאְתׁשָ א . ּ ְחּתָ ּבַ ֵארְּוֵכן ַאְמֵרי ּתוׁשְ ִרים ְוגֹו, ְּדַהאי ּבְ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ִּמָלה . 'ּּבְ
ְּוַכך הוא, ְקׁשֹוט ֲהוֹו ַאְמֵרי ְ.  

ָעָרא ִמִלין ִדְלֵעיָלא, )א תא חזי''נ(ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא  ל ַמאן ְדָבֵעי ְלַאּתְ ּּכָ ּּ עֹוָבָדא , ּ ין ּבְ ּבֵ
ִמָלה ין ּבְ ּאֹו ַההוא ִמָלה, ִּאי ַההוא עֹוָבָדא. ּּבֵ ְדָקא ָיאות, ּ ָּלא ִאְתָעִביד ּכַ ַער , ּ ָלא ִאּתְ

ָעָרא ִמָלה ִדְלֵעיָלא. ִמִדי א ְלַאּתְ ּתָ ִניׁשְ ֵני ָעְלָמא ַאְזִלין ְלֵבי ּכְ ל ּבְ ּּכָ ֲאָבל ְזִעיִרין , ּּ
ָעָרא ִּאיּנון ְדַיְדִעין ְלַאּתְ ִריך הוא ָקִריב ְלֹכָלא ְדַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ֵליה , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ְדָקא ָיאות ּוְלַאְתֲעָרא ִמָלה ּכַ ּ , ָּלאו ִאיהו ָקִריב, ֲּאָבל ִאי ָלא ַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ֵליה, ּּ
יב  ָעָרא ִמָלה . ַמאי ֶבֱאֶמת. ' ָקרֹוב ְיָי ְלָכל קֹוְרָאיו ְוגֹו)תהלים קמה(ִּדְכּתִ ְּדַיְדֵעי ְלַאּתְ ּ

ְדָקא ָיאות ִּדְקׁשֹוט ּכַ ּ ֹכָלא, ּ   .ְּוֵכן ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]21דף [ -ּ

  א'' עד'' קפדף
ָרֵאל ָהֵני ִמִלין, ּאוף ָהָכא ִּמִלין ִדְקׁשֹוט, ֲּהוֹו ַאְמֵרי ִיׂשְ ָעָרא , ּ ִגין ְלַאּתְ ד ''דף קפ(ּבְ

יָרא) א''ע ָרֵאל, ְלַהאי ּבֵ ָקָאה לֹון ְלִיׂשְ ַער, ּוְלַאׁשְ ְּוַעד ְדַאְמֵרי ָהֵני ִמֵלי ָלא ִאּתְ ְוֵכן . ּ
י ָעְלָמא ִאיּנון ֲחָרׁשֵ ֲּאִפילו ּבְ ּ יןְּד, ּ יׁשִ ִזיִנין ּבִ י ּבְ ְמׁשֵ ּתַ ַּעד ְדַעְבֵדי עֹוָבדֹוי ִדְקׁשֹוט , ִמׁשְ ּ ּ

ְייהו ִּאי ָלא ָאְמרו ִמֵלי ִדְקׁשֹוט, ְּלַגּבַ ָווָנא ְדַבְעָיין, ּּ ָהֵני ּגְ ָכא לֹון ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ ָלא , ּּבְ
ְייהו ִמִל, ִּמְתָעִרין ְלַגּבַ ל יֹוָמא ּבְ ַּוֲאִפילו ְדַצְווֵחי ּכָ ּּ עֹוָבָדא ַאֲחָרא, ין ַאֲחָרִניןּ ָלא , אֹו ּבְ

ְייהו ְלָעְלִמין ִכין לֹון ְלַגּבַ ְבַלְייהו, ַּמׁשְ   .ְּוָלא ִמְתָעִרין ָלּקֳ
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַעל ְוגֹו)מלכים א יח(, ּכְ ם ַהּבַ ַּחד ְדָלאו ְרׁשו . ַמאי ַטֲעָמא. 'ּ ְוִיְקְראו ְבׁשֵ ּ

ַהאי ַעל ּבְ ַההוא ּבַ יַנְייהוְועֹוד. ּּבְ ָרן ּבֵ ּשְׁ ּ ְדִמִלין ָלא ִמְתּכַ ִריך , ּּ א ּבְ י לֹון קוְדׁשָ ְְוַאְנׁשֵ ּ
הֹון ית)מלכים א יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּהוא ִמּנְ ם ֲאחֹוַרּנִ ה ַהִסּבֹוָת ֶאת ִלּבָ ִאין .  ְוַאּתָ ַזּכָ

ִּאיּנון ַצִדיַקָייא ּ ְדָקא ָיא, ּ ְּדַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ְלָמאֵריהֹון ּכַ   .ּותּ
ְמעֹון י ׁשִ ֵעיָנא ְלַגָלָאה ִמָלה, ָאַמר ִרּבִ ָּהָכא ּבָ א ֲחֵזי. ּ ל ַמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא , ּתָ ּּכָ ּ
ְדָקא ָיאות ּעֹוָבָדא ּכַ ְדָקא ָיאות, ּ ּוְלַסְדָרא ִמִלין ּכַ ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ְָהא וַדאי ַמְתָעֵרי ְלקוְדׁשָ ּ ּּ

ָכא ִמִלין ִעָלִאין ְדִמ, ּהוא ְּלַאְמׁשָ ּ ָרןּ ׁשְ ר . )לא אתכשר לגבייהו, א ואי לא''ס(. ְתּכַ ְוָלא ִאְכׁשַ
ל ָעְלָמא ַיְדֵעי ְלַסְדָרא עֹוָבָדא ְייהו ִאי ָהִכי ּכָ ְּלַגּבַ ּוְלַסְדָרא ִמִלין, ּ ּ יבו ִדְלהֹון , ּ ַּמאי ָחׁשִ ּ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ָרא ְדִמָלה ְועֹוָבָדא, ּ ְּדַיְדֵעי ִעּקָ ּ א וְרעוָתאְּוַיְדֵעי ְלַכְווָנא, ּ ּ ִלּבָ יר ֵמִאֵלין , ּ ַּיּתִ
ך, ַאֲחָרִנין ל ּכַ ְְדָלא ַיְדֵעי ּכָ ּ.  

ָרא ְדעֹוָבָדא ּכוֵלי ַהאי ֶּאָלא ִאֵלין ְדָלא ַיְדֵעי ִעּקָ ּ ּ ּ ָעְלָמא ְוָלא , ּ ֶּאָלא ִסדוָרא ּבְ ּ ּ
יר ִריך , ַיּתִ א ּבְ ְתפֹוי ְדקוְדׁשָ יכו ְדָבַתר ּכַ ִכין ָעַלְייהו ְמׁשִ ְַמׁשְ ּ ּ ּ ֲאִויָרא , ּהואּ ְּדָלא ָטס ּבַ

יחו ִאְקֵרי ּגִ ִּדׁשְ ּ.  
א וְרעוָתא ְּוִאֵלין ְדַיְדֵעי וְמַכְווֵני ִלּבָ ּ ּ ּ ּ ָבה, ּ ְרָכאן ֵמֲאָתר ְדַמֲחׁשָ ַּמְפֵקי ּבִ ָכל , ּ ְוָנְפֵקי ּבְ

ְדָקא ָיאות ר ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ין ּבְ ָרׁשִ ְזִעין ְוׁשָ ּּגִ ְרִכן ִעָלִאין ְוַת, ּ ַּעד ְדִמְתּבָ ִאיןּ ָמא , ּתָ ּוׁשְ
ַרך ַעל ְיֵדיהֹון א ִעָלָאה ִמְתּבָ ְַקִדיׁשָ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון. ּ ִריך הוא ָקִריב . ַּזּכָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

יהֹון ין ָלֳקְבֵליהֹון, ְלַגּבֵ ֲעָתא ְדָקארון ֵליה, ְוַזּמִ ׁשַ ּּבְ ּ ין לֹון, ּ ֲעָתא ְדִאיּנון . ּהוא ַזּמִ ׁשַ ּּבְ ּ
ָעאקו ְייהוּהוא ְל, ּּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּגּבַ ּהוא אֹוִקיר לֹון ּבְ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִמי)תהלים צא(, ִדְכִתיב י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ ק ַוֲאַפְלֵטהו ֲאׂשַ י ִבי ָחׁשַ ּ ּכִ ּ ּ ַוֹיאֶמר ְיָי )במדבר כא(. ּ

יָרא אֹותֹו ְוגֹו ה ַאל ּתִ י ְיהוָדה ָפַתח. 'ֶאל ֹמׁשֶ ִּרּבִ ֶלג )משלי לא(, ּ ּ ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ
ִנים יָתה ָלבוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ א ֲחֵזי. ּּכִ ֵרי ִסְטֵרי, ּתָ ָרֵאל ַיְנָקא ִמּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ א , ּכְ ּתָ ַהׁשְ

ַרֲחֵמי ִדיָנא, ּבְ א ּבְ ּתָ ַרֲחֵמי. ַהׁשְ ְעָיא ְלַיְנָקא ּבְ ד ּבַ יה, ּכַ ָבא ּבֵ ַכח ֲאָתר ְלִאְתַיּשְׁ ּתְ ד ּכַ. ִּאׁשְ
ִדיָנא ֵעי ְלָיְנָקא ּבְ יה, ּבָ ָבא ּבֵ ַכח ְלִאְתַיּשְׁ ּתְ ֵרי ָעלֹוִהי, ֲּאָתר ִאׁשְ ָכל , ּוְלִמׁשְ ְּדָהִכי הוא ּבְ ּ

אֵרי ִמָלה ִדְלֵעיָלא, ֲאָתר ָּלא ׁשָ ֵרי ֲעלֹוי, ּּ ַכח ֲאָתר ְלִמׁשְ ּתְ ֶנֶסת , ְּוַעל ָדא. ַּעד ְדִאׁשְ ּכְ



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

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

ָרֵאל ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתא ִמּשָׁ ִנים, ַמאי ַטְעָמא, ֶלגִיׂשְ יָתא ָלבוׁש ׁשָ ִגין ְדָכל ּבֵ ּּבְ ָלא . ּ
ְרָיא ַהאי סוָמק, ׁשַ ַהאי ִחָוור ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִחָוור, ּ ְּוסוָמק ּבְ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה. ּ

יָרא אֹותֹו ה ַאל ּתִ ְתֵר, ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֹוַרְייָתא ּבִ ֵליִמין ּבְ ֵרין אֹותֹו ִאיּנון ׁשְ ין ּּתְ
ָ ַעד ְדרֹוׁש ָאִחיך אֹותֹו)דברים כב(, ְוַחד, ַּחד ָדא, ן''ָוִוי ִגין ְדִאיּנון אֹות . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ

ׁש ַָעד ְדרֹוׁש ָאִחיך . ַמּמָ א ַההוא אֹות,  אֹותֹו)אחיך ממש(ּ ְּדָבֵעי ְלָפְרׁשָ ְּדַההוא ֲאֵביָדה, ּ ּ.  
ּאוף ָהָכא ֵדין אֹותֹו ְּדִאְתַד, ָּדא עֹוג, ּ ַאְבָרָהםּ ק ּבְ יֵתיה ֲהָוה, ּבָ י ּבֵ ּוֵמַאְנׁשֵ ְוַכד , ּ

ִתיב ַזר ַאְבָרָהם ַמה ּכְ י ֵביתֹו ְוגֹו, ִאְתּגְ יה. 'ְוָכל ַאְנׁשֵ ַזר ִעּמֵ ָּדא עֹוג ְדִאְתּגְ ּ יל ַהאי , ּ ְוַקּבִ
א יה, ָּאת ַקִדיׁשָ ּבֵ ָרֵאל ְמָקְרִבין ּגַ יָון ְדָחָמא עֹוג ְדִיׂשְ ּּכֵ ּ אי ֲאָנא ָּאַמר ָהא וַד, ּ

ַּאְקִדיְמָנא ְזכוָתא ְדָקִאים לֹון ּ ִוי ְלָקְבֵליה, ּ ְּוָדא ׁשַ ּ.  
ה ֲעָתא ָדִחיל ֹמׁשֶ יה ׁשַ ּּבֵ ים ַאְבָרָהם, ּ יָמא ְדָרׁשִ ֵּהיך ָיִכיל ְלַאְעְקָרא ְרׁשִ ַּוַדאי , ָאַמר. ְ

ְעָיא ְלַהאי, ָּהא ְיִמיָנא ִדיִלי ִמית ְיִמיָנא , ְלָעָזרִאי ֵניָמא ָהא ֶא. ְּדָהא ְיִמיָנא ּבַ
ְּדִסיֲהָרא הוא ְּדַאְבָרָהם ִליִמיָנא הוא, ְּוַהאי ָאת ִליִמיָנא הוא. ְּוָלא ִדיִלי, ּ ּ.  

  ב''ד ע'' קפדף
ִריך הוא א ּבְ ִּמָיד ָאַמר קוְדׁשָ ְּ יָרא אֹותֹו, ּ ְדַחל ְלַההוא ֹאת ִדיֵליה, ַאל ּתִ ָּלא ּתִ ּ ּ ּ ,

ְַוֲאִפילו ִליִמיָנא ָלא ִאְצְטִריך ּ י.ּ י ְבָיְדך ָנַתּתִ ָמאָלא ִדיָלך ַיְעָקר ֵליה ֵמָעְלָמא. ָ ּכִ ּׂשְ ְּ ,
יָמא ִדיֵליה ְּדָהא הוא ָפִגים ְרׁשִ ּ ּ ּוַמאן ְדָפִגים ְלַהאי ָאת, ּּ ָרא ֵמָעְלָמא, ּ , ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַעּקְ

ָמאָלא ִדיָלך ן ׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּכָ ְְדִאיהו ְיָדך, ּ ּ ִג, ֶּיְעָקר ֵליה ֵמָעְלָמא, ּ ך ּבְ ) ב''ד ע''דף קפ(ְין ּכַ

ֲעָקר ֵמָעְלָמא ְבַרָייא, ִאּתְ ֵני ּגַ יָפא ִמּבְ ּקִ ַּוֲאִפילו ְדִאיהו ּתַ ּ ּ ּ יָצָאה ְלהו , ּ ּוָבָעא ְלׁשֵ ּ
ָרֵאל ֵצי, ְלִיׂשְ ּתְ ה ְוִאׁשְ יֵדיה ְדֹמׁשֶ ָּנַפל ּבִ ּ.  

יה נֹוי ְוָכל ַעּמֵ ָרֵאל ּבְ ִציאו ִיׂשְ ך ּכָֹלא ׁשֵ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ִדיֵליהְוָכל, ְ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ַּוַיּכו , ּּכְ ּ
ל ַעּמֹו וְכִתיב ָניו ְוֶאת ּכָ ָנו)דברים ב(, ּאֹותֹו ְוֶאת ּבָ ך אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ִתיב ָחֵסר . ְ ַוּנַ נֹו ּכְ ּבְ

ָניו, ד''יֹו ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ְוָקֵריָנן ּבָ ּ ּ.  
ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ה ְנִביָא, ַּזּכָ יַנְייהוְּדֹמׁשֶ א , ּה ֲהָוה ּבֵ ִּדְבִגיֵניה ָעִביד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ

ל ָהֵני ַאְתָוון ִריך הוא ּכָ ּּבְ ַאר . ְּואֹוְקמוָה, ְ ַזר ַקָייֵמיה ִעם ׁשְ ִריך הוא ָלא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

יה ָרא ּבֵ ין ְלִאְתַקּשְׁ ָרֵאל, ַּעּמִ נֹוי ְדַאְבָרָהם, ֶּאָלא ִעם ִיׂשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ יב ּבֹו , ּ בראשית (ִּדְכּתִ

ִרית עֹוָלם)יז ָ וֵבין ַזְרֲעך ַאֲחֶריך ְלֹדֹרָתם ּבְ ָ ִריִתי אֹוָתם )ישעיה נט(ּוְכִתיב . ּ  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ר ָעֶליך ְוגֹו ָָאַמר ְיָי רוִחי ֲאׁשֶ ָֹלא ָימוׁשו ִמִפיך ְוגֹו. 'ּ ּ ּ ּ'.  
רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְּבָ ּ  

  פרשת בלק



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]23דף [ -ּ

ן ִצפֹור ְוגֹו)ב''במדבר כ( ָלק ּבֶ ּ ַוַיְרא ּבָ ְמעֹון ָאַמר. 'ּ י ׁשִ . ַמאי ְרִאָיה ָחָמא, ַּוַיְרא, ִרּבִ
קוָפא ְדָחְכְמָתא ַמׁשְ ׁש ָחָמא ּבְ ְּרִאָיה ַוַדאי ַמּמָ ּ ֵעינֹוי, ּ קוָפא . ְוָחָמא ּבְ ַמׁשְ ָּחָמא ּבְ

יב, ְּדָחְכְמָתא ָמה ִדְכּתִ ַעד ּ ַוַי)ב''מ ע''ק( )בראשית כו(, ּּכְ ים ּבְ ּתִ ֵקף ֲאִביֶמֶלך ֶמֶלך ְפִלׁשְ ּׁשְ ְ ְ

ַעד ַהַחלֹון. ַּהַחלֹון ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ּבְ ב ֵאם )שופטים ה(ּכְ ַיּבֵ ְקָפה ַוּתְ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ ּ ּבְ
ּ ַחלֹון ְדָחְכְמָתא ִדְזָנֵבי ׁשוֵליהֹון ְדֹכָכַבָיא)א ודאי''ס( )אלא(ִסיְסָרא  ּ ּ ּ לֹוֵני ְּוִאיּנון ַח, ּ
ְרָיא. ְּדָחְכְמָתא יה ׁשַ ְּוַחד ַחלֹון ִאית ְדָכל ָחְכְמָתא ּבֵ ִעָקָרא , ּ ּוָבה ָחֵמי ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ
ָלק. ְּדָחְכְמָתא ּאוף ָהָכא ַוַיְרא ּבָ ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ.  

ן ִצפֹור ָמה ְדָאְמרו, ּּבֶ ּּכְ ׁש. ּ ן ִצפֹור ַמּמָ ה ִזיִנין ְדַההוא ְּדָהא ֲחָרׁשֹוי , ֲּאָבל ּבֶ ַכּמָ ֲּהוֹו ּבְ ּ
א, ָּנִטיל ִצפֹור, ִּצפֹור ּבָ ִעׂשְ ׁש ּבְ ּכֵ ׁשְ ֲאִויָרא, ְמּכַ י. ִמְפַרח ּבַ , ָעִביד עֹוָבִדין ְוָלִחיׁש ְלִחיׁשֵ

ְּוַההוא ִצפֹור ֲהָוה ָאֵתי פוֵמיה, ּ א ּבְ ּבָ ְּוַההוא ִעׂשְ ּ יה)א מפרח באוירא''ס(, ּ . ּ ְמַצְפְצָפא ַקּמֵ
ְכלוב ַחדְוָאִעי ּל ֵליה ּבִ יה. ּ ין ַקּמֵ ָמה ִמִלין, ְּמַקֵטר ְקַטְרּתִ ְּוִאיהו אֹוַדע ֵליה ּכַ ּ ָעִביד . ּ

לוי ֵעיַנִים, ּוְמַצְפְצָפא עֹוָפא, ֲחָרׁשֹוי י ּגְ ּוָפַרח ְוָטס ְלַגּבֵ ְוָכל . ְּוִאיהו ָאֵתי. ְּואֹוַדע ֵליה, ּ
ַההוא ִצפֹור ֲהוֹו ִּמלֹוי ּבְ ּ ּ.  

ְּוָנִטיל ַההוא ִצפֹור, ַבד עֹוָבדֹוייֹוָמא ַחד ֲע ב, ּ ֲהָוה . ְוָלא ָאָתא, ּוָפַרח ְוָאִזיל ְוִאְתַעּכָ
יה ַנְפׁשֵ א ְדָטס ֲאַבְתֵריה, ַּעד ְדָאָתא. ִּמְצַטֵער ּבְ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ָּחָמא ַחד ׁשַ ּ ְואֹוִקיד , ּ

ְדפֹוי ֵדין ָחָמא ַמה ְדָחָמא. ּּגַ ְייהו , ּּכְ ּמַ ָרֵאלְּוָדִחיל ִמּקַ ֵמיה ְדַההוא ִצפֹור. ְּדִיׂשְ ַּמה ׁשְ ּ ּ ּ .
ַההוא ִצפֹור. ַע''ָּידו א ּבְ ְמׁשָ י ְוַיְדֵעי ְלׁשַ ְמׁשֵ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמׁשַ ּ ּ ָמה , ָלא ַיְדִעין ֲחָרׁשֹוי, ּ ּכְ

ָלק   .ְּדֲהָוה ָיַדע ּבָ
ַההוא ִצפֹור ֲהָוה ָיַדע, ְּוָכל ָחְכְמָתא ְדֲהָוה ָיַדע ּּבְ יה. ָוה ָעִבידְוָהִכי ֲה. ּ ִחין ַקּמֵ , ּּגָ
יה א ָחֵפי ֵריׁשֵ ָרֵאל, ִּאיהו ָאַמר ָהָעם. ְוָגִחין ְוָאַמר, ְּוָקִטיר ְקַטְרּתָ , ְּוִצָפָרא ָאִתיב ִיׂשְ

הו. ְּוִצָפָרא ָאִתיב ַרב, ִּאיהו ָאַמר ְמֹאד ַּעל ׁשום ַרב ִעָלָאה ְדָאִזיל ּבְ ּ ְבִעין ִזְמִנין . ּּ ׁשִ
ִּצְפְצפו ָדא ְוָד ִּאיהו ָאַמר ַדל. אּ ֵדין ָדִחיל. ְּוִצָפָרא ָאַמר ַרב, ּ יב ַוָיָגר מֹוָאב , ּּכְ ִּדְכּתִ ּ

י ַרב הוא ִּמְפֵני ָהָעם ְמֹאד ּכִ ַּרב הוא ַוַדאי, ּ ּ.  
ין  ּ ְדַקְסִדיֵא)ל''א דקסריא''ס(ּוְבִזיֵני ַחְרׁשִ ָחן,  ַקְדָמָאה)ל''א דכשדיא''נ(ל ''ּ ּכְ ְּדִצָפָרא , ַאׁשְ ּ

ִזְמִנין ְיִדיָעןָּדא  ֲּהוֹו ַעְבִדין ֵליה ּבְ ַדֲהָבא, ּ ֶסף ְמֻעָרב ּבְ א ְדַדֲהָבא, ִמּכֶ ּפוָמא . ֵּריׁשָ ּ
ַכְסָפא. ְּדֶכֶסף ת ָקָלל ְמֻעָרב ּבְ ֹחׁשֶ ְדפֹוי ִמּנְ ּּגַ ּּגוָפא ְדַדֲהָבא. ּ ֶכֶסף, ּ ְּנקוִדין ְדנֹוֵצי ּבְ ּ .

פוָמא ִל. ַּרְגִלין ְדַדֲהָבא ְוָיין ּבְ ן ְדַההוא ִצפֹור ָידוְּוׁשַ ּיׁשָ ּ   .ַע''ּּ

  א''ה ע'' קפדף
ַחלֹון ַחד ְוָין ְלַההוא ִצָפָרא ּבְ ְּוׁשַ א. ּ ְמׁשָ ִוין ָלֳקֵבל ׁשִ ּוַפְתִחין ּכַ ִוין . ּ ּוְבֵליְלָיא ַפְתִחין ּכַ ּּ

ין. ְלִסיֲהָרא ין, ְּמַקְטִרין ְקַטְרּתִ א, ְוַעְבִדין ַחְרׁשִ ְמׁשָ ָיא אֹוָמָאן ּוְבֵליְל. ְואֹוָמָאן ְלׁשִ
ְבָעה יֹוִמין) א''ה ע''דף קפ(, ְלִסיֲהָרא אן וְלָהְלָאה. ְּוָדא ַעְבִדין ׁשִ ָנא , ִּמּכָ ַּההוא ִליׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]24דף [ -ּ

פוָמא ְדַההוא ִצָפָרא א ּבְ ׁשָ ּכְ ְּמַכׁשְ ּ ּ ַמֲחָטא ְדַדֲהָבא, ּ ָנא ּבְ ַּנְקִדין ְלַההוא ִליׁשָ ְוִהיא , ּ
ְרָמה ְּמַמְלָלא ַרְבְרָבן ִמּגַ ִצפֹור ָדא ְּוֹכָל, ּ ָלק ּבְ ּא ֲהָוה ָיַדע ּבָ ן ִצפֹור. )ודאי(ּ ַּעל ָדא ּבֶ ּ ,

ך ָחָמא ְוְבִגין ּכַ ר ָנׁש ַאֲחָרא ָלא ָיִכיל ְלִמְנַדע, ּ ַּמה ְדּבַ   ם. ְוָלא ָיִכיל ְלֵמֶחֵמי, ּ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]25דף [ -ּ

 ] בשנה299יום [סדר הלימוד ליום ד אב 
ִתיב  יב ָאׁשִ)תהלים סח(ּכְ ן ָאׁשִ ׁשָ צולֹות ָים ָאַמר ְיָי ִמּבָ א . ּיב ִמּמְ ָווָאה ִלּבָ ִּאית ָלן ְלׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ִּלְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּדָכל ִמלֹוי ִמֵלי ְקׁשֹוט, ְּ ּ יא, ּ ּוְמֵהיְמנוָתא ַסּגִ ְּדֵכיָון . ּ
ְּדִמָלה ָאַמר א, ּּכָֹלא ִאְתָעִביד, ּ ר ָנׁש ָדִחיק ִלּבָ ִנין, ְּוָדא ּבַ ה ׁשְ ּוְלַכָמה , ְוָאַמר ְלַכּמָ

ִלם ָדא ּתְ ך, ִּזְמִנין ִיׁשְ ְְדִאיהו ּכַ ּ פום ַרְבְרָבנו ִדיֵליה. ּ ּּכְ ּ ּ ְּדָכל ָעְלִמין ַמְלָיא ְיָקֵריה, ּ ָהִכי , ּ
ר ָנׁש ְזֵעיר. ּהוא ֲעָתא, ִּמלֹוי ּבַ ְּוָכל ִמלֹוי ִאיּנון ְלפום ׁשַ ּ ֲעָתא, ּ ָּהִכי הוא ְלפום ׁשַ ּ .

א ִתיוְבּתָ ֲּאָבל ּבְ ּוָבעו, ּ יִאין, ּוְבעֹוָבִדין ָטִבין, ָתאּ א ַרב , ּוְבִדְמִעין ַסּגִ ִּאיהו ַקִדיׁשָ ּ
ל ָעְלָמא ֵתיה, ַּאְזִהיר ְנהֹוֵריה, ְּוִעָלָאה ַעל ּכָ ְּוָקִמיט ְקדוׁשָ ר ָנׁש, ּ יה ְדּבַ ְּלַגּבֵ ד , ּ ְלֶמְעּבַ

ְּרעוֵתיה ּ.  
ִריך ה, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי, ָאַמר ְיָי א ּבְ ין קוְדׁשָ ְַזּמִ ןּ ׁשָ ָעָרא וְלָאָתָבא ִמּבָ ּוא ְלַאּתְ ל , ּ ּכָ

ָרא ְוַאְכלו לֹון ִּאיּנון ְדַקְטלו לֹון ֵחיַות ּבָ ּ ּ ָעְלָמא . ּ ִגין ְדִאית ּבְ  )א אוף הכא מלך הבשן''ס(ּּבְ
יִאין, ְּדָכל ֵחיָון ַרְבְרָבן, ֲאָתר מֹוְתָבא ִאֵלין, ְּוטוִרין ָרָמִאין ְוַסּגִ ּוְטִמיִרין ִאֵלין ּבְ ּ ּ. 

ן ּמָ יָפא ּתַ ּקִ ָרא ּתַ ָרא ֲהָוה)בין(ִּאיהו עֹוג , ְוָערֹוד ַמְדּבְ ן , ּ ֲערֹוֵדי ְדַמְדּבְ ּמָ ִכיַח ּתַ ּוׁשְ
ּּתוְקָפא ִדיֵליה ּ ן, ּּ ׁשָ ִגין ְדֲהָוה ֶמֶלך ַהּבָ ְּבְ ָחא ְקָרָבא , ְּדָכל ַמְלֵכי ָעְלָמא, ּ ָלא ַיְכִלין ְלַאּגָ

יה ִגין ּתוְקָפא ְדָבׁשָ, ּּבֵ ּּבְ ה. ןּּ יה ְקָרָבא, ְוָאָתא ֹמׁשֶ   .ְּוָאַגח ּבֵ
ָרא ֲהָוה ִסיחֹון: ִסיחֹון ְּוָרְחָצנו ְדמֹוָאב ָעֵליה ֲהָוה. ַּסְייָחא ְדַמְדּבְ ּ בול . ּ י ַאְרנֹון ּגְ ּּכִ

ין מֹוָאב וֵבין ָהֱאמֹוִרי א ֲחֵזי. ּמֹוָאב ּבֵ א ְדִסיחֹון, ּתָ ָרֵאל ַקְרּתָ ֲעָתא ְדָחִריבו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ַמָיא ַמְלכו ִדׁשְ ר ּבְ רֹוָזא ִאְתַעּבָ ּּכָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ְלָטִנין ַעל ׁשְ ְבִרין ׁשָ ָנׁשו ּגֻ ְּוֶתֱחמון , ִּאְתּכְ

ַמְלכו ַּמְלכו ֶדֱאמֹוָרָאה ֵהיך ִאְתָחַרב ּבְ ּ ְּ.  
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָנ, ּבְ ַבע ֲעָמִמין ִאְתּכְ ְלָטִנין ַדֲהוֹו ְמָמִנין ַעל ׁשֶ ל ִאיּנון ׁשָ ּּכָ ּוָבעו , ּׁשוּ ּ

ָנה ְּלַאַהָדָרא ָמְלכו ְליֹוׁשְ ּ ה. ּ ְקָפא ְדֹמׁשֶ יָון ְדָחמו ּתֻ ּּכֵ ּ ֲּהָדא הוא . ָּאַהְדרו ַלֲאחֹוָרא, ּּ
ּבֹון)במדבר כא(, ִדְכִתיב ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ן ֹיאְמרו ַהּמֹוׁשְ ּ ַעל ּכֵ ְלטֹוִנין ְמָמָנן , ּ ִּאיּנון ׁשִ

ָנׁשו ָּעַלְייהו ְדִאְתּכְ ּ ּבֹוןַוֲהו, ּ ּו ַאְמֵרי ּבֹאו ֶחׁשְ ַּמאן הוא ֵדין ְדָחִריב ָלה, ּ ּ ּ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן . ּ ּבָ ּתִ
ַקְדֵמיָתא ְדּבְ ָנה, ּכִ ְּוֶתְהַדר ַמְלכו ְליֹוׁשְ ּ ּ.  

ה א ְדֹמׁשֶ בוְרּתָ ד ָחמו ּגְ ּּכַ ּ ְלהֹוָבא ְדַמְלכו, ּ ְּוׁשַ ּבֹון ֶלָהָבה , ּ י ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ָּאְמרו ּכִ
ְרַית  ּבֹון. ִסיחֹוןִמּקִ יב ֵמֶחׁשְ יָון ִדְכּתִ ְרַית ִסיחֹון, ּּכֵ ּבֹון . ֲאַמאי ִמּקִ ְּדָהא ִקְרַית ִסיחֹון ֶחׁשְ

ּבֹון ִעיר ִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאמֹוִרי, ֲהָוה י ֶחׁשְ יב ּכִ ְִדְכּתִ ּ.  
ַמָיא ָנַפק, ֶּאָלא א ׁשְ ְלהֹוָבא ְדַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאיּנו. ְּוָחִריב ּכָֹלא, ּׁשַ ׁשַ ּּבְ ֶנה ּ ּבָ ן ַאְמִרין ּתִ

ּבֹון, ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון ְסָתם ֵני ְלמֹוָתָבא , ְּוָלא ָאְמרו ֶחׁשְ ך ִיְתּבְ יבו ִדְבִגין ּכַ ְְדָחׁשִ ּ ּ ּ
ֵדין ָאִתיבו ְוָאְמרו, ֶּדֱאמֹוָרָאה ּּכְ ִביִלין . ַמאי ַטְעָמא. ָלא ָיִכיְלָנא, ּ ִגין ְדָכל ָאְרִחין וׁשְ ּּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]26דף [ -ּ

ָתמו ּבְ ְקָפא ְדַרב ִעָלָאה ִדְלהֹוןִּאְסּתָ ּּתֻ ּּ ֶנה. ּ ּבֹון ְדִתּבָ ר ֶחׁשְ א ְוִנְדּכַ ִּאי ֶנְהָדר ְוֵניּמָ ָהא , ּ
ּבֹון ְרַית ,  ִקְרַית ִסיחֹון)סתם(ִּאי ֶנְהָדר ְוֵניָמא . ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ָהא ֶלָהָבה ָיְצָאה ִמּקִ

ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ. ִּסיחֹון ַוַדאי יָון ְדַהִהיא ׁשַ ּּכֵ ן ָעָלהּ ּמָ ְרָיא ּתַ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ָלה , ּא ׁשַ ּ
ָנה ְּלַאְהָדָרא ָלה ְליֹוׁשְ ּ ל ִסְטִרין ֵלית ָלן ְרׁשו, ּ ְּדָהא ִמּכָ ּ.  

אן וְלָהְלָאה אֹוי ְלך מֹוָאב ִָמּכָ ְְדָהא ַההוא ְדֲהָוה ָמֵגן ֲעָלך, ּ ּ ּ ר, ּ ּבָ ך . ַאּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ
יָון ְדָחמו ְדָמ ּמֹוָאב ּכֵ ּ רּ ּבַ ֵדין ַוָיָגר מֹוָאב ִמְפֵני ָהָעם ְמֹאד, ֵּגן ִדְלהֹון ִאּתְ ּּכְ , ַמאי ְמֹאד. ּ

יר ִמּמֹוָתא   .ַיּתִ
י ַרב הוא ֵדין ִאיהו ֲהָוה ַרב. ּּכִ ְּדָהא ּכְ יב , ְוַרב ֲהָוה ְזֵעיר, ּ ה ָקֹטן )עובדיה א(ִּדְכּתִ  ִהּנֵ
ּגֹוִים יך ּבַ ֲא. ְָנַתּתִ ָרֵאל ֲהָוה ַרב ּבַ וְוִיׂשְ יה ְוַרב, ָתר ֵעׂשָ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ

ָרֵאל ְלטו ִיׂשְ ְּדָחמו ְדׁשַ ּ ּ א, ּ ָרֵאל ָלֱאמֹוִרי. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ יב ֵאת ּכָ . ִּדְכּתִ
ֵעי ֵליה ָרֵאל ִמּבָ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל, ֲּאׁשֶ א. ַמאי ֵאת ּכָ ָאה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדֲאִפילו , ּיָלאֵע, ְּלַאְסּגָ ּּ

ְלָטִנין ִדְלֵעיָלא ְלָטֵניהֹון ַרְבְרִבין ְוׁשָ ִּמּשָׁ ְלָטִנין . ּ ְלָטֵניהֹון ַרְבְרָבִנין ְוׁשָ ַּוֲאִפילו ִמּשָׁ ּ
א ּתָ ה. ִּדְלּתַ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ י ַרב הוא. ְּוַעל ָדא ֵאת ּכָ ְּוַעל ָדא ּכִ ֲאָתר ְדַרב ּבוְכָרא , ּ ּּבַ ּ
א ָרֵאל)שמות ד(, יבִּדְכּתִ, ַּקִדיׁשָ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ   . ּבְ

  ב''ה ע'' קפדף
ָעא ָהִכי ִריך הוא ּבָ א ּבְ יָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִאי ּתֵ א ֲחֵזי. ְּוָלאו ִמן ִדיָנא, ְּ ו ְקִליָפה , ּתָ ֵעׂשָ

יָון . ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה, ֲהָוה ִכיָחא ָהא מֹוָחא ׁשְ, ְּדָנַפק ְקִליָפה ְוִאְתֲעָבר) ב''ה ע''דף קפ(ּכֵ
ִרית ִאיהו . ָעְרָלה ַקְדָמָאה ָקֵאי ְלַבר, )שפחה( יָרא ִמּכָֹלא)א רב ועלאה''ס(ּּבְ ְּוִאיהו , ּ ַיּקִ

ֵלי ְלָבַתר ה ְיַלֲחכו ְוגֹו)ב''במדבר כ(. ִאְתּגְ ּ ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעּתָ י ִחָייא . 'ּ ִּרּבִ
דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי ְוגֹוּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְי)זכריה ג(, ָּפַתח ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ָמה ִאית . 'ְהֹוׁשֻ ּכַ

ר ָנׁש ַהאי ָעְלָמא, ֵּליה ְלּבַ ָרא אֹוְרחֹוי ּבְ ּמְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ְלִאְסּתַ ְוְלֵמַהך ּבְ ִגין ְדָכל . ּ ּּבְ
א י ַמְלּכָ ִתיִבין ַקּמֵ ר ָנׁש ּכְ יה, ּעֹוָבדֹוי ְדּבַ יִמין ַקּמֵ ּוְרׁשִ ִמְנָייָנא,ּ ּ ְוֻכְלהו ּבְ ְרֵעי . ּ ְּנטוֵרי ּתַ

ִריִסין, ַקְייִמין ְוָסֲהִדין ָלא ַסֲהדוָתא. ַּקְייֵמי ְוָתְבֵעי ִדיָנא ּתְ ְּוַדָייָנא ַקְייָמא ְלַקּבְ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ן א ְמַרְחׁשָ ְּדַטֲענו ָטַעְנּתָ ָמֲאלון ִמ, ְּוָלא ְיִדיַע ִאי ֵיֲהכון ִמיִמיָנא, ּ ָמאָלאְּוִאם ִיׂשְ   .ּשְׂ

א ָנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ד רוֵחי ּבְ ְּדָהא ּכַ ָמה ִאיּנון ְמַקְטְרִגין ְדַקְייִמין , ּ ּּכַ ּ
ְייהו פום ַמה ְדָנִפיק ִמן ִדיָנא, ְוָכרֹוִזין ָנְפִקין ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ַּקּמַ ּּכְ ּ ה , ְּדַתְנָיא. ּ ַכּמָ ּבְ

ר ָנׁש ּבְ ָדן ּבַ ִּדיִנין ִאּתְ ַחייֹוי, ַהאי ָעְלָמאּ ין ּבְ ין ְלָבַתר, ּּבֵ ִדיָנא . ּבֵ ל ִמלֹוי ּבְ ְּדָהא ּכָ ּ
ַרֲחָמנו. ִּאיּנון ִדיר ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ֵני , ְּוַרֲחמֹוי ַעל ּכָֹלא, ְּ ֵעי ְלַדָייָנא ּבְ ְּוָלא ּבָ

פום עֹוָבֵדיהֹון א ּכְ ְּדָהִכי ָאַמר ָדִוד, ָּנׁשָ ֹמר ָיה ְיָי ִמי ַיֲעמֹוד )תהלים קל(, ּ ׁשְ . ִּאם ֲעֹונֹות ּתִ
ָלא ּכְ ֹמר ָי, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ׁשְ יָון ְדָאַמר ִאם ֲעֹונֹות ּתִ   .)א אדני''ד(ֲאַמאי ְיָי , ּה''ּּכֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]27דף [ -ּ

ר ָדִוד ָהָכא, ֶּאָלא ין ְדַרֲחֵמי ַאְדּכַ ָלת ַדְרּגִ ּּתְ ּ ֹמר ָיה. ּ ׁשְ ִאם חֹוִבין , ִּאם ֲעֹונֹות ּתִ
א, ַּסִגיאו א ְוִאּמָ י ַאּבָ ַּעד ְדַסְלִקין ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ּ ּ ְדִאיהו ַרֲחֵמי)א אדני''ד(ָהא ְיָי , ּ ְוִאי . ּ

ָמא ָדא ב ְדִאיהו ַרֲחֵמי, ּׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ִדיָנא, ּ ימו ּבְ ין ַאְסּתִ ִדיָנא ְוָכל ַדְרּגִ ַער ּבְ ִּיּתְ א , ּ ַּדְרּגָ
יה ֲּחָדא ִאית ְדֶנְהַדר ְלַגּבֵ ּ ה ָנְפִקיןְּדָכ, ּ ּוַמאן ִאיהו, ִּאיהו ָיחֹוס ֲעָלן, ּל ַאְסָווִתין ִמיּנֵ ּ ,

ְי ִיְרָפא ָלך''ִמ. ּי ַיֲעמֹוד ַוַדאי''ִמ. ִמי  )כי גדול כים שברך מי ירפא לך) 'איכה ב(כמה דאת אמר (. ּ
ְּוַעל ָדא ָיה ְיָי  מון ִמָנן)א אדני''ד(ּ ָמָהן ִיְסּתְ ּ ִאי ִאֵלין ׁשְ ְּדָכל ֹאְרִחין , די ַיֲעמֹו''ִמ, ּ

יה א ְפִתיָחן ִמּנֵ ְּדִתיוְבּתָ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי מור ֲהָוה, ּתָ ן ְיהֹוָצָדק ַצִדיק ּגָ ַע ּבֶ ְּיהֹוׁשֻ ְבָרא ְדֲהָוה ָעאל ִלְפַני ִלְפִנים, ּ , ּּגַ

א ִדְרִקיָעא ְּדַעְיילוהו ִלְמִתיְבּתָ ּ ּ ן. ּ ּמָ א ּתַ ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ָנׁשו ּכָ ִדיֵניהְּלַעְייָנ, ִּאְתּכְ ְְוַכך . ּא ּבְ

א ִדְרִקיָעא ָּאְרחֹוי ְדַההוא ְמִתיְבּתָ ּ ד ַעְייֵלי ֵליה ְלִדיָנא, ּ רֹוָזא ָנִפיק ְוַאְכִריז, ּּכַ ל , ּכָ ּכָ
א עולו ְלִאָדָרא ְטִמיָרא ֵני ְמִתיְבּתָ ּּבְ ּ י, ּ ׁשֵ ּנְ ּוֵבי ִדיָנא ִמְתּכַ ּ.  

ְּוַההוא רוָחא ְדַבר ָנׁש ַסְלָקא ַעל ְיֵדי ִד ּ ּ יָון ְדָעאל, ְתֵרי ְמָמָנןּּ י ַחד , ּּכֵ ָקִריב ְלַגּבֵ
ן ּמָ ְלהֹוָבא ְמָלֲהָטא ְדַקְייָמא ּתַ ַּעּמוָדא ְדׁשַ ּ ּ ַההוא , ּ יב ּבְ רוָחא ַדֲאִויָרא ְדָנׁשִ ִלים ּבְ ּם ְוַאּגְ ּ ּ ּ

ן, ַּעּמוָדא ּמָ ה ִאיּנון ְדַסְלִקין לֹון ּתַ ְּוַכּמָ ּ ִגין ְדָכל ִאיּנון ְדִמ. ם. ּ ּּבְ ּ אֹוַרְייָתאּ ְדֵלי ּבְ ּתַ , ּׁשְ
ין ה ִחדוׁשִ י ּבָ ּוְמַחְדׁשֵ ּ ּ ּ א ִאיּנון ִמִלין, ּ ֵני ם ְמִתיְבּתָ י ּבְ ִּמַיד ַאְכּתוב ְלַגּבֵ ּ ּ ל ִאיּנון , ּ ֵדין ּכָ ּּכְ

א ָאָתאן ְלֵמחֵמי ֵליה ֵני ְמִתיְבּתָ ֵרין ְמָמָנן ָנְפִקין. ּּבְ ְּוַסְלִקין ֵליה ְלַההוא , ִּאיּנון ּתְ ּ ּ
א ִדְרִקיָעאְמִת י ַההוא ַעּמוָדא, ּיְבּתָ ִּמַיד ָקִריב ְלַגּבֵ ּ ן, ּ ּמָ   .ְּדַאְגִלים ּתַ

א ָאה ִאיהו. ְּוָחָמאן ֵליה, ָעאל ִלְמִתיְבּתָ ְדָקא ָיאות ַזּכָ ִּאי ִמָלה ּכַ ּ ּ ָמה ִעְטִרין , ּ ּכַ
א, ְמַנְצָצן ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ְּמַעְטִרין ֵליה ּכָ ַּווי ֵליה ְלַההוא , ֲהָוהְּוִאי ִמָלה ַאֲחָרא . ּ ּ
ּסוָפא ַּדְחָיין ֵליה ְלַבר, ּּכִ ַּעד ְדַעְייֵלי ֵליה ְלִדיָנא, ְּוָקִאים ּגֹו ַעּמוָדא, ּ ַרֲחָמָנא , ּ
יְזָבן   .ִלׁשֵ

ן ּמָ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַסְלִקין לֹון ּתַ א, ּ ְבֵני ְמִתיְבּתָ ְפלוְגָתא ּבִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ,
ָּהא ְפלֹוִני ְדאֹוַכח ִמָלה, ְמֵרי ַמאן מֹוַכחְוַא ּ ן. ּ ּמָ ֵדין ַסְלִקין ֵליה ּתַ ּּכְ ְּואֹוַכח ַההוא ִמָלה , ּ ּ

א ֵני ְמִתיְבּתָ ִריך הוא וֵבין ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ן ְלִדיָנא. ְּ ּמָ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַסְלִקין לֹון ּתַ ּ ,
ן ּמָ ָנא לֹון, ֹוןְלָבְרָרא ל, ְּוַדְייִנין ֵליה ּתַ   .ּוְלַלּבְ

י יֹוֵסי ָלק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ר ָנׁש ְוִאְסּתַ ָלא ִדיָנא ִאְתְפַטר ּבַ ִּאי ָהִכי ּבְ ּ ּ .
ָלק ִדיָנא ִאְסּתַ ָדן ִזְמָנא ַאֲחִריָנא, ְּוִאי ּבְ ְוָהִכי , ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ֵליה. ֲּאַמאי ִאּתְ

ַמְעָנא ְּדָהא ַוַד, ׁשְ ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמאּ ָלק ּבַ ִדיָנא ִאְסּתַ ֲּאָבל ַעד ָלא ֵייעול , ּאי ּבְ
ִּלְמִחיָצְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ּ א ִדְרִקיָעא, ַּסְלֵקי ֵליה ְלִדיָנא, ּ ַההוא ְמִתיְבּתָ ָדן ּבְ ן ִאּתְ ְּוַתּמָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]28דף [ -ּ

  א''ו ע'' קפדף
ם ְלַאְסָטָא ן ַקְייָמא ַההוא ְמָמָנא ְדֵגיִהּנָ ְּוַתּמָ ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָזֵכי ִמן ִדיָנא. הּ ַּזּכָ ּ ְוִאי , ּ

ם ָנִטיל ֵליה ָּלאו ַההוא ְמָמָנא ְדֵגיִהּנָ ּ ידֹוי, ּ ֲעָתא ְדַמְסִרין ֵליה ּבִ ׁשַ ּּבְ ּוִמְקַלע ֵליה , ּ ּ
א ן ְלַתּתָ ּמָ ַמאן ְדִמְקַלע ַאְבָנא , ִמּתַ ַקְרִטיָפא ) א''ו ע''דף קפ(ּּכְ , יבּ ִדְכּתִ)א בקוספיתא''ס(ּבְ

ַלע ְוגֹו)שמואל א כה( ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ יִהָנם. 'ָ ֵדי ֵליה ְלּגֵ ְּוׁשַ ּ ,
פום ַמה ְדִאְתָדן יה ּכְ יל עֹוְנׁשֵ ְּוַקּבִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאך ְו)זכריה ג(, ּתָ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְּדָסִליקו ', גֹוּ ּ
א ִדְרִקיָעא, ֵּליה ְלִדיָנא ּּגֹו ַההוא ְמִתיְבּתָ ֲעָתא ְדִאְתְפָטר ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ׁשַ ּּבְ עֹוֵמד . ּ

ָּדא הוא ַההוא ַנַער, ְִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי ּ א, ּ ְּדִאיהו ָחִתיך ִדיָנא ַעל ּכָֹלא, ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ּ ּ ְּ.  
ָטן ָטן, ְוַהּשָׂ ַּההוא ִדְמָמָנא. ַמאן ְוַהּשָׂ ם, ּ ֵגיִהּנָ ָתא ּבְ יה ְלֵמיַסב , ַעל ַנְפׁשָ ְּדִתיאוְבּתֵ ּ

יִהָנם, ְּוָתִדיר ַקְייָמא ְוָאַמר ַהב ַהב, ֵּליה ָּהבו ַחָייִבין ְלּגֵ ְטנֹו. ּ ָרא חֹובֹוי, ְלׂשִ . ְלַאְדּכְ
ָטן ְוִיְגַער ה ך ַהּשָׂ ָטן ִיְגַער ּבְ ֵדין ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ ָּכְ ָערֹות ֲאַמאי, ָךּבְ' ּ ֵרין ּגְ ֶּאָלא . ּתְ

ם, ְוַחד. ַּחד ְלדוָמה יִהּנָ ְּלַההוא ְדָנְפָקא ִמּגֵ ִדיר ְלַאְסָטָאה, ּ ְּדַקְייָמא ּתָ ּ.  
א ֲחֵזי ָמה ְדאוְקמוָה, ּתָ ָטן ִעָלָאה ָנִחית ּכְ ַּההוא ׂשָ ּ ּ ִדיוְקָנא ְדׁשֹור, ּּ ְּדַאְגִלים ּבְ ּ ְוָכל , ּּ

י ִּאיּנון רוִחין ּבִ יןּ ם, ׁשִ ֵגיִהּנָ ָדנו ְלַאֲעָלא ּבַ ְּדִאּתְ ִרְגָעא ֲחָדא, ּ , ְוָחַטף לֹון, ְָלִחיך לֹון ּבְ
יב. ְּלָבַתר ְדָבַלע לֹון, ְּוָנִחית ְוָיַהב לֹון ְלדוָמה ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ַּויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני , ּ

ל ְסִביבֹוֵתינו ּכִ ָהל ֶאת ּכָ ה ְיַלֲחכו ַהּקָ ִּמְדָין ַעּתָ ֹורּ מֹוַדע, ְְלחֹוך ַהּשׁ ּתְ ֹור , ְּדִאׁשְ ַהּשׁ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ְּדַקְייָמא ְלִביׁש ַעל ּכָ ֶדה. ּ א, ֵאת ְיֶרק ַהּשָׂ ִּאיּנון רוִחין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ֶדה ֶדה. ֶיֶרק ַהּשָׂ מֹוַדע, ַהּשָׂ ּתְ ֶדה ְדִאׁשְ ַּההוא ׂשָ ּ.  
י יֹוֵסי ָלקַח, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ים ֲהָוה ּבָ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי. ּכִ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ֵליה , ּ ְ

ל ָאְרחֹוי ְדַההוא ׁשֹור ְּלִמְנַדע ּכָ ּ ד ֲחָרׁשֹוי , ְּוִאי ָלא ַיְדֵעי ְלהו, ּ ָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ
י יֹוֵסי ַוַדאי ָהִכי הוא. ְוִקְסמֹוי ָּאַמר ִרּבִ ְּותוְקֵפיה ְדַהה. ְּוָיאות ַאָמְרת, ּ ּ י , ּוא ׁשֹורּּ ִמּכִ

בוָאה ַּמְכִריזו ַעל ַהּתְ ל ִאיּנון יֹוִמין ְדַמְכִריִזין ְוָכל יֹוִמין ְדַמְכִריֵזי ַעל )כאן חסר(. ּ ּ ּכָ ּ ּ
א ּרוֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ֵרי,  יֹוֵמי ִניָסן)שייך כאן' אלעזר וכו' ר, ב''ו ע''קצ(ְּוִאיּנון . ּ ׁשְ ְוָהא , ְויֹוֵמי ּתִ

ַמר   ) מתחיל זהר אלה הדברים כי שם שייך ינוקא דפרשת בלקכאן(. ִאּתְ
אֹוְרָחא י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָּמטו ְלַההוא ֲאָתר ִדְכַפר ִסְכִנין, ִּרּבִ ּ ְּדֲהָוה , ּ

ן ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּמָ ָתא ִדיֵליה, ּּתַ ִאּתְ ִּאְתֲאָרחו ּבְ ּ ָרא ֲחָדא ְזֵעי, ּ ְּדֲהָוה ָלה ּבְ ְוָכל , ָראּ
ֵבי ִסְפָרא י ִסְפָרא, יֹוָמא ֲהָוה ּבְ ָחָמא לֹון , ְוָאָתא ְלֵביָתא, ַּההוא יֹוָמא ָסִליק ִמּבֵ

יִמין יה. ְּלִאֵלין ַחּכִ ָּאַמר ֵליה ִאּמֵ ְייהו , ּ י ִאֵלין ּגוְבִרין ִעָלִאין ְוִתְרַווח ִמּנַ ָּקִריב ְלַגּבֵ ּּ ּ
ְרָכָאן ְייהו. ּבִ יה. ַאֲהָדר ַלֲאחֹוָרא, ָלא ָקִריבַעד , ָּקִריב ְלַגּבַ ָּאַמר ֵליה ְלִאּמֵ ָלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]29דף [ -ּ

ְייהו ֵעיָנא ְלָקְרָבא ְלַגּבַ ַמע. ּּבָ ְּדָהא יֹוָמא ָדא ָלא ָקרו ְקִריַאת ׁשְ ּ ל , ְוָהִכי אֹוְלֵפי ִלי, ּ ּכָ
עֹוָנֵתיה ַמע ּבְ ַּמאן ְדָלא ָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ל ַההוא יֹוָמא, ּ ִנדוי הוא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְּמעו ִאיּנוןׁשָ ְּוַתְווהו, ּ ָּאִרימו ְיַדְייהו וָבִריכו ֵליה, ּ ּ ּ ּ ָּאְמרו ַוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ְּויֹוָמא ָדא . ּ
ֲהֵדי ָחָתן ְוַכָלה ַדְלָנא ּבַ ּתָ ִּאׁשְ ְּדָלא ֲהָוה לֹון ָצְרַכְייהו, ּ ַּוֲהוו ִמְתַאֲחָרן ְלִאְזַדְווָגא, ּ ּ ְוָלא , ּ

ְד ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ הו, ָּלא ָעַלְייהוֲּהָוה ּבַ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ַּוֲאָנן ִאׁשְ ַמע , ּּ ְוָלא ָקֵריָנן ְקִריַאת ׁשְ
עֹוָנֵתיה ְצָוה, ּּבְ ּמִ ק ּבַ ּוַמאן ְדִאְתַעּסָ ָּפטור ִמן ַהִמְצָוה, ּ ָּאְמרו ֵליה. ּ ִרי, ּ ָמה ַיְדַעת, ּבְ . ּבְ
ְייכו ְיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה ֵריָחא ִדְלבוׁשַ ּּבְ ּ ד ָקִריְב, ּ ְייכוּכַ ְווהו. ָּנא ְלַגּבַ ַּנְטלו , ָּיְתבו. ּּתַ

ְּיַדְייהו ְוָכִריכו ִרְפָתא ּ.  
י ְיהוָדה ֲהוֹו ְידֹוי ְמלוְכְלָכן ִּרּבִ ְוָבִריך ַעד ָלא ָנִטיל, ְוָנִטיל ְידֹוי, ּ ִאי , ָּאַמר ֵליה. ּ

ַמְעָיה ֲחִסיָדא ַאּתון ְלִמיֵדי ְדַרב ׁשְ ּּתַ ּוַמאן , ָּיַדִים ְמזוֲהמֹותָּלא ֲהָוה ְלכו ְלָבְרָכא ּבְ, ּ
ָיַדִים ְמזוֲהמֹות ְּדָבִריך ּבְ   .ַּחָייב ִמיָתה, ְּ

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצו ַמִים ְוֹלא ָימותו )שמות ל(, ּ ּ ּבְ ּ ּ
ְּדַמאן ְדָלא ָחִייׁש ְלַהאי, ַיְלֵפיָנן ֵמַהאי ְקָרא. 'ְוגֹו יִדין ְמזוֲהָמןְוִיְתֲחֵזי , ּ א ּבִ י ַמְלּכָ , ַּקּמֵ

ל עֹוָלם. ַמאי ַטְעָמא. ַּחָייב ִמיָתא רומו ׁשֶ ר ָנׁש ַיְתִבין ּבְ ִגין ִדידֹוי ְדּבַ ּּבְ ּ ּ ָעא ֲחָדא . ּ ֶאְצּבְ
ר ָנׁש יָדא ְדּבַ ה, ִּאית ּבִ ָעא ְדָאָרָמא ֹמׁשֶ ְּוִאיהו ֶאְצּבְ ּ.  

  ב''ו ע'' קפדף
ִתיב  יָת ְבִר)שם כו(ּכְ ן ָהֶאָחד  ְוָעׂשִ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְלַקְרׁשֵ ִטים ֲחִמּשָׁ ּיִחים ֲעֵצי ׁשִ

ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ים . ַוֲחִמּשָׁ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוְכִתיב ְוַהּבְ ּ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ יָמא. ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ִר, ְוִאי ּתֵ ְּדַההוא ּבָ יכֹון ַאֲחָרא הואּ ְּדָלא ֲהָוה , ּיַח ַהּתִ

ה ְכָלָלא ְדִאיּנון ֲחִמּשָׁ ּּבִ יכֹון. ָלאו ָהִכי. ּ ִריַח ַהּתִ ֶּאָלא ַההוא ּבְ ה ֲהָוה, ּ . ֵּמִאיּנון ֲחִמּשָׁ
אן ֵרין ִמּכָ אן, ּתְ ֶאְמָצִעיָתא, ּוְתֵרין ִמּכָ יכֹון. ְוַחד ּבְ ִריַח ַהּתִ ַּעּמוָדא ְדַיֲע, ָהא ֲהָוה ּבְ , ֹקבּ
ה יָדא ְדַבר ָנׁש, ָּלֳקֵבל ָדא) ב''ו ע''דף קפ(, ָּרָזא ְדֹמׁשֶ ָעאן ּבִ יכֹון . ָּחֵמׁש ֶאְצּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ
ֶאְמָצִעיָתא ַּרב ְוִעָלָאה ִמּכָֹלא, ּבְ ַאר ַאֲחָרִנין, ּ יה ַקְייִמין ׁשְ   .ּּבֵ

ִריִחין ִנ, ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ּבְ ְּדִאְקרון ָחֵמׁש ְמָאה ׁשְ הו, יןּ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָאִזיל ּבְ ּ ּוְבִרית . ּּ
א ִאְתַער  ָען ִדְיָדא, )א אתגזר''ס(ַקִדיׁשָ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּוִמָלה . ּּבְ יָמא הוא ַעל ַמה )א סתימא''נ(ּ ּ ּתֵ

ְרָכאן ְדַכֲהָנא. ְּדַאְמַרת ל ּבִ ְּוַעל ָדא ּכָ ְלָיין, ּ ָען ּתַ ֶאְצּבְ ְּפִריׂשו ִדְיָדא ְדֹמׁשֶ. ּבְ ּ ּה ַעל ָדא ּ
  .ֲהָוה

הו ל ָדא ִאית ּבְ ִּאי ּכָ ַנְקיו, ּ ֵּלית ִדיָנא ְלֶמֱהִוי ּבְ ִריך , ּ א ּבְ הו ְלקוְדׁשָ ד ְמָבְרִכין ּבְ ְּכַ ּ ּּ
ִגין ִדְבהו. ּהוא ּּבְ ּוְבדוְגָמא ִדְלהֹון, ּ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַרך ׁשְ ְּוַעל ָדא ַאּתון ְדַחְכִמיּתו . ְִמְתּבְ ּ ּ ּ

ַגְחּתון ְלַהאיְֵהיך ָלא, ּטוָבא ַמְעָיה ֲחִסיָדא. ּ ַאׁשְ י ׁשְ ּתון ְלִרּבִ ַמׁשְ , ְּוִאיהו ָאַמר, ְּוָלא ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]30דף [ -ּ

ל ִטּנוָפא ְּסִליקו ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוָכל ִלְכלוָכא, ּּכָ ְּדָהא ִסְטָרא ַאֲחָרא ֵמַהאי , ּ
ִּטּנוָפא ְוִלְכלוָכא ִאְתָזן   .ְּוחֹוָבה ִאיּנון, ַאֲחרֹוִנים חֹוָבהּ ְוַעל ָדא ַמִים )ב''ד ע''תרומה קנ(. ּ

ְווהו ְוָלא ָיִכילו ְלַמְלָלא ּּתַ ּ י ְיהוָדה. ּ ִרי, ָּאַמר ִרּבִ ָמא ְדָאבוך ַמאן הוא, ּבְ ּׁשְ ּ ִתיק . ְּ ׁשָ
ק ָלה, ַּיּנוָקא ִרְגָעא ֲחָדא יה ְוָנׁשַ יה ִאּמֵ ָּקם ְלַגּבֵ ּ י, ּ ִאילו ִלי , ָּאַמר ֵליה ִאּמִ א ׁשָ ַּעל ַאּבָ

יִמיןִּאֵל יה. ֵאיָמא לֹון, ין ַחּכִ ָּאַמר ֵליה ִאיּמֵ ִרי, ּ ְדַקת ְלהו, ּבְ ָדִקית. ּּבַ ְוָלא , ָאַמר ָהא ּבָ
ְדָקא ָיאות ִחית ּכַ ּכָ ַּאׁשְ יה. ּ א ֵליה ִאּמֵ ְּלִחיׁשָ ְייהו, ּ ְּוַאְהָדר ְלַגּבַ ָּאַמר ֵליה ַאּתון , ּ ּ

א ֶאְלּתון ַעל ַאּבָ ַלק ֵמָעְל, ּׁשְ ין ָאְזִלין , ָמאְּוָהא ִאְסּתְ ּוְבָכל יֹוָמא ְדַחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ּ
ָאְרָחא ְתַרְייהו, ּבְ ִּאיהו ַטָייָעא ֲאּבַ י ֶעְליֹוִנין. ּּ ְּוִאי ַאּתון ַקִדיׁשֵ ַכְחּתון , ּ ֵּהיך ָלא ַאׁשְ ְ

ְתַרְייכו, ֵּליה ָּאִזיל ַטָייָעא ֲאּבַ ּ.  
כו ַקְדִמיָתא ֲחֵמיָנא ּבְ א ֲחֵמי, ֲּאָבל ּבְ ּתָ כוְוַהׁשְ א ָלא ָחָמא ֲחָמָרא ְדָלא , ָּנא ּבְ ְּדַאּבָ ּ

ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָטִעין ֲאַבְתֵריה ֲחָמָרא)א דלהוי''ס( ְּלִמְסּבַ א . ּ יָון ְדָלא ְזִכיּתון ְדַאּבָ ּּכֵ ּ ּ
ְתַרְייכו ַּיְטעון ֲאּבַ א, ּ א ַמאן הוא ַאּבָ י ִיְצָחק. ָּלא ֵאיּמָ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ְדָדֵמי ּכִ, ָּאַמר ִרּבִ

ר ָנׁש הוא, ָלן ַּהאי ַיּנוָקא ָלאו ּבַ ְּוַההוא ְינֹוָקא ֲהָוה ָאַמר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ַּאְכלו. ּ ּּ ,
י אֹוַרְייָתא ְּוִחדוׁשֵ ָּיאות ֲאַמְרתון, ָּאַמר ְלהו. ְַהב ְוִנְבִריך, ָּאְמרו. ּ ָמא . ּ ִגין ִדׁשְ ּּבְ

ְבָרָכה ָדא ַרך ּבִ א ָלא ִמְתּבְ ַּקִדיׁשָ ַהְזָמָנה, ְּ   .ֶּאָלא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]31דף [ -ּ

 ] בשנה300יום [סדר הלימוד ליום ה אב 
ָכל ֵעת ְוגֹו)תהלים לד(, ָּפַתח ְוָאַמר ְּוִכי ַמה ָחָמא ָדִוד לֹוַמר . ' ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ
ָּחָמא ָדִוד ְדָבֵעי ַהְזָמָנה, ֶּאָלא. ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ֲע. ְוָאַמר ֲאָבְרָכה, ּ ִגין ִדְבׁשַ ָּתא ְדַבר ּּבְ

ן, ָּנׁש ָיִתיב ַעל ָפתֹוָרא ּמָ א ַקְייָמא ּתַ ִכיְנּתָ ן, ּׁשְ ּמָ ד ַאְזִמין . ְּוִסְטָרא ַאֲחָרא ַקְייָמא ּתַ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ּּבַ ְּ ַנת , ּ ּקָ א ִאְתּתְ ִכיְנּתָ י ֵעיָלא)א בהזמנה דא''נ(ׁשְ , ּ ְלַגּבֵ

ְרָכאן ָלא ּבִ ְפָייאְוִס, ְלַקּבְ וסטרא אחרא , א ואי אתתקנת בברכתא לגבי עילא''נ(. ְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּכַ

ִריך הוא)לאו איהו בכללא א ּבְ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ּ ְוִאי ָלא ַאְזִמין ּבַ ְּ ִסְטָרא ַאֲחָרא , ּ
ָרָכה ַהִהיא ּבְ א ְלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבְ ׁשָ ּכְ ּׁשֵֹמַע וְמַכׁשְ ּ ּ.  

יָמ ְרָכאן ֲאַמאי ָלא ִאית ַהְזָמָנה, אְוִאי ּתֵ ַאר ּבִ ׁשְ ֶּאָלא ַההוא ִמָלה ִדְבָרָכה. ּבִ ּּ ְּדָקא , ּ
א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא. ִּאיהו ַהְזָמָנה, ְּמָבְרִכין ָעָלה ְּוּתָ ְּדַהאי ִדְמָבֵרך ַעל ְפִרי, ּ ְ ּ ַּההוא ְפִרי , ּ ּ
ּוְמָבְרִכין ָעֵליה, ִּאיהו ַהְזָמָנה ְּדֲהָוה , ְּוקֹוֶדם ָדא. ּוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָראְּוֵלית ֵליה ח. ּ

ְרׁשות ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַּההוא ְפִרי ּבִ ּ ,  ֹלא ֵיָאֵכל)ויקרא יט(ּוְכִתיב . ָּלא ְמָבְרִכין ָעֵליה, ּּ
ִגין ְדָלא ְיָבְרכון ַעל ַההוא ְפִרי ּּבְ ּ ּ ַרך ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ יָון ְדָנַפק ֵמְרׁש. ְְוָלא ִיְתּבְ ּוֵתיהּּכֵ ּ ,

ּוְמָבְרִכין ָעֵליה, ֵיָאֵכל ל ִמיִלין ְדָעְלָמא ְדָקא ְמָבְרִכין . ְּוִאיהו ַהְזָמָנא ְלִבְרָכָתא. ּ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ
ְלהו ַהְזָמָנה ְלִבְרָכָתא. ָּעַלְייהו ּּכֻ הו חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ְּוֵלית ּבְ ּ.  

יָמא ת ִזּמון ּכַ, ְוִאי ּתֵ ּאוף ָהִכי ְלִבְרּכַ א ְדִבְרָכָתא ֲהָוה ַהְזָמָנהּ . ְֲאַמאי ַהב ְוִנְבִריך, ּּסָ
ֵתי, ֶּאָלא ד ֲהָוה ׁשָ ֶפן, ּהֹוִאיל וְבַקְדֵמיָתא ּכַ . ָהא ַהְזָמָנה ֲהִוי. ָּאַמר ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ

ת ְמזֹוָנא א ְלִבְרּכַ ּתָ ּנוי, ְוַהׁשְ ֵעיָנן ׁשִ א ָדא ְל, ְלַהְזָמָנה ַאֲחָרא, ּּבָ ּסָ ְּדָהא ּכַ ּ ִריך ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ֵעי ַהְזָמָנה ְדפוָמא, ְוָלאו ִלְמזֹוָנא, ּהוא ֲהִוי ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

  א''ז ע'' קפדף
יָמא לֹו, ְוִאי ּתֵ ָאַכְלנו ִמּשֶׁ ְּנָבֵרך ׁשֶ ָּדא הוא ַהְזָמָנה, ְ ָאַכְלנו ָדא הוא , ּ רוך ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ְּ

ָרָכה ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּבְ ֶפן, ַּהְזָמָנה ַאֲחָרא ִאיהו, ְֲאָבל ְנָבֵרך. ּ ַּהְזָמָנה ְדבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּ .
ּ ְדַקְדֵמיָתא ִאיִהי ַהְזָמָנה ְלכֹוס ִדְבָרָכה ְסָתם)א דפומא''ס( יָון ְדַאְנִטיל ִאיהו , ְוַהאי ּכֹוס. ּ ּּכֵ ּ

י ָעְלָמא ִעָלָאה ְדָכל ְמזֹוִנין  ִמָלה ִדְנָבֵרך ְלַגּבֵ ַּהְזָמָנה ַאֲחָרא ּבְ ּּ ן ָנְפִקיןְּ ּמָ , ּוִבְרָכאן ִמּתַ
ֹאַרח ָסִתים ך ִאיהו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ָסִתים ִאיהו, ְּ יה ַהְזָמָנה, ּּ ֶּאָלא . ְּוֵלית ְלַגּבֵ

א ָדא ּכֹוס ִדְבָרָכה ַדְרּגָ ּּבְ י ְיהוָדה)במלה דנברך(. ּ ָאה חוָלָקָנא, ּ ָאַמר ִרּבִ ז ''דף קפ(ְּדִמן , ַּזּכָ

א) א''ע ּתָ ַמְעָנא ִמִלין ִאֵלין, ּיֹוָמא ְדָעְלָמא ַעד ַהׁשְ ָּלא ׁשְ ַּוַדאי ָהא ֲאֵמיָנא ְדָדא ָלאו , ּ ּ
ר ָנׁש ִאיהו   .ּּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]32דף [ -ּ

ָרא, ָּאַמר ֵליה ְּרִחיָמא ִדיֵליה, ַּמְלָאָכא ַדְיָי, ּבְ יָת ְבִריִחים ֲעֵצי , ּ ַּהאי ְדַאְמַרת ְוָעׂשִ
י ֶצַלע ַה ה ְלַקְרׁשֵ ִטים ֲחִמּשָׁ ן ְוגֹוּׁשִ ּכָ ׁשְ ה ְבִריִחים ְוגֹו', ּמִ ה ְבִריִחים ', ַוֲחִמּשָׁ ַוֲחִמּשָׁ

ה א ָהָכא. ַלַיְרָכַתִים ָיּמָ ִריִחים טוָבא ִאיּכָ ֵרין, ָּהא ּבְ ָּדא , ָּאַמר ֵליה. ְּוָיַדִים ִאיּנון ּתְ
ּהוא ְדַאְמִרין ַמע ַמאן ִאיהו, ּ ּתְ ִּמפוֵמיה ְדַבר ָנׁש ִאׁשְ ּ ּ ּ ַגְחּתון ֲאָבל הֹוִאי. ּ ּל ְוָלא ַאׁשְ
  .ֲאָנא ֵאיָמא

ֹראׁשֹו ְוגֹו)קהלת ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ר ָנׁש. ' ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ָאן ֲאָתר ֵעינֹוי ְדּבַ , ְּוִכי ּבְ
ֹראׁשֹו ְדרֹוֵעיה, ֶּאָלא ּבְ גופֹו אֹו ּבִ ִּדיְלָמא ּבְ ּ ֵני ָעְלָמא, ּ ְּדַאִפיק ֶלָחָכם ַיִתיר ִמָכל ּבְ ּ .

ּ ָהִכי הוא ַוַדאיֶּאָלא ְקָרא א ד, ִּדְתָנן, ּ ִגלוי ְדֵריׁשָ ר ָנׁש ּבְ ָּלא ְיַהך ּבַ ּ ַמאי . ַאּמֹות' ְ
יה. ַטְעָמא ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ים, ּ ֹראׁשֹו ִאיּנון, ְוָכל ַחּכִ ֵּעינֹוי וִמלֹוי ּבְ ַההוא , ּּ ּּבְ

יה ְרָיא ְוַקְייָמא ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשַ ּּ.  
ןְוַכד ֵעינֹוי  ּמָ יה, ּתַ ִּליְנַדע ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדַאְדִליק ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ָחא, ּ , ְִאְצְטִריך ְלִמׁשְ

ר ָנׁש ִאיהו ְפִתיָלה ִגין ְדגוָפא ְדּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּוְנהֹוָרא ַאְדִליק ְלֵעיָלא, ּ א ָצַווח , ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוׁשְ
ך ַאל ֶיְחָסר)קהלת ט(, ְוָאַמר ֶמן ַעל ֹראׁשְ ָחא , ְּנהֹוָרא ִדְבֹראשֹוְּדָהא , ָ ְוׁשֶ ְִאְצְטִריך ְלִמׁשְ

ֹראׁשֹו. ְּוִאיּנון עֹוָבִדין ָטָבאן ֲאָתר ַאֲחָרא, ְּוַעל ָדא ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ   .ְוָלא ּבַ
יִמין ְייכו, ַּאּתון ַחּכִ ְרָייא ַעל ֵריׁשַ א ׁשַ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ַגְחּתון ְלַהאי, ּ ֵּהיך ָלא ַאׁשְ ְ ,

יב ְוָעׂשִ ן ָהֶאָחד', יָת ְבִריִחים ְוגֹוִּדְכּתִ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ י . ְלַקְרׁשֵ ִריִחים ְלַקְרׁשֵ ה ּבְ ַוֲחִמּשָׁ
ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ ִנית ָאַמר ְקָרא. ֶצַלע ַהּמִ ית וְרִביִעית ָלא ָאַמר ְקָרא, ָהֶאָחד ְוַהּשֵׁ ִליׁשִ . ּׁשְ

ִנית יבו ִדְתֵרין ִסְטִר, ְּדָהא ֶאָחד ְוׁשֵ ָּדא ָחׁשִ ּ ְתֵרין ִאֵלין, יןּ ָבָנא ּבִ ך ָעִביד חוׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  
קוהו ָּאתו ִאיּנון וְנׁשָ ּ ּ ּ י ְיהוָדה)כמלקדמין(, ּ ָכה ִרּבִ ָאה , ְוָאַמר, ּ ּבָ ְמעֹון ַזּכָ י ׁשִ ִרּבִ

ְחוָלָקך ָאה ָדָרא, ּ ְזכוָתך ֲאִפילו ַיּנוֵקי ְדֵבי ַרב, ַּזּכָ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּ ּּ ָרָמִאין ִּאיּנון ִטָנִרין , ְ
יִפין ּקִ יה. ּתַ ְייכו, ָאְמָרה לֹון ַרּבֹוַתי, ָּאָתאת ִאּמֵ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ִרי, ּ חון ַעל ּבְ ּגְ ׁשְ ֶּאָלא , ָּלא ּתִ

ֵעיָנא ָטָבא ָּאְמרו ָלה. ּבְ ָרה, ּ ׁשֵ ָתא ּכְ ָאה חוָלָקך ִאּתְ ְַזּכָ ַאר , ּ ל ׁשְ ִריָרא ִמּכָ ָתא ּבְ ִאּתְ
ין ִר, ָנׁשִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ִריר חוָלָקךּ ְיך הוא ּבָ ְּ ין , ּ ַאר ָנׁשִ ל ׁשְ ְְוָאִרים ִדְגָלך ַעל ּכָ ּ

  .ְּדָעְלָמא
א, ָּאַמר ַיּנוָקא יׁשָ ֵפיָנא ֵמֵעיָנא ּבִ יָרא ֲאָנא, ֲאָנא ָלא ִמְסּתַ א ְוַיּקִ ְּדַבר נוָנא ַרּבָ ּ ,

א יׁשָ ְּונוָנא ָלא ָדִחיל ֵמֵעיָנא ּבִ יב, ּ ֶרב ָהָאֶרץּ ְוִיְדּגו)בראשית מח(, ִּדְכּתִ ּקֶ ַמאי ,  ָלרֹוב ּבְ
ָאה ַעל ֵעיָנא, ָלרֹוב א, ְוָתֵניָנן. ְלַאְסּגָ ַּמה ָדִגים ְדַיּמָ ַּמָיא ָחֵפי ֲעֵליהֹון, ּ ְוֵלית ֵעיָנא , ּ

א ְוכו יׁשָ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ָּלרֹוב ַוַדאי. 'ּּבִ א ַעל ַאְרָעא, ּבְ ֵני ֱאָנׁשָ גֹו ּבְ ָרא, ָּאְמרו. ּבְ , ּבְ
א, ְיָיַּמְלָאָכא ַד יׁשָ ָנא ֵעיָנא ּבִ א ֲאֵתיָנן, ֵלית ּבָ יׁשָ ְטָרא ְדֵעיָנא ּבִ א . ְּוָלא ִמּסִ ְּוקוְדׁשָ

ַגְדפֹוי ִריך הוא ָחֵפי ֲעָלך ּבְ ּּבְ ְּ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]33דף [ -ּ

ל ָרע ְיָבֵרך ְוגֹו)בראשית מח(ָּפַתח ְוָאַמר  ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְ ַהּמַ ַהאי ְקָרא ָאַמר . 'ְ
רוַח קו ַּיֲעֹקב ּבְ אּ א ָאַמר ֵליה, ְדׁשָ רוַח קוְדׁשָ ִּאי ּבְ ּ יה, ּ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ְלָאך. ּ , ְַהּמַ
ְָקֵרי ֵליה ַמְלָאך ָמָהן ַאֲחָרִנין. ּ ד ִאיהו . ְֲאַמאי ִאְקֵרי ַמְלָאך, ָהָכא. ְּוָקֵרי ֵליה ׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ִליָחא ִמְלֵעיָלא ּׁשְ יַלת ֹזֲהָרא ִמּגֹו ַאְסַפ, ּ ְּקַלְרָיא ִדְלֵעיָלאְּוַקּבִ ּ ִדְכֵדין ְמָבְרִכין )א דכד''ס(, ּ
א ְלַהאי א ְוִאּמָ י, ַאּבָ ַרּתִ יֵתיך, ַּאְמֵרי ָלה ּבְ ְִזיִלי ְנטוִרי ּבֵ ְְפִקיִדי ְלֵביֵתיך, ּ ָהִכי ֲעִביִדי . ּ

א ָלך, ִזיִלי. ִּזיִלי ְוזוִני לֹון. ְְלֵביֵתיך א ְמַחּכָ ּתָ ְְדַההוא ָעְלָמא ִדְלּתַ ּ ּ אן , ּ יְתך ְמַחּכָ ֵני ּבֵ ָּבְ

ל ַמה ְדִתְצָטְרִכי ְלֵמיַהב לֹון, ְְמזֹוָנא ִמָנך ָּהא ָלך ּכָ ֵדין ִאיִהי ַמְלָאך, ְ   .ְּכְ
יָמא י ִאְקֵרי ַמְלָאך, ְוִאי ּתֵ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ְְוָהא ּבְ ּ , ְועֹוד. ְוָלא ָאֵתי ְלֵמיָזן ָעְלִמין, ּ

ָמא ָדא ָלא ָזן ָעְלִמין ְּדִבׁשְ ָמא ַדְיָיֶּאָלא, ּ ׁשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּבִ א , ּ ִליַח ִמּגֹו ַאּבָ ד ׁשָ ּכַ
א אִרי ַעל דוְכִתין, ְִאְקֵרי ַמְלָאך, ְוִאּמָ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ ֵמיה, ּ רוִבין ֲאֹדָני ׁשְ ֵרין ּכְ ַּעל ּתְ ּ.  

ַקְדִמיָתא ד ִאְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ה ּכַ ְלַיֲעֹקב . ְְלָאך ַמ)שמות ג( )ב''ג ע''בראשית קי(ִאְקֵרי , ְּלֹמׁשֶ
דוְגָמא, ָלא ִאְתֲחֵזי ָהִכי ֶּאָלא ּבְ יב , ּ ָאה)בראשית כט(ִּדְכּתִ ָּדא ִדיוְקָנא ְדָרֵחל ,  ְוָרֵחל ּבָ ּ ּ ּּ

יב , ַאֲחָרא ָמע ְוגֹו)ירמיה לא(ִּדְכּתִ ָרָמה ִנׁשְ ֶניָה. ' ּכֹה ָאַמר ְיָי קֹול ּבְ ה ַעל ּבָ . ָרֵחל ְמַבּכָ
ָאה ְסָתם ּם ַהּצֹאן ַדְרִגין ִדיָלהִע, ְוָרֵחל ּבָ ּ ר ְלָאִביָה וַדאי. ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְמנון . ֲּאׁשֶ ּ ּ
יָדָהא דון ּבִ ְּוִאְתַפּקְ י רֹוָעה ִהיא. ּ ָדא ָעַלְייהו, ִאיִהי ַמְנִהיָגא לֹון, ּכִ ְּוִאְתַפּקְ ּ.  

  ב''ז ע'' קפדף
ִתיב) ב''ז ע''דף קפ(ְוָהִכי  ה ּכְ ֹמׁשֶ ת ֵאׁשּ ַוֵיָרא ַמְלַא)שמות ג(, ּבְ ַלּבַ ְוִאי . ְך ְיָי ֵאָליו ּבְ

ָבָחא ְדַאְבָרָהם יָמא ַיִתיר הוא ׁשְ ּּתֵ יה ַמְלָאך, ּ ִתיב ּבֵ ְְדָלא ּכְ ּ ּ ַוֵיָרא )בראשית יח(ֶּאָלא , ּ
ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ְוגֹו ַאְבָרָהם. 'ֵאָליו ְיָי ּבְ ָאֶלף ָדֶלת, ִּאְתֲחֵזי ֵליה ֲאֹדָני, ָהָתם ּבְ ִגין , ּּבְ ּבְ

ִריתִּדְב יל ּבְ יה, ַּההוא ִזְמָנא ַקּבִ ָען ִמּנֵ י ַעד ּכְ ּסֵ ּוַמה ְדֲהָוה ִאְתּכַ ּ ִּאְתֲחֵזי ֵליה ִרּבֹון , ּ
ִליט ר, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ְוׁשָ א ִאְתָקׁשַ ַההוא ַדְרּגָ ֵדין ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ך. ְוָלא ַיִתיר, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ָמא ַדֲאדֹון ִרּבֹון ָעֵליה ׁשְ ּּבִ ּ.  
יה ִפרוָדאֲאָבל ֹמ ה ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ּׁשֶ ּ ה ְדָלא ָפְסָקא ַטֲעָמא)שמות ג(ִּדְכִתיב , ּּ ה ֹמׁשֶ ּ ֹמׁשֶ ּ .

ָמה ִדְכִתיב  ִלים. ְּדַפְסָקא ַטֲעָמא,  ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם)בראשית כב(ּּכְ א ׁשְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ַמה , ּּבְ
ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהָוה ִמּקַ ין ַאְב. ּ ְּפִריׁשו ִאית ּבֵ אּ ּתָ . ְּלַאְבָרָהם ְדַקְדֵמיָתא, ָּרָהם ְדַהׁשְ

ה ִּמַיד ְדִאְתְייִליד, ֲאָבל ֹמׁשֶ יה, ּ ַּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ֲהָות ִעּמֵ ּ ֶרא )שמות ב(ִּדְכִתיב , ּ  ַוּתֵ
י טֹוב הוא י טֹוב)בראשית א(ּוְכִתיב . ּאֹותֹו ּכִ ה ִמָיד . ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ֹּמׁשֶ

הִא ה ֹמׁשֶ ך ֹמׁשֶ א ִדיֵליה וְבִגין ּכָ ַדְרּגָ ר ּבְ ְְתְקׁשַ ּ ּ   .ְוָלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא, ּ
ה י ְדֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא ְלַגּבֵ ְרֵמיה, ּ ְִדְכִתיב ַמְלַאך ְיָי, ַּאְזִעיר ּגַ , ַּיֲעֹקב ָקָרא ֵליה. ּ

ֲעָתא ְדֲהָוה ָסִליק ֵמָעְלָמא ׁשַ ִגין ִד. ַמאי ַטְעָמא. ְַמְלָאך, ּּבְ ֲעָתא ֲהָוה ָיִרית ּּבְ ְבַהִהיא ׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]34דף [ -ּ

ְלָטָאה, ָּלה ַחָייו. ְּלׁשַ ה ּבְ גוָפא. ְּלָבַתר ְדָסִליק ֵמָעְלָמא, ַיֲעֹקב. ֹמׁשֶ ה ּבְ ַיֲעֹקב . ֹּמׁשֶ
רוָחא ה. ּּבְ ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ.  

ל ָרע י ִסְטָרא ְדַר, ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְּדָלא ִאְתְקִריב ְלָעְלִמין ְלַגּבֵ ְוָלא ָיִכיל ַרע , עּ
יה ְלָטָאה ּבֵ ְּלׁשַ ָעִרים. ּ ן ְלֵביֵתיה, ְְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ֵדין ַיֲעֹקב ֲהָוה ְמַתּקֵ ר ָנׁש ְדָאִזיל , ּּכְ ּבַ ּּכְ
א ִתּקונֹוי, ְלֵביָתא ַחְדּתָ ן ָלה ּבְ ּוְמַתּקֵ ּ ִקׁשוטֹוי, ּ ט ָלה ּבְ ּוְמַקּשֵׁ ּ ָעִרים. ּ , ְְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ

ִּאיּנון ְדִא מֹוְדָעןּ ּתְ ִּאיּנון ְדִאְתָפְקָדן ַעל ָעְלָמא, ׁשְ ּ ְרָכאן, ּ ְייהו ּבִ ָכא ִמּנַ ֵרין , ְּלִאְתַמּשְׁ ּתְ
רוִבין ִאיּנון ּּכְ ִמי. ּ ֵרא ָבֶהם ׁשְ יֵתיה, ְוִיּקָ א ַאְתִקין ּבֵ ּתָ ַדְרֵגיה, ַּהׁשְ ָלק ּבְ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ּּ ,

ַיֲעֹקב ֲהִוי ִגין ְדִחּבוָרא ּבְ ּּבְ ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, אּּגוָפ. ּ ְִאְתְדַבק ּבַ ּ ֲהֵדיה, ּ ּוְתֵרין ְדרֹוִעין ּבַ ּ ּ.  
ְדָקא ָיאות ְרָכן ּכַ ְּלָבַתר ְדִאיּנון ְנָעִרים ִמְתּבָ ּ ּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ּ ֵדין ְוִיְדּגו ָלרֹוב ּבְ . ּּכְ

ָאה ּגֹו ַמִיין ָּאְרָחא ְדנוִנין ְלַאְסּגָ אְּוִאי ַנְפָקן ִמּגֹו ַמָיא ְלַיּבֶ, ּ ּתָ ִּאֵלין ָלאו . ִּמָיד ֵמִתין, ׁשְ
א, ָהִכי א ַרּבָ ֶּאָלא ִאיּנון ִמן ַיּמָ ֶרב ָהָאֶרץ ִאיהו, ּ ּקֶ י ּבְ א וְלַאְסּגֵ ּוְסִגיאו ִדְלהֹון ְלַאָפׁשָ ּ ּ ּ ּ .

ַּמה ְדֵלית ָהִכי ְלָכל נוִנין ְדָעְלָמא ּ ּ.  
ִתיב ְלֵעיָלא ַּוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר, ַּמה ּכְ ְרָכאןְוָלא , ְ ָחן ֵליה ָהָכא ּבִ ּכְ ְּדָהא , ַּאׁשְ

ִריך ֵליה ְּלָבַתר ּבָ יב, ְ ן פֹוָרת יֹוֵסף)בראשית מט(, ִּדְכּתִ יָון ְדָבִריך ְלִאֵלין , ֶּאָלא. ּ ּבֵ ּּכֵ ְ ּ
ִריך, ְנָעִרים ְרָכא. ְְליֹוֵסף ּבְ ּוִמגֹו ְדִאיהו , ֶאָלא ִמגֹו יֹוֵסף, ְּדָהא ָלא ַיְכִלי ְלִאְתּבָ ּ ּ
ְטִמ ָלָאה, ּירוּבִ ְטִמירו, ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּגַ ִתיב ּבִ ם ֲאבֹוַתי, ּּכְ ִמי ְוׁשֵ , ְוִיָקֵרא ָבֶהם ׁשְ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְוָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָרא,  ִמן ָהָאבֹות ִמְתָבְרָכן)לכסאה עליה( ּסוָיא , ּבְ ָּדא הוא ּכִ ּ ּ
ְְלֹחָפָאה ַמה ְדִאְצְטִריך ּ ּ.  

ִמ קוה ּכְ ָּאתו וְנׁשָ ּ ְּלַקְדִמיןּ ְָהבו ְוִנְבִריך, ָּאְמרו, ּ ְּדָכל ַמה , ְֲאִני ֲאָבֵרך, ָּאַמר ִאיהו. ּ
אי ֲהָוה ַמְעּתון ַעד ָהָכא ִמּנַ ִּדׁשְ י , ּ ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך)משלי כב(ַּוֲאַקֵיים ּבִ יה , ּ ָּקֵרי ּבֵ

ִגין ְדָנָתן ִמַלְחמֹו ַלָדל. ַמאי ַטְעָמא. ְְיָבֵרך ּּבְ ְּחָמא וֵמיְכָלא ְדאֹוַרְייָתא ִדיִלי ִּמַל. ּּ ּ ּ
י ְיהוָדה. ָּאַכְלּתון ִריך הוא. ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָרא ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ִית , ְּ ַעל ַהּבַ ֵניָנן ּבַ ָהא ּתָ

ִית, ָּאַמר ֵליה. ְּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח ְמָבֵרך ַעל ַהּבַ  ֲאָבל ְקָרא. ְּוָלאו ַאּתון אֹוְרִחין, ָלאו ֲאָנא ּבַ
ְחָנא ּכַ ַּוֲאַקֵיים ֵליה, ַאׁשְ ְּדָהא ֲאָנא טֹוב ַעִין ַוַדאי. ּ ִאילו ִדְלכֹון ֲאֵמיָנא ַעד , ּ ָלא ׁשָ ּּבְ ּ

א ּתָ ְּוַלְחָמא וֵמיְכָלא ִדיִלי ֲאַכְלּתון, ַהׁשְ ּ ּ.  
א ְדִבְרָכָתא וָבִריך ּסָ ְָנַטל ּכַ ּ א, ּ ּסָ ל ּכַ ד ָמָטא . יַּוֲהוו ְמַרְתּתֵ, ִוידֹוי ָלא ַיְכֵלי ְלִמְסּבַ ּכַ

זֹון ם ְיָי ֶאְקָרא)תהלים קטז(, ָאַמר, ְלַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ א וְבׁשֵ ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ ַּקְייָמא . ּ
ּקוֵניה א ַעל ּתִ ּסָ ּּכַ ְיִמיֵניה, ּ ב ּבִ ְוָבִריך, ְּוִאְתְיּשַׁ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדְלַחד ֵמִאֵלין, ְלסֹוף ָאַמר. ּ ּ ,

כון ֵליה ִּיְתַמּשְׁ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי)א מלכא''נ(ִמּגֹו , ּ ַחִייןּ ְלָיין, ּ יה ּתַ ְּדָכל ַחִיין ּבֵ ִריך . ּּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ּהוא ֶיֱעַרב ֵליה א, ּ ח ָעֶרב ְלַתּתָ ּכָ ַעְרבוֵתיה, ְוִיׁשְ ם ּבְ ּכַ ְּדִיְסּתַ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ֲהֵדי ַמְלּכָ   .ּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]35דף [ -ּ

  א''ח ע'' קפדף
יָון ְדָבִריך ְּכֵ ים , ּ לֹום , ָּאַמר ַחְבַרָייא, ְּלָבַתר ָפַתח לֹון, ֵעינֹוי ִרְגָעא ֲחָדאַאְסּתִ ׁשְ

ְּדָכל ָעְלָמא ִדיֵליה הוא, ְלכֹון ֵמִרּבֹון ַטב ּ ּ ְווהו. ּ ּוָבכו, ּּתַ ּוָבִריכו ֵליה, ּ ּ ּתו ַההוא . ּ ּּבָ ּ
ַצְפָרא . ֵליְלָיא ַּאְקִדימו ְוַאְזלו) א''ח ע''דף קפ(ּבְ ּ י. ּ ד ָמטו ְלַגּבֵ ְמעֹוןּּכַ י ׁשִ ָּסחו ֵליה ,  ַרּבִ ּ
ְמעֹון. עֹוָבָדא י ׁשִ ָוה ִרּבִ יָפא ִאיהו, ּּתָ ּקִ ר ִטָנָרא ּתַ ְְוָיאות הוא ְלַכך, ָּאַמר ּבַ ּ ְוַיִתיר , ּ

ר ָנׁש יב ּבַ ה ְדָלא ָחׁשִ ֵריה ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא הוא, ִּמּמַ ּּבְ ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ , ִּאְזַדְעָזע ִרּבִ
ּיַהך ְלֵמֱחֵזי ְלַההוא ּבֹוִציָנא ְדָדִליקָעַלי ְלֵמ, ָאַמר ּ ְמעֹון. ְ י ׁשִ ָּדא ָלא ָסִליק , ָאַמר ִרּבִ

ָעְלָמא ָמא ּבְ ׁשְ יה, ּבִ ְּדָהא ִמָלה ִעָלָאה ִאית ּבֵ ּּ יחֹו , ְּוָרָזא ִאיהו. ּ ְּדָהא ְנִהירו ְמׁשִ  )משיכו(ּ
ַּדֲאבֹוי ְמַנֲהָרא ָעֵליה ָטא , ּ ְּוָרָזא ָדא ָלא ִמְתַפּשְׁ ין ַחְבַרָייאּ   .ּּבֵ

ִאֵלין, יֹוָמא ֲחָדא ִחין ִאֵלין ּבְ ֲּהוֹו ַחְבַרָייא ַיְתִבין וִמְתַנּגְ ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ ן ִרּבִ ּמָ , ַּוֲהוו ּתַ
א י ַאּבָ י ִחָייא, ְוִרּבִ י יֹוֵסי, ְּוִרּבִ ַאר ַחְבַרָייא, ְוִרּבִ ּוׁשְ ִתיב . ּ ַצר )דברים ב(ָּאְמרו ָהא ּכְ  ַאל ּתָ

ם ִמְלָחָמה ְוגֹוֶאת מֹוָאב  ר ּבָ ְתּגָ ִגין רות ְוַנֲעָמה. 'ְוַאל ּתִ ַּדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלָנְפָקא , ּּבְ
ְייהו ְדָין. ִּמּנַ ה ַדֲהַות ִמּמִ ת ֹמׁשֶ ְדָין, ִּצפֹוָרה ִאּתַ ְּוִיְתרֹו וְבנֹוי ְדַנְפקו ִמּמִ ּ ְלהו , ּ ַּדֲהוֹו ּכֻ ּּ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ֵאי ְקׁשֹוט ַעל ַאַחת ּכַ ִמְדָיןְו. ַזּכָ יאו ֵליה ּבְ ה ְדַרּבִ ּתו ֹמׁשֶ ּ ּ א , ּ ְּוָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ֹוא ָפִנים )במדבר לא(, ְ ְדָיִנים ִאי ָהִכי ַמּשׂ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ּ ְנקֹום ִנְקַמת ּבְ
ִמָלה ָזָבא ִמן מֹוָאב, ִּאית ּבְ ֵני ִמְדָין ְלׁשֵ ְּדַיִתיר ִאְתָחזו ּבְ ּ.  
ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ֵאֵני, י ׁשִ ין ְלִמְלַקט ּתְ ָּלא ָדֵמי ַמאן ְדַזּמִ . ְּלַמאן ִדְכַבר ָלִקיט לֹון, ּ

י ֶאְלָעָזר ב ִדְכַבר ָלִקיט לֹון, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָבָחא ִאיהו, ַּאף ַעל ּגַ ַמאן , ָּאַמר ֵליה. ּׁשְ
ֵאֵני ִדיר, ְּדָלא ָלַקט ּתְ ֵאָנה ּתָ ה, ָנִטיר ּתְ ְּדָלא ְיֵהא ּבָ ֵאֵני ִדְזִמיַנת , ּ ְפָגםּ ִגין ּתְ ּּבְ

ֵאֵני. ְלַאְייָתָאה יָון ְדָלִקיט ּתְ ֵאָנה, ּּכֵ ִביק ָלה ַלּתְ ְּותו ָלא ָנִטיר ָלה, ּׁשָ ּ.  
ך מֹוָאב ֵאֵני, ְּכַ ִּדְזִמיָנא ְלַאְייָתָאה ִאיּנון ּתְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּנַטר ֵליה קוְדׁשָ ּ ִּדְכִתיב , ְּ

ַצר ֶאת מֹוָאב ֵאֵני.ַאל ּתָ ִתיב , ְּוַאְלִקיטו לֹון, ּ ִמְדָין ְדָקא ְיִהיַבת ּתְ  ָצרֹור )במדבר כה(ּכְ
ְדָיִנים אן וְלָהְלָאה. ֶאת ַהּמִ ְּדָהא ִמּכָ ֵאָנה ָדא ָלא ְזִמיַנת ְלַאְייָתָאה ֵפיִרין, ּ ּּתְ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

א ', אֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹוּ ַויֹ)במדבר כב(, ָּפַתח ְוָאַמר. ִאְתַחְזַיית ִליִקיַדת ֶאּשָׁ
אֵרי ֵאֵני, ּמֹוָאב ִאיּנון ׁשָ ּוְבִגין ִאיּנון ּתְ ין מֹוָאב ְלַאָפָקא ְלָעְלָמא, ּ ְּדַזּמִ ִזיבו , ּ ּתֵ ִּאׁשְ

א   .ֵמעֹוְנׁשָ
ן ָלקוְנָיא ָחמוי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ָעא ְלֶמיחֵמי ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבָ ִּרּבִ ֲּהוו ָאְזֵלי ַו. ּ

י יֹוֵסי  א ְוִרּבִ י ַאּבָ ֲהֵדיה)א לא גרסינן ורבי חייא''ד(ִרּבִ ָאְרָחא, ּ ּבַ ַּוֲהוו ַאְמֵרי ִמֵלי , ָּאְזלו ּבְ ּ
ל ַההוא ָאְרָחא ְּדאֹוַרְייָתא ּכָ ּ.  

א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ְתּגָ, ַּמאי ִדְכּתִ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ם ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי ַאל ּתָ ר ּבָ
ֵני ַעּמֹון ְוגֹו)דברים ב(ּוְכִתיב ', ִמְלָחָמה ְוגֹו ִמָלה ָדא', ּ ְוָקַרְבּתָ מול ּבְ ִּמָלה ָדא ּכְ ּ ַמה , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]36דף [ -ּ

ין ָדא ְלָדא קוֵלי ֲהוֹו, ֶּהְפֵרׁש ּבֵ ֶּאָלא ִאְתֲחֵזי ִדׁשְ ּ ֵני , ְוָתֵניָנן. ּ י ּבְ ד ֲהוֹו ְמָקְרֵבי ְלַגּבֵ ּכַ
ָרֵאל ִא, מֹוָאב ָכל ָמאֵני ְקָרָבאֲהוֹו ִיׂשְ ְייהו ּבְ ְרָיין )ג''א ל''ולא ס(, ְּתַחְזָיין ְלַגּבַ עו ִאְתּגַ ְדּבָ ּ ּכִ
הו ֵני ַעּמֹון. ּּבְ י ּבְ ִעטוַפְייהו, ּוְלַגּבֵ ָרֵאל ִמְתַעְטֵפי ּבְ ֲּהוֹו ִיׂשְ ּ ּ ְוָלא ִאְתֲחֵזי ָמאֵני ְקָרָבא , ּ
ָלל ָד. ּכְ ּקוָלא ָדא ּכְ ׁשִ ּוְקָראן מֹוָכָחן ּבְ ּ ּ   .אּ

י ֶאְלָעָזר ּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ְּדָדא ַדֲהַות ֲחִציָפא, ְוָתֵניָנן. ּ , ְוַאְמַרת מֹוָאב, ּ
יב מֹו מֹוָאב)בראשית יט(, ִּדְכּתִ ְקָרא ֶאת ׁשְ ְייהו.  ַוּתִ ָרֵאל ֲחִציפו ְלַגּבַ ִּאְתָחזון ִיׂשְ ּ ָמה , ּ ּכְ

ָרא ָדאֵמ, ְּדַאְמַרת מֹוָאב, ְּדִאיִהי ֲהַות ֲחִציָפא א. ָּאב ֲהָוה ּבְ ן , ֲאָבל ְזֶעְרּתָ ְּדַאְמַרת ּבֶ
י יַאת ָאְרָחָהא, ַעּמִ ְייהו, ְוַכּסִ ָיין ָאְרַחְייהו ְלַגּבַ ָרֵאל ֲהוֹו ְמַכּסְ ִּיׂשְ ְּמַעְטֵפי ִעטוָפא , ּ ּ

ַטִלית ׁש, ּבְ ַאִחין ַמּמָ ְייהו ּכְ ְּוִאְתָחזון ַקּמַ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ֵמַהאי ַיּנוָקא, יַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵל ר ִרּבִ ּוָמטו , ַּפְרֵסי' ָּסטו ֵמָאְרָחא ג, ִּאְדּכַ ּ

יָתא. ְלָהָתם ַההוא ּבֵ ִּאְתֲאָרחו ּבְ חו ְלַההוא ַיּנוָקא, ּ ּכָ ָּעאלו ְוַאׁשְ ּ ּ ִנין , ְּדֲהָוה ְיִתיב, ּ ּוְמַתּקְ
יה ָּפתֹוָרא ַקּמֵ יָון ְדָחָמא לֹון. ּ ְיי, ּּכֵ ּבַ ין, ָּאַמר ֵליה, ּהוָקִריב ּגַ ּעולו ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ּעולו , ּ ּ

ִתיִלין ְדָעְלָמא ִחין לֹון, ּׁשְ ּבְ א ְמׁשַ ִּאיּנון ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ א. ּ א ַרּבָ ִּאיּנון ְדֲאִפילו נוֵני ַיּמָ ּ ּ ּּ ,
ְייהו א ְלַגּבַ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ יה. ָּנְפִקין ּבְ ֵריׁשֵ ֵקיה ּבְ י ֶאְלָעָזר וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ִמְלַקְדִמין. ּ ָּהָדר ּכְ ּ ,

פוֵמיה ֵקיה ּבְ ּוְנׁשָ ּ ּ ְבִקין ַמָיא. ּ יָקה ַקְדָמָאה ַעל נוִנין ְדׁשָ י ֶאְלָעָזר ְנׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוַאְזִלין , ּ
א ּתָ ׁשְ ַיּבֶ יִעין ְדנוָנא. ּבְ ְנָייָנא ַעל ּבִ יָקה ּתִ ּוְנׁשִ ּ ָעְלָמא, ּ ְּדָעְבדו ִאיָבא ָטָבא ּבְ ּ.  

  ב''ח ע'' קפדף
ַּמר ַההוא ַיּנוָקאָא ְייכו ֲחֵמיָנא, ּ ֵריָחא ִדְלבוׁשַ ּּבְ ּ כו, ּ ְּדַעּמֹון ומֹוָאב ִמְתָגָרן ּבְ ּ ְֵהיך , ּ

ְייהו ֵזְבּתון ִמּנַ ּתְ ִּאׁשְ יַדְייכו. ּ ֲהכון, ְוִאי ָלאו. ָּמאֵני ְקָרָבא ָלא ֲהוֹו ּבִ ְּלָרְחָצנו ּתֵ ָלא , ּ ּבְ
ְּדִחילו ְווהו ִר) ב''ח ע''דף קפ(. ּ א ְוַחְבַרָייאּּתַ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א. ּּבִ י ַאּבָ ָאה , ָאַמר ִרּבִ ַזּכָ

ָאה חוָלָקָנא ְדָזֵכיָנא ְלֶמיחֵמי ָדא, ָּאְרָחא ָדא ְּוַזּכָ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ַּאְתִקינו ָפתֹוָרא ּכְ ּּ ּ.  
ין, ָאַמר יִמין ַקִדיׁשִ ָלא ְקָרָבא. ַחּכִ ְבעו ָנֲהָמא ְדַתְפנוֵקי ּבְ ּּתִ ּ א או נהמא דקרבא ופתורא ''ס( ,ּ

א . ּאֹו ָנֲהָמא ִדְקָרָבא. ּאֹו ָפתֹוָרא ְדָמאֵני ְקָרָבא. )דמאני קרבא ְבעון ְלָבְרָכא ְלַמְלּכָ ּאֹו ּתִ
ָלא ְקָרָבא ִליק ּבְ ָכל ָמאֵני ְקָרָבא ְדָהא ָפתֹוָרא ָלא ִאְסּתָ ּּבְ י ֶאְלָעָזר. ּ ָרא , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

אְרִחיָמא ֲחִביָבא ַקִד ֵעיָנן, יׁשָ הו, ָהִכי ּבָ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ָכל ָהֵני ִזיֵני ְקָרָבא ִאׁשְ ּּבְ ְוַיְדֵעיָנן , ּ
א ַחְרּבָ א, ְלַאָגָחא ּבְ ּתָ ּוְבָאָבִנין ְדִקיְרָטא, ּוְברֹוְמָחא, ּוְבַקׁשְ ַעד ָלא , ְוַאְנּתְ ַרְבָיא. ּ

יִפין ְדָע, ְֵהיך ַמִגיִחין ְקָרָבא, ָחִמית ּקִ ּּגוְבִרין ּתַ   .ְלָמאּ
ַּחֵדי ַההוא ַיּנוָקא ּ ִתיב , ָּאַמר ַוַדאי ָלא ֲחֵמיָנא, ּ ּ ַאל ִיְתַהֵלל חֹוֵגר )מלכים א כ(ֲאָבל ּכְ

ַח ְמַפּתֵ ַנֲהָמא. ּכִ ַּאְתִקינו ָפתֹוָרא ּבְ ְוְבָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ָמה ֵחדו , ָאַמר ִרּבִ ּּכַ
ַרְבָיא ָדא ִאי ּבְ ִלּבָ ין ִיְתַחְדׁשון ַעל ָפתֹוָרא ָדאְו, ִּאית ּבְ ַּכָמה ִחדוׁשִ ּ ּ ּ , ְּוַעל ָדא ֲאָמִרית, ּּ

א ְּדָיַדְעָנא ְדָזֵגי ַפְעמֹוֵני רוָחא ַקִדיׁשָ ּ יה, ּּ   .ֲּהוֹו ָאְזִלין ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]37דף [ -ּ

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא א ֵייכול, ַּמאן ְדָבֵעי ְלַנֲהָמא, ּ ַּעל פום ַחְרּבָ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ , ַּחֵדי ִרּבִ
יהַאְהָד ּר ְוָקִריב ַיּנוָקא ְלַגּבֵ ְרָמך, ָּאַמר ֵליה, ּ ְבַחת ּגַ ִגין ְדׁשַ ְּבְ ְִאית ָלך ְלֵמיַגח ְקָרָבא , ּ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא, ּבְ ַתר ֲאִכיָלה, ַוֲאָנא ֲאָמִרית ּבְ א. ִּדְקָרָבא ִליֱהִוי ּבָ ּתָ ַמאן , ֲאָבל ַהׁשְ
ידֹוי ָמאֵני )א ייתי''נ(תֹוֶלה , ְּדָבֵעי סֹוְלָתא י ֶאְלָעָזר. ְקָרָבא ּבִ ְָלך ֵיאֹות , ָאַמר ִרּבִ

ְְלַאֲחָזָאה ֵמִאיּנון ָמאֵני ְקָרָבא ִדיָלך ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]38דף [ -ּ

 ] בשנה301יום [סדר הלימוד ליום ו אב 
ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ רוָמה )במדבר טו(, ּ ִרימו ּתְ ֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ ּ

ַמרְקָר. ַלְיָי נוָפה ִאּתְ ּא ָדא ַעל עֹוֶמר ַהּתְ נוָפה, ּ ֲהָנא , ַּמאי ּתְ ִגין ְדָאִניף ֵליה ּכַ ִּאי ּבְ ּ
נוָפה ְּלֵעיָלא ִאיִהי ּתְ   .ְִאי ָאִניף ִאי ָמִאיך, ַּמאי ִאְכַפת ָלן. ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ִאְצְטִריך ְלַאְרָמא ָלה ְלֵעיָלא ּּ רוָמה, ְּ ְּוַהְיינו ּתְ ב ְד. ּ יָנן ְּוַאף ַעל ּגַ ַדְרׁשֵ
ָאה ֵרי ִמּמְ נוָפה ַמאי , ְּוָהִכי הוא, ּתְ ּ הוא ַאָרמוָתא)א דא''ס(ֲּאָבל ּתְ ְּוָרָזא ְדָחְכְמָתא . ּ

ין. ָהָכא ַמְעָיה ֲחִסיָדא, ָּמאֵרי ְדרֹוְמִחין, ִאי ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ י ׁשְ ּתון ְלִרּבִ ַמׁשְ ְּדִאי , ָּלא ׁשְ
נוָפה ַמאי ִה ְנְדעון ּתְ ָּלאו ּתִ ּ עֹוָרה ַמאי ִהיא. ִּחָטה ַמאי ִהיא. יאּ   .ׂשְ

נוָפה ְדָקָאְמֵריָנן ּּתְ נ, ּ ּו ֶפ''ַּהְיינו ּתְ ְּוָרָזא ִדיֵליה . ה''ּ בֹוד ַלְיָי )ג''ירמיה י(ּ נו ּכָ ּ ּתְ
ְּדָהא ֶפה . ֱאֹלֵהיֶכם בֹוד)עלאה(ּ ִריך הוא, ּ ַהְיינו ּכָ א ּבְ ְּדָבֵעיָנן ְלֵמיַהב ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ל ְוַע. ּ

ָּדא ִאְבֵעי ָלן ְלַאְרָמא ְלֵעיָלא ּ ִדֵליה ֲאָנן )א דלית אינון יהבין אלא להאי פה''ס(ְלַאֲחָזָאה , ּ ּּ
א ִעָלָאה. ָּיֲהִבין ְלַהאי ֶפה ָבָחא ְלַמְלּכָ ְּדֵלית ׁשְ ֵני ֵליה ְלַהאי , ּ ָרֵאל ְמַתּקְ ד ִיׂשְ ֶּאָלא ּכַ ּ

בֹוד בֹוד, ּכָ א ּכָ נו ֶפה.ְּוָיֲהֵבי ֵליה ְלַמְלּכָ ּ ְוָדא הוא ּתְ ּ בֹוד, ּ נו ּכָ   .ְּוָאָרָמא ִאיהו ַוָדאי, ּּתְ
יה ֵריָנן ּבֵ ְּקָרא ְדׁשָ ֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ, ּ עֹוָרה ִאיהו. ְּוָהָיה ּבַ , ְּוִכי ָלֶכם ָהָאֶרץ ׂשְ

עֹוָרה ְמָקְרֵביָנן. ָלאו ָהִכי ַאר ָנ, ַוֲאָנן ׂשְ עֹוָרה ַקְדָמָאה ִלׁשְ ִגין ִדׂשְ . ֲּהָמא ְדָעְלָמאּּבְ
עֹוָרה ִאיהו  עֹוָרה ְדה)דהא אתר, א''א שיעור ה''ס(ּׂשְ יעוָרא ְדֵה, ּא ְיִדיַע הוא''ּ ׂשְ ׁשִ ּּבְ א ''ס(. א''ּ

ֶאְמָצִעיָתא)'א נקודה וכו''חטה בה ּ ִחָטה ְנקוָדה ּבְ ְּדֵלית חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְדחֹוָבא , ּ ּ ּ
ן ּמָ א )אלא(. ּתַ ָרּתָ י ֲאבוָהּ ִחָטה ּבְ ְּדִמְתַחְטָאה ְלַקּמֵ ּ ְּוָעִביד ָלה ְרעוָתא, ּ ּוַמה ִחָטה, ּ ּ .

ָלָלא דכ   .ב ַאְתָוון''ּכְ
י ֶאְלָעָזר ַמע, ָאַמר ִרּבִ ב ְדֲהָוה ָלן ְלִמׁשְ ּוְלַדְרָכא , ָהָכא ִאית ָלן ְלֵמיַמר. ַּאף ַעל ּגַ

א ּתָ ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ַקׁשְ י, ּ א ָלֳקֵבל ּגִ י ֶאְלָעָזר. ָראָהא ָמִגּנָ ַּוַדאי ִחָטה , ָאַמר ִרּבִ ּ
הו ֵח. ָּהִכי ָקֵריָנן ָלה ְלהו ְדֵלית ּבְ ָבִטים ּכֻ ׁשְ ֲּאָבל ֲחֵמיָנן ּבַ ּ ּ ּוָבה ִאית ֵח, ט''ּ ְוָקֵריָנן , ט''ּ

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ִּחָטה ַּוַדאי ָהִכי הוא, ּ ְרָיא ָסִמיך ָלה''ְּדָהא ֵח, ּ ּט ׁשַ ׁשִ. ְ הו ּבְ , ְבִטיןּּבְ
ה ִדְלֵעיָלא, ָּלא ֲהוֹו ַאְתָוון ִאֵלין ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּדָקא ָאתו ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ְרָיא, ּ ה ׁשַ   .ֲּאָבל ְלַגּבָ

א ִעית ְלַאָפָקא ַחְרּבָ א, ְּוִאי ּבָ ַרּתָ ֶּאָלא , ְּוֵתיָמא ֲאַמאי ַנְקַטת ַאְתָוון ִאֵלין ַהִהיא ּבְ
ְנַדע חֹוָבא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ִּאי ּתִ ּ ְדָאְמרו ִחָט,ּ ּ ְנַדע ָהא, ה ֲהָוה''ּ ד . ּּתִ ְּוִאיָלָנא ָדא ּכַ

ּּכָֹלא ִסְטָרא ְדטֹוב, ָנַצח   .ְּוַכְפָייא ֵליה, ָנִקיט ְלָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ
ַּחְבַרָייא ַקְדָמֵאי ְפִריׁשו ִמָלה ָדא ּּ ּ רו ָלה ֵמָרִחיק, ּ ְּוׁשָ ְתָרֵאי . ִּחָטה ְסָתם, ּ ָּאתו ּבַ

ׁש, ְּוָאְמרו ְעָיה וָפִריׁש ָלה. ִּחָטה ַמּמָ ָּאָתא ְיׁשַ יב, ּ י ֹלא )ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ה ּכִ ִחּתָ ּ וִמּמְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]39דף [ -ּ

ֶאְמָצִעיָתא, ְִתְקַרב ֵאָלִיך ן ְנקוָדה ּבְ ְּדָלא ְיֵהא ַחָטָאה, ְּוַעל ּכֵ ְּדִאלו ְנקוָדה ָלא ֲהִוי, ּ ּ ּּ ,
ין ט. ַּחָטָאה ֶלֱהִוי ְּוִחלוָפא ּבֵ ִבירו', ְלת' ּ ִרירו ,  ְלִסְטָרא ַאֲחָראּּתָ   .ּ ְדִמיָלה)א דילה''ס(ּּבְ

  א''ט ע'' קפדף
ַּאּתון ַחְבַרָייא י , ּ ּתון ְלִרּבִ ַמׁשְ ְּדָלא ׁשְ ַמְעָיה ֲחִסיָדא) א''ט ע''דף קפ(ּ ת , ׁשְ ַּאְמִרין ִדְבֲחֵמׁשֶ

ל ַמ, ְוָלאו ָהִכי. ָּלא ִאית חוָלָקא ִלְסַטר ַאֲחָרא, ִּזיֵני ָדָגן ַאְרָעאְּדָהא ּכָ ֵלי ּבְ , ּה ְדִאְתּבְ
יה חוָלָקא ִּלְסַטר ַאֲחָרא ִאית ּבֵ ּוַמאן חוָלָקא ִאית ֵליה. ּ ּ ּמֹוץ ְדִתְדֶפּנו רוַח. ּ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ְדֶפּנו רוַח)תהלים א( ר ּתִ מֹוץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ ּ ֹלא ֵכן ָהְרׁשָ ּ א. ּ ְּוָדא הוא רוָחא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ ,
י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו ְוגֹו) קגתהלים(ּוְכִתיב  ּ ּכִ ָכל . 'ּ א ְמַפֵזר ֵליה ּבְ ִגין ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּּבְ ּ ּּ

ַכח, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ּתְ א. ְּדָלא ִיׁשְ נוְקּבָ ָּדא ּבְ ְּדכוָרא ַמאי הוא. ּ ּ ֶבן. ּ   .ּתֶ
ֲחָדא ַאְזִלין ר, ּומֹוץ ְוֶתֶבן ּכַ ֲעׂשֵ ְּוַעל ָדא ָפטור ִמּמַ הְּדֵל. ּּ ְקדוׁשָ הו חוָלָקא ּבִ ּית ּבְ ּ ּ .

ַנְקיו ', ה ָּדָגן ּבְ ֶבן ומֹוץ)דדגן(ּ ָלא ּתֶ א''ֵח. ּ ּבְ ּט ְדַכר ְונוְקּבָ ַנְקיו ְדָדָגן: ה, מֹוץ ְוֶתֶבן, ּ ּּבְ ּ .
יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִחָטה ֲהָוה ִלימו ְדִאיָלָנא ִחָטה ִאיהו ְוִאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ָרָזאְּד ֹּכָלא ִאיהו ּבְ ּוְבִמָלה ְדִחָטה, ּ ּ נקיו דדגן בלא תבן ומוץ ועל דא שלימו דאילנא ' א בקדושה ה''ס(. ּּ

י ֶאְלָעָזר)חטה איהו וכלא איהו ברזא דחטה ָווה ִרּבִ ְּוַתְווהו ַחְבַרָייא,  ּתָ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ , ָאַמר ִרּבִ
ַּוַדאי ָהִכי הוא ּ.  

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ִּכי הוא ַוַדאיָה, ּ יה, ּ ֵריָנן ּבֵ ְּקָרא ְדׁשָ עֹוָרה ַאְקִדים , ּ ְּדָהא ׂשְ ּ
ן ְלֵמיְכָלא ִדְבִעיָרא ְסָתם. ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא ְּוִאיהו ְמַתְתּקָ ִּאיהו ָרָזא ְדֶאֶלף ָהִרים, ּ ּ ,

ָכל יֹוָמא ְּדְמַגְדִלין ּבְ רוָמה. ְוִהיא ָאְכָלה לֹון, ּ רוָמהֵמיְכ, ְּוִאְקֵרי ֶלֶחם ּתְ ָּלא ְדַההוא ּתְ ּ ּ ,
ֵליְלָיא)א ואתקצר''ס( ִתיב ,  ְוִאְתְקִריב ּבְ ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל )ויקרא כב(ְּדָהא ּכְ ּ וָבא ַהּשֶׁ

י ַלְחמֹו הוא ים ּכִ ָדׁשִ רוָמה. ִּמן ַהּקֳ ים ָדא ּתְ ָדׁשִ ִּמן ַהּקֳ ים. ּ ָדׁשִ ים, ִמן ַהּקֳ , ְוָלא ֳקָדׁשִ
רוָמהְּדָהא ֹקֶדׁש ְסָתם ָל ָנן, ּא ִאְקֵרי ּתְ ְתרוָמה ּתְ ּקֶֹדׁש ִמּבַ ְּדחֹוֶמר ּבַ ּ.  

ִריך הוא ֲהַות א ּבְ ְרׁשו ְדקוְדׁשָ א ּבִ ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ן, ְּ ּמָ ּוְרׁשו ַאֲחָרא ָלא ָעאל ּתַ ְֵהיך . ּ

ְמֵהיְמנוָתא, ִּאְבִדיַקת ַאְרָעא ְרׁשו ַאֲחָרא, ִּאי ַקְייַמת ּבִ ַרת ּבִ ְקִריבו ,ְּוָלא ִאְתַחּבְ ּ ּבִ
עֹוִרים ִּדְתרוָמה ָדא ִדׂשְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָרָזא ְדסֹוָטה, ּ ּּכְ י ַאָבא. ּ א , ָאַמר ִרּבִ ָנא ְדַחְרּבָ ּנָ ַּוַדאי ׁשִ ּ

ך ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא, ְְלַגּבָ יה, ּ ָנא ִמּנֵ ָמֵגן ְוִציָנא ְלַאּגָ ַּוַדאי ִאָתַקְפָנא ּבְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
א ה ְרׁשו ַאֲחָראַאְרָעא ַקִדיׁשָ, ַאּבָ ּא ֵלית ּבָ ן, ּ ּמָ אן ֲהוֹו. ְוָלא ָעאל ּתַ   .מֹוץ ְוֶתֶבן ִמּמַ

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ַצְלמֹו ְוגֹו)בראשית א(, ּ ּוְכִתיב . 'ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ
ַּויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו ּ ּ ּ א ''נח ס(ּל ַחָוה ָלא ַיְעִביד ְּוִכי ִאי ָלאו ְדָאָתא ָנָחׁש ַע. ּ

עֹוָבָדא ְדֶעְגָלא,  ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא)א''ע ָרֵאל ּבְ ּאֹו ִאי ָלא ָחאבו ִיׂשְ ָּלא ַיַעְבדון , ּ ּ
ֶּאָלא ַוַדאי. ּתֹוָלִדין ּּתֹוָלִדין ַיְעִביד ָאָדם ִמָיד ַוַדאי, ִּאי ָלא ֵייֵתי ָנָחׁש ַעל ַחָוה, ּ ּ ,

ֵזָרה ִאְתּגְ ֵריְּדָהא ּגְ ַּזר ִמָיד ְדִאְתּבְ יב ְפרו וְרבו וִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ, ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ּתֹוָלִדין . ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]40דף [ -ּ

ַלל ָלא זוֲהָמא ּכְ ְנִקיו ּבְ ְלהֹון ּבִ ֵּיהֹון ּכֻ ּ א. ּ ה , ּאוף ָהִכי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ָלא ָעאל ּבָ ּ
ה מֹוץ ְוֶתֶבן, ְּרׁשו ַאֲחָרא ַּההוא מֹוץ , ּוְלַבר ֵמַאְרָעא. ּהוא ְסָטרְּדָלאו ֵמַה, ִּאית ּבָ

ה, ְּוֶתֶבן ִדְסָטר ַאֲחָרא ֲהִוי ַתר ְקדוּשָׁ ְּדַאְזָלא ּבָ א, ּ ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ קֹוף ּבָ   .ּכְ
קוהו י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא וְנׁשָ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ ָמאֵני , ָּדאֵמי ִלי, ָּאַמר ֵליה, ּּ ְּדַרַווְחָנא ּבְ

י ֶאְלָעָזר וָדאי ָהִכי הוא. ָפתֹוָראָּנֲהָמא ְד, ְקָרָבא יָדך , ָּאַמר ִרּבִ ל ִזיֵני ְקָרָבא ּבִ ְְדָהא ּכָ ּ
יָדך, ִּאיּנון ְוַמְצִלָחן ּבִ ִמְלַקְדִמין, ּ קוהו ּכְ ָּאתו וְנׁשָ ּ ּ ּ ּּ.  

ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר ִריִגים ְוגֹו)בראשית מ(, ּ ה ׂשָ ֹלׁשָ ֶפן ׁשְ , ִּמָלהַּעד ָהָכא ֶחְזיֹוָנא ְד. 'ּ וַבּגֶ
אן וְלָהְלָאה ֶחְזיֹוָנא ִדיֵליה ֲהָוה ְּדָהא ִמּכָ ּ ּ ָיִדי, ּ ִּדְכִתיב ְוכֹוס ַפְרֹעה ּבְ ֲאָבל ֶחְזיֹוָנא . ּ

ְּדִמָלה ָרא ֵליה, ּ ִגיֵניה ְדיֹוֵסף ֲהָוה וְלַבּשְׂ ּּבְ ּ ּ ַמע יֹוֵסף ְוִיְנַדע, ּ ְּדִיׁשְ ּ.  
ֵניָנן ְבָעה ְרִקיִעין ִאיּנון, ּתָ ית ִאיּנון.  ֵהיָכִלין)שבעה(ן ְּוִאיּנו, ּׁשִ , ַּוֲחֵמׁש ִאיּנון, ְּוׁשִ

יָקא ִעָלָאה ְּוֻכְלהו ַנְפֵקי ִמּגֹו ַיִין ַעּתִ יך ֵליה ַיֲעֹקב ֵמָרִחיק. ּּ ַּההוא ַיִין ָמׁשִ ְּוָסִחיט ֵליה , ְּ
ֶפן ֵּמֲעָנִבים ְדַההוא ּגֶ ֵדין. ּ יך ֵליה ַההוא ַיִין ְדָקא ִא, ּכְ ַּיֲעֹקב ַאְמׁשִ ּ ּ ְּוַחִדי , ְּתֲחֵזי ֵליהְ

ָתה ּתְ)בראשית כז(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)ב''ב ע''בראשית קמ(. ְוׁשָ ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ָהָכא . ּ
א ִליל ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוַעל ָדא ַאְרִחיק ִמָלה. ִּאְתּכְ נוֵעי, ּ יכו ִדְתֵרי ּתְ ְמׁשִ יך ָלה ּבִ ּוָמׁשִ ּ ּ ּ ְּ ,

אֵּליה ְל. ְּוַהְיינו לֹו ֵּליה ְלֵעיָלא, ַתּתָ   )בתרין סטרין אחיד(. ּ

  ב''ט ע'' קפדף
ַההוא ַיִין, ַּוָיֵבא לֹו ַיִין, ְֲחנֹוך ְמַטְטרֹון ָאַמר ְּדַאְרֵמי ַמָיא ּבְ יה , ּּ ְּוִאי ָלאו ְדַאְרֵמי ּבֵ ּ

ל, ַמִים ִפיר ָאַמר ֲחנֹוך ְמַטְטרֹון, ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ְְוׁשַ ך ַאְמׁשִ. ּ ְוְבִגין ּכָ ְתֵרי ּ ְיך לֹו ּבִ

ְתֵרין ִסְטִרין ָאִחיד, ַטֲעֵמי א, ְּדָהא ּבִ א ְלַדְרּגָ ְּוַההוא ַיִין ָאִזיל ִמַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ַטֲעִמין , ּ ּ
יה ַּעד ְדיֹוֵסף ַצִדיָקא ָטִעים ֵליה, ּּבֵ ּ ְּדִאיהו ָדִוד ֶנֱאָמן, ּ ּ שיר השירים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ֵיין ַהטֹוב הֹוֵל)ז ִריםּ ּכְ ֵיין ַהטֹוב) ב''ט ע''דף קפ(. ְך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ַּמהו ּכְ ְּדָאָתא ַיֲעֹקב . ּ
יה ַמָיא ְּוַאְרֵמי ּבֵ ָּדא הוא ֵיין ַהטֹוב ְוָהִכי הוא, ּ ּ ּ ָמה ְדָאַמר ֲחנֹוך ְמַטְטרֹון, ּ ְּכְ י . ּ ָווה ִרּבִ ּתָ

א, ֶאְלָעָזר י ַאּבָ ְ ִדיָלך) מלאךי''ס(ָּאְמרו ָהא ַחְמָרא , ְּוַתָווה ִרּבִ ּהוא ַנְצַחת ַמְלָאָכא , ּ
א ַּאפוָמא , ַקִדיׁשָ א)א פומא''נ(ּ ּ ְדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ.  

ד ֵפיִרין, ָּאַמר ֵליה א ְלֶמְעּבַ ֶפן ְמַחּכָ ַען ַההוא ּגֶ ַּעד ּכְ ֶפן. ּ ֶפן : ּוַבּגֶ ָּדא ִאיהו ּגֶ ּ
א קוְדׁשָ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ֶפן ַאֲחָרא. ּ ִגין ְדִאית ּגֶ ֶפן ָנְכִרָיה, ּּבְ ְּדִאיהו ִאְקֵרי ּגֶ ּ ַוֲעָנִבים . ּ
ִּדיָלה ָלא ִאיּנון ֲעָנִבים ּ ָין, ּ א, ֶּאָלא ַקׁשְ א, ֲאִחיִדין ִלּבָ ַכְלּבָ ִכין ּכְ ִּאיּנון ֲעָנִבים . ַנׁשְ

ֶפן ָנְכִרָיה)ירמיה ב(, ִּאְקרון ּ סוֵרי ַהּגֶ ֶפן ָדא. ּ ֶפן, ֲּאָבל ּגֶ ִתיב וַבּגֶ ָּעָלה ּכְ יא ַהִה, ּ
מֹוְדָעא ּתְ יָקא. ְּדִאׁשְ ין ָטֲעמו ַחְמָרא ַעּתִ ַּהִהיא ְדָכל ַקִדיׁשִ ַּחְמָרא ְדַיֲעֹקב , ַחְמָרא ָטָבא, ּ
יה ַמָיא ָּיִהיב ּבֵ ַּעד ְדָכל ִאיּנון ְדַיְדִעין ְלַטְעָמא ַחְמָרא, ּ ּ ָּטֲעמו ֵליה, ּ א, ּ   .ַוֲהָוה ַטב ְלִחּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]41דף [ -ּ

ֶפן ה, ְוַהִהיא ּגֶ ד ָמָטא ְלַגּבָ ִריִגין, ּּכַ ָלָתא ׂשָ יַטת ּתְ ַלת ִדיוְקָנא , אֹוׁשִ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּּ
הו, ַּדֲאָבָהן ת ּבְ ְּדִאְתַקְדׁשַ ּ ַיִין. ּ ה ֶאָלא ּבְ ְּוֵלית ְקדוּשָׁ ַיִין, ּ ְרָכָתא ֶאָלא ּבְ ֲאָתר . ְּוֵלית ּבִ ּבַ

אֵרי ַטת ְוָעאַלת, ְוִהיא ְכפֹוַרַחת. ְּדֶחְדָוה ׁשָ ַכָלה ְדִאְתַקּשְׁ ּּכְ ְרִחימוּ ֶחְדָוה ְדַההוא ַיִין , ּ ּבִ ּּבְ ּ
ַמָיא ְּדִאְתֲעָרב ּבְ ה. ּ ֵדין ָעְלָתה ִנּצָ י דֹוָדה, ּּכְ ְּסִליַקת ְרִחימו ִדיָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ָנא , ּ ִריַאת ְלַנּגְ ְוׁשָ

ְרִחימו ּוְלַאֲעָלא ּבִ ָלן ִאיּנון ֲעָנִבין, ּוְכֵדין. ּ ִּאְתַמְלָיין ְוִאְתַבּשְׁ ְּלָיין ֵמַההוא ּוַמ, ְרִכיָכן, ּ
יה ַמָיא יָקא ַחְמָרא ְדַיֲעֹקב ַאְרֵמי ּבֵ ַּחְמָרא ָטָבא ַעּתִ ּ ּ.  

ְּוַעל ָדא ַמאן ִדְמָבֵרך ַעל ַהַיִין ְ ּ יה ַמָיא, ּוָמֵטי ַעל ָהָאֶרץ, ּ ִּאְצְטִריך ְלִמְרֵמי ּבֵ ּ ִגין , ְ ּבְ
ְּדֵלית ֵליה ְלָבְרָכא ַרֵחם ה ך' ּ ָרֵאל ַעּמָ ר ּבְ, ְַעל ִיׂשְ ַמאן , ְוִאי ָלאו. ַּמָיא ּגֹו ַחְמָראּבַ

ל ָרא ְליֹוֵסף. ָיִכיל ְלִמְסּבַ ְלָיא ִמְלָתא, ָּדא ֲהָוה ְלַבּשְׂ ִגין ְדֵביה ֲהָוה ּתַ ּּבְ ּ ּ.  
ִריִגים, ן ָאַמר''ְך ְמַטְטרֹו''ֲחנֹו ה ׂשָ ֹלׁשָ ַלת ֲאָבָהן. ּוַדאי, ׁשְ ע , ָלֳקֵבל ּתְ ְוָהא ַאְרּבַ

ִּאיּנון ִדיָלה ּ ּ ָדא הוא ִדְכִתיבֶּאָלא. ּ ּ ִזְמָנא ְדִאיִהי ְסִליַקת וַפְרַחת . ְוִהיא ְכפֹוַרַחת, ּ ּּבְ ּ
ַכְנָפָהא ְלַסְלָקא ה, ּּבְ ֵדין ָעְלָתה ִנּצָ ַאר, ּּכְ ּתְ ָּדא הוא ַההוא ְרִביָעָאה ְדִאׁשְ ּ ּ ְּדָסִליק , ּ

ֲהָדה ה, ּּבַ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנָ רוב ַוָיֹעף)שמואל ב כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ ד . ּּ ּכַ
ִזְמָנא ְדפֹוַרַחת, ְכפֹוַרַחת. ָיעֹוף ִפיר ָאַמר ֲחנֹוך ְמַטְטרֹון. ּּבְ ְְוׁשַ   .ְּוָהָכא הוא, ּ

י ֶאְלָעָזר ָווה ִרּבִ א, ּתָ י ַאּבָ א, ָּאְמרו, ְּוַתָווה ִרּבִ ִליָחא ִמְלֵעיָלא, ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ּ ,
א, ּהוא, ְָלךָּהא ַחְמָרא ִדי ָרָזא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ָּנַצְחְת ּבְ קוהו. ּ ְלהו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ָּאתו ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ּ .

י ֶאְלָעָזר ַדְרִני ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְ.  
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ָרא ְדָפתֹוָרא ִאיּנון. ַּחְבַרָייא, ּ ָּנֲהָמא ְוַחְמָרא ִעיּקָ ַאר , ּ ל ׁשְ ּכָ

ךֵמ ְתַרְייהו ִאְתְמׁשַ ְיְכָלא ֲאּבַ ְּוִדיָלה ִאיּנון, ְוָהא אֹוַרְייָתא ַרְווַחת לֹון. ּ ָעאת . ּ אֹוַרְייָתא ּבָ
ְייכו ָבעו, ִּמּנַ ְרִחימו, ּּבְ י)משלי ט(ְוָאְמָרה , ּּבִ ַיִין ָמָסְכּתִ תו ּבְ ַלְחִמי וׁשְ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ ּ ּ .

ְייכו ִמָלה ָדא, ּוְוהֹוִאיל ְואֹוַרְייָתא ְזִמיַנת ְלכ ָעאת ִמּנַ ְּוִהיא ּבָ ד , ּּ ִּאית ְלכו ְלֶמְעּבַ
ְּרעוָתא ִדיָלה ּ ְייכו)א הוא''נ(. ּ ָמטו ִמּנַ ּ ּבְ ְּדָתֲעְבדון ְרעוָתה, ּהֹוִאיל ְוִאיִהי ְזִמיָנא ְלכו, ּ ּ ּ ּ .

ָּאְמרו ָהִכי הוא וַדאי ּ ֲהֵדיה. ּ ָּיְתבו ְוַאְכלו ְוַחדו ּבַ ּ ּ יָון ְדָאְכ. ּ בו ַעל ָפתֹוָראּּכֵ ּלו ִאְתַעּכְ ּ ּ.  
ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר ַּויֹאְמרו ִזְקֵני מֹוָאב . 'ּ ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו)ב''במדבר כ(. ּ ּ

ִתיב ֶּאָלא ַויֹאֶמר מֹוָאב, ְוֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ָלא ּכְ ּעוֵלִמין ַנְטלו ֵעיָטא ִמַסְבָיא. ּ ְוַסְבָיא , ּ
כ ְתַרְייהוִאְתְמׁשָ ּו ֲאּבַ ְּוִאיּנון ַיֲהבו לֹון ֵעיָטא, ּ א . ַּמאי ֵעיָטא ָיֲהבו לֹון. ּ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ

ַּנְטלו ְלַגְרַמְייהו יָנָנא, ָּאְמרו לֹון ְלמֹוָאב. ּ ַדְלָנא ּבֵ א ּגִ יׁשָ דוָלא ּבִ ּּגִ ּ ה . ּוַמנֹו. ּ ֹמׁשֶ
יהֹון יָנָנא. ַרּבֵ ַּעל ַחד ּכוָמָרא ְדֲהָוה ּבֵ ֵביֵתיהְּדַרֵב, ּ ּי ֵליה ְוַגִדיל ֵליה ּבְ ּ ְּוָיַהב ֵליה , ּ

יה ְלִאְנּתו ָרּתֵ ּּבְ ֶּאָלא ָיַהב ֵליה ָממֹוָנא, ְוֹלא עֹוד. ּ ַדר ֵליה ְלִמְצַרִים, ּ ל , ְּוׁשָ יָצָאה ּכָ ְלׁשֵ
יֵתיה, ְּוִאיהו. ַאְרָעא ְתֵריה, ְּוָכל ּבֵ כו ֲאּבַ ִּאְתְמׁשָ יהֹון. ּ  ְלַאְעְקָרא ֵּניכול, ִּאי ְלַההוא ַרּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]42דף [ -ּ

רון ִמָיד ֵמָעְלָמא, ִמן ָעְלָמא א ִדיֵליה ִיְתַעּקְ ל ַעּמָ ּּכָ ּ ּ א ֵמַההוא ִמָלה . ּ יׁשָ ְּוָכל ֵעיָטא ּבִ ּ
ְדָין ֲהָוה, ִּדְפעֹור   .ִמּמִ

  א''צ ע'' קדף
א ֲחֵזי ְדָין, ְוּתָ ְּדֹכָלא ֲהָוה ִמּמִ ה ֲהָוה. ּ ּוְבֵעיָטא ִד. ְּוָכל ֵעיָטא ִדְלהֹון ַעל ֹמׁשֶ , ְלהֹוןּ

ְכרו ְלִבְלָעם יָון ְדָחמו ְדִבְלָעם ָלא ָיִכיל. ּׂשָ ּּכֵ ּ א ְלַגְרַמְייהו, ּ יׁשָ ַּנְטלו ֵעיָטא ַאֲחָרא ּבִ ּ ,
ְייהו וְבָנַתְייהו ַיִתיר ִמּמֹוָאב ְּוַאְפִקירו ָנׁשַ ּ ּ ִתיב, ּ י ִמְדָין ּכְ  ֵהן )במדבר לא(, ְּדָהא ַעל ְנׁשֵ

ָרֵאל ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ ְדָין ֲהָוה. ' ְוגֹוֵּהּנָ יָאה ) א''צ ע''דף ק(ַּנְטלו . ְּוֹכָלא ִמּמִ ֲהֵדי ְנׂשִ ֵעיָטא ּבַ
יה, ִּדְלהֹון ָרּתֵ ְּדַיְפִקיר ּבְ יהֹון. ּ ּתֵ ִרׁשְ ה ּבְ יבו ְלַנְטָלא ְלֹמׁשֶ ַּדֲחׁשִ ין , ּ ה ִזיֵני ַחְרׁשִ ַכּמָ ּבְ

ַּאֲעְטרו ָלה א ִדְלהֹון, ּ ֵפס ֵריׁשָ ְּדִיּתָ א. ּ ִריך הוא ְּוקוְדׁשָ ּ ּבְ יב ֲחָכִמים ָאחֹור)ישעיה מד(ְ   . ֵמׁשִ
א ִדְלהֹון ּתָ ִרׁשְ ֵפס ּבְ א ִיּתָ ִּאיּנון ָחָמן ְדֵריׁשָ ּ ָּחמו ְוָלא ָחמו, ְּוָלא ָיְדעו, ּ א . ּ ָּחמו ֵריׁשָ

ֲהָדה א ְדָנִפיל ּבַ ְּדַעּמָ ּ ה ַאְלִפין אֹוֲחָרִנין, ּ ה ֲהָוה, ְוַכּמָ יבו ְדֹמׁשֶ ַּוֲחׁשִ ּרו ָלהַאְפִקי, ּ ּ ,
ה ּוָפִקידו ָלה ַעל ֹמׁשֶ ּ ְזַדְווִגי ְלַאֲחָרא, ּ ְּדָלא ּתִ ּ יה, ּ ֶּאָלא ּבֵ ָמה ֶאְנַדע, ָאְמָרה לֹון. ּ . ּּבְ

יה ָּאְמרו ַההוא ְדֶתחֵמי ְדֹכָלא ַקְייֵמי ַקּמֵ ּ ּ ּ ְזַדְווִגי, ּּ יה ּתִ ּּבֵ ּ ַאֲחָרא, ּ יָון ְדָאָתא . ְוָלא ּבְ ּּכֵ
ן ָסלוא ִרים ָּקמו, ִּזְמִרי ּבֶ ָעה ְוֶעׂשְ ְבָטא ,  ֶאֶלף)א תשעה וחמשים''נ(ּ ָקֵמיה ַאְרּבְ ִמּשִׁ

ְמעֹון יָאה ִדְלהֹון, ְּדׁשִ ִגין ְדֲהָוה ְנׂשִ ּּבְ ה, ּ יַבת ְדהוא ֹמׁשֶ ְּוִהיא ֲחׁשִ יה, ּ ְּוִאְזַדְווַגת ּבֵ ּ יָון . ּ ּכֵ
ָאר ְלָדא ל ִאיּנון ׁשְ ְּדָחמו ּכָ ּ ָּעְבדו ַמה ְדָעְבדו, ּ ּ   .ּה ַמה ְדֲהָוהַוֲהָו, ּ

ְדָין ה ִזיִנין, ְּוֹכָלא ֲהָוה ִמּמִ ַכּמָ ך ִאְתֲעָנׁשו ִמְדָין, ּבְ ּוְבִגין ּכָ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ה ְדָיִנים)במדבר לא(, ָאַמר ְלֹמׁשֶ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ְְוָלך , ְָלך ִאְתֲחֵזי.  ְנקֹום ִנְקַמת ּבְ

ִב. ֵיאֹות ְייהוְלמֹוָאב ֲאָנא ׁשָ ֵרין ַמְרְגָלאן ִמּנַ ּיק לֹון ְלָבַתר ְדִיְפקון ּתְ ּ ֵריה , ּּ ָּהא ָדִוד ּבְ ּ
י ְּדִאיהו ִיְנקֹום נוְקִמין ְדמֹוָאב, ְּדִיׁשַ ּ ּ ְּוִיְסֵחי ְקֵדיָרה ְדַמְלָיא ִטּנוָפא ִדְפעֹור, ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ֵרין ַמְרְגָלאן ָלא ַנְפקוְּוַעד ְדִאי, ּ מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַוַדאי)תהלים ס(, ִדְכִתיב ּּנון ּתְ ָלא , ּ
יָון ְדַנְפקו, ִּאְתֲעָנׁשו ּּכֵ ָּאָתא ָדִוד ְוַאְסֵחי ְקֵדיָרה ִמִטּנוָפא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ִאְתֲעָנׁשו. ּ ּ ּ .

ה יֵמי ֹמׁשֶ יֵמי ָדִוד. ִמְדָין ּבְ   .ּמֹוָאב ּבִ
א ֲחֵזי ַּחָייַבָיא ְדִמִדין, ּתָ ּ ּ ל ָדא ָל, ּ ין ִדְלהֹוןִּעם ּכָ יׁשִ ל ּבִ ִכיכו ִמּכָ ּא ׁשְ ְּלָבַתר ָדִרין . ּ

ַע ְּדָחמו ְדִמית ְיהֹוׁשֻ ּ ד ֵנס ַעל ְיַדְייהו, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְזֵקִנים ְדִאְתָחזו ְלֶמְעּבַ ּ ּ , ָּאְמרו, ּ
ֲעָתא ַקְייָמא ָלן א ׁשַ ּתָ י ֲעָמֵלק. ַּהׁשְ ָּמה ַעְבדו ָאתו ְלַגּבֵ ָראָּאְמרו ִאית ְלכֹון ְלַא, ּ , ְדּכְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יהֹון, ָּמה ַעְבדו ְלכֹון ּבְ ה ַרּבֵ ְלִמיָדא ִדיֵליה, ּוֹמׁשֶ ַע ּתַ ִּויהֹוׁשֻ יֵצי ְלכֹון , ּ ְּדׁשֵ
הו ַמאן ְדָאִגין ָעַלְייהו, ֵמָעְלָמא א הוא ִעָדָנא ְדֵלית ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ֲהַדְייכו, ּ ִּדְכִתיב , ַּוֲאָנן ּבַ

ָרֵאל )שופטים ו(', ֵּלק וְבֵני ֶקֶדם ְוגֹו ִמְדָין ַוֲעָמ)שופטים ו( ֵני ִיׂשְ ּ ִמְפֵני ִמְדָין ָעׂשו ָלֶהם ּבְ
ְנָהרֹות ְוגֹו ָעְלָמא. 'ֶאת ַהּמִ ֹכָלא, ָלא ֲהָוה ּבְ א ּבְ יׁשָ ַּמאן ְדַיֲעֵביד ּבִ ִמְדָין, ּ יָמא . ּכְ ְוִאי ּתֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]43דף [ -ּ

ִרי. ֲעָמֵלק י ּבְ ִרית ְדָקִריבו ְלַגּבֵ ִגין ִקְנַאת ּבְ ּּבְ ִריך הוא . תּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַקּנֵ ּ ְּ

י, ִקְנָאה ָעְלִמין ָּאְמרו וַדאי ָהִכי הוא. ְּדָלא ִיְתְנׁשֵ ּ ָעְלָמא, ּ   .ְוֵלית ָהָכא ְסֵפָקא ּבְ
ַצר ֶאת מֹוָאב ְוגֹו)דברים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ְוִכי , ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי. ' ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי ַאל ּתָ

ּתָ ִריך הואַעד ַהׁשְ א ּבְ ה ֲהָוה ְמַמֵלל קוְדׁשָ ּא ָלא ְיַדְעָנא ְדִעם ֹמׁשֶ ּ ְּ , ְוָלא ִעם ַאֲחָרא, ּ
ה. ִּדְכִתיב ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי ִריך הוא. ֵאַלי ָלּמָ א ּבְ ה ָפִקיד קוְדׁשָ ֶּאָלא ְלֹמׁשֶ ְּ ּ ְּדָלא , ּ

א ְלמֹוָאב ְּלָדִוד ָלא ָפִקיד ָד, ֲאָבל ְלַאֲחָרא ָלא. ְלַאְבָאׁשָ ַצר , אּ ך ֵאַלי ַאל ּתָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֲּאִפילו ִלְתחום ְזֵעיָרא ִדְלהֹון, ֶאת מֹוָאב ּ ּ ן נוְקִמין . ּ ְייהו ִיפוק ַמאן ְדִיּתֵ ְּדָהא ִמּנַ ּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ְּוִיְנקֹום נוְקַמְייהו, ְלִיׂשְ ְּוִאיהו ָדִוד ְדָאָתא ֵמרות ַהּמֹוָאִבָיה, ּ ּ ּ ּ.  

ם ִמְלָחָמ ר ּבָ ְתּגָ ה, הְוַאל ּתִ ל ָדא ִאְתְפַקד ְלֹמׁשֶ ּּכָ ֵרי, ּ יָמא. ָהא ְלַאֲחָרא ׁשָ , ְוִאי ּתֵ
ֵרי ְתֵריה ׁשָ ַע וְלִאיּנון ְזֵקִנים ַדֲהוֹו ְדָאִריכו יֹוִמין ּבַ ִּלְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ ּ י . ָלאו ָהִכי. ּ ִגין ְדֻכְלהו ִמּבֵ ּּבְ ּּ

ה ֲהוֹו ִּדיָנא ְדֹמׁשֶ ה, ּ ּוַמה ְדִאְתָסר ְלֹמׁשֶ ּו ְועֹוד ְדָלא ַנְפקו ֲעַדִיין ִאיּנון ִאְתָסר ְלה, ּ ּ ּ ּ
יֹוֵמיהֹון ְדׁשֹוְפִטים ָנְפָקא רות, ַמְרְגָלאן ָטָבאן ְּדָהא ּבְ ּ א ְדמֹוָאב . ּ ּוְבָרֵתיה ְדֶעְגלֹון ַמְלּכָ ּ ּ ּ

ְּדָקִטיל ֵליה ֵאהוד, ִמית ֶעְגלֹון. ֲהַות ּ ְוָמנו ֶמֶלך ַאֲחָרא. ּ ּ ָאַרת, ּ ּתְ ָרֵתיה ִאׁשְ , ְּוָדא ּבְ
ֵבי אוָמָנא ֵדי מֹוָאב, ַּוֲהַות ּבְ ן ֱאִליֶמֶלך. ּוִבׂשְ ּמָ יָון ְדָאָתא ּתַ ְּכֵ ה ִלְבֵריה, ּ ַּנְסּבָ ּ.  

ן ּמָ יָמא ְדַגְייָרה ֱאִליֶמֶלך ּתַ ְְוִאי ּתֵ ּ יָתא. ָלא. ּ ל אֹוְרֵחי ּבֵ ָיא , ֶּאָלא ּכָ ּתְ ּוֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ ּ
ָנֳעִמיְלָבַתר ּכַ. ֵּאיָמַתי ִאְתַגְייַרת. אֹוִליַפת ֵדין ַאְמַרת, ד ַאְזַלת ּבְ י )רות א(, ּכְ ך ַעּמִ ְ ַעּמֵ

יֹוֵמי ְדָדִוד ָנְפָקא. ְִואלַהִיך ֱאֹלַהי ְבֵני ַעּמֹון ּבְ   .ַּנֲעָמה ּבִ
א ַעל ָדִוד ָראת רוַח קוְדׁשָ ֵדין ׁשָ ּּכְ ּ ל ָעְלָמא ָמִדיְדָנא, ָּדִוד, ָּאַמר ֵליה. ּ ד ּכָ , ּכַ

ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ֲהוֹו, ְּוַאִפיְלָנא ַעְדִבין ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו, ִיׂשְ ָּדִכיְרָנא ַמה ְדָעְבדו מֹוָאב ּבְ ּ ּ .
ִתיב ֶחֶבל)שמואל ב ח(, ַמה ּכְ ַההוא ֶחֶבל ַנֲחַלת ְיָי. ּ ַוְיַמְדֵדם ּבַ ל ִאיּנון ַדֲהוֹו ֵמַההוא . ּּבְ ּּכָ ּ ּ

הו, ַזְרָעא ַּההוא ֶחֶבל ָאִחיד ּבְ ּ.  
ִתיב  יב. ַּמהו ְמֹלא ַהֶחֶבל. ֹלא ַהֶחֶבל ְמ)שמואל ב ח(ּכְ ֶּאָלא ַההוא ִדְכּתִ ּ ישעיה ( )א ביה''ס(, ּ

בֹודֹו)ו ָּדא הוא ְלַאֲחָייא, ַוֲהָוה ָאַמר.  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְּוַההוא . ְּוָדא הוא ְלָקְטָלא, ּ
ִאיּנון ְדִאְתָחזון ְלָקְטָלא ֶּחֶבל ָאִחיד ּבְ ּ ֶחֶב. ּ ך ָאִחיד ּבְ ִגין ּכָ יט ֶחֶבל, לְּבְ ַעל ַמה , ּוָפׁשִ

ַההוא ֶחֶבל ַנֲחַלת ְיָי ְּדַעְבדו ּבְ ּ ּ.  

  ב''צ ע'' קדף
ל ַההוא ַזְרָעא, ּוִמְדָין ֵצי ּכָ ְדעֹון ׁשָ ְייהו, ּּגִ ִאיר ִמּנַ ְּדָלא ַאׁשְ ל ִאיּנון ְדַאְבִאיׁשו , ּ ִּמּכָ ּ ּ

ֵעיָטא ָרֵאל ּבְ ִמָלה ַאֲחָרא, ְלִיׂשְ ּוְלֻכְלהו ְד. ּאֹו ּבְ ּ ָרֵאלּּ ִריך הוא , ַּאְבִאיׁשו ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָּנִטיר לֹון ְדָבבו ְייהו נוְקִמין, ּ ְּוָנַטל ִמּנַ ְייהו ַטב ְלָעְלָמא. ּ , ֲּאָבל ִאי ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ִמּנַ
הֹון) ב''צ ע''דף ק( ָּאִריך רוְגֵזיה ְוַאֵפיה ִעּמְ ּ ּּ ַּעד ְדָיִפיק ַההוא ַטב ְלָעְלָמא, ְ ן ּוָב, ּּ ַתר ּכֵ

ְייהו ָּנִטיל נוְקָמא ְוִדיָנא ִמּנַ י ֶאְלָעָזר. ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ִרירו , ּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ
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ְּדִמָלה ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ּ אן וְלָהְלָאה, ּ יַדְייכו, ַּחְבַרָייא, ִּמּכָ ַּאְתִקינו ָמאֵני ְקָרָבא ּבִ ּ ,
  .ְּוַאָגחו ְקָרָבא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]45דף [ -ּ

 ] בשנה302יום [יום ז אב סדר הלימוד ל
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַרכו ְיָי )תהלים קג(, ָּפַתח ִרּבִ ּבֹוֵרי ֹכַח ְוגֹו)ח''בראשית צ(ּ ּבָ . ' ַמְלָאָכיו ּגִ

ִריך הוא א ּבְ ין ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ א ַזּמִ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ְּ ַמָיא, ּ ין ְלֵחיֵלי ׁשְ ְּדִאיּנון ּכָֹכַבָיא , ַזּמִ ּ ּ
ּוַמָזֵלי ַאר ַחָייִלין, ּ ּוׁשְ ֲהַדְייהו, ּ ְמָתא ִדיֵליה ּבַ ַתף ְלִנׁשְ ְּוׁשָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ .

י ֶאת ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ ָכל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ יו ּבְ ל ַמֲעׂשָ ַרכו ְיָי ּכָ . ּּבָ
ְרָכאן ל ּבִ יה ּכָ ַנְפׁשֵ   .ָּחִתים ּבְ

ַרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ְוגֹו, ּין ְלַמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ְלָבְרָכא ֵליהַזּמִ ִּדְכִתיב ּבָ ְּוַעד ָלא ָאתו ', ּ
ָרֵאל ָיה, ִיׂשְ ְלֵמי ֲעׂשִ ַּמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ֲהוֹו ַעְבֵדי ְוׁשַ ּ ָרֵאל. ּ יָון ְדָאתו ִיׂשְ ּּכֵ ְּוַקְיימו ַעל , ּ

ּטוָרא ְדִסיַני ָמע ַנֲע)שמות כד(ְּוָאְמרו , ּ ה ְוִנׁשְ ֵרת, ׂשֶ ְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָייה ִמּמַ , ַּנְטֵלי ֲעׂשִ
ְדָברֹו ִלילו ּבִ ֵדין. ִּאְתּכְ ּוִמּכְ ְלחֹוַדְייהו, ּ ָרֵאל ּבִ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָיה ֲהַות ּבְ ֲּעׂשִ ּ ּוַמְלָאִכין , ּ

ְלחֹוַדְייהו ין ּבִ ָייה. ַּקִדיׁשִ ֵלִמין ֲעׂשִ ְמִרין וׁשְ ָרֵאל ּגַ ִּיׂשְ י ְדָברֹו ְּוַעל ָדא. ּ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ  ּגִ
ַקְדִמיָתא מֹוַע, ּבְ ָרֵאל. ּוְלָבַתר ִלׁשְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְייהו, ַּזּכָ ָייה ִמּנַ ְּדָנְטלו ֲעׂשִ ּ ְּוִאְתָקָיים , ּּ

הו   .ּּבְ
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ָמאָנך, ּ ְרָמך ְוַאְצַלח ּבְ ְְנַטר ּגַ ְלחֹודֹוי ָנְט. ְ ָבָחא ָדא ּבִ ּלו ְּוִכי ׁשְ

ָרֵאל ְחָנא. ְוָלא ֲאְחָרא, ִיׂשְ ּכַ ָבָחא ָדא ֶאׁשְ ָּאַמר ֲההוא ְינוָקא. ְוָלא ַאְחָרא, ָּאַמר ׁשְ ּ ,
א ִדיָלך ָלא ַאְצַלח יָון ְדַחְרּבָ ְּכֵ ּ ְדָקא ֲחֵזי. ּ ּאֹו ַאְנּתְ ָלא ְמַנְעְנָעא ֵליה ּכַ א , ּ ַבק ַחְרּבָ ׁשְ

ח ְקָרָבא   .ְּלַמאן ְדַאּגָ
ָבָחא ִעָלָא ְלחֹוַדְייהוּׁשְ ּה ְדָלא ִאְתְמַסר ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבִ ָרֵאל, ּּ ֲהֵדי ִיׂשְ ַמאן , ֶּאָלא ּבַ

ְלחֹוַדְייהו. ָקדֹוׁש. ִּאיהו ָרָכה ִאְתְמַסר לֹון ּבִ ָרֵאל, ּּבְ ְמַסר ְלִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ , ֲאָבל ָקדֹוׁש. ּּכְ
ְלחֹוַדְייהו ֲהֵדי ִיׂשְ, ָּלא ִאְתְמַסר לֹון ּבִ ה. ָרֵאלֶּאָלא ּבַ י ְקדוּשָׁ ְּדָלא ְמַקְדׁשֵ ּ ֲהֵדי , ּ ֶּאָלא ּבַ

ָרֵאל יָמא. ִיׂשְ ִתיב , ְוִאי ּתֵ ִזְמָנא ,  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר)ישעיה ו(ְוָהא ּכְ ֵאיָמַתי ּבְ
א י ְלַתּתָ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ְּדִיׂשְ א. ּ י ְלַתּתָ ָרֵאל ָלא ְמַקְדׁשֵ ְּוַעד ְדִיׂשְ י ִּאיּנון ָלא ַאְמֵר, ּ

ה   .ְּקדוּשָׁ
ַלת ָעְלִמין ַסְלָקא ה ִמּתְ ִגין ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ֵרין, ּ ֶאל . ָהא ַחד, ְוָקָרא ֶזה, ְּוַהְיינו, ְוָלא ִמּתְ

ֵרין, ֶזה ָלָתא, ְוָאַמר. ָהא ּתְ ַלת ָעְלִמין. ָהא ּתְ ֹות, ּתְ ַלת ְקדוּשׁ ְבַלְייהו ּתְ ִּאיּנון ָלּקֳ ּ ּ .
ָר ָבָחא ְדִיׂשְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְלחֹוָדְייהוְּ א ּבִ א ְלַתּתָ ֵּאל ְדַנְטִלין ְקדוׁשָ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ּוִמִלין ִאֵלין אֹוִקיְמָנא לֹון, ּ ּ ְּדָהא , ְּותו אֹוִקיְמָנא. ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ֹות ִאְתְמָסרו ְלִיׂשְ ַלת ְקדוּשׁ ּּתְ ם ִוְהִיי, ִמן ַהאי ְקָרא. ּ ּתֶ ֶתם ְּוִהְתַקִדׁשְ

ים י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ְקדֹוׁשִ ם ַחד. ּכִ ּתֶ ֵרין. ְּוִהְתַקִדׁשְ ים ּתְ י ָקדֹוׁש ֲאִני . ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּכִ
ָלָתא, ְיָי ה. ָהא ּתְ ָּאַמר ֵליה ָיאות. ָּהָכא ִאְתְמַסר לֹון ְקדוּשָׁ ַרת . ּ ְוָהא ָלא ִאְדּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]46דף [ -ּ

ַתר, ֵּמרוְמָחא ַּעד ְדַנְטַלת ֵליה ֲאָנא ִמּבָ ְתָפךּ יָדך, ְ ּכִ ִוי ָלך ּבִ ְְוׁשַ ְ ר . ּ ְדּכַ אן וְלָהְלָאה ּתִ ִּמּכָ
יָדך, ְּלרוְמָחא ְְדִאיהו ּבִ ּ ְבַקת. ּ ּּתוב ְלֲאָתר ְדׁשַ ּ.  

י ֶאְלָעָזר הו, ָאַמר ִרּבִ ִּמִלין ַדֲאָנן ּבְ ּ ְבָרָכה ִאיּנון, ּ ַרכו. ּּבִ ַרכו, ּּבָ יכו . ַּמאי ּבָ ְּמׁשִ
ְרָכאן ְרָכאן ָנְפִקיןֵּמֲאָתר ְדָכל, ּבִ ֵרָכה,  ּבִ ַּעד ְדִיְתַעְבדון ּבְ ּ יכו . ּ יאו ְמׁשִ ְסּגִ ּּבִ ּ

יך ְְדִאְתְמׁשִ ֵרָכה, ּ ַהִהיא ּבְ ּוִמּגֹו ְסִגיאו ְדַמִיין ּבְ ּ ִּמַיד ִיְפׁשון ַמִיין נוֵני ַסִגיִאין, ּ ּ ּ ה , ּ ְלַכּמָ
יכו ַמאי הוא. ִזיִנין ְּוַההוא ְמׁשִ ּ יכו ִדְנהֹוָרא ' ה. ּ ְּמׁשִ ִּמּגֹו ַההוא ַאְסַפְקַלְרָיָאה , ְּדָנִהירּ ּ

א, ְּדַנֲהָרא ך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדִאְתְמׁשָ ְ ּ.  
ֵבי ְמרֹוָמא ְדִאָדָרא ִעָלָאה, ַּהאי ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ַרכו ְיָי, ּ ַמר ּבָ ֲאָנן . ִּאּתְ

א ַרכו ֶאת ְיָי, ְּדַיְתֵבי ְלַתּתָ ִגין ַדֲא. ֲּאַמאי ּבָ ָכא ֲעָלןּּבְ , ְלַהאי ֶאת, ָנן ְצִריִכין ְלַאְמׁשָ
א י ַמְלּכָ ּוָבה ֵניעול ְלַגּבֵ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד. ְּלַאֲחָזָאה ַאְנפֹוי, ּ ֶצֶדק )תהלים יז(, ּ  ֲאִני ּבְ

ֶָאֱחֶזה ָפֶניך ֶצֶדק ַוַדאי, ּ ך. ֲּאִני ּבְ ְוְבִגין ּכָ ירוָתא ִדְצלֹוָתא, ּ ּׁשֵ ַרכו ֶאת ְיָי, ּ ָכא ְל, ּּבָ ַאְמׁשָ
ן ַהאי ֶאת ָכן ְלַהאי ֶאת ֲעָלָנא. ַעל ֵריׁשָ , ִאית ָלן ְלֵמיַמר ְצלֹוָתא, ְּוֵכיָון ַדֲאָנן ַמׁשְ

ָחא ּבְ   .ּוְלׁשַ
ר ָנׁש ך ָאסור ְלָבְרָכא ְלּבַ ּוְבִגין ּכָ ר ָנׁש ְצלֹוֵתיה, ְּ יך ַעל , ַּעד ָלא ִיְצֵלי ּבַ ְְוַיְמׁשִ

יה ְלַהאי ֶאת ַקְדִמיָתאְוִאי ַיְק. ֵּריׁשֵ ר ָנׁש ּבְ ְִדים ִויָבֵרך ְלּבַ ר ָנׁש , ּ יך ְלַההוא ּבַ ָּהא ַאְמׁשִ ְ

יה ָמה ַעל ֵריׁשֵ ֲאָתר ְדַהאי ֶאת, ּּבָ   .ּּבַ

  א''א ע'' קצדף
ך ְוְבִגין ּכַ ַרכו ְיָי, ּ ִתיב ּבָ ְּלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכְ ַּוֲאָנן ֶאת ְיָי ְלתֹוֶסֶפת ָאַמר ַההוא . ּ

ּא ְיַדְעָנא ְדָמאֵני ְקָרָבא ִדיָלך ָטִבין ִאיּנוןַּוַדאי ָה, ַּיּנוָקא ּ הֹון )א אי תדכר''ס(, ְּ ּ ִאְתְדַכר ִמּנְ
י לֹון ְנׁשֵ ח ְקָרָבא , ְוָלא ּתִ בוָרה ְדַבר ָנׁש ְדַאּגָ ַּוָדאי ּגְ ּ א ) א''א ע''דף קצ(ּ רוְמָחא ְוַחְרּבָ ּּבְ

י ְדָברֹו ִלׁשְ. ִּאיהו ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ קֹול ְדָברֹוֲּאָבל ַמהו ּגִ י ֶאְלָעָזר ָהא . מֹוַע ּבְ ָאַמר ִרּבִ
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ֲאָמִרית ְָהא ְיַדְעָנא ְדֵחיָלא ִדְדרֹוָעא ִדיָלך ִאְתֲחָלׁש, ּ ּ ּ א ִאיהו . ּ ּתָ ַּהׁשְ
ָנא, ִעָדָנא ִקיְרָטא, ְּדָלא ְלַאְמּתְ ַתר ַאְבָנא, ֶּאָלא ְלַאְלָקָאה ּבְ ָמה ְדַא. ַאְבָנא ּבָ ּתְ ּכְ
ַלע ְוֶאֶבן)שמואל א יז(ָאֵמר  ּקֶ ַתר ָדא.  ּבַ ְבִהילו ָדא ּבָ ּּבִ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ א . ַּחֵדי ִרּבִ י ַאּבָ ְּוַחדו ִרּבִ ּ

  .ְּוַחְבַרָיא
ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ַלם ְוגֹו)שיר השירים א(, ּ נֹות ְירוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ ַאל . 'ּ ׁשְ

ֲא ְראוִני ׁשֶ ַחְרֹחֶרת ְוגֹוּּתִ ִּמִלין ִאֵלין ָהא אוְקמוָה. 'ִני ׁשְ ּ ּ ֲעָתא ְדִאיִהי ּגֹו . ּ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ
י ְרִחיָמָהא י ְלַגּבֵ ִּמּגֹו ְדִחיקו ְרִחימו, ְּרִחימו ַסּגִ ּ ל, ּ  )ב''ג ע''ר(ַאְזִעיַרת , ְּדָלא ַיְכָלה ְלִמְסּבַ

ְזִעירו ַסִגי ְרָמה ּבִ ּּגַ ה)את(ת ַּעד ְדָלא ִאְתֲחִזיַא, ּ ֶּאָלא ְזִעירו ִדְנקוָדה ֲחָדא, ּ ִמּנָ ּ ּ ומאי (, ּ

ְרָיין ִדיָלה. )'איהי י ל ֵחיִלין וַמׁשִ ְסָיא ִמּכָ ֵדין ִאְתּכַ ּּכְ ּ חֹוָרה ֲאִני. ּ ְּדֵלית , ְוִאיִהי ַאְמַרת ׁשְ
ַגִוויה ָאת ָדא ִחָווָרא ּבְ ּּבְ ּ ּ ַאר ַאְתָוון, ּ ׁשְ חֹוָרה ֲאִני. ּכִ י ֲאָתר ְלַאֲעָלא ְוֵלית ִל, ְוָדא ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]47דף [ -ּ

ְדָפאי חֹות ּגַ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ְּלכֹון ּתְ ֵניָנן, ּכְ ה ִחָוורו ְלגֹו', ָּדא י, ּתָ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ יִריעֹות . ּ ּכִ
ֹלֹמה   .'ָּדא ו, ׁשְ

ְראוִני ך ַאל ּתִ ּוְבִגין ּכָ ָלל. ְּ י ּכְ חמון ּבִ ַּדֲאָנא ְנקוָדה ְזֵעיָרא, ָּלא ּתֶ ֶמה ָעְבִדין . ּ
ְבִרין ּתַ יִפיןּגֻ ַּחָייִלין ִדיָלה, ּקִ ּ יִפין. ּ ּקִ ַאְרָיין ּתַ ֲאִגין ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשָ  )תהלים קד(, ּכְ

ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלָטֶרף יִפין. ַּהּכְ ּקִ ֲאִגין ּתַ ַאְרָיין ּגוְבִרין , ּוִמּגֹו ָקִלין ְוׁשָ ֲאִגין ּכְ ְּדָקא ְמׁשָ ּ
יִפין ְדֵחיָלא ּקִ ַמע ְרִחיָמא, ּּתַ ָווֵתיה, ּ ְלֵעיָלאׁשָ ְרִחימו ּכְ ְּוָיַדע ִדְרִחיָמֵתיה ִהיא ּבִ ּ ּ ִמּגֹו , ּ

ָלל ִפירו ִדיָלה ּכְ ְּרִחימֹוי ַעד ְדָלא ִאְתֲחִזיַאת ִמִדיוְקָנא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ֵרי ֵחיָלא ִדיָלה, ּוְכֵדין ּבָ ֲאִגין ְדִאיּנון ּגִ ִּמּגֹו ָקִלין ְוׁשַ ּ ּ ָּנִפיק דֹוָדה ְרִחיְמָאה ִמּג, ּ ֹו ּ
ה ַמְתָנן, ֵּהיָכֵליה ַכּמָ ָזן, ּבְ ה ְנִבְזּבְ ַכּמָ ה, ּבְ ֵריִחין ובוְסִמין ְוָאֵתי ְלַגּבָ ּּבְ ּ ח ָלה , ּ ּכַ ְּוַאׁשְ

חֹוָרה ְזֵעיָרא ָלל, ׁשְ ִפירו ּכְ ָלא ִדיוְקָנא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ה, ּּ ק ָלה, ָּקִריב ְלַגּבָ יק ָלה, ְּמַחּבֵ ּוְמַנּשֵׁ ּ ,
ּיר ִמּגֹו ֵריִחין ובוְסִמיןַּעד ְדַאְתָעַרת ְזֵעיר ְזֵע ה. ּ ּוְבֶחְדָוה ִדְרִחיָמָהא ְדִעּמָ ּ ּ , ְוִאְתְבִניַאת, ּ
ִתּקוָנָהא ִדיוְקָנָהא, ְּוִאְתָעִביַדת ּבְ ִפירו ִדיָלה, ּּבְ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ִמְלַקְדִמין' ה, ּ ּּכְ ּ.  

ּבֹוֵרי ֹכַח ָּעׂשו ָלה, ְוָדא ּגִ ִפ, ּ ְּוַאְהָדרו ָלה ְלִדיוְקָנָהא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּירו ִדיָלהּ ּ ְּדּתוְקָפא , ּ ּ ּ
ִרימו ָדא א ִדְלהֹון ּגְ ּוְגבוְרּתָ ּ ּ ּ ִתיב. ּ י ְדָברֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ י ְדָברֹו . ּגִ עֹוׂשֵ

ִנין ֵליה ְלַהאי ָדָבר, ַּוַדאי ִּדְמַתּקְ ּ ּוְמַהְדִרין ֵליה ְלִדיוְקָנא ַקְדָמָאה, ּ ּ ּ יָון )ומכאן ולהלאה(. ּּ  ּכֵ
ִמְלַקְדִמיןְּדִא ִפיָרא ּכְ ִדיוְקָנָהא ׁשַ ְקַנת ְוִאְתָעִביַדת ּבְ ּּתַ ּּ ֵדין ִאיּנון, ּ ַאר ֵחיִלין, ּּכְ , ְוָכל ׁשְ

מֹוַע א ּגֹו ֵחיֵליה, ַּמה ְדִאיִהי ַאְמַרת, ַקְייִמין ִלׁשְ ַמְלּכָ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּכְ י , ּ ְּוָדא הוא עֹוׂשֵ
  .ְּדָברֹו ַוַדאי

ַגְווָנא ָדא ְל אּּכְ ָדָרא, ַתּתָ ִזְמָנא ְדַחָייִבין ּבְ ּּבְ ְרָמה, ּ ְסָיא ְוַאְזִעיַרת ּגַ ַעד , ִּאיִהי ִאְתּכַ
ל ִדיוְקָנָהא ְּדָלא ִאְתֲחִזיַאת ִמּכָ ּ ר ְנקוָדא ֲחָדא, ּּ ּבֹוֵרי ֹכַח. ּּבַ ֵאי , ְוַכד ָאָתאן ּגִ ְוַזּכָ

ְבָיכֹול, ְקׁשֹוט ים ְלַהאי ָדָבר, ּכִ ִדיוְקָנָהא , ְזֵעיר ְזֵעירְוֲאְנִהיַרת . ּעֹוׂשִ ְּוִאְתָעִביַדת ּבְ
ִפירו ִדיָלה ה ׁשְ ּּבִ ּ ּ ִמְלַקְדִמין' ּ ּּכְ ּ.  

קוה ָּאתו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ּ י ֶאְלָעָזר, ּּ , ִּאְלָמֵלא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ָאַמר ָדא, ָאַמר ִרּבִ
ָעְלָמא ָווָהא ֲהִוי ּבְ י ֶאְלָעָזר, ּּתַ ֵקיה, ַּנְטֵליה ִרּבִ ּוְנׁשָ ִמְלַקְדִמיןּ ּ ּכְ ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא , ּ ּ

ִריך, ָּאְמרו. ְֲאָנא ֲאָבֵרך ְּוָלך ָיאות ְלָבְרָכא, ְַאּתְ ּבְ ין. ְ ה ַאּתון ַקִדיׁשִ ּמָ ה , ָּאַמר ּכַ ּמָ ּכַ
ָרכֹות ְזִמיִנין ְלכו א, ּּבְ ִגין ְדָלא ְמַנְעּתון ִלי ְלָבְרָכא, ֵמִאיָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ.  

יר)משלי יא( ,ָּפַתח ְוָאַמר ּבִ ֻבהו ְלאֹום וְבָרָכה ְלֹראׁש ַמׁשְ ר ִיּקְ ּ מֹוֵנַע ּבָ ַהאי ְקָרא . ּ
ָמעֹו ַמׁשְ ֵניָנן. ּכְ זֹון, ֲאָבל ּתָ ִבְרַכת ַהּמָ ר ָנׁש ַחָייב ּבְ ל ּבַ ֵתיה, ְוִאי ָלא ָיַדע. ּּכָ אֹו , ִּאּתְ

נֹוי ְבָרא, ּבְ ְּמָבְרִכין ֵליה ְוָתֹבא ְמֵאָרה ְלַההוא ּגַ ְַעד ְדִיְצְטִריך , ָלא ָיַדע ְלָבְרָכאְּד, ּ ּ
ֵתיה ְוִלְבנֹוי ְדִיָבְרכון ֵליה ְּלִאּתְ ּ ּ ּ.  



ָנה  "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ַמֲעַגל ַהׁשָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלימוד ּכָ   ]חֹוֶדׁש ָאב[ – ּ
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ִּאְצְטִריך ְלַחְנָכא ִלְבֵריה, ְּוִאי הוא ָיַדע א ְלָבְרָכא, ְ ּסָ ּוְלֵמַהב ֵליה ּכַ ּוַמאן ְדָמַנע . ּ ּ
ך, ֵּליה ְְדָלא ִיְתַחּנֵ בוהו ְלאֹום, ּ ִּיּקְ ר ְדָלא ְל. ּ ִריך הואּמֹוֵנַע ּבָ א ּבְ ָּבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּ ְוָלא , ּ

ִמְצֹות ך ּבְ ֻבהו ְלאֹום. ְִיְתַחּנֵ ֵעי ֵליה, ִּיּקְ ֵבהו ִמּבָ ִּיּקְ ים, ּ בוהו ְלאוּמִ ּאֹו ִיּקְ ּ ְּדָהא ְלֹאם ַחד , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּהוא בוהו ְלֹאם, ּ וְלֹאם ִמְלֹאם ְיֱאָמץ)בראשית כה(ּכְ ַּמאי ִיּקְ ם ֶּאָלא ְלֵא. ּ

ִתיב א, ּכְ ר ָנׁש. ְלִאיָמא ַקִדיׁשָ בוהו ְלַהאי ּבָ ִּיּקְ א , ּ ר ִמְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּדָמַנע ְלַההוא ּבַ ּ ּּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְ.  

  ב''א ע'' קצדף
י ָרא ְיִחיָדא ֲהִויָנא ְלִאּמִ א, ֲאָנא ּבְ א ַקִדיׁשָ א ַוֲאָבֵרך ְלַמְלּכָ ּסָ ְָהבו ִלי ּכַ ְּדָיַהב , ּ

ֵביָתא ְדִא יּּבְ ּּגוְבִרין ְדֵחיָלא, ּמִ יִפין, ּ ּקִ ְייהו ִמִלין ּתַ ְּדַמִליְלָנא ַקּמַ ּּ ּוְבִגין . ְוָזֵכיָנא לֹון, ּ
ך ֲאָנא ֲאָבֵרך ְּכָ ּקוֵניה. ְ ב ְקָרא ַעל ּתִ ְּוקֹוֶדם ָדא ִאְתָיׁשֵ ּ יה) ב''א ע''דף קצ(ָהא , ּ ֵריָנן ּבֵ ְּדּשָׁ ּ.  

בוהו ְלֹאם ר ִיּקְ ּמֹוֵנַע ּבָ ַמרַּמאן ְדַא, ּ ָמה ְדִאּתְ ר ּכְ בוהו ְלֹאם, ְּמַנע ּבַ ִּיּקְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ם)ויקרא כד(, ָאֵמר ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ בוהו. ּ ַוִיקֹוב ּבֶ ּאוף ָהָכא ִיּקְ ּ ַּוְיָפְרׁשון , ּ

א, ֵּליה ְלֵאם א ַקִדיׁשָ י. ְּיָפְרׁשו ֶחְטאֹוי ְלִאּמָ ּבִ ר ָנׁש , רּוְבָרָכה ְלֹראׁש ַמׁשְ ְּלַההוא ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ֵריה ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ִּדיָחֵנך ּבְ ּ ּ ְּ ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּ ָכא ֵליה ּבְ ּוְלַחּנְ ּ ּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּ ִתיב ּבְ ּּכְ י ֵתָדע)'משלי ל(, ּ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ַּההוא . ּ ַמה ּשְׁ
ם ְיִדיָעא מֹוְיָי ְצ, ׁשֵ נֹו. ָבאֹות ׁשְ ם ּבְ מֹו. ּשֶׁ ָרֵאל ׁשְ ִני ְבֹכִרי )שמות ד(ִּדְכִתיב . ִיׂשְ  ּבְ

ָרֵאל ָרֵאל. ִיׂשְ ְלָיין, ְוָהא ִיׂשְ יה ּתַ ָחן ִדְמֵהיְמנוָתא ּבֵ ל ַמְפּתְ ּּכָ ּ ח ְוָאַמר. ּ ּבַ ּתְ , ְּוִאיהו ִמׁשְ
ה)תהלים ב( ִני ַאּתָ ְּוָהִכי הוא וַדאי.  ְיָי ָאַמר ֵאַלי ּבְ א ֲעְטרו ֵליה, ּ א ְוִאּמָ ְּדָהא ַאּבָ ּ ּ ּ ,

ְרָכאן ה ּבִ ַכּמָ ּוָבִריכו ֵליה ּבְ ּ ְּוָאְמרו וָפִקידו ְלֹכָלא, ּ ּ ּ קו ַבר)תהלים ב(, ּ קו ְיָדא , ּ ַנּשְׁ ַּנּשְׁ
ְבָיכֹול. ְלַהאי ַבר ְלָטנו ָיַהב ֵליה ַעל ּכָֹלא, ּכִ ּׁשָ ּ ְּדֹכָלא ִיְפְלחון ֵליה, ּ ּ ִגין ּבְ, ֶּפן ֶיֱאַנף. ּּ

ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ְּדַאְעָטרו ֵליה ּבְ ּ ּ   .ְלַרֲחֵמי, ַּמאן ְדָזֵכי ְלַרֲחֵמי. ְלִדיָנא, ַּמאן ְדָזֵכי ְלִדיָנא. ּ
ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ל ּבִ ּּכָ ר ַסְלִקין וִמְתַעְטָרן, ּ א ְלַהאי ּבַ ְּוַתּתָ ּ ְרָכאן ֵמַהאי . ּ ּוַמאן ְדָמַנע ּבִ ּ

ר א ְּיָפְרׁשון ֶחְטאֹוי ַקּמֵ, ּבַ א)א אימא''ס(י ַמְלּכָ ׁש,  ַקִדיׁשָ ּוְבָרָכה ְלֹראׁש . ְלֵאם ַמּמָ
יר ּבִ ְַמאן ִדְמָבֵרך , ַמׁשְ א ִדְבָרָכה ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ֵליה)ב''ו ע''קפ(ּ ַכּסָ ּ ְוַאְזִמין ּבְ ּ ַהאי , ְּ ּבְ

ירו ְתּבִ ְפָיא ּבִ ר ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתּכַ ַלק ְסָטר ְק. ִּאְתּבַ הְּוִאְסּתְ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ּדוּשָׁ ּ ,
יר ּבִ ִריך הוא. ּוְבָרָכה ְלֹראׁש ַמׁשְ א ּבְ ָמה ְדִאיהו ְמַסֵלק וְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ְּ ְוָעִביד ִלְסַטר , ּ

ר ְרָכאן ִמְלֵעיָלא, ַּאֲחָרא ְדִיְתּבַ יך ָעֵליה ּבִ ִריך הוא ָמׁשִ א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּוַההוא ְדִאְקֵרי , ְ ּ
יה, ָרָכהּבְ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ   .ּׁשַ

אן וְלָהְלָאה ַחְבַרָייא ִּמּכָ ְָהבו ְוְנָבֵריך, ּ א ִדְבָרָכה. ּ ּסָ ָּיֲהבו ֵליה ּכַ ּ ְוָבִריך, ּ ְּוַחְבַרָייא . ּ
ֶחְדָוה ְלהו ֲהִוי ּבְ ּּכֻ י ֶאְלָעָזר, ּ ְּדָהא ִמיֹוָמא ְדִהלוָלא ְדִרּבִ ּ ּ ּּ ָּלא ֲחדו ַחְבַרָייא, ּ ַההוא , ּ ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]49דף [ -ּ

ן ּמָ ּיֹוָמא ְדָיְתבו ּתַ א. ּ ְרעו ְדִלּבָ ֶחְדָוה ּבִ ַּאְקִדימו וָבִריכו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ּ ֵלית , ּ
א ְּלכו ְלִאְתָפְרׁשָ ֶּאָלא ִמּגֹו ִמֵלי אֹוַרְייָתא, ּ ֵניָנן, ּ   .ְוָהִכי ּתָ
ַעּמ)שמות יג(ָּפַתח ְוָאַמר  ָזִקיף ַטֲעָמא , ַוְיָי. 'ּוד ָעָנן ְוגֹוְ ַוְיָי הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ

ָלה, ֶּאָלא. ֲאַמאי, ְּלֵעיָלא ִפירו ֲהַות ְלַהאי ּכַ ה ָיאות וׁשְ ּמָ ֲעָתא ּכַ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
ָגלוָתא א ּבְ ּתָ ִפיַאת ַעד ַהׁשְ ְּדִאְתּכְ ֶחְדָוה, ּ ֻאְכלוָסָהא ּבְ א ּבְ ְזִקיפו ְדֵריׁשָ א ַאְזַלת ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ.  

ַו ָלה , ַעד ָהָכא ָלא ָיַדע. ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, ְּיָי ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיָלאּבְ ִּאי ַהאי ּכַ
ְייהו ַוְיהֹוָ, ִאי ָלא, ַּאְזַלה ְלַקּמַ ן, ה''ְּדָהא ַטֲעָמא ַאְפִסיק ּבְ ּמָ ֲאָבל , ֶּאָלא ִאיִהי ֲהַות ּתַ

ְייהו ַּמאן ְדָאִזיל ַקּמַ ַּההוא ְדאֹוֵמי , ּ ְדֵביָתאָּמאֵריה, ָּסָבא ִעָלָאה, ּ ּ ֵליה )א דאזמין''נ(ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי ַחְסדֹו)תהלים מב(, ִּדְכִתיב. ַאְבָרָהם. ּוַמנֹו. ְּ ּוְכִתיב . ּ

יה.  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה)ירמיה לג( ִליָלן ּבֵ ּיֹוָמא ְדָכל יֹוִמין ּכְ ַא. ּ ר ּיֹוָמא ִדׁשְ
ל יֹוִמין ַוַדאי, יֹוִמין ַאר ּכָ ִּאיהו ׁשְ ך הֹוֵלך . ְוָלא יֹום, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי יֹוָמם. ּ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ

יָמָמא, ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ֵליְלָיא, ּהוא ָאִזיל ּבִ ְּוַכָלה ַאְזַלת ּבְ ַעּמוד ֵאׁש , ּ ִּדְכִתיב ְוַלְיָלה ּבְ ּ
ָלה, ְלָהִאיר ָלֶהם ָּדא ּכַ ל ַח, ּ ְדָקֲחֵזי ֵליהּכָ ְּוַאּתון ַחְבַרָייא. ּד ּכִ יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיֵהא , ּ

ְייכו ֲעָתא, ַּקּמַ ָכל ׁשַ קוהו. ּבְ ְּנׁשָ ִמְלַקְדִמין, ּ ּוֵבְרכוהו ּכְ ּ ּ   .ְּוַאְזלו, ּּ
ְמעֹון י ׁשִ י ִרּבִ ְּוָסחו ֵליה עֹוָבָדא, ָּאתו ְלַגּבֵ ָוה. ּ ָמה ָיאות הוא, ּּתָ ָּאַמר ּכַ ֲאָבל ָלא . ּ

ָמא ׁשְ ד ָסִליק ְנהֹוֵריה, ָּאָעא ָדִקיק. ָסִליק ּבִ ֲעָתא, ּּכַ ָבה , ָּסִליק ְלפום ׁשַ ּוִמַיד ּכָ ּ
ַקע ּתְ ה ֲהִוי. ְוִאׁשְ ְּותו ָהא ֲאֵמיָנא ְנהֹוָרא ָדא ִמּמָ ּ.  

ִרים ְיבֹוָרך)תהלים קיב(, ָּפַתח ְוָאַמר ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ּבֹור ּבָ ְ ּגִ ד ּבַ. ּ ר ָנׁש ּכַ
ָאֶרץ ּבֹור ּבָ אֹוַרְייָתא, ִּאיהו ּגִ ּבֹור ּבְ ִיְצֵריה, ּגִ ּבֹור ּבְ ָאֶרץ ַוַדאי, ּּגִ ּבֹור ּבָ ָסִליק . ּּגִ

יכו ַסִגי, ְּנהֹוֵריה יה ְמׁשִ ך ּבֵ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ִרים ְיֹבָרך, ְ ֵדין דֹור ְיׁשָ ְּכְ ִתיב, ּ   .ְְיָבֵרך ּכְ

  א''ב ע'' קצדף
א י ַאּבָ ּא ֲחֵמיָנן ַיּנוֵקי ְדַאְמִרין ִמִלין ִעָלִאיןְוָה, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ין , ּ ְוַקְייִמין ְלָבַתר ֵריׁשִ

ַּיּנוָקא ְדָאַמר ִמָלה ֲחָדא, ָּאַמר ֵליה. ְּדָעְלָמא ּ ֵרין, ּ ֲעָתא, אֹו ּתְ ָווָנה , ְּלפום ׁשַ ָלא ּכַ ּבְ
ָדא, ִּדְלהֹון ר ָנׁש ּבְ י ְלֵמיַלף אֹוַרְייָתא, ּמוְבַטח ּבַ ָרֵאלְּדִיְזּכֵ ִיׂשְ ִּדְנהֹוָרא , ֲּאָבל ָדא.  ּבְ

ִלים א ׁשְ ַדְעּתָ ִּדיֵליה ַקְייָמא ַעל ִקיוֵמיה ּבְ ּ ּ ּּ ִריך הוא , ְּותו. ָלאו ָהִכי, ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

יה ִדיֵליה ְּוִתיאוְבּתֵ ּ ַתפוָחא ָדא, ּ ְּלַאְרָחא ּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה) א''ב ע''דף קצ(, ּ ַּזּכָ ּ.  
ִאין ַאּתו כו, ּן ַצִדיַקָייאַּזּכָ ִּדְכִתיב ּבְ ָאָרה )מלכים ב יט(, ּ ׁשְ ית ְיהוָדה ַהּנִ ּ ְוָיְסָפה ְפֵליַטת ּבֵ ּ

ה ְפִרי ְלָמְעָלה גֹון ֲאבֹוי, ּׁשֶֹרׁש ְלַמָטה. ּׁשֶֹרׁש ְלָמָטה ְוָעׂשָ ָלק ֵמָעְלָמא, ּכְ ְּדִאְסּתַ ְּוִאיהו , ּ
א ִדְרִקיָעא, ּׁשֶֹרׁש ְלַמָטה ְמִתיְבּתָ ה ְפִרי ְלָמְעָלהְו. ּּבִ א ִעָלָאה, ָּעׂשָ ְמִתיְבּתָ ָמה ָטָבא . ּּבִ ּכַ

א א ְוִאיּבָ ְרׁשָ ִריך הוא. ׁשָ א ּבְ ְּוִאי ָלאו ְדָלא ֱאֵהא ְמַקְטְרָגא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ הֹוִאיל , ּ
יה ְּוִתיאוְבֵתיה ְלַאְרָחא ּבֵ ּ יה, ּ ְלָטָאה ּבֵ ָּלא ֲהָוה ַמאן ְדֵייכול ְלׁשַ ּ , אֲאָבל ְיֵהא ַרֲעָו. ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]50דף [ -ּ

חֵמי ַצֲעָרא ָעֵליה יה ָלא ּתֶ ְּדִאּמֵ ּ ן )ב''במדבר כ(. ְוֵכן ֲהָוה, ּ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ  ַוִיׁשְ
עֹור ְוגֹו ְצַרִים ְוגֹו. 'ּבְ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ יִבין. 'ִהּנֵ ִרין וְתַמְנָיא ּתֵ ח ''ָלֳקֵבל כ, ָּהָכא ִאית ֶעׂשְ

י קוְסִמין ְדִצ ַּדְרִגין ְדַחְרׁשֵ ּ ּ ָלא. ּפֹורּ ּכְ ִבְלָעם, ְוִאית ְלִאְסּתַ יה ּבְ ַּמאן ְדָבָעא ְלַמְלָלא ּבֵ ּּ ,
ֲהֵדיה ָרא ּבַ ּוְלִאְתַחּבְ ַדר ֵליה ִמַיד, ּ ֲּאַמאי ׁשָ יה, ּ א, ַּעד ָלא ֵייֵתי ְלַגּבֵ ֵפירוׁשָ ִּמִלין ּבְ ּ ,

ה ְלָכה ָאָרה ִלי ְצַרִים ְוַעּתָ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ֲהֵדיה ֲהָוה , ְּדָקָאַמר ִהּנֵ ָרא ּבַ ֵּליה ְלִאְתַחּבְ ּ
ַקְדִמיָתא ּוְלַפְייָסא וְלׁשֹוֲחָדא ֵליה, ּבְ ּ ּוְלָבַתר ְלאֹוָדָעא ֵליה ִמלֹוי, ּּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ע, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ָלק ְרעוֵתיה ְדַההוא ָרׁשָ מֹוַדע ְדָהא ָיַדע ּבָ ּתְ ֵּמָהָכא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ִמִל ִדיר ּבְ ָרא ּתָ ְּדָבָעא ְלִאְתַיּקְ יאוְבָתא, ין ַרְבְרִביןּ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ין, ּ יׁשִ ד ָעִביד ּבִ   .ֶּאָלא ּכַ

ין ְוַאְתִקין ִצָפָרא ָלק ָקָסם ְקָסִמין ְוָעִביד ַחְרׁשִ ה ִעָלִאין . ּּבָ ין ְדֹמׁשֶ ְּוָיַדע ְדַדְרּגִ ּ ּ
יִרין ִקְסמֹוי, ְוַיּקִ ַחְרׁשֹוי ְוָקָסם ּבְ ין ְד, ְוָחָרׁש ּבְ ְּוָיַדע ְדַדְרּגִ ְבַלְייהוּ ִּמַיד , ִּבְלָעם ֲהוֹו ָלּקֳ

עֹור ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ   .וִיׁשְ
ָמא ְדַאְתָרא ֲהָוה: ְּפתֹוָרה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּׁשְ ּ ִמְפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים )דברים כג(, ּכְ

יב. ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי. ְּלַקְלֶלָך ִגין ִדְכּתִ ְלָחן ָהֹעְרִכ)ישעיה סה(, ּּבְ ד ׁשֻ ּוָפתֹוָרא ֲהָוה . ים ַלּגַ
ל יֹוָמא ן ּכָ ּמָ ין. ְּמַסֵדר ּתַ יׁשִ ּקוָנא ְדִסְטִרין ּבִ ְּדָהִכי הוא ּתִ ּ ּ ְייהו ְפתֹוָרא , ּ ְּמַסְדִרין ַקּמַ ּ ּ
ָייא ּתְ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ין, ּּבְ י ְפתֹוָרא, ְּוַעְבִדין ַחְרׁשִ ּוְמַקְטִרין ְלַקּמֵ ין ּתַ, ּ ְנׁשִ ל ּוִמְתּכַ ן ּכָ ּמָ

ָעאן, ּרוִחין ִמְסֲאִבין ְּואֹוְדִעין לֹון ַמה ְדִאיּנון ּבָ ין ְוקֹוְסִמין ְדָעְלָמא ַעל . ּ ְּוָכל ַחְרׁשִ
ַּההוא ְפתֹוָרא ֲהוֹו ָמא ְדַאְתָרא ַההוא ְפתֹוָרא, ּ ך ִאְקֵרי ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ֲאַרם . ְּ ְּדָהִכי קֹוִרין ּבְ

ְלָחן ְפתֹוָרא   .ַּנֲהַרִים ַלׁשֻ
ִטים ְוגֹו)שמות כה(ָּפַתח ְוָאַמר  ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ  ְוָנַתּתָ ַעל )שמות כה(ּוְכִתיב . 'ּ ְוָעׂשִ

ְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְוגֹו ֻ א. 'ַּהּשׁ ל ִאיּנון ָמאֵני קוְדׁשָ ּּכָ ד , ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

יה א ֵמֵעיָל, ַּקּמֵ ָכא רוָחא ַקִדיׁשָ ְּלַאְמׁשָ אּ ע ְדִבְלָעם. א ְלַתּתָ ַּההוא ָרׁשָ ֲּהָוה ְמַסֵדר ָהִכי , ּ
ְלָחן. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ַמר, ְּוָנֲהָמא ְדִאְקֵרי ֶלֶחם ְמגֹוָאל, ַּוֲהָוה ְמַסֵדר ׁשֻ ָמה ְדִאּתְ ְּדָהִכי . ּּכְ

ה ַתר ְקדוׁשָ א, ָּאִזיל ְסָטר ַאֲחָרא ּבָ ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ קֹוף ּבָ ֹלֹמה ַמְל. ּכְ א ָצַווח ְוָאַמרּוׁשְ , ּכָ
ָבר ָעׂשוהו)קהלת ב( ר ּכְ ֶלך ֵאת ֲאׁשֶ ָיבֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ּ ּכִ ּ ְ ַמר )ה''קס(ְוָהא . ּ  ִאּתְ

  .ְּקָרא ָדא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]51דף [ -ּ

 ] בשנה303יום [סדר הלימוד ליום ח אב 
א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ַצְעְדך ִמּשְׂ)שופטים ה(ּכְ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָ ְיָי ּבְ ה ָּ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ

ָרֵאל. 'ְוגֹו ִריך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ין ְלהו , ְּ ָּאַזל ְוַזּמִ
ו לוָה, ִלְבֵני ֵעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוָלא ִקּבְ ִעיר ָלמֹו)דברים לג(ּכְ א ְוָזַרח ִמּשֵׂ יַני ּבָ ,  ְיָי ִמּסִ

ָלהְוָלא ּבָ ּעו ְלַקּבְ ָמֵעאל. ּ ָלה, ָאַזל ִלְבֵני ִיׁשְ עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ִּדְכִתיב הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן, ּ ּ .
עו יָון ְדָלא ּבָ ּּכֵ ָרֵאל, ּ ֵניָנן, ַּאְהָדר לֹון ְלִיׂשְ   .ָהִכי ּתָ

ֲאָלא א ִאית ְלׁשָ ּתָ ר ָנׁש ְמַדְקֵד, ַהׁשְ ד ּבַ ֵניָנן ְדֵלית ַחָטָאה ּכַ ְּוָהא ּתָ ּ ּק ִדיוִקין ּ ּּ
ֶאְלּתֹוי ְלַאְנָהָרא ִמלֹוי, ְּדאֹוַרְייָתא ַאל ׁשְ ָבא. ַּוִיׁשְ ְוִאית , ַהאי ְקָרא ָלא ִאְתַייּשְׁ
ֲאָלא ִעיר. ְלׁשָ ד ָאַזל ְלׂשֵ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵלי, ְּ ְוַכד ָאַזל . ְּלַמאן ְנִביָאה ִדְלהֹון ִאְתּגְ
ֵליְּלַמאן ְנִביָאה ִדְלהֹו, ְלָפאָרן ֵלי ְלֻכְלהו. ן ִאְתּגְ יָמא ְדִאְתּגְ ִּאי ּתֵ ָחן ָדא , ּּ ּכְ ָּלא ַאׁשְ
ְלחֹוַדְייהו. ְלָעְלִמין ָרֵאל ּבִ ר ְלִיׂשְ ה, ּּבַ ֵעי ְקָרא . ְּוַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ַמר ְדָהִכי ִמּבָ ְּוָהא ִאּתְ
א, ְלֵמיַמר ִעיר ָלמֹו, ְיָי ְלִסיַני ּבָ ִעיר ָלמֹו, אָרןּהֹוִפיַע ְלַהר ָפ, ְוָזַרח ְלׂשֵ , ַּמהו ִמּשֵׂ

ּוַמהו ֵמַהר ָפאָרן ּ ָלא. ּ ּכְ ּּכָֹלא ִאית ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ִאיְלָנא, ּ ַמְעָנא, ְוָהא ׁשָ ְוָלא , ְוָלא ׁשְ
  .ְיַדְעָנא

  ב''ב ע'' קצדף
ְמעֹון י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ ִמְלַקְדִמין, ּכַ ִאיל ִמָלה ּכְ ָּאָתא ְוׁשָ ּ ֶא, ּ א ָדא ָּאַמר ֵליה ָהא ׁשְ ְּלּתָ

ַרת א. ִאְתַאּמְ יַני ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ְיָי ִמּסִ ַעב ֶהָעָנן)שמות יט(ּכְ א ֵאֶליך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ , ָ ִהּנֵ
ֵלי ָעַלְייהו א ְוִאְתּגְ יַני ּבָ ּוִמּסִ ִעיר ָלמֹו) ב''ב ע''דף קצ(ְוָזַרח . ּ ִעיר, ִמּשֵׂ ֵני ׂשָ ה ְדָאְמרו ּבְ ִּמּמַ ּ ,

ָעאן  ָלאְּדָלא ּבָ ָרֵאל, ֵמַהאי, ְלַקּבְ ְּואֹוִסיף ָעַלְייהו ְנהֹוָרא ְוָחִביבו , ַאְנַהר לֹון ְלִיׂשְ ּ
יא ָרֵאל ֵמַהר ָפאָרן, ּאוף ָהִכי. ַסּגִ ֵני ָפאָרן, ּהֹוִפיַע ְוַאְנַהר ְלִיׂשְ ה ְדָאְמרו ּבְ ִּמּמַ ּ ְּדָלא , ּ

ָלא עו ְלַקּבְ ָרֵאל ֲחִביבו ו. ֵמַהאי, ּּבָ ּאֹוִסיפו ִיׂשְ ּ ְדָקא ָיאותּ ְּנִהירו ַיִתיר ּכַ ּ ּ.  
ֵלי ָעַלְייהו ַאְלּתָ ַעל ְיָדא ְדַמאן ִאְתּגְ ּוַמה ְדׁשָ ּ ּ  ָרָזא )א''ט ע''רי, ע''ר, ב''ח ע''רי( )תא חזי(. ּ

ִּעָלָאה ִאיהו ֵלי ִמָלה ַעל ְיָדך, ּ ְְוִאְתּגְ א , ּאֹוַרְייָתא ַנְפַקת ֵמָרָזא ִעָלָאה. ּ א ''ס(ְּדֵריׁשָ

א ְסִתיָמאּ ְדַמ)קדישא ָמאָלא, ְלּכָ י ְדרֹוָעא ׂשְ ד ָמָטא ְלַגּבֵ א )א ימינא''ס(, ּּכַ ּ ָחָמא קוְדׁשָ
ַההוא ְדרֹוָעא ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ן, ְ ּמָ י ִמּתַ א ַדֲהוו ִמְתַרּבֵ יׁשָ ָּדָמא ּבִ ּ ְִאְצְטִריך ִלי , ָאַמר. ּ

ָנא ְדרֹוָעא ָדא ְּלָבְרָרא וְלַלּבְ ּ ְּוִאי ָלא ַיְמִאיך ַההו. ּ אְ יׁשָ ים ּכָֹלא, ּא ָדָמא ּבִ ֲאָבל . ַּיְפּגִ
ל ְפִגימו ִּאְצְטִריך ְלָבְרָרא ֵמָהָכא ּכָ ּ ְ.  

יה, ָקָרא ְלָסָמֵאל. ָמה ֲעַבד ְבֵעי אֹוַרְייָתא ִדיִלי, ְּוָאָתא ַקּמֵ ְּוָאַמר ֵליה ּתִ ַמה , ָאַמר. ּ
ה ִתיב ּבָ ִר. ֹלא ִתְרַצח, ָּאַמר ֵליה. ּּכְ א ּבְ ָּדִליג קוְדׁשָ ְיך הוא ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריךּ ְּ ָאַמר . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]52דף [ -ּ

לֹום ְאֹוַרְייָתא ָדא ִדיָלך ִהיא, ַחס ְוׁשָ ּ ֵעיָנא אֹוַרְייָתא ָדא, ְְוִדיָלך ְיֵהא, ּ ָאִתיב . ָּלא ּבָ
יה ן ַקּמֵ ָּאַמר ָמאֵריה ְדָעְלָמא, ְּוִאְתַחּנָ ְלָטנו ִדיִלי ִאְתֲעָבר, ִּאי ַאּתְ ָיֲהָבה ִלי, ּ ל ׁשָ ּּכָ ּ ,

ְלָטנו ִדיִלי ַעל ְקטוָלא ִאיהוְּדָה ּא ׁשָ ּ ּ ּ ּוְקָרִבין ָלא ֵיהֹון ְוֻשְלָטנו ִדיִלי ַעל ּכָֹכָבא , ּ ּ ּ
ַטל ֵמָעְלָמא, ְּדַמֲאִדים   .ִּאי ָהִכי ּכָֹלא ִאְתּבְ

ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ה, ְטֹול אֹוַרְייָתך, ּ ְּוָלא ְיֵהא חוָלָקא ְוַאֲחָסָנא ִלי ּבָ ֲאָבל ִאי ִניָחא . ּ
נֹוי ְדַיֲעֹקב, ְךַקּמָ א ּבְ יב ְדָהא ַדְלטֹוָרא ָאַמר ָעַלְייהו. לֹון ִאְתֲחֵזי, ָּהא ַעּמָ ְּוִאיהו ָחׁשִ ּ ּ ּ ּ .

ִעיר ָלמֹו ָרֵאל, ְּוָדא הוא ְוָזַרח ִמּשֵׂ ׁש ָנַפק ְנהֹוָרא לֹון ְלִיׂשְ ִעיר ַמּמָ ל ''ָאַמר ָסָמֵא. ִמּשֵׂ
לון, ַּוַדאי נֹוי ְדַיֲעֹקב ְיַקּבְ ִּאי ּבְ ְלטון ְלָעְלִמין, ִּיְתָעְברון ֵמָעְלָמא, ּ ָדאּ ָאִתיב . ְּוָלא ִיׁשְ

ָמה ִזְמִנין ְּוָאַמר ֵליה ַאְנּתְ ּבוְכָרא, ְּוָאַמר ָדא, ֵּליה ּכַ ָהא , ָּאַמר ֵליה. ְְוָלך ִאְתֲחֵזי, ּ
ִכירוָתא ִדיִלי ֵּליה ּבְ ּ ְּוָהא ֶאְזְדַבן ֵליה, ּ   .ַוֲאָנא אֹוֵדיִתי, ּ

ה חוָלָקאָּאַמר ֵליה  ִעית ְלֶמֱהִוי ָלך ּבָ ּהֹוִאיל ְוָלא ּבָ ּ ֹכָלא, ְ ה ּבְ ִּאְתֲעָבר ִמּנָ ָאַמר . ּ
נֹוי ְדַיֲעֹקב , ַהב ִלי ֵעיָטא, ְהֹוִאיל ְוַכך, ָּאַמר ֵליה. ָּיאות לֹון ָלה ּבְ יד ִדיַקּבְ ֵּאיך ַאְעּבִ ּ ּ ְ

ָּאַמר ֵליה ָמאֵריה ְדָעְלָמא. ְּדַאּתְ ָאֵמר ּ ֲחָדא לֹוןְִאְצְטִריך , ּ ִהירו , ְלׁשַ ּטֹול ְנהֹוָרא ִמּנְ
ַמָיא ְּדֵחיֵלי ׁשְ לון ָלה, ְּוָהב ָעַלְייהו, ּ ּוְבָדא ְיַקּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ יט . ְּוָהא ִדיִלי ְיֵהא ּבְ ַאְפׁשִ

יה ְנִהירו ְדַחְפָיא ָעֵליה ִּמּנֵ ּ ּ ָרֵאל, ְּוָיַהב ֵליה, ּּ ָזַרח ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְו, ְלֵמיַהב לֹון ְלִיׂשְ
ִעיר ָלמֹו ׁש. ִמּשֵׂ ִעיר ַמּמָ ִעיר ָעָליו)ויקרא טז(ִּדְכִתיב . ל''ָּדא ָסָמֵא, ִמּשֵׂ א ַהׂשָ ָלמֹו .  ְוָנׂשָ

ָרֵאל   .ְלִיׂשְ
יָון ְדִביֵער ָדא ּּכֵ ָמאָלא, ּ א ִמְדרֹוָעא ׂשְ יׁשָ ר ָדָמא ּבִ ְּוַאְעּבַ ַּאְהָדר ִלְדרֹוָעא ְיִמיָנא , ּ

יה)א שמאלא''ס( א, ְָאַמר ָהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריך ְלַנְקָייא, ּ אוף ָהִכיּ ָחָמא ּבֵ יׁשָ , ִּמָדָמא ּבִ
ְּדרֹוָעא ָדא ְבֵעי ַאּתְ אֹוַרְייָתא ִדיִלי, ּב ָאַמר ֵליה''ָקָרא ְלַרַה. ּ ִתיב , ָּאַמר ֵליה. ּּתִ ַמה ּכְ

ה ָּדִליג ֵליה. ּּבָ ְנַאף, ּ ָּאַמר ַווי ִאי ְירוָתא ָדא ַי. ְוָאַמר ֹלא ּתִ ִריך ּ א ּבְ ְֲחִסין ִלי קוְדׁשָ ּ
א, ּהוא יׁשָ ל ָשְלָטֵני, ְּירוָתא ּבִ ה ּכָ ְּדִיְתַעָבר ּבָ ְרָכָתא ְדַמָיא ָנִטיְלָנא, ּ ְּדָהא ּבִ ּ ְרָכָתא , ּ ּבִ

א ְּדנוֵני ַיּמָ ּ ְפרו וְרבו ְוגֹו)בראשית א(ִּדְכִתיב , ּ ּ ּ  ְוִהְפֵריִתי אֹותֹו )בראשית יז(ּוְכִתיב . 'ּ
יִת ּ ְוהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם)בראשית טז(ּוְכִתיב ' י אֹותֹו ְוגֹוְוִהְרּבֵ ּ.  

י ָמאֵריה ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלִאְתַחּנְ ִנין ָנַפְקָנא , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ּׁשָ ֵרין ּבְ ּתְ
נֹוי ְדִיְצָחק, ֵמַאְבָרָהם ְּדַאְנּתְ , ָלא ָיִכיְלָנא, ָּאַמר ֵליה. ְולֹון ִאְתֲחֵזי, ַהב לֹון, ָּהא ּבְ

יה, ְְוָלך ִאְתֲחֵזי, ּּבוְכָרא ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלִאְתַחּנְ ְּוָאַמר ָמאֵריה ְדָעְלָמא, ּׁשָ ֵכירוָתא ִדיִלי , ּ ּּבְ ּ
ְּיֵהא ִדיֵליה ְּוַהאי ְנהֹוָרא ַדֲאָנא ָיִריְתָנא ַעל ָדא, ּ ֲּהָדא הוא , ְְוַכך ָעֵבד, טֹול ְוַהב לֹון, ּ

  .ּיַע ֵמַהר ָפאָרן הֹוִפ)דברים לג(, ִּדְכִתיב
ָסָמֵא ָנא ּבְ ִתיב ְוָזַרח''ַמאי ׁשְ ִתיב הֹוִפיַע''ּוְבַרַה, ל ּכְ ַההוא ְנִהירו . ב ּכְ ֶּאָלא ָנַטל ּבְ ּ ּ
יה ָסָמֵא יט ִמּנֵ ְּדַאְפׁשִ ִדיָנא, ֶחֶרב ְוָקטֹוָלא, ל''ּ ְדָקא ָיאות, ְלָקְטָלא ּבְ ּוְלָקְטָלא ּכְ ֲהָדא . ּ



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

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

ּהוא ִדְכִתיב ֲאָוֶתך)דברים לג(, ּ ר ֶחֶרב ּגַ ב ְדָלא ֲהָוה ִדיָלך. ָ ַוֲאׁשֶ ְַאף ַעל ּגַ ּ ַההוא . ּ ְּוָנַטל ּבְ
יה ַרַה יט ִמּנֵ ְרָכָתא ְדַאְפׁשִ ּּבִ ְרָכָתא ִדְלהֹון, ְזֵעיר, ב''ּ ָמאן ְדאֹוַפע ְזֵעיר ִמּבִ ּּכְ ד , ּ ְלֶמְעּבַ

ִּפְרָיה וְרִבָיה ּ ך הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן. ּ ִגין ּכַ ּּבְ ִתיב ְוָזַרחְוָל, ְ   .א ּכְ

  א''ג ע'' קצדף
ָרֵאל יָון ְדָנַטל ַמְתָנן ִאֵלין ְלִיׂשְ ּּכֵ ְלָטִנין, ּ ָּאָתא ְוָקָרא ְלהו ְלָכל , ֵּמִאיּנון ַרְבְרָבִנין ׁשָ

ין, ִרְבבֹות ֹקֶדׁש) א''ג ע''דף קצ( ַאר ַעּמִ ְּוָאִתיבו ֵליה אוף ָהִכי, ִּדְמָמָנן ַעל ׁשְ ּ ְלהו . ּ ּוִמּכֻ ּּ
ָרֵאל, ל ְוָנִטיל ַמְתָנןַקִבי א , ְלַאְסָיא. ְלֵמיַהב לֹון ְלִיׂשְ ּמָ ְּדֲהָוה ֵליה ַחד ָמאָנא ַמְלָיא ִמּסַ ּ
ְּדַחֵיי ְּוָנִטיר ֵליה ִלְבֵריה, ּ ָעא ְלֵמיַהב ֵליה ִלְבֵריה. ּ ּּבָ ַּההוא ְפַלִייטֹון ְדָסָמא ְדַחֵיי, ּ ּ ּ ּּ .

ים יׁשִ, ַאְסָיא ֲהָוה ַחּכִ ֵביִתיָאַמר ַעְבִדין ּבִ ִּאי ִיְנְדעון ַדֲאָנא ָיִהיב ִלְבִרי , ין ִאית ּבְ ּ ּ
ָזא ָדא ֵעיַנְייהו, ְּנַבְזּבְ ְּוִיְבעון ְלָקְטָלא ֵליה, ַּיְבִאיׁש ּבְ ּ.  
א ְדמֹוָתא. ָמה ֲעַבד ִוי ֲאִפְתָחא ְדָמאָנא, ָּנַטל ְזֵעיר ִמַסּמָ ְּוׁשַ ָאַמר , ְקָרא ְלַעְבדֹוי, ּּ

ְבעון ְלַההוא ַסָמא, ן ֳקָדַמיַּאּתון ְמֵהיְמָנ, לֹון ּּתִ ָּאְמרו ֶנחֵמי ַמאי הוא. ּ ַּנְטלו . ּ
עו ְלֵמיַמת, ַּעד ָלא ַאְרחו, ְלִמְטַעם ְייהו, ּּבָ ִלּבַ ָּאְמרו ּבְ א ָיִהיב ִלְבֵריה, ּ , ִּאי ַהאי ַסּמָ

ַּוַדאי ָימות ַוֲאָנן ִניַרת ְלִרּבֹוָנָנא יה. ּ ָּאְמרו ַקּמֵ א ָד, ָמָרָנא, ּ ּא ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ַּסּמָ
ך, ְִלְבָרך ּבָ ַבְקָנא ּגַ ְְוָהא ַאְגָרא ְדפוְלָחָנָנא ׁשְ ּ א , ִּזיל ְוַהב ֵליה ְלׁשֹוֲחָדא, ּ ל ַסּמָ ִּדיֲקּבֵ ּ

  .ָּדא
ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ים, ְ ָרֵאל, ּהוא ַאְסָיא ַחּכִ ַעד , ָּיַדע ְדִאי ָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ

ָרֵאל ָעָלה, ןָלא אֹוַדע לֹו ָכל יֹוָמא ֲהוֹו ַרְדִפין לֹון ְלִיׂשְ ֲאָבל ֲעַבד . ְוַקְטִלין לֹון, ּּבְ
ָזן, ָּדא ְּוִאיּנון ָיֲהבו ֵליה ַמְתָנן וְנִבְזּבְ ּ ּ לון ָלה, ּ ִגין ִדְיַקּבְ ּּבְ ּ ה. ּ יל לֹון ֹמׁשֶ ְּוֻכְלהו ַקּבִ ּ ,

ָרֵאל ִבי ְוגֹו)הלים סחת(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלֵמיַהב ְלהו ְלִיׂשְ ִביָת ּשֶׁ רֹום ׁשָ . ' ָעִליָת ַלּמָ
ָרֵאל אֹוַרְייָתא ך ַיְרּתו ִיׂשְ ּוְבִגין ּכַ ָלא ִעְרעוָרא, ְּ ָלל, ּּבְ ּוְבָלא ִקְטרוָגא ּכְ ִריך הוא. ּ ּּבְ ְ ,

ֵמיה ִריך ׁשְ ּּבְ ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ְ ּ.  
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ילוִּאֵל, ֶּעְדָים ִדְבֵני ִיׂשְ ָזן ְדַקּבִ ּין ַמְתָנן וְנִבְזּבְ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָלא ֲהָוה , ּ

ִליט ָעַלְייהו מֹוָתא ּׁשַ ָלא , ְוָלא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְּוָלא ַדי לֹון ַדי ַנְטלו אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ
ָלל ְלהו, ִּעְרעוָרא ּכְ ָזן וַמְתָנן ִמּכֻ ילו ְנִבְזּבְ ֶּאָלא ְדַקּבִ ּ ּ ּּ יָון ְדָחט. ּ ִתיבּּכֵ  )שמות לג(, ּו ַמה ּכְ

ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים לו ְבֵני ִיׂשְ ַּוִיְתַנּצְ ָאָדם)תהלים סח(ִּאיּנון . ּ נֹות ּבָ הֹון.  ַמּתָ ַאר ִמּנְ ּתְ . ַמה ִאׁשְ
ִבי ִבי ְוגֹו, ַּההוא ׁשְ ִביָת ּשֶׁ רֹום ׁשָ   .'ִּדְכִתיב ָעִליָת ַלּמָ

ּאֹוִספו ְוָחטו ִתיב , ּ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרדּ ְוִיׁשְ)במדבר כא(ַמה ּכְ ַּוִיָלֶחם , ּוְכִתיב. ְַמע ַהּכְ ּ
ִבי  ּנו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ַמָיא)ועם כל דא(ּּבְ ִבין ַלֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ָרֵאל ּתָ ּ ְוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ,

ָזן  ְייהו)וכלא(ִּאיּנון ְנִבְזּבְ ּ ִיְתָהַדר ְלַגּבַ יה, ּ ְּוִאְתַחְפָיין ּבֵ ּּכָֹלא ִיְתָהַדר , ְּמָנא ְדָאֵתיּוְלִז. ּ ּ
יב ב ה)דברים ל(, ִּדְכּתִ בוְתך ְוגֹו'  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ אן וְלָהְלָאה ֵאיָמא ִמיָלך. 'ָּ ְִמּכָ ּ ּ.  



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

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

י יֹוֵסי ה)שופטים ה(, ָאַמר ִרּבִ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ַצְעְדך ִמּשְׂ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָ ְיָי ּבְ ָּ .
ֲעָתא ְד ׁשַ ִעירּבְ ב ִמּשֵׂ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ילו אֹוַרְייָתא, ְּ ְּדָלא ַקּבִ ה ְוגֹו, ּ . 'ֶאֶרץ ָרָעׁשָ

ה ִגין ְדָבָעאת ְלָאַהְדָרא ְלתֹוהו ָובֹוהו. ַמאי ַטְעָמא ָרָעׁשָ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָהִכי ַאְתֵני קוְדׁשָ ּ ּ
ָעְלָמא ָרֵאל אֹו, ּהוא ּבְ ֵני ִיׂשְ לון ּבְ ַּאְהָדר ָעְלָמא , ְוִאם ָלאו. ּמוָטב, ַרְייָתאִּאי ְיַקּבְ
ְּלתֹוהו ָובֹוהו יָון ְדָחָמאת ַאְרָעא. ּ ִריך הוא ְלָכל ֲעְמַמָיא , ּּכֵ א ּבְ ְּדָהא ַאְזִמין קוְדׁשָ ּ ְּ

לו אֹוַרְייָתא ִּדְיַקּבְ ילו, ּ ָרֵאל . ְּוָלא ַקּבִ ֲארו ֶאָלא ִיׂשְ ּתָ ל ֲעְמַמָיא ָלא ִאׁשְ ּוִמּכָ ּ ּ
ְלחֹו יַבת ַאְרָעא, ַּדְייהוּבִ ָווַתְייהו, ֲחׁשִ לון ּכְ ָרֵאל ָלא ְיַקּבְ ְּדִיׂשְ ּ ה, ּ ך ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ְוְבִגין ּכָ ּ .

ָמע ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ יָון ְדָאְמרו ּנַ ּּכֵ ָקָטה, ּ  ֶאֶרץ ָיְרָאה )תהלים עו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמָיד ׁשָ
ָקָטה ַקְדִמיָתא. ְוׁשָ ָקָטהּוְלַבּסֹוף , ָיְרָאה ּבְ   .ְוׁשָ

א ֲחֵזי ה, ְוּתָ ָרֵאל ָאְמרו ַנֲעׂשֶ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ָייה, ּ ל ֲעׂשִ ָּלא ַדֲחִלין ִמן ּכָ ל , ּ ְּדֵיְכלון ּכָ ּ
ד י ְדָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ין ְדָעְלָמא, ֲּחָרׁשֵ ל ִקְסִמין ְוַחְרׁשִ ִגין , ַחד. ַמאי ַטְעָמא. ְּוָלא ִמּכָ ּבְ

ִגין ְדַכד ַאִפ, ְוַחד. ָּדא ּּבְ ְצַרִיםּ ִריך הוא ִמּמִ א ּבְ ּיק לֹון קוְדׁשָ ל ִזיֵני , ְּ ְייהו ּכָ ַבר ַקּמַ ּּתָ
י וִקְסִמין ְלָטָאה ָעַלְייהו, ַּחְרׁשֵ ְּדָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ָלק, ּּ ֲעָתא ְדָאָתא ּבָ ֲהָוה ָיַדע , ְּוַהִהיא ׁשַ

עֹור ְפתֹוָר. ָּדא ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ִּמָיד ַוִיׁשְ ָהר ְוגֹוּ ר ַעל ַהּנָ ַמאי . 'ה ֲאׁשֶ
ֶּאָלא ְדַיְתִקין ְפתֹוָרא. ְּפתֹוָרה ּ ן ֵעיָטא, ּ ּמָ יד, ְוִיְבֵעי ִמּתַ ָהר. ַמה ַיְעּבִ ר ַעל ַהּנָ ַעל , ֲאׁשֶ

ֵעי ֵליה ָהר, ַּהְנָהִרים ִמּבָ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ַמאי ַעל ַהּנָ ִדיר, ּ ְּדַעל ַחד ַנֲהָרא ַקְייָמא ּתָ ּ.  

  ב'' עג'' קצדף
א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ן ָלקוְנָיא, ִרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ , ֲּהוֹו ָאְזֵלי ְלֶמיֱחֵמי ְלִרּבִ

י ֶאְלָעָזר אֹוַרְייָתא, ַּחמֹוי ְדִרּבִ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ָּקמו ּבְ י . ָּיְתבו, ּ ָאַמר ִרּבִ
א הוא ִעָדָנא, ֶאְלָעָזר ּתָ א ְדֵעֶדן, ַּהׁשְ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ע , ְּ ְעׁשָ ּתַ ְלִאׁשְ

ן ַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּּבְ א. ּ י ַאּבָ ֲעׁשוָעא ָדא ַמאי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּׁשַ ּ הו, ּ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ְּוֵהיך ִיׁשְ ְ .
י ֶאְלָעָזר ִּמָלה ָדא ָרָזא ְסִתיָמא ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ּ יְטִמ) ב''ג ע''דף קצ(, ּ ְּדָלא , יָרא ְלַגּבַ

ַהאי ָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה. ְיִדיַע ְדַמת ְדָנא ּבְ ֵריָקַנָיא ֲהוֹו ַסְמִכין ַרְבְרִבין ְדִמּקַ ְּוִכי ּבְ ּ ְּדָלא , ּ
ַהאי ָעְלָמא, ָּיְדעו ְתָרה ְלִמְנַדע ַעל ַמה ַקְייִמין ּבְ ְּוָלא ָרְדפו ֲאּבַ אן , ּ ּוַמה ֲהוֹו ְמַחּכָ

ַההוא ָעְלָמא   .ּּבְ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר יָת )ישעיה כה(, ָּפַתח ִרּבִ י ָעׂשִ ְמך ּכִ ה ֲארֹוִמְמך אֹוֶדה ׁשִ ָ ְיָי ֱאֹלַהי ַאּתָ ָ

ַּהאי ְקָרא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיהו. 'ְוגֹו ּ ירוָתא ִדְנקוָדה ִעָלָאה , ָּרָזא ִעָלָאה, ְיָי. ּ ּׁשֵ ּ ּ ּ
ה)ם א יטמלכי(ָרָזא , ֱאֹלַהי. ְּסִתיָמא ְדָלא ְיִדיַע ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ירוָתא ְדַקְייָמא , ּ ְּוִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ

ֲאָלא ים ְוָלא ְיִדיַע, ְלׁשָ ְּוֵלית ַמאן ְדָאִתיב ָעֵליה, ְוַאְסּתִ ִגין ְדִאיהו ָסִתים ְוָטִמיר , ּ ּּבְ ּ
  .ְוָגִניז
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]55דף [ -ּ

ה ֲאָלא, ָּדא ְיִמיָנא, ַאּתָ ירוָתא ְדַקְייָמא ְלׁשָ ּׁשֵ ּ יה, ּ ּוְלָאָתָבא ּבֵ ּ ְוהוא ּכֵֹהן ִעָלָאה,ּ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  י ֶצֶדק)תהלים קי(ּכְ ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ ַּמאן ַעל ִדְבָרִתי . ּ ַאּתָ

י ֶצֶדק ֶּאָלא ּכֵֹהן ִעָלָאה ָדא. ַמְלּכִ ּ ִּאיהו ְדַקְייָמא ַעל ָדָבר, ּ ּ ִגין ְדַההוא ָדָבר ָלא , ּּ ּּבְ ּ ּ
ְּוַההוא ָדָבר ַמאן ִאיהו. יִמיָנאֶּאָלא ּבִ, ַּקְייָמא ּ י ֶצֶדק. ּ ֵמיה, ַמְלּכִ ך ׁשְ ּּכַ ּוַמאי ְדָאַמר . ְ ּ
ָדִוד, ִּדְבָרִתי יה ּבְ ר ּבֵ ִגין ְדִאְתְקׁשַ ּּבְ ָבָחא ִדיֵליה. ּ ְּוָכל ִמֵלי ׁשְ ּ ַההוא ָדָבר ַאְתָיין, ּ ּּבְ ְוַעל . ּ

ָּדא ִדְבָרִתי ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ה ָדא ּכֵֹהן, ּ י ִאיּנון,  ְוָהא אֹוִקיְמָנא.ַּאּתָ ִּדְתַלת דוְכּתֵ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
ה ל ַחד ַאּתָ   .ּכָ

ֲחָדא ָלא ּכַ ֲּארֹוִמְמך ּכֻ ְדָקא ָיאות. ָ ְמך ּכְ ּאֹוֶדה ׁשִ ם ְיִדיַע, ָ יָת ֶפֶלא. ְוַהאי ׁשֵ י ָעׂשִ , ּּכִ
א ּסוָיא וְלבוׁשָ ּּכִ ּ יָקא, ּ א ְנהֹוָרא ְסִתיָמא ַעּתִ ׁשָ א ִעָלָאהֵראׁשִ, ְלִאְתַלּבְ ּיָתא ַדְרּגָ ָאָדם , ּ

ִכּסוָיא ִדְנהֹוָרא ַאֲחָרא, ַקְדָמָאה ְּטִמיָרא ּבְ ּ.  
יָת ֶפֶלא י ָעׂשִ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ יָת ָאֶל, ּ י ָעׂשִ ּוַמהו ָאֶלף. ף''ּכִ ֵניָנן. ּ י''ָאֶל, ָהא ּתָ , ת''ף ּבֵ

יָנה ֲּאָבל ִדיוְקָנא ְדא. ָאֶלף ּבִ ּ ַלת ִסְטִרין', ּּ ית ְדָרָזא ִעָלָאה ְדָאָדם .ִּאיהו ּתְ ּ ֵראׁשִ ּּ
ִגין. ַקְדָמָאה ִּדְבִדיוְקָנא ְדא, ּבְ ּ ֵרין ְדרֹוִעין', ּ אן, ִּאית ּתְ אן, ַחד ִמּכָ ְּוגוָפא , ְוַחד ִמּכָ

ֶאְמָצִעיָתא ְּוִאיהו ָרָזא ְדִיחוָדא. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ּבְ ּ ְבָנא . 'א, ּ ך ָאֶלף ְלחוׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יָת ֶפֶלאְו, ֶאָחד י ָעׂשִ ַּהְיינו ּכִ יָת ֶפֶלא, ְּוַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ָהִכי. ּ י ַעׂשִ ֶּפֶלא ָדא , ּּכִ ּ
א ֵמִאיּנון ְפָלאֹות ָחְכָמה ּהוא ַחד ַדְרּגָ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ .  ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כח(ָּדא . ּ

ְּוִאיהו ֶפֶלא ּ.  
ֶּאָלא . ְּוָהָכא ָאַמר ֶפֶלא ֵעצֹות ֵמָרחֹוק, ַּקְדִמיָתא ֶפֶלאֵעצֹות ֵמָרחֹוק ָקָרא ְלַהאי ּבְ

ין ִעָלִאין ית ִסְטִרין ְלַדְרּגִ ָּהָתם ִאְצְטִריך ְלִמְמֵני ׁשִ ּבֹור ֲאִבי )ישעיה ו(, ְ ּ ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ
לֹום ר ׁשָ ָנא, ְוָהָכא. ַעד ׂשַ ּבָ . ַּמאי ִניְנהוֲאָבל ֵעצֹות ֵמָרחֹוק . ָּלא ָאָתא ְלִמְמֵני חוׁשְ

ֵדי ֲעָרבֹות ֵרי ּבַ ן ַאְתָיא. ּתְ ּמָ ְּדָכל ֵעיָטא ִדְנִביֵאי ִמּתַ ִּאיּנון ִאְקרון ֵעצֹות ֵמָרחֹוק. ּ ּ .
ֵרין ְדִאיּנון ַחד, ֱּאמוָנה אֹוֶמן ּּתְ יה, ָּדא ָנִפיק ֵמֵעֶדן. ָנָהר ְוַגן, ּ ֵקי ִמיּנֵ ּתְ ָהא . ְּוָדא ִאׁשְ

ל ָרָזא ְסִתיָמא ִד, ָהָכא   .ְּמֵהיְמנוָתאּּכָ

  )סימן י(השלמה מההשמטות 
ְּדִאינון ַחד ָנָהר ְוַגן יה. ּ ֵקי ִמּנֵ ּתַ ָּנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ְוַגן ְדִאׁשְ ּ ל ָרָזא ְסִתיָמא . ּ ַהָכא ּכָ

ִּדְמֵהיָמנוָתא ֵליְלָיא, ואֹוִליְפָנא. ּ א , ַּהאי ַמאן ְדִאְתָער ּבְ ֲעָתא ְדָעאל קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ
אּבְ ִגְנּתָ ֲהֵדי ַצִדיַקָייא ּבְ ִּריך הוא ּבַ ּ ּ א, ְִאיְצְטִריך לֹוַמר ְקָרא ָדא. ְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ּ .

יה יה ּבֵ ּוְלַכְווָנא ַדְעּתֵ ּ ּ י נֹוָראֹות ִנְפֵלאִתי ִנְפָלִאים )ט''תהלים קל(ּוָבַתר . ּ ָ אֹוְדך ַעל ּכִ

י יֹוַדָעת ְמֹאד יך ְוַנְפׁשִ ד )'וצא מעדן וגוולבתר ונהר י(. ַָמֲעׂשֶ ָבָחא ְדַחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ּכַ ּ ְוַהְיינו ׁשְ ּ
ַפְלגות ֵליְלָיא אֹוַרְייָתא. ִּמְתָעֵרי ּבְ ְבַחְייהו ְוָלָעאן ּבְ ּוָבַתר ֵמָסְדֵרי ׁשִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]56דף [ -ּ

ִריך הוא ַמאי הוא א ּבְ ְעׁשוָעא ְדקוְדׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ִדיוְקָנְיי, ֶּאָלא. ְּ ל ַצִדיַקָייא ְדָקְיִמין ּבְ ּּכָ ּ ּהו ּּ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא א ּבְ ִגְנּתָ ן ּבְ ׁשָ ִריך הוא . ִמְתַלּבְ א ּבְ ַטָלא ְדָזִמין קוְדׁשָ יָון ְדִאְתָסַחאן ּבְ ּּכֵ ּ ּ ְּ ּ

יה ֵמַתָייא ְּלַאָחָייא ּבֵ ַאִלין, ּ ֲאִלין ָמה ְדׁשָ יַח ְוׁשַ י ָמׁשִ ָּעאִלין ּכוְלהֹון ְלַגּבֵ ְּוָהא ִאְתָערו , ּ
  .ַּחְבַרָייא

ן ְלָבַתר ִמְת ּמָ א ִעיָלָאה ְדכוְלהו ְמִתיְבֵתי ְדּתַ ַדְעּתָ ְדִלין ּכוְלהו ּבְ ּתַ ין וִמׁשְ ׁשִ ּנְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָמה ְמָמָנן אֹוַרְייָתא. ְּוָעַלְייהו ּכַ ין ּבְ ָמה ִחדוׁשִ ן ּכַ ּמָ י ּתַ ּוִמְתַחְדׁשֵ ּ ְּלָבַתר ָנְפֵקי ּכוְלהו . ּ ּּ

י ֲאָבָה ד ָאֵתי ֵאִלָיהו ְלַגּבֵ ִּאיהו ָנִפיק ְוִאיְנהו ָעאִלין ְוַקְייָמן ַקֵמי ֲאָבָהן . ןְּוָחָמאן ּכַ ּ
ָסֲחַרָנְייהו ְוַחָדאן ּכוְלהו ין ְדּבְ ִנין ַקִדיׁשִ ה ּבְ ַכּמָ הו ּבְ ְּוַחדו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ַפְלגות ֵליְלָיא ּכוְלהו ַקְייֵמי ִמָתְקָנן ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ַעִייל קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּּ ְ .
י ְדאֹוַרְייָתאְו ִחדוׁשֵ ל ַההוא יֹוָמא ּבְ ְדֵלי ּכָ ּתַ ְדלוַתא ְדִאׁשְ ּתַ ָּכל ִאׁשְ ּ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,

ִאינון ִמיִלין הו וּבְ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ה ִמיִלין וִאׁשְ ִאינון ַצִדיַקָייא ְדַחִדיׁשו ּבָ ִּתיאוְבֵתיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
ְקָנן ְד ְּלָבַתר ּכוְלהו ִמְתּתַ ּ אּּ ע . ָּכר ְונוְקּבָ ֲעׁשַ ּתַ ַתר ְדָאָרַח ְוִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָכל ִאינון ִמיִלין ָרִזין ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון הו ּבְ ּּבְ ּ ַההוא , ּ ֵלי ֲעַלְייהו ְוִאינון ֲחָמאן ּבְ ִּאְתּגְ ּ ּ
י. נֹוַעם ְיָי ֶחְדָוה ַסּגִ ְלהו ַחָדאן ּבְ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ֵטי ִזיָוא וְנהֹוָרא ִדיְלהֹוןַּעד ְדִמְת, ּ ַּפּשְׁ ּ ּוֵמַההוא . ּ ּ

יכו ִזיָוא וְנהֹוָרא ְדֶחְדָוה ִדיְלהֹון ְּמׁשִ ּ ּ ין ְלַעְלָמא ָדא, ּ ְּוַההוא ֶפִרי . ַּעְבִדין ֵפיִרין וִאיּבִ ּ
א ִכיְנּתָ א ֲעאל ֵתחֹות ַגְדפֹוי ִדׁשְ ְַעד ִזְמָנא ְדִאיְצְטִריך, ְּוִאיּבָ ּ.  

ַתֲעּשָׁ ָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ְוֵכן ִמׁשְ ַּע ּבְ א ִדְבִנין ִאֵלין ,  ְוַאְמִרין)ואמר(ּ ָאה ִאיהו ַמְלּכָ ַּזּכָ ּ
ִרירו ְלחוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ִּאְתּבְ ּ ּ ּ.  

ַקל ַתִקיף וָאַמר א ִדְרִקיָעא ְוָקָרא ּבְ  ְזכֹור ְיָי )ז''תהלים קל(, ָּקָלא ִאְתָער ֵמֱאְמָצִעיּתָ
הִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְיר ַלִים ָהאֹוְמִרים ֲערו ֲערו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ּוׁשָ ּ ּ ֵדין ֲעְרִטירו ִדיֵליה . ּ ּּכְ ּ ּ

ִעין ְרִקיִעין ְתָלת ֵמָאה ְוִתׁשְ ַמע ּבִ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ל ַצִדיַקָייא ְדּתַ ְּוִקְרקוָרא ִדיֵליה וִמּכָ ּ ּ ּ ּ ִגין . ּּ ּבְ
ִריך ה א ּבְ ְעׁשוָעא ְלקוְדׁשָ ְְדָלא ִאית ֶחְדָוה ְוׁשָ ּ ּ הו , ּואּ ֲעָתא ְדַקְייֵמי ּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ דקאים (ּ

ן)בהדי ּמָ ּ ַצִדיַקָייא ְדּתַ ח )ז''תהלים קל(, ּוְבִגין ָדא אֹוֵמי ְוָאַמר. ּּ ּכַ ַלִים ִתׁשְ ֵחך ְירוׁשָ ּכַ ּ ִאם ֶאׁשְ ְ

ַלִי ֵרִכי ִאם ֹלא ֶאֱעֶלה ֵאת ְירוׁשָ י ִאם ֹלא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְּיִמיִני ִתְדּבָ ם ַעל ֹראׁש ּ
ְמַחִתי ִריך הוא. ׂשִ א ּבְ ָכל ֲאָתר ְדִאית ֶחְדָוה ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ   .ָקָלא ָדא ָנִפיק ְוַקאֵרי, ְּ

ִאיִגין ִאיג ׁשְ ן וָסִליק וָבַטׁש ְרִקיִעין ְוׁשָ ּמָ ֵדין ָנִפיק ִמּתַ ַמָיא , ּּכְ ַּעד ְדָכל ֵחיֵלי ׁשְ
ִעְרטוָרא ּּכוְלהו ּבְ ּ ָבא רוָח. ּּ ֵדין ָנׁשְ ַטְרִפין ְדַההוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוָכל ּּכְ ּא וָבַטׁש ּבְ ּ ּ

ָדא ין ָדא ּבְ ְטׁשִ ַּעְנִפין ִדיֵליה ּבַ ּ תהלים (. ְּוָקָלא ִאְתָער ִמּגֹו נֹוָפא ְדִאיָלָנא ְוָקֵרי ְוָאַמר. ּ

ִריתֹו ָדָבר ִצָוה ְלֶאֶלף דֹור )ה''ק ּ ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ ר ּכָ)ז''דברי הימים א ט(ּ ָרת ֵאת ַאְבָרָהם  ֲאׁשֶ
בוָעּתֹו ְלִיְצָחק ּוׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ָסָבא וִאְתַער . ּ יָון ְדָקָלא ָדא ִאְתָער ׁשָ ד ִאיהו )כדין(ּּכֵ ּ ּכַ

ֲהֵדיה א וִאְתַנֵחם ּבַ   .ַּרֲעָוא ְלַמְלּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]57דף [ -ּ

ֲעָתא ִאְתָעַרת רוָחא ֲחָדא ִמִסְטָרא ְדָדרֹום ְוָכל ְרעו ְוֶחְדָוה וַאְסָו ַהִהיא ׁשַ ּּבְ וָתא ּ
א . ִאְתָער ַעל ַעְלָמא ח ְוַנְייָחא ְלָכל ֲאִסיֵרי ַמְלּכָ ּכַ ּתְ ּוְכֵדין ָסִליק ַצְפָרא ְוַרֲעָוא ִאׁשְ

ֵבי ָמְרֲעְייהו ְּדִאינון ּבְ ּ א . ּ א ְדָיְכִלין ְלִמְנַדע ֵמָרִזין ְטִמיִרין ְסִתיִמין ְדַמְלּכָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ּ
א   .ַּקִדיׁשָ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]58דף [ -ּ

 ] בשנה304יום [סדר הלימוד ליום ט אב 
א יֹוָמא  י ַאּבָ י ְיהוָדה ְדִמן ַעּכֹו )ב''ג ע''ש(ָאַמר ַרּבִ ּ ַחד ֲהִויָנא ֲאָנא ְוַרּבִ  )אזלי(ּ

יָקא ְדִמן יֹוִמין  ן ִסְפָרא ֲחָדא ַעּתִ ּמָ ְחָנא ּתַ ּכַ א ֲחָדא ְוַאׁשְ ְמַעְרּתָ ָרא ְוָעאְלָנא ּבִ ַמְדּבְ ּּבְ
ּכַ. ַקְדָמִאין ַּפַתְחָנא ֵליה וַאׁשְ ֵריׁש ִמלֹוי ּ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְּחָנא ְדָהָוה ּכְ  ָהִראׁשֹונֹות )ב''ישעיה מ(ּ

יד או ְוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ ה ּבָ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ִּהּנֵ ִנׁשְ ּואֹוִקים ְקָרא ּבְ ּ ִּמן יֹוָמא ְדָסִליק . ּ
ָבה ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ַמֲחׁשָ   .ּבְ

ל רו ֵרי ַעְלָמא ּכָ ל ַחד ְּוַעד ָלא ִאְתּבְ ָבה ָקֵמיה ּכָ ַמֲחׁשָ ִניִזין ּבְ ִּחין ְדַצִדיַקָייא ֲהוו ּגְ ּ ּ ּּ
ִדיוְקֵניה ְּוַחד ּבְ ּ רֹוֵמי . ּ ִדיוְקָנְייהו ָקֵמיה ּבְ ְלהו ְוַקִיימו ּבְ יָון ְדִצֵייר ַעְלָמא ִאְתַגְלָיין ּכֻ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ

א ְדֵעֶד. ְמרֹוִמים ִגְנּתָ אֹוָצר ַחד ּבְ ְּוַההוא אֹוָצר ָלא ַמְלָיא . ּן ְלֵעיָלאְלָבַתר ָיַהב לֹון ּבְ
יד, ְלָעְלִמין או ְוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ ה ּבָ יד . ְּוָתִדיר ָקֵרי ָהִראׁשֹונֹות ִהּנֵ ַּמאן ִאינון ֲאִני ַמּגִ

ָמִתין  יה ִנׁשְ א ְוִכיסוָפא ְלַהאי אֹוָצר ֶאָלא ְלַאָרָקא ּבֵ ָמָהן ְוֵלית ִתיאוְבּתָ ׁשְ ּּכוְלהו ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ
  .ִדירּתָ

ן ְוָכל  ּמָ ָאה ּתַ ָמִתין ְלִאְתַדּכָ ָלא ִנׁשְ א ְוִכיסוָפא ֶאָלא ְלָקּבְ ם ֵלית ִתיאוְבּתָ ָמה ְדֵגיִהּנָ ּּכְ ּ ּ ּ
ל .  אֹוִקיד אֹוִקיד)אלא(ַמאי ַהב ַהב . יֹוָמא ָקאֵרי ַהב ַהב  )אינון(ְּוַההוא אֹוָצר ָנִטיל ּכָ

יׁש ָמִתין ִאינון ַעד ִזְמָנא ְדַאְלּבִ ִּנׁשְ ּוִמּגֹו חֹוָבה ְדָאָדם .  לֹון וָנֲחֵתי ְלַהאי ַעְלָמאּ ּ
א  ְלבוׁשָ ָמִתין ּבִ א ִאינון ִנׁשְ ׁשָ א ְלַעְלָמא ִאְצְטִריכו ְלַאְלּבְ יׁשָ יך ִסְטָרא ּבִ ַּקְדָמָאה ְדַאְמׁשִ ּ ּ ְּ

א ְלִאינון ִנׁשְ. ָדא ׁשָ ִריך הוא ְלַאְלּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ א ַאֲחָרא ּבָ ְּדָהא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ א ''ס(. ָמִתיןְּ

ִתיקו )והוה(ּ ְוַההוא )ואמר בההוא ספרא ּ ָאַמר ַההוא ִסְפָרא ַעד ָהָכא ׁשְ ְועֹוד ֲחֵמיָנא . )שתוקו(ּ
מֹוְדָען ּתְ אן וְלָהְלָאה ַאְתָוון ֵמִחיַקן ְדָלא ִאׁשְ ִּמּכָ ּ.  

תֹוק ְוָלא ְתָגֵלי ֶאָלא ְלִט ֶחְלָמא וָאְמרו ִלי ׁשְ ּוָבַתר ֲחֵמיָנא לֹון ּבְ ּ יָפאּ ְְוָכך , יָנָרא ַתּקִ

א ַאֲחָרא ָזִמין . ֲעִביְדָנא יה ָמאִנין ִדְלבוׁשָ ְחָנא ּבֵ ּכַ ּוַאׁשְ ּ ִריך הוא )דזמין(ּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ָמִתין ְלִזיְמִנין  א ְלִאינון ִנׁשְ ׁשָ ּ ֵמִתים ְדַחיו ַעל ְיָדא )אם כן(. ּ ְדָאֵתי)לזמנא(ְּלַאְלּבְ ּ
אַמאי ַטְעָמא ָל, ִדיֶחְזֵקאל ּא ֲעָבד לֹון ַההוא ְלבוׁשָ ּ.  

ָעְלָמא ַההוא ֲאִויָרא ַדְכָיא ְדָעִביד  ָרא ּבְ ִגין ְדָלא ָמָטא ִזְמָנא ְלַאֲעּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ין ָמה ַדֲהוו. ְּלבוׁשִ יׁש לֹון ֶאָלא ּכְ ך ַאְלּבִ ּוְבִגין ּכָ ּּ ִתים, ְ ְּוָכך ְיֵהא ִלְתִחַיית ַהּמֵ ר , ְ ּבָ

ְּדַההוא זֹוֲהָמא ְדַק ןּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתְ   .ְדִמיָתא ָלא ִאׁשְ
ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא ד ָנַפק ּבַ ין ֲחִסיֵדי וְתִמיֵמי ְוַחָייֵבי , ּכַ ין ַצִדיֵקי ּבֵ ְלהו ּבֵ ּּכֻ ּ ּ ּ

יֵעי ֲאִויָרא. ְוָרׁשִ ְלהו ַעְבֵרי ּבַ ּּכֻ ן ָנִטיל . ְלֶמֱחֵמי ָאָדם ַקְדָמָאה ִלְבֵני ַעְלָמא, ּ ּמָ ּוִמּתַ
םאֹוְרָחא ֵהן ְל   .ִגְנָתא ְדֵעֶדן ֵהן ְלֵגיִהּנָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]59דף [ -ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ל ִאינון ְדאֹוְרַחְייהו ְלּגִ ּּכָ ּ י חֹוָמה ִדְלָבר ֵמִאינון ְתַלת , ּ ִּמְתָקְרִבין ְלַגּבֵ ּ
ן ּמָ ְייהו ְוַקאֵרי ְוָאַמר. ּחֹומֹות ְדּתַ א וִאְתַער ַקּמַ ּוְכֵדין ָנִפיק ַחד ְמַמּנָ ִאין ַאּתון , ּ ַּזּכָ

ַּצִדיַקָיי ָעְלָמא)בעלמין כולהו(א ּ א יעזרי.  ּבְ ֵמיה''ְּוַההוא ְמַמּנָ אֹוִליף לֹון אֹוְרָחא , ּאל ׁשְ
ם ּוַאְזִלין ָקֵמיה ַעד ַתְרָעא ֲחָדא ְדֵגיִהּנָ ֵחיֵליה ְוָאַמר. ּ ַּההוא ְממוֶנה ָקאֵרי ּבְ ּ ָּצנון , ּ

ַנָנא  ּ ָצנון ָיִקיְדָתא)תננהא(ּתְ א. ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְבִהי, ּבְ ּלו ֵמָצְנִנין ָלה ְוָעאִלין ּכוְלהו ּבִ ּ ּ ּּ
יָדא ְדדומ. ְוַטְבִלין ְוַעְבִרין ְּוָכל ִאינון ַחָייִבין ִאְתָמְסָרן ּבִ ם''ּּ יִהּנָ ּגֵ ְוָכל . ה ְוָעאִלין ּבְ

ִאין ידֹוי, ִּאינון ַזּכָ ּ ְדָהא ְממוֶנה)בידא(ֶּאָלא . ָלא ִאְתָמְסָרן ּבִ ּ.  
ּוָבַתר ְדַטְבִלין ְוַעְבִרין א , ּ ְייהו ַעד ְדָמָטאן ְלׁשור ְדִגְנּתָ ַּההוא ְממוֶנה ָאִזיל ַקּמַ ּ ּ ּ ּ

ְּדֵעֶדן ְוַההוא ְממוֶנה ָקאֵרי ְלִפְתָחא ְואֹוֵמר ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ַצִדיק )ו''ישעיה כ(, ּ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ
ֵדין ַפְתִחין ִפְתָחא וַאִעיל לֹון. ּׁשֹוֵמר ֱאמוִנים ָכל ִפְתָחא, ּּכְ   .ּ וִפְתָחאְוֵכן ּבְ

יָון ְדָעאִלין ְלגֹו ֲאָתר ְדַצִדיַקָייא ּּכֵ ּ ּ ה ֶחְדָוה ַעל , ּ ַּצִדיַקָייא אֹוֲחָרִנין ַקְייִמין ְוַכּמָ ּ
א ַחָדאן ֵני ְמִתיְבּתָ ֶּחְדָוה ַעל ַצִדיַקָייא ְוָכל ּבְ ֵהיָכִלין . ּּ ְּלסֹוף ְתָלָתא יֹוִמין ְדִאְתַטֵמָרן ּבְ

ִדיוְקָנְייהוְיִדיָען ַנְפֵקי ַוֲאִויָרא ֵבי וִמְתָצְייָרן ּכוְלהו ּבְ ּ ָנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ין . ּ אן וְלָהְלָאה ַיְרּתִ ִּמּכָ
ְדָקא ֲחֵזי ְלָכל ַחד   .ַּאְחָסַנת ְירוָתא ּכְ

ִנין ן ְדָכל ּגוֹוָ א ְדֵעֶדן ֵמֵחיזו ְיָקָרא ִדיוְקָנא ְדָכל ִדיוְקִנין ְוגוֹוַ ִגְנּתָ ַּחזוָתא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ֲאָתר ַחדְּדַמ ֵהיָכָלא ְוָלא ּבְ ִלי ּבְ א ֹלא ִאְתּגְ א ַקִדיׁשָ ח ְרִקיָעא )אתפתח(ֶּאָלא . ְּלּכָ ּ ִאְתֶפׁשַ

א ְוִאְתֲחֵזי  יָרא ַקִדיׁשָ ע ִסְטִרין ְוִאְתָמְלָייא ִמִזיָוא ַיּקִ א ְלַאְרּבַ ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ְּמַרְקָמא ַעל ּגַ ּ ּ
ן ּמָ ּוִאְתַהָנן ּכוְלהו ַצִדיַקָייא, ּתַ ּ ּ ַּמאן ָחָמא ֶחְדָוה ְוִכּסוָפא ְדַההוא נֹוַעם ְיָי. ּּ ּ ּ.  

ַההוא ִסְפָרא אן ֲהָוה ִלי ֵרׁשו ְלֶמֱחֵמי ּבְ ַּעד ּכָ יה. ּ יר ּבֵ ָּפַרח , ַּאְדָמִקיְפָנא ְלֶמחֵמי ַיּתִ
ָתַאְרָנא ֲעִציב וָבֵכיָנא. ִּמן ָיִדי ְוָלא ֲחֵמיָנא ֵליה ַההוא ְמ. ִּאׁשְ ן ּבְ ּמָ א ַּדִמיְכָנא ּתַ ַעְרּתָ

י ְוָלא ִתְתֲעֵצב ' ָאַמר ִלי ר. )מצא( ְדָהָוה ָלִביׁש ָמָנא )לההוא(ְּוֲחֵמיָנא ֵליה  ְָלָמה ָלך ְלִמְבּכֵ

ַההוא ִסְפָרא)א ממאן''ס( ה ְדָהָוה ּבְ יה ְוָנְטֵליה ְוַעד ָלא ִיפֹוק ֵמַהאי ַעְלָמא . ּ ִמּמַ ָּפַרח ְלַגּבֵ ּּ
א ַההוא ְמַעְרּתָ ִניז ֵליה ּבְ ּּגָ ָרא ָדאּ ֵלי ְלַחָייא ָהָכא, ּ ְדָמְדּבְ א ְדָהָוה ִמְתּגְ ּתָ ָּפַרח , ְּוַהׁשְ

ֲאִויָרא ְלָנְטֵליה   .ּבַ
אן וְלָהְלָאה ִזיל ָלך ְלאֹוְרָחך ְִמּכָ ְ ֵלי ִלי ְוָלא , ּ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ּוֵמַההוא יֹוָמא ְוַעד ַהׁשְ ּ

אן ֲהָוה ָמע ִמּמָ ּוְבָכל ִזְמָנא ְדֲא. ָזִכיָנא ְלִמׁשְ ָתַאְרָנא ֲעִציב, ָּנא ָדִכיְרָנאּ י . ִאׁשְ ָאַמר ִרּבִ
ָעְלָמא, ֶאְלָעָזר ֵעי ְדִיְתַגֵלי ּבְ ֵעי ִביָקֵריה ְדָלא ּבָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִּדיְלָמא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

יִרין ָנַהר ְיָמָמא ָקמו וַאְז ִמִלין ָאֳחָרִנין ִעָלִאין ְוַיּקִ ַּעד ַדֲהוו ַיְתֵבי ְוָלָעאן ּבְ ּּ ָאַמר . ּלוּ
א א ַקִדיׁשָ ֵמי ַמְלּכָ א ִעיָדן ַרֲעָוא ִמּקָ ּתָ י ֶאְלָעָזר ַהׁשְ ִּניָמא ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא , ַּרּבִ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ַתֵתף ּבִ ה וִנׁשְ ַמע קֹוִלי ֹבֶקר '' ְיהֹוָ)תהלים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְּוִנְתַעֵסק ּבָ ׁשְ ה ֹבֶקר ּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]60דף [ -ּ

ֶּאְערֹוך ְלך ָוֲאָצֶפה ָ י ֶאְלָעָזר. )כ''ע(. ְ ְלָעם ַחָייָבא, ָאַמר ִרּבִ ַּמאן ַקִטיל ֵליה, ּּבִ ְְוֵהיך , ּ

י ִיְצָחק ְוכו. ִאְקִטיל   )עד כאן מההשמטות(. 'ָּאַמר ַרּבִ

כ בזהר ''כ('  סימן י)א''ש ע''ד() עד כאן מההשמטות(ָּך ''ב שורה ז''ג ע''מזוהר חדש דף מ

ב ''ג ע''ח דף ר''ב שורה כ''ב ע'' ודף רד''שורה כ' ט א''א דף קצ'' י)ל''ב וצ''הרש
  )עד כאן מההשמטות(ב ''ו ע''ור

ה ַעם ָיָצא ִמִמְצַרִים ִּאי ֵתיָמא ְדָהא ָצִריך ְלַנְטָלא ִפיפוִסין ְויֹוַחִסין . ֵלאֹמר ִהּנֵ ּּ ּ ְ

ה ַעם ָיָצא, ִּדיְלהֹון ָלל ִדְכִתיב ִהּנֵ ָּלא ִאיְצְטִריך ֶאָלא אֹוַרח ּכְ ּ ּ ִמׁשום ,ַמאי ַטְעָמא. ְ
ִנין ָמה ִזּמְ ְּדַהִכי ָקֵרי לֹון ַפְטרֹוָנא ִדיְלהֹון ּכַ ַלח )שמות ה(ְּוַעל ָדא ָלא ִתְטֵעי ִדְכִתיב . ּ  ׁשָ

ָכל ְזָמן   .ֶאת ַעִמי ּבְ
ָנא ָדא ָיַכְלּתְ ְלהו ִליׁשְ ד ַנְטַלת ֵעיָטא ֲעַלְייהו ִעם ַפְרֹעה ּבְ ְּועֹוד ּכַ  )שמות א(, ִּדְכִתיב. ּּ

ה ַעם ּנוִהּנֵ ָרֵאל ָרב ְוָעצום ִמּמֶ ֵני ִיׂשְ ּ ּבְ א ִדְכִתיב. ּ ּתָ ּאוף ַהׁשְ ה ַעם ָיָצא מִמְצַרִים , ּ ִהּנֵ
ְרֵמיה ָנַפק, ְּוָלא ַאִפיק לֹון ַאֲחָרא ֶּאָלא ִאיהו ִמּגַ ּ א לֹון. ּ ך ֵתיכול ְלַאְבָאׁשָ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ָסה ֵאת ֵעין ָהָאֶרץ ה ּכִ ָרֵאל)דקטלו(ּ ְועֹוג ְדַקְטֵלי ִּאית ְדַאְמֵרי ִסיחֹון, ִהּנֵ ,  לֹון ִיׂשְ
ַּדֲהוו ֵעיָנא ְדַאְרָעא ה ַעל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים. ּ ִריך הוא ַאְרּבֵ א ּבְ ד ַאְייֵתי קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ ְּ ּ .

ִתיב ך ָהָאֶרץ)שמות י(, ּכְ ל ָהָאֶרץ ַוֶתְחׁשַ ין , ֲאַמאי. ְ ַוְיַכס ֵאת ֵעין ּכָ ִגין ְדָכל ַחְרׁשִ ּּבְ
א ֲחָדאְוִק ַדְרּגָ ין ֶאָלא ִמָלה ֲחָדא ּבְ ד ַחְרׁשִ ְּסִמין ְדָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ְלֶמְעּבַ ּ ִזְמָנא , ּ ּבְ

ִאֵלין. ֲחָדא ִלין ִאֵלין ּבְ ה ִזיִנין ֵמּבוְלּבָ ּמָ ל ִמּכַ א ָדא ַאְייֵתי ַערֹוב ֵמּבוְלּבַ ְּוַעּמָ ּ ּ ַּעד ְדָלא , ּ
ין ְוִקְסִמין ְלֵמי ל ַחְרׁשִ ל ָהָאֶרץ. ָקםָּיְכלו ּכָ ִתיב. ְּוָדא הוא ַוְיַכס ֵאת ֵעין ּכָ , ְוָהָכא ּכְ

ַּוְיַכס ֵאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוָהִכי הוא ַוַדאי ּ.  
ָווַתְייהו ' ָאַמר ר ין ְוִקְסִמין ּכְ ָעְלָמא ַחְרׁשִ ְלָעם ָלא ֲהָוה ּבְ ָלק וּבִ א ּבָ ּ ֵחיֵליה )בלעם(ַּאּבָ

פוֵמיה ְוֵעיֵני ְּותוְקֵפיה ֲהָוה ּבְ ּ ּ עֹוָבָדא ְדָיִדין. ּהּ ָלק ֵחיֵליה ְותוְקֵפיה ֲהָוה ּבְ ּּבָ ּ ּ ּ ְוָדא . ּ
פוָמא ְועֹוָבָדא הוא, ְִאיְצְטִריך ְלָדא ין ְדָעְלָמא ּבְ ל ִזיֵני ַחְרׁשִ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּוְבהו ַתְלָיין, ּ ּ .

ן ְוָלא ְיִדין ְלָעם ֲהָוה ֵליה ִליׁשָ ן, ּּבִ ָלק ֲהָוה ֵליה ְיִדין ְוָלא ִליׁשָ   .ּּבָ
א ֲהָוה ַתִקיף ַלֲחָדא ְמׁשָ י ֲחַקל ְוׁשִ ַּאְזלו ַחְבַרָייא ַעד ְדָמטו ַחד ּבֵ ּ י . ּּ ָּחמו ַההוא ּבֵ ּ

יִאין ין וַמִיין ַנְפִקין ְלָכל ְסָטר ְוִאיָלֵני ַחְקָלא ַסּגִ ּבִ ִפירו ְדִעׂשְ ׁשַ ֲּחַקל ּבְ ּ ן, ּ ּמָ . ָּיְתבו ּתַ
י ֶאְלָעָזר ָמה ֵיאֹות ֲאָתר, ָאַמר ַרּבִ יהּכַ   .ּ ָדא ְלַנְייָחא ּבֵ

ְייהו, ַאְדֲהוֹו ַיְתֵבי א ְוַאֲעַבר ַקּמַ ְמׁשָ ַּהא ִחְוָיא ַרְבְרָבא ֲאָתא ְבתוְקָפא ְדׁשִ ָּאַמר ֵליה . ּ
י ֶאְלָעָזר ְָסֵטי ָלך ֵמאֹוְרַחך, ִחְוָיא ִחְוָיא, ִרּבִ ְבָרא וִאְתַנֵחם ַעל ָמה , ְ ְּדָהא ָתב ַההוא ּגַ ּ

ד ַההוא ִמָלהְוָלא יֹוִסי, ְּדָעַבד ּף ְלֶמְעּבַ ְווהו ַחְבַרָייא. ּ ּּתַ א ַמאי הוא' ָאַמר ר. ּ ָאַמר . ַּאּבָ
תֹוקו   .ּלֹון ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]61דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ַמָיא, ִחְוָיא ִחְוָיא, ָאַמר ִרּבִ ְְלָבַתר ְדָלִחיׁשו ָלך ִמן ׁשְ ּ ְבָרא , ּ ִּאְתֵנָחם ַההוא ּגַ
יה ְלָע ְרעוֵתיה ְדָלא ְיִתיב ּבֵ ִוי ּבִ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ְְלִמין ָסֵטי ָלך ֵמאֹוְרַחךּ ִקיוֵמיה ְוָלא . ְ ָּקם ִחְוָיא ּבְ ּ

ִמְלַקְדִמין. ָנִטיל ָהָכא ְוָהָכא ֵעי, ִחְוָיא ִחְוָיא, ָּאַמר ֵליה. ָתב ּכְ ּּתוב , ָּיַדְעָנא ָמה ְדַאּתְ ּבָ
ְּדָהא ּגֹוי ַחָייָבא ָאֵתי. ְֵמָאְרָחך יׁש ְלַחד יוָדאי, ּ ְּדָעִביד ּבִ ִכיב ְּוָהא הו. ּ א ָנִאים ׁשָ

א ִדיָלך ְמַעְרּתָ ְּבִ ְייהו. ִּזיל ְוַקְטֵליה, ּ ין ַקּמַ ִּמָיד ַאְהַדר ַההוא ִחְוָיא ְוִדֵלג ִדלוּגִ ּ ּ ּ ּּ.  
י ֶאְלָעָזר ין ֲהָוה ֲעִביד ַהאי ִחְוָיא, ִאי ָלא ֲהִויָנא ָהָכא, ָאַמר ַרּבִ יׁשִ ָמה ּבִ ְּדָהא . ּכַ

ר ָנׁש יוָדאי ֲעָבד עֹוָב ד ּבַ ִתיוְבָתא, ָּדא ְדחֹוָבאּּכַ ְּלִחיׁשו ֵליה ְלַהאי , ְּוַעד ָלא ָתב ּבְ ּ
ך. ִּחְוָיא ְלַקְטָלא ֵליה ך וֵבין ּכַ ין ּכַ ר ָנׁש ּבֵ ְְוִאיְמָלך ַההוא ּבַ ְ ְּ ְוָאַמר . ְּוִאְתַנֵחם ֵמחֹוֵביה, ּ

ִזיב ִמן ִדיָנא ּתֵ ְּדָלא ְיתוב ְלָעְלִמין ְלַהאי ַחָטָאה ְוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ֲּאְמרו ַחְבַרָייא ְלַרּבִ ָמה ָיַדְעּתְ, ּ א, ָּאַמר ְלהו. ּבְ ַוֲאָנא , ִסיָמָנא ָיַהב ִלי ַאּבָ

יה מֹוַדְעָנא ּבֵ ּתְ ֲּאְמרו ֵליה. ִּאׁשְ יה, ּ ְתמֹוְדַעת ּבֵ יַנח ִחְוָיא ְדִאׁשְ ּּתִ ַּההוא ְדִאְתֵנַחם ְוַתב . ּ ּ
ָמה ָיַדְעּתְ ד ֲהָוה ָאִזיל ַההוא ִחְוָיא, ּוָאַמר ְלה. ֵּמחֹוֵביה ּבְ ֹוי ֲהוו ָסְלִקין , ּּכַ ַקּשׂ ַּקׂשְ

ּוָזְנבֹוי ָזִקיף ְוִאיהו ְדָאִזיל  ְבִהילו)אזיל(ּ ּרוָחא ֲחָדא ֲהָוה ָאִזיל ָלֳקְבֵליה ְוָהָוה ָקאֵרי . ּ ּבִ
ְּתוב ֵמָאְרָחך, ָּקֵמיה ר ָנׁש. ּ ְּדָהא ָתב ֵמחֹוֵביה ְוִאְתְנֵחם ַההוא ּבַ ּ ּ.  
ַאְתֵריה ְדַההוא ְו ֲהֵדיה ּבְ א ָלא ֲהָוה ַצִיית ַעד ְדִיְתנון ֵליה ּכֹוֶפר ּבַ יׁשָ ַּההוא ִחְוָיא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ר ָנׁש ְדִאְתַחָייב ָקטֹוָלא ְוָתב ּּבַ א. ּ ְּדַכך אֹוְרחֹוי ְדִחְוָיא ֵעיָלא ְוַתּתָ יָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה , ְּ ּּכֵ
ִלים ַה, ֵּרׁשו דָּלא ָתב ַעד ְדַאׁשְ א ְדִאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו ְלֶמְעּבַ יׁשָ ּהוא ִדיָנא ּבִ ּ ּ אֹו , ּ

ּכֹוְפָרא ַאְתֵריה ַחָייָבא ַאֲחָרא ּבְ ְּדִיְתנון ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ֵריָקַנָייא ָלא ִיפֹוק. ּ ְּדָהא ּבְ ּ יָון . ּ ּכֵ
ְּדִאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו ּ.  

ָּאְמרו ֵליה ל ָדא, ּ יַנח ּכָ ַּההוא ּגֹוי ְדַאָמַרת. ּתִ ּ ִדיַהְבּתְ ֵליה ּכֹוְפָראּ ָמאי ָיַדְעּתְ, ּ . ּבְ
יָון ְדַמֵלִלית ְלִחְוָיא, ָאַמר לֹון ּּכֵ ַּההוא רוָחא ְדָהָוה ָאִזיל ָלֳקְבֵליה ְוָלִחיׁש ֵליה ִדיתוב , ּ ּ ּ ּ ּ

ר ָנׁש ְּלאֹוְרֵחיה ְדָהא ִאְתֵנָחם ַההוא ּבַ ּ ָּדִליג ַההוא רוָחא ַעל אוְדֵניה. ּ ּ ּ ּ   .)ליאודני ואמר (. ּ
ְווהו ַחְבַרָייא ּּתַ י ֶאְלָעָזר. ּ ְּדָהא ִחְוָיא ֲעָבד ָמה ְדָעַבד, ְֵניַהך ְוֵנְחֵמי, ָאַמר ַרּבִ ָּקמו . ּ

י ֲחַקל ַההוא ּבֵ י ַחד ִטיָנָרא ּבְ ּבֵ ְּוַקִריבו ּגַ ִריך , ּ חו ְלַההוא ּגֹוי ְדִמית ְוַההוא ָנָחׁש ּכַ ּכָ ְַאׁשְ ּ ּ ּ ּ
יהַּעל ִעְקֵביה ְוָלא ֲהָוה ַאְב רֹוֵניה , ִּדיל ִמּנֵ ּוָבַתר ִאְתְפַרׁש ֵמֲעְקֵביה ְוָסִליק ַעל ּגְ ּ ּּ

ן ּמָ ן ָנִחית ַעל ֲעַקֵביה. ְְוַאְכִריך ּתַ ּמָ ּוִמּתַ יה, ּ ְּדָלא ֲהָוה ִמְתְפָרׁש ִמּנֵ ּּ.  
ָאְרָחא וְמָחא  חו ֵליה ַאְרָנִקי ַחד ַמְלָיא ִדיָנִרין ְדָגִזיל ְלַחד יוָדאי ּבְ ּכָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ָנַטל . ֵּליהּ

י ֶאְלָעָזר ַית ַאְרָנִקי ִליחוָתא, ָאַמר. ַרּבִ כֹוָלא ֲעִביד ׁשְ ִריך ַרֲחָמָנא ְדּבְ ּּבְ ּ ָּתבו ְלַההוא . ְ ּ
  .)א ז ל י(ֲּאָתר ַדֲהוו 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ְדּתָ ַוֲאִני ָאַהְבּתִ)ג'' י ש ע י ה מ (, ָּפַתח ַרּבִ ֵעיָני ִנְכּבָ ר ָיַקְרּתָ ּבְ ָיך  ֵמֲאׁשֶ

ך ַחת ַנְפׁשֶ ים ּתַ יך וְלֻאּמִ ן ָאָדם ַתְחּתֶ ָָוֶאּתֵ ר ָיַקְרּתָ. ָּ ֵעי ֵליה, ֵמֲאׁשֶ ּבָ ְוָהִכי , ָּיָקר ּמִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]62דף [ -ּ

ֵעיָני. ְִאיְצְטִריך ה ָיָקר ּבְ ר ַאּתָ ְרֵמיה ִאְתָייַקר. ָּמהו ָיַקְרּתָ, ֵמֲאׁשֶ ַלל ְדִאיהו ִמּגַ ִּמּכְ ּ ּ .
ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי ּ ִחיוָבא ְּדָכל ּבַ, ּ ּר ָנׁש ְדִאיהו ּבְ ּ ִריך )ב'' ש ע '' ד (ּ א ּבְ ְ ַקֵמי קוְדׁשָ ּ

ַקְדִמיָתא ִריך הוא)תו ע ב ת א(ּהוא ֵמָזְלֵזָלא ְותֹוֵעָבה , ּהוא ּבְ א ּבְ ּ ַקֵמי קוְדׁשָ ּוָבַתר . ְּ
ְּדִאיְמָלך ְוַתב ֵמחֹוֵביה ְרֵמיה, ְּ א ִאיהו ִאְתָייַקר ִמּגַ ּתָ ַּהׁשְ א ּבְ. ּ ִּריך הוא ָקאֵרי ְּוקוְדׁשָ ְ

ְדּתָ, ָּעֵליה וָאַמר ֵעיָני ִנְכּבָ ר ָיַקְרּתָ ּבְ   .ְָאּתְ ִמַגְרָמך ָיַקְרּתָ, ֵמֲאׁשֶ
יך ְדּתָ ַוֲאִני ָאַהְבּתִ ֵעיָני ִנְכּבָ ר ָנׁש . ָּבְ ֲהֵדי ּבַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ְּדָהא ֵלית ְרִחימו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַהאי ַעְלָמא ָמאן ְדָתב, ּבְ ֶּאָלא ּבְ יך. ּ ֵמחֹוֵביהּ ְָוַעל ָדא ֲאִני ָאַהְבּתִ ֲאָבל ָמה ַאֲעִביד . ּ
ְּדָהא ַיֲהִבית ֵרׁשו ְלִחְוָיא ְלָנְזַקא יך, ָּדא הוא ֵעיָטא. ּ ן ָאָדם ַתְחּתֶ ַּמאי ִאיהו ָאָדם . ָָוֶאּתֵ

חֹוֵתיה ִריך הוא ּתְ א ּבְ ִּדיַהב קוְדׁשָ ּ ּ א ַאֲחָרא, ְּ ַּההוא ָאָדם ְדָאֵתי ֵמַעּמָ ַּההוא ִחְוָיא ְּד, ּ
ִּמִדיֵליה ֵייכול ּ ן ָאָדם, ּ ְקֵרי ָאָדם. ִּדְכִתיב ָוֶאּתֵ ים ָדא הוא. ֶּאָלא ֱאדֹום, ַאל ּתִ ּוְלֻאּמִ ּ ,

יה, ְלאֹום ִמְלאֹום ֶיֱאָמץ ו ְדָיִהיב ֵתחֹות ַנְפׁשֵ ְּוָדא ַזְרָעא ְדֵעׂשָ ּ.  
ַּהא ַהאי יוָדאי ְדָגַזל ַההוא ּגֹוי ְד, ַאְדֲהוֹו ַיְתֵבי ּ ּ אֹוְרָחא ָלֵאי , ָקַטל ִחְוָיאּ ֲאָתא ּבְ

ַההוא ֲחַקל ְוָיִתיב ְתחֹות ִאיָלָנא ַחד. ְוַעֵיף א ֲעאל ּבְ ְמׁשָ יפו ְדׁשִ ּקִ ּוִמּגֹו ּתַ ּ ְוָהָוה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּמְתָרֵעם ְלקוְדׁשָ ּוָמְצִדיק ָעֵליה ִדיָנא, ְּ ּ ּ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא. ְוָאַמר, ּ לוי , ּ ּּגָ

לוםּוָידוַע ַק ָנא ֲעַלי ְוַעל ּגוִפי ְוַעל ָממֹוִני ּכְ ך ְדֲאָנא ָלא ַחִייׁשְ ּּמָ ּ ּּ ִדיָנא , ְ ְּדָהא ּבְ
ל  ה ַאָפְרֵנס . ּ ְדִאְתֲעִביד)מה(ִאְתֲעִביד ּכָ ּמָ א ְוִאיָמא ָסִבין ִאית ִלי ְדֵלית ִלי ּבְ ֲּאָבל ַאּבָ

ָנא, לֹון ְּוַעל ָדא ַחִייׁשְ ּ.  
ל ָדא ד ְצרֹוָרא, ְּותו ַעל ּכָ ָנא ְלֶמְעּבַ ַההוא ַאְרָנִקי ְדַחד ִמְסּכְ ּ ֲחָדא ְדִדיָנִרין ְדָהָוה ּבְ ּ ּ

יה ַעְנָייא ּחוָפה ִלְבַרּתֵ יר, ָּמה ַאֲעִביד ָמאֵרי ְדָעְלָמא. ּּ אי ַיּתִ ִלּבָ ִאיְבָנא ּבְ   .ַּעל ָדא ּכַ
ָכה ְוָאַמר  ָפֵטי ה)ט''תהלים קי(ּבָ ֶּאֶמת ָצְדקו ַיְחָדיו' ּ ִמׁשְ ְקׁשֹוט , ין ְדָמאֵרי ַעְלָמאִּדיִנ. ּ

ִגין ְדָצְדקו ַיְחָדיו, ֲּאַמאי ִאינון ְקׁשֹוט. ִּאינון ּּבְ ּ ִריך . ּ א ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְְדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ד  ֵעי ְלֶמְעּבַ ָמה ָמאֵרי ְתִריִסין ַקְייִמין ֵמַהאי ְסָטר וֵמָהאי ְסָטר , )דינא(ּהוא ּבָ ּּכַ

ּוָמְצִדיִקין ִאֵלין ִאֵליןּ יִחין ִאֵלין ּבְ ִאֵלין וַמּגִ ּ ּבְ ּ ָמן . ּּ ּכְ ִאֵלין וִאְסּתָ יָון ְדָצְדקו ִאֵלין ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ
ֲחָדא ָפֵטי ה, ּכַ ֵדין ִמׁשְ ֵּאיָמַתי ָצְדקו ַיְחָדיו. ֶאֶמת' ּּכְ ֵני ִדיָנא . ּ ל ּבְ ד ַמְצִדיֵקי ּכָ ּּכַ

ְּוַעל ָדא ָמאֵרי ְדָעְלָמא. ְלֵעיָלא ֵכ, ּ   .יָנא ְוֹלא ַעל ִדיִדיַּעל ָדא ּבַ
ַמע ר יה' ׁשָ ֶּאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ְוָקמו ְלַגּבֵ ּ ָּחמו ָיֵתיה ְדָהָוה ָיִתיב ְתחֹות ַההוא ִאיָלָנא . ּ ּ ּ

יהֹון ּבֵ יה וְנָטלו ָיֵתיה ְלּגָ ְּוַאְתִקיפו ּבֵ ּ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ָאה ְקׁשֹוט)לא תדחל(, ָאַמר ַרּבִ ְּדִאי ,  ַזּכָ
ָאה ֲא ָמה ְדָעַבד, ְנּתְָלאו ַזּכָ ִריך הוא ִניָסא ַרְבְרָבא ּכְ א ּבְ ָּלא ַיְרִחיׁש ָלך קוְדׁשָ ּ ְּ ְ .

ִגיָנך ִריך הוא ּבְ א ּבְ יִזיל ְוֵתְחֵמי ָמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ַקְדִמיָתא טֹול ַאְרָנִקי ִדיָלך ְוּתֵ ְּבְ ְ ְּ ּ ּ ּ.  
ֲהַדְייהו ְוָחָמא ַההוא ּגֹוי ִמית ְוִחְוָיא ֲהָוה  ֲּאָזל ּבַ ִריך ַעל ּ יה נוְקִמין ְוָהָוה ּכְ ְֲעִביד ּבֵ ּ ּ

ח ְלָמאֵרי ַעְלָמא. ַקְדֵליה ּבַ ַעְפָרא ואֹוֵדי ְוׁשַ ַטח ַההוא יוָדאי ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ יק ְידֹוי . ּ ְוָקם וָנׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]63דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ְּדִרּבִ ִריך הוא ַאְרִחיׁש ִנ. ּ א ּבְ א ָיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּתָ ָּאַמר לֹון ַהׁשְ ּ יָסא ְּ
יָנְייכו ּגִ   .ָּדא ּבְ

ָנן ָנא ְדַיִהיב ִלי , ֲאָבל ָרּבַ ֵכיָנא ְוַעל ִמְסּכֵ א ְוִאיָמא ָסִבין ְדִאית ִלי ּבַ ַּעל ַאּבָ ּ
ָּפַתח ַהָאְרָנִקי ְוֲאְחֵמי לֹון ְצרֹוָרא ְוֵכן ֲאְחֵמי לֹון ָמָחא ְדָעַבד ֵליה ַההוא ּגֹוי. ְצרֹוָרא ּ ּ ּ .

י ֶאְלָעָזר ָע ֵסיַּצֵלי ַרּבִ   .ֵּליה ְוִאּתְ
ִמְלַקְדִמין יה ְדַההוא ּגֹוי ּכְ ְּקִריבו ְלַגּבֵ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ְדּבְ ְּוָחמו ַההוא ִחְוָיא ְדָהָוה ֲעִביד ּכְ ּ .

י ֶאְלָעָזר ל ָמה ְדַעָבְדּתְ ֵיאֹות ֲעַבְדּתְ, ָאַמר ַרּבִ ְְותו ְדַאְחִמית ֵחיָלך וְגבוְרָתך . ִחְוָיא ּכָ ְּ ּ ּ ּ
יה יִאיןְוֲעְבָד, ּּבֵ יה נוְקִמין ַסּגִ ּּתְ ּבֵ ל ָמה ְדֲעַבְדּתְ. ּ . ְּוָהא ֲחֵמיָנן ְתַלת ִזְמִנין וַאְחִמית ּכָ

ְמַעְרָתך אן וְלָהְלָאה ִזיל וִאְתָטָמר ּבִ ְִמּכָ ָזְרָנא ֲעָלך ְדָלא ַתְנִזיק ְלִבְרָייָתא ְדָעְלָמא, ּ ְּוּגָ ּ ְ .
יה ְוָא ִּאְתְפַרׁש ַההוא ִחְוָיא ְוַכָפף ֵריׁשֵ ּ   .ַּזל ֵליהּ
י ֶאְלָעָזר ְלַההוא יוָדאי ָּאַמר ַרּבִ ְנָאך, ּ יָסא ְדַדֲהָבא ִאית . ְטֹול ֲעָדָאה ְדׂשָ ְּדָהא ּכִ ּ

ֵריה ְדַההוא ּגֹוי ְלָאבֹוי ָבק ֵליה ּבְ יה ְדׁשָ ֵּליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ לום, ּ ְּוָלא ִתיטֹול ִמִדיֵליה ּכְ ּ ְוִזיל . ּ
ְבָרא ְדדוך ְפַלן יה ּגַ ְּלַגּבֵ ְ ּ ּ יה, ּ ח ְדִמיָתא ִאְתּתֵ ּכַ ְּוִתׁשְ יָסא . ּ יה ְוַהב ֵליה ּכִ ִּזיל ְלַגּבֵ ּ

ֵמיה ְוהוא ָאִזיל , ְּדִדיָנִרין ָדא ְמעֹון ׁשְ ָרא ַחד וׁשִ ְבָרא ִאית ֵליה ּבְ ִגין ְדַההוא ּגַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
א ְסחֹוָרָתא ַעל ַיּמָ א. ּבִ ֲאְרּבָ ָנב ֵליה ַה, ּוִאינון ּבְ ֵריה ְדַהאי ּגֹוי ּגָ ּּבְ ּ יָסאּ ְּוָיַהב ֵליה , אי ּכִ

ע יָסא ָדא ִלְבֵריה. ְּלַההוא ָרׁשָ ְּוֵאיָמא ְלַההוא יוָדאי ְדַיְסִליק ּכִ ּ ּ יה, ּ ל ֵייֵתי ְלַגּבֵ ְּדַלֲעּגָ ּ ,
ִריך הוא ְדַאְחַזר ַאֵביַדָתא ְלָמאֵריה א ּבְ ּויֹוֵדי ְלקוְדׁשָ ּ ּ יָסא ְוָסִגיד , ְְוַכך ֲעִביד. ְּ ָנַטל ּכִ

יק ְידֹויָּקֵמיה ְדִרּבִ ְווהו ַחְבַרָייא, י ֶאְלָעָזר ְוָנׁשִ ּּתַ ּ.  
א י ַאּבָ ך, ָאַמר ַרּבִ ָכל ָמה ְדַחִמיָנן ּבָ ָכל אֹוְרָחא ָדא ִאיהו ַתְווָהא ּבְ ְּבְ א ִאיהו . ּ ּתָ ְּוַהׁשְ

ִסיָמָנא ִאיִהי, ִּמָלה ָדא, ָּאַמר ְלהו. ָּמהו ֵדין, ַתְווָהא ַעל ַתְווָהא ְוָלאו , ָלאו ּבְ
ָח ֵעיָנא ֲחֵמיָנא. ְכָמָתאּבְ ִאילו ּבְ ַכל ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא ּכְ ֶּאָלא רוָחא ִדיִלי ִאְסּתָ ּ ְווהו . ּ ּּתַ

ּּכוְלהו ַחְבַרָייא ּ ֲהַדְייהו, ּּ ַּאְזלו ּכוְלהו ַחְבַרָייא ְוַההוא יוָדאי ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ יה ַחמֹוי. ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ּ .
ן ּמָ יָון ְדָמטו ְלּתַ ּּכֵ חו, ּ ּכְ אֹוַרְייָתאַּאׁשְ י ֲעְרסֹוי ְוָלֵעי ּבְ ּבֵ . ּהו ְלַחמֹוי ְדָהָוה ָיִתיב ַעל ּגַ

י ֶאְלָעָזר ְרָכָתא ַרּבִ ִריך ּבִ ֲהַדְייהו, ְּבָ ּוְבִריכו ַחְבַרָייא וִאיהו ַחֵדי ּבַ ּ ּ ּ ּּ:  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]64דף [ -ּ

 ] בשנה305יום [סדר הלימוד ליום י אב 
י ֶאְלָעָזר וָאַמר ָעה' י ה ְרָפֵאִנ)ז''ירמיה י(, ָּפַתח ַרּבִ יֵעִני ְוִאָוׁשֵ יָון . וֶאָרֵפא הֹוׁשִ ּכֵ

יֵעִני. ָּמהו וֶאָרֵפא', ְּדָאַמר ְרָפֵאִני ה יָון ְדָאַמר הֹוׁשִ ָעה, ּּכֵ יָון ְדַאְסָיא . ָּמהו וִאָוׁשֵ ּּכֵ
  .ַּמאן הוא ְדָמֵחי, ַמֵסי

יָדא ְדק, )א אמר רבי יוסי חמוי''נ(ֶּאָלא  ל ַאְסָווָתא ְדָעְלָמא ּבִ ּּכָ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ ֲאָבל , ְּ
ִליַחא יָדא ִדׁשְ ִליַחא וִאית ִמְנהֹון ְדָלא ִאְתְמָסרו ּבִ ִּאית ִמְנהֹון ַעל ְיָדא ִדׁשְ ְּוִאינון . ּ

יָדא  ְּדִאְתַמְסרו ּבִ ִליַחא ַאְסָווָתא ִאינון)א''ה ע''ש(ּ ֲאָבל . ֲאָבל ְלִזְמִנין ִמְתַהְדָרן, ּ ִדׁשְ
א ּבְ ִּאינון ְדקוְדׁשָ ִּריך הוא ַמֵסיּ ְּוַעל ָדא ַאְסָווָתא ִדיֵליה ִאיִהי , ָלא ִמְתַהְדָרן ְלָעְלִמין, ְ ּ ּ

ָלל ה ַמְרָעא ּכְ ַּאְסָווָתא ְדֵלית ּבָ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָלא ִקְטרוָגא , ְוֶאָרֵפא' ְרָפֵאִני ה, ּ ְּוָדא ּבְ
ָלל א ַחְבַרָיא. ּכְ ּתָ ִריך הוא ָיַהב ִלי, ְּוַהׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ק ִלי ְוַעָרב ִליְּ   . ַאְסָווָתא ְוָעׁשָ

ָווה וָבָכה ְוַחֵדי ל ַההוא עֹוָבָדא ּתָ ָּסחו ֵליה ּכָ ּ ּ ּ יה , ָאַמר. ּ ַּחְבַרָייא ָנַדְרָנא ְדֵאיַהך ְלַגּבֵ ְּ ּ
ֲהֵדיה ר ּבַ ח ְלָמאֵרי ַעְלָמא, ּוִאְתַחּבָ ּבָ ֲהַדְייהו. ּונֹוֵדי וְנׁשָ ַּחֵדי ּבַ ּ.  

ָּאְמרו ֵליה ָמאי ֲה, ּ קּבְ ק ְוֲחֵמיָנא . ִויָתא ִמְתַעּסֵ ָלק ֲהִויָנא ִמְתַעּסֵ ת ּבָ ָפָרׁשַ ָאַמר לֹון ּבְ
ְּדָחְכְמָתא ִדיֵליה ְלָעם, ּ יר ֵמָחְכָמָתא ְדּבִ יף ְוַיּתִ ְלָעם ִרְגָעא ֲחָדא. ֲּהָוה ַתּקִ , ָּחְכָמָתא ְדּבִ

ָכל ִזְמָנא ָלק ּבְ ְלהו ּבִ. ָּחְכָמָתא ְדּבָ ָחן ּכֻ ֲּאָבל ַמְפּתְ ְלָעם ֲהִויּ ִלים , ּידֹוי ְדּבִ ְּדִאיהו ֲהָוה ׁשְ ּ
פוָמא ד ַחְרׁשֹוי. ּּבְ ָלק ֲהָוה ָיַדע ְלֶמְעּבַ פוָמא, ּבָ ָלָמא ּבְ   .ְּוָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַאׁשְ

ה ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגֹו)ירמיה ל(, ָּפַתח ְוָאַמר  )אית לאסתכלא ביה(ַהאי ְקָרא . 'ּ וַאּתָ
ּאוְקמוָה ָלקֲא. ּ ַחת ִמַקְסמֹוי ְדּבָ ְלָעם ְוַאל ּתְ ָּבל ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ֵמַחְרׁשֹוי ְדּבִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ל ִיׂשְ א ְלֳקּבֵ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ ָדא ּבְ ְרַוְייהו ָדא ּבְ ֵּהיך ֲהוו ּתַ ּ ְלָעם. ְ , ָאַמר ּבִ
א ֲהָוה ֵביָתא ְדָלָבן ַאּבָ ין ָל, ַיֲעֹקב ּבְ ֵליהְוָנָחׁש ָנְחׁשִ ין . ְּוָיִכיל ֵליה, ֳּקּבְ ֲאָנא ֲאָסֵדר ָנְחׁשִ

ֵליה ָלק. ָּלֳקּבְ ָרֵאל, ָאַמר ּבָ ֵרי ִיׂשְ ָמא ְדִאּקְ   .ַּוֲאָנא ֲאָסֵדר ִקְסִמין ִלׁשְ
ִאינון  יב ּבְ ֲעָתא ָנַפק רוָחא ֲחָדא ִמִסְטָרא ְדיֹוֵסף ִמּגֹו ַעְנֵפי ִאיָלָנא וָנׁשִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ

ים וָבִט ְּוַהְיינו ְדָאַמר יֹוֵסף . יל לֹוןְּנָחׁשִ מֹוִני)ד''בראשית מ(ּ ר ּכַ י ָנֵחׁש ְיָנֵחׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ .  ּכִ
מֹוִני ר ּכַ ָנְייכו, ַמאי ִאיׁש ֲאׁשֶ ים ְיַבֵטל ְלּבְ ִגיִני ִאית ִאיׁש ְדְנַחׁשִ ּּבְ ִגיִני ִאיהו , ּ ּּבְ

מֹוִני. ְּלֵעיָלא ר ּכַ ְּלֵעיָלא ְדָנַפק רוָחא ַאֲחָרא ִמּגֹו ִאיָלָנא ִאית ִאיׁש . ְּוַהְיינו ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּ
ַההוא ֶקֶסם וָבִטיל לֹון יב ּבְ א וָנׁשִ ִּדְלַתּתָ ּ ּ.  

ְפֵתי ֶמֶלך ְְוַהְיינו ֶקֶסם ַעל ׂשִ א, ְַמאן ֶמֶלך ָדא. ּ ְלָעם . ִּאיָלָנא ִדְלַתּתָ יב ּבִ ֵדין ֲאּתִ ּכְ
ִי, וָאַמר ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ָנָחׁש ּבְ ָרֵאלּכִ ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ׂשְ ְּוַתְרַוְיהו ֲהוו ּבִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]65דף [ -ּ

ך ֲאִני י ִאּתְ ֵריה ַעְלָמא ְדִאיְצְטִריך ָהִכי ְלֶמֱהִוי , ָּכִ ְָלא ֲהוו יֹוִמין ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְלָעם ְלׁשֵ, ְּ ַההוא ִזְמָנא ְדָבָעא ּבִ ּּכְ יָצָאה ּ

ָרֵאל ֵמָעְלָמא ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ִריך הוא. ְּלׂשַ א ּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ָעא , ְּ ְלָעם ּבָ ּבִ
יָצָאה ְלכו ֵמָעְלָמא ָכל )ירמיה ל(. ֲאָבל ֲאָנא ָלא ַאֲעִביד ָהִכי, ְּלׁשֵ ָלה ּבְ ה ּכַ י ֱאֶעׂשֶ ּ ּכִ

ה ְואֹוְתך ֹלא ּמָ יך ׁשָ ר ִהַדְחּתִ ַָהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָ ה ַכָלהּ   .ּ ֱאֶעׂשֶ
ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ְּדִאילו ֵייתון ּכָ ּ ֲאָתא ָלָבן . ָּלא ֵייְכלון ְלֵשיָצָאה ְלכֹון ֵמָעְלָמא, ּּ

ְלחֹודֹוי ֵמָעְלָמא ַקְדִמיָתא וְבָעא ְלַאְעָקָרא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבִ ּּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֲּאָתא קוְדׁשָ ְּ

ין ָעֵליה ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ַרע)ג''בראשית ל(ִּדְכִתיב . ַּוָאּגִ ַדּבֶ ֶמר ְלך ֶפן ּתְ ּ ִהׁשָ ּ ֲאָתא . ָ
ַּפְרֹעה וָבָעא ְלֵשיָצָאה לֹון ֵמָעְלָמא ין ֲעַלְייהו ִדְכִתיב, ּ ִריך הוא ַוָאּגִ א ּבְ ֲּאָתא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ה ְוֵכן ִיְפרֹוץ)שמות א( ן ִיְרּבֶ ר ֵיַענו אֹותֹו ּכֵ יָצָאה לֹוןֲּאָתא ָהָמן וְבָע. ּ ְוַכֲאׁשֶ ֲאָתא , א ְלׁשֵ
יה יב ּכָֹלא ַעל ֵריׁשֵ ין ֲעַלְייהו ַוֲאּתִ ִריך הוא וָאּגִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָכל ָדָרא ְוָדָרא . ְ ְוֵכן ּבְ

ִדיר ָרֵאל ּתָ ין ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ַאּגִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
ָרֵאל ַאְמֵרי  י ֹלא ַתְמנו)איכה ג(ְוִיׂשְ ּ ַחְסֵדי ְיָי ּכִ י ֹלא ָכלו ַרֲחָמיוּ ּ ּכִ ֵעי . ּ י ֹלא ַתמו ִמּבָ ּּכִ

ָסֲעָדן, ֵּליה ָכל ָדָרא ְוָדָרא ֲהוו ּבְ ֶּאָלא ַחְסֵדי ְיָי ּבְ ּ ַתֵציָנא, ּ י ֹלא ַתְמנו ְוָלא ִאׁשְ ַמאי . ּּכִ
ְּדָלא ִאְתֵמָנעו ַרְחמֹוי ִמיָנן, ַטְעָמא י ֹלא ַכלו ַרֲחָמיו, ּ ִּדְכִתיב ּכִ ּּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתאָמ, ּתָ ִתיב ּבְ עֹור, ה ּכְ ן ּבְ ְלָעם ּבֵ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ּוְלָבַתר . ַוִיׁשְ
ִתיב ַּוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין, ּכְ ְלָאִכים. ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ַוָיֹבאו ַהּמַ ַמאי ַטְעָמא , ּּ

ַקְדִמיָתא אי ְדָקָאַמר ּבְ ֵני ִמָלה ִמּמַ ְּדָקא ׁשָ ּּ.  
ִרין ֶא ִרין ִקׁשְ ין ִדְלֵעיָלא ִאינון ְדַקׁשְ ָכל ַדְרּגִ ים ֲהָוה ּבְ ָלק ַחּכִ ע ְדּבָ ָּלא ַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ

ין ְוִקְסִמין הו ַחְרׁשִ ד ּבְ ין ִעיָלִאין , ְּלֶמְעּבַ ְּוָכל ִאינון ַדְרּגִ ְפָיין , ּ ִמַלְייהו)מנייהו(ּ הו ּכַ ִּדּבְ ּ
ִאין ּתָ ין ּתַ   .ְּלַדְרּגִ
ין ְיִדיָעאן , ָּאַמר ֵליה ין ִאית ָלן ַדְרּגִ ין ְוַקְסִמין ְוָנְחׁשִ ָכל ִזְמָנא ַדֲאַנן ַחְרׁשִ ּּבְ ּ

ין ְוַקְסִמין י ַחְרׁשִ מֹוְדָען ְלַגּבֵ ּתְ ּוַמְלָאִכין ְיִדיָעאן ְדִאׁשְ אן וְלָהְלָאה ִאית ָלך . ּ ְֲאָבל ִמּכָ ּ
ֲאָתר ַאֲחָרא ִעיָלָאה   .ְלַעְייָנא ּבְ

ָמָה ַתב ֵליה ׁשְ יןּּכָ ין ַקִדיׁשִ ִאינון ַדְרּגִ ּן ֲאַחָרִנין ּבְ ּ ין, ּ ְּוָהִכי אֹוְרַחְייהו ְדַקְסִמין ְוַחְרׁשִ ּ ,
ְרָייא ֲעַלְייהו ין ְדַההוא ֶקֶסם ׁשַ ַּיְדֵעי ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ּ ין . ּ ַדְרּגִ ְייהו ְואוָמאן לֹון ּבְ ְּוַעְבִדין ַחְרׁשָ ּ ּ ּ

ַּאֲחָרִנין ִעָלִאין ִמַנְייהו   .ּין ָמה ְדָעְבִדיןְּוַעְבִד, ּ
ַלח ֵליה ָהִכי א ָדא, ּׁשָ ין ְדָעְלָמא, ַעּמָ ַאר ַעּמִ ׁשְ ָרא ִדיְלהֹון ּכִ ָּלאו ִקׁשְ ָרא , ּ ֲאָבל ִקׁשְ

ין ל ַדְרּגִ ָרן ְלֵעיָלא ִמּכָ ֲאַתר ַאֲחָרא ִעיָלָאה ִמְתַקׁשְ ִּדיְלהֹון ּבַ ּּ.  
ַלח ֵליה ִפיפוָסא וַפְטרֹוָנא ִדְתֵר ַתב ְוׁשַ ּּכָ ּ ּּ ּ יִבין ּ ֵלי ְרִתיָכא )נשיאן(יָסר ְנׁשִ ְלּגָ ּ ְדַסֲחָרן ּגַ

א ְּדכוְרַסָייא ַקִדיׁשָ ל, ָּאַמר ֵליה. ּּ ּכֵ ְסּתַ ל, ִאי ּתִ ּכֵ ְסּתַ ָהֵני ּתִ ִגין ְדָהֵני ְתֵריָסר . ּבְ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]66דף [ -ּ

י ָרן ּבְ ְבִטין''ְדִמְתַקׁשְ ין. ב ׁשִ יד ַחְרׁשִ ְעּבֵ ָהֵני ּתַ ּבִדיוְקָנא ִדיְלה, ְוִאי ּבְ ּ א ְדִאינון ּּ ֹּון ְלַתּתָ ּ
ְבִטין ְוי''י ין''ב ׁשִ הו ְקָרָבא ְוֵנֶעַקר ְלהו ֵמָעְלָמא, ּב ִדְגִלין ְפִריׁשִ ֵּניכול ְלהו וָנִגיח ּבְ ּ ּ ּ.  

ַלח ַמְלָאִכים ְּוַהְיינו ַוְיׁשַ ּוַדאי ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָיָדם, ּ ִּפיפוִסין ְדַמְלָאִכין . ּוְקָסִמים ּבְ ּ ּ ּ
ין ֲה יַדְייהוַּקִדיׁשִ ּוו ַאְתָיין ּבִ ִריך . ּ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ין ִעָלִאין ּבִ ְְוִאיהו ָלא ָיַדע ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּּ
ּהוא ִאינון ָלק. ּ יב ּבָ ין , ָמה ָחׁשִ ָאר ַעּמִ ׁשְ ָרֵאל ִאְתְמָסרו ְלַמְלָאִכין ּכִ יב ְדֲעָמא ְדִיׂשְ ָּחׁשִ ּ

ָמָהן ְדִאֵל. ְּדָעְלָמא ַתב ׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ַלח ֵליה, ין ַמְלָאִכין ְתֵריָסרּ ְּוׁשַ ַלח . ּ ְּוַהְיינו ַוִיׁשְ ּ
  .ַמְלָאִכים

א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ִרין , ּתָ ָרן ִקׁשְ ין ְדִאינון ִמְתַקׁשְ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ א )ב''ה ע''ש(ּ  ְלַתְבָרא ַעּמָ
ִּמִסְטָרא ְדָצפֹון ִאינון, ָדא ּוִמִסְטָרא ְדָצפֹון ְזִמיִנין ְלִמְנַפ. ּ ּ ין ִדיָלן ּ ּל ְוׁשוְלָטנו ְדַחְרׁשִ ּ ּ

ִסְטָרא ְדָצפֹון ִאינון ּּבְ הֹון ְקָרָבא ְדָהא ְתֵריָסר ִאֵלין . ּ ָחא ּבְ א ֵניכול ְלַאּגָ ּתָ ַּהׁשְ ּ  )דאינון(ּ
הו ָרן ּבְ ְרָיין ְלִמְמֵני, ִּמְתַקׁשְ ּוִמִסְטָרא ְדָצפֹון ׁשַ ּ.  

ְרָיין תוְקָפא ִדיְל ֹמאָלא ׁשַ ְּוהֹוִאיל וִמׂשְ ּ ר, הֹוןּ ּבַ ִגין ְדָכל תוְקָפא . ִאְתַחָלׁש וִאּתְ ּּבְ
ִּדיְלהֹון ְלַההוא ְסָטר ִאיהו ּ ָּמהו ְדָקָאַמר ִדְכִתיב . ּ ּ ר )דברי הימים ב ד(ּ ֵנים ֲעׂשָ  עֹוֵמד ַעל ׁשְ
ה פֹוִנים ָצפֹוָנה ֹלׁשָ ָקר ׁשְ אֵרי ְלִמְמֵני, ּּבָ פֹון ׁשָ פֹו. ִמּצָ ָּאַמר ַהא תוְקָפא ִדיָלן ִמּצָ ּן ִאיהו ּ
ִעים ָחֵסר ַחד חֹוַתְייהו ֵלית לֹון , ְּוִאינון ַאְרּבָ א וּתְ יִפין ִמַפְרְזָלא וְנָחׁשָ ּקִ ין ּתַ ַּדְרּגִ ּ ּ ּּ

ָנא ּבָ הו. ּחוׁשְ ָחא ְקָרָבא וְלִאְתָגַרָאה ּבְ ְּוַעל ָדא ֵניכול ְלַאּגָ ּ ּ.  
ִריך הוא ָלא ֲעִביד ָהִכי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִביק לֹון , ְּ ַמָיאְּדָלא ׁשָ . ְלַמְלָאִכים ְוָלא ְלֵחיֵלי ׁשְ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ְּ ְלטֹוִנין. ּ ל , ְוָכל ַמְלָאִכין ַרְבְרִבין ְוׁשִ ְּפַלג ַעל ּכָ

ין ָאר ַעּמִ ָרֵאל. ׁשְ גוָפא , ְּוָכד ָאתו ִיׂשְ ְלחֹודֹוי ְוַאֲחִסין לֹון ְבתוְקָפא ּבְ ָּנִטיל לֹון ִאיהו ּבִ ּ ּ
יָדא ְדַמְלָאִכיןְּד ָבק לֹון ּבִ ן ְוַרְבְרִבין ְדָעְלָמא, ִּאיָלָנא ְוָלא ׁשָ יָדא ִדְמַמּנָ ִּדְכִתיב . ְּוָלא ּבִ
ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגֹו)ב''דברים ל( ד''ּוִאֵלין י. ' ּבְ חוִמין ֵמַתְחָמן ּבְ . ִסְטֵרי ַעְלָמא' ּב ּתְ

ָרֵאל וַאֲחִסין לֹון ְבתוְקָפא ְדגוָפא ְדִאיָלָנא, ְּלָבַתר ְדָבָדר ַעְנִפין ְוַטְרִפין ָּנַטל ְלִיׂשְ ּ ּ ּ .
י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)ב''דברים ל(, ִּדְכִתיב   . ּכִ

י ֶאְלָעָזר ִפיר ַהאי, ָאַמר ַרּבִ ה ֵיאֹות ְוׁשַ ּמָ ּּכַ ָאה אֹוְרָחא ִדיָלן. ּ ה ִמיִלין . ַּזּכָ ְוַכּמָ
ִּעָלִאין ַקִד ין ַרָווְחָנא לֹון ְוֲחֵמיָנאּ ן ְלָקַמְייהו. ּיׁשִ ּמָ ַּההוא יוָדאי ֲהָוה ּתַ ּ , ָאַמר לֹון. ּ

ָנן ל ִמיִלין ִאֵלין, ָרּבַ ָמה ָטָבאן, ּּכָ ין ִניְנהו. ּכַ ּוִמיִלין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ַּמאי ִדְכִתיב . ּּ
ְתֵריה ר וְבתֹוהו ְיֵלל ְי, ּּבַ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִּיְמָצֵאהו ּבְ ּ ימֹון ְוגֹוּ   .'ׁשִ

ָּאְמרו ֵליה יה ִמָלה, ּ ִּאי ָיַדְעּתְ ּבֵ ַאְבָרָהם. ֵאיָמא, ּ ְּדָהא אוְקמוה ּבְ ּ ח ֵליה , ּ ּכַ ְּדַאׁשְ
א  ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ַאְרָעא ְדַפְלֵחי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָלא ֲהוו ַיְדֵעי ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ֶּאָלא ּכוְל. ְ ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרהּּ ּהו ֲהוו ַטָעאן ּבָ יַנְייהו , ּ ְּוָקם ַאְבָרָהם וָפַרח ּבֵ ּ
ִלים ן. ֳּקָדם ָמאֵרי ְדָעְלָמא, ַעָנָפא ֲחָדא ׁשְ ּמָ ח ֵליה ּתַ ּכַ   .ּוַאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]67דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעָבד קוְדׁשָ ָּנַטל ֵליה ְלַההוא ַעְנָפא, ְּ ֵרי , ּ ן וַאׁשְ ּמָ ְּוָאֲעַקר ֵליה ִמּתַ
ֵדל, ּהֵלי ּתַ ַאְרָעא ַאֲחָרא. ּוִאׁשְ ָתל ֵליה ּבְ ָ ֵלך ְלך ֵמַאְרֶצך ְוגֹו)ב''בראשית י(ִּדְכִתיב . ְּוׁשָ ָ ְ' .

א א ַקִדיׁשָ יה ַעּמָ ְּוָעִביד ִמּנֵ ָעְלָמא . ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּכַ ְּוָדא ִהיא ְמִציָאה ְדַאׁשְ ְּ

ַאְרָעא יה ְבקוְדׁשָ, ּבְ ְּדָלא ְמֵהיְמֵני ּבֵ ּ ִריך הוא ְוָלא ַיְדֵעי ַמאן ִאיהוּ ּא ּבְ ּ ְ.  
ִפיר הוא ָּאַמר ַההוא יוָדאי ׁשַ ּ ַאָלא. ְּוֵיאֹות ִמָלה ָדא, ּּ ִאי ַאְבָרָהם , ֲאָבל ִאית ְלׁשָ

ְֲהָוה ִדיוְקָנא ְדִאיְצְטִריך ּ ּ ְּותו ְדָהא ְקָרא. ּּ ר , ּ ָלל ְוָלא ִאְדּכָ ָלא אֹוַכח ַעל ַאְבָרָהם ּכְ
ְלחֹודֹוי, ְוָלא ְלִיְצָחק, ָללְלַאְבָרָהם ּכְ י ֵחֶלק ה. ֶּאָלא ְלַיֲעֹקב ּבִ ַעּמֹו ַיֲעֹקב ' ִּדְכִתיב ּכִ

ִתיב', ְוגֹו ּוַבְתֵריה ּכְ   .'ִּיְמָצֵאהו ְוגֹו, ּ
י ֶאְלָעָזר ָיא ָהָכא, ָאַמר ַרּבִ ל ֶזה ֹלא ַקׁשְ ָחן ְדָנַפק ִמּגֹו . ִעם ּכָ ּכְ ְּדָהא ַאְבָרָהם ַאׁשְ ּ

ר. ֹוָדה ָזָרהָּפְלֵחי ֲעב ב ְדַיֲעֹקב ַאְדּכָ ְּוֵלית ִפירוָכא . ּהוא ַעל ַאְבָרָהם, ְוָהָכא ַאף ַעל ּגַ ּ
ִמָלה ָדא ָלל ּבְ א ִאיָמא. ּּכְ ֲּאָבל ִאי ָיַדְעּתְ ִמָלה אֹו ִחדוׁשָ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

  )סימן יא(השלמה מההשמטות 
ָּפַתח ְוָאַמר ַההוא יוָדאי  ּ ּ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוגֹו ְוָהָאֶרץ)בראשית א(ּ ַהִהיא , ַמאן ָאֶרץ. 'ּ
ָאה ּתָ ְתמֹוַדע ִעיָלָאה ְוּתַ ל ַעְלָמא . ַּמאי ֹתהו, ָּהְיָתה ֹתהו. ְדִאׁשְ ָדא ַקו ָירֹוק ְדַאִקיף ּכָ

ּ וָנָטה ָעֵליה ַקו ֹתהו וַאְבֵני ּבֹהו)א''ישעיה ל(ִּדְכִתיב . ּוִאיְקֵרי ַקו ֹתהו ּ ָמה , ּּבֹהו. ּ ּכְ
ַתְקָען ּגֹו ְתהֹוֵמי וִמְנהֹון ַנְפֵקי ַמִיין, ָתֵניָנןְּד ֲּאָבִנין ֵמפוָלמֹות ְדִמׁשְ ּ.  

א ִאית ְלִמְנַדע ּתָ ֹּתהו ְדִאיהו ַקו ָירֹוק. ַהׁשְ ּ ָחן ,  ַקו ָירֹוק)הוא(ַמאן ֲהָוה , ּ ּכְ ֶּאָלא ַאׁשְ
ֵמיה ִסְפָרא ְדַאְסָיא ְדַקְרִטיָנָאה ְויֹוָדאן ְדֵקָסֵרי ׁשְ ּּבְ ֵמיה ַאְסָיא ַקְרִטיָנָאה, ּ . ְּוָקָראן ׁשְ

ָחְכָמָתא יָרא ּבְ ל ַאְסָיין ְוַיּקִ ִגין ְדהוא ָרב ַעל ּכָ ר )אמרי(ְוָהִכי ָאַמר . ּּבְ ָלׁשֹון ַפְרִסי ְלּבַ ּ ּבְ
יָרא . ִּאיִהי ַקו ָירֹוק ְדַאְסַחר ַעְלָמא, ַּמאי ֹתהו, ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ְּוהוא ָאַמר. ָנׁש ַיּקִ

ּוָמאן ִאיהו ְקִליָפא ֶדֱאגֹוָזא ְוָדא ִאיהו ְקִליָפה ִדְלַבר ְדִאיהו ָירֹוק ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
יה ּבֹהו ְּלגֹו ִמּנֵ הֹון ַנְפֵקי ַמִיין, ּ ְּוִאינון ֲאָבִנין ֵמפוָלמֹות ְדִמּנְ ּ ָכאן . ּ ִּמן ֹתהו ִאְתַמׁשְ

ר יה. ּעֹור וָבׂשָ ְרֵמי ְלגֹו ִמּנֵ כו ּגַ ִּמן ּבֹהו ִאְתְמׁשָ ּ ך.ּ יה , ְ ְוֹחׁשֶ ך ִמּנֵ יכו ְדִאְתְמׁשָ ָּדא ְמׁשִ ּ ְּ

ו א ְדֵעׂשָ יָמא ַמאן ֹתהו. ַעּמָ ּ הוא וַדאי)הכי(ַהֵרי . ְּוִאי ּתֵ יה ַתְלָייא, ּ ך ִמּנֵ ְּדָהא ֹחׁשֶ ּ ְּ .
ֶּאָלא ִאינון ֲאָבִנין ְמפוָלמֹות ּ ָמה , ּ ְרֵמי ּכְ ָכאן ּגַ יה ִאְתַמׁשְ ֶאְמָצִעיָתא ְדִמּנֵ ָּעאלו ּבְ ּ

ַמרְּד יכו ָדִקיק. ִאּתְ ך ְמׁשִ ְּוֹחׁשֶ ו, ְ ך ֵעׂשָ יה ִאְתְמׁשָ ְְדִמּנֵ ּ ּ.  
ְּורוַח ֱאֹלִהים ָדא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא ֵליָמא, ּ ך ַיֲעֹקב ׁשְ ן ִאְתְמׁשָ ּמָ ְְדִמּתַ ַגְווָנא ֶדֱאגֹוָזא , ּ ּּכְ

פֹון)יחזקאל א(ָּרָזא ִדְכִתיב . ָדא ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ּ ָלֳקְבֵליה ְדֹתהו,ּ ְוִהּנֵ ּ ְלגֹו . ּ
יה דֹול, ִּמּנֵ ֵליה ְדּבֹהו, ָעָנן ּגָ ְּלֳקּבְ ּ יה. ּ ַחת, ְּלגֹו ִמּנֵ ך, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ֵליה ְדֹחׁשֶ ְְלֳקּבְ ְלגֹו . ּ
יה ֵליה ְדרוַח ֱאֹלִהים, ּוֹנַגה לֹו ָסִביב, ִּמּנֵ ְּלֳקּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]68דף [ -ּ

ַמל ֵעין ַהַחׁשְ ִיםְל. ְּלגֹו ִמּכָֹלא, ּוִמתֹוָכה ּכְ ֵליה ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמַ ֳּקּבְ ָּדא רוָחא . ּ
ְּדָקא ְמַרֶחֶפת ַעל ּכָֹלא, ְּדִאיָמא ִעיָלָאה ֵליָמא ִאיהו. ּ ְּוָדא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא , ְּוַיֲעֹקב ׁשְ

ר ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִריך הוא ִיְמָצֵאהו ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִריך הו. ּוַדאי, ְּ א ּבְ ְּלָבָתר ֲעָבד קוְדׁשָ א ְּ
ָדן ֵליה ְעּבְ ּתַ ְּדָכל ִאינון ְקִליִפין ְיהֹון ּכוְלהֹון ִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ.  

ַההוא ִסְפָרא  ִתיב ּבְ ים .  ְדַקְרִטיָנָאה ַאְסָיא)דאסיא(ַּעד ָהָכא ֲהָוה ּכְ ְלָבַתר ֲהָוה ָרׁשִ
ַהאי ְקָרא ל ְנטוָרא ְדִאיְצְטִריך ַאְסָיא, ּבְ ְּכָ ּ ִכ, ּ ד ְלֵמַרע ְדׁשָ ים ְלֶמְעּבַ ֵבי ָמְרֵעיה ַּחּכִ יב ּבְ

א יה. ְלִמְפַלח ְלָמאֵרי ַעְלָמא, ֲּאִסיֵרי ְדַמְלּכָ ים ְלַגּבֵ ְּדָכד ָאִזיל ַאְסָיא ַחּכִ ִּיְמָצֵאהו , ּ
ימֹון ר וְבֹתהו ְיֵלל ְיׁשִ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ּּבְ ח ֵליה . ּ ּכָ ְרָיין ָעֵליה ַאׁשְ ַּמְרִעין ְדׁשַ ּ ֲאִסיֵרי )א''ו ע''ש(ּ  ּבַ

א   .ְּדַמְלּכָ
ר ָנׁש ִאי ַתָדל ּבַ א ֵליה ְדָלא ִיׁשְ ִריך הוא ִיְפקֹוד ְלַתְפׁשָ א ּבְ ּ ֵתיָמא הֹוִאיל ְוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְתֵריה יל ֶאל ַדל ְוגֹו)א''תהלים מ(ְּדָהא ָדִוד ָאַמר . ָלאו ָהִכי, ַּאּבַ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ְּוַדל הוא ' ּ ַאׁשְ ּ
ֵבי ָמְרֵעיה ִכיב ּבְ ים הו. ְּדׁשָ ְרָכָאן , אְּוִאי ַאְסָיא ַחּכִ ִריך הוא ָיַהב ֵליה ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ַדל ּבֵ ּתָ ְּלַההוא ְדִיׁשְ ּ ּ ר. ּ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ְּוַההוא ַאְסָיא ִיְמָצֵאהו ּבְ ִכיב, ּ ֵבי ָמְרֵעיה ׁשָ   .ּבְ
ימֹון ּוְבֹתהו ְיֵלל ְיׁשִ ְּדִאינון ַמְרִעין ַדֲחִקין ֵליה, ּ ּ ד . ּ ָּמאי ִאיְצְטִריך ֵליה ְלֶמְעּבַ ְ

יה ִאינון ִמִלין ְדָנְזִקין ֵליה, ּסֹוֵבֶבְנהוְי ִגין ְדִיְמָנע ִמּנֵ ְּיסֹוֵבב ִסיּבוב ְוֵייֵתי ִעילֹות ּבְ ּ ּ ּּ ,
א, ָּיִקיז ֵליה יׁשָ יה ָדָמא ּבִ ְּוִיפוק ִמּנֵ ּ ּ ּ.  

ל ְוָיִבין, ְּיבֹוְנֵנהו ּכֵ ה ֲהִוי, ִיְסּתַ ִגין ְדָלא ִי. ַּההוא ַמְרָעא ִמּמַ ל ּבְ ּכֵ י ֲעלֹוי ְּוִיְסּתַ ְתַרּבֵ
ְּוִיְמָאך ֵליה ִאיׁשֹון ֵעינֹו. ְ ִאינון , ְּלָבָתר ִיְצֶרְנהו ּכְ ְדָקא ֵיאֹות ּבְ ִגין ִדְיֵהא ָנִטיר ּכְ ּּבְ ּ

ִקין ִאינון ַאְסָווָתא ְדִאְצְטִריכו ֵליה, ַמׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְלָמֵלי ִיְטֵעי ֲאִפילו , ְּוָלא ִיְטֵעי ִמַנְייהו. ּ ּ
ִמָלה ֲחָדא ִפיך ָדָמא ְוַקְטֵליהק, ּּבְ ִאילו ׁשָ יב ַעל ַאְסָיא ּכְ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

י ֲאִסיֵרי  ר ָנׁש ִאיהו ּבֵ ב ְדַההוא ּבַ ֵעי ְדַאף ַעל ּגַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

א ר ָנׁש ָעֵליה ִוְיָסֵייַע ֵליה ְלַאָפָקא , ְּדַמְלּכָ ַדל ּבַ ּתָ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּ י ֲאִסיֵריּּ   .ֵּליה ִמּבֵ
ֵני ַעְלָמא ְלֵעיָלא, ְוָהָוה ָאַמר ָהִכי ִריך הוא ָדן ִדיִני ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ֵהן , ֵּהן ָלמות, ְּ

י רוׁשֵ ֵבי , ַמאן ְדִאְתֲחֵזי ַלֲענֹוׁש ִנְכִסין. ֵהן ַלֲענֹוׁש ִנְכִסין, ֵהן ַלֲעקֹור, ְּלׁשָ ָנִפיל ּבְ
ַזר ָעֵליהַּעד ְד, ָמְרֵעיה ְוָלא ִיְתֵסי ל ָמה ְדִאְתּגַ ָּעַבר ּכָ ָממֹוֵניה. ּ יָון ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ ְוָיִהיב , ּּכֵ

ַזר ָעֵליה ל ָמה ְדִאְתּגַ ֵּליה ּכָ ּ י ֲאִסיֵרי, ּ ְדָלא . ִאיְתֵסי ְוָנַפק ִמּבֵ ְּוַעל ָדא ִאיְצְטִריך ְלִאְשּתָ ְ

א ְוִיפוק, ָּעֵליה ן עֹוָנׁשָ ְּדִיּתֵ ּ.  
ר יַמאן ְדִאְתֲחֵזי ְלׁשָ ְפסון ֵליה, ּוׁשֵ ִּיּתְ ֵבי ֲאִסיֵרי, ּ ַתֵרׁש ִמּכָֹלא. ְּוַיֲהֵבי ֵליה ּבְ . ַעד ְדִיׁשְ

ְייפֹוי ַתֵרׁש ִמׁשָ י ֲאִסיֵרי, ּאֹו ֵמַחד ִמַנְייהו, ּוְלִזְמִנין ְדִיׁשְ ּוְלָבַתר ִיְפקון ֵליה ִמּבֵ ּ ּּ.  
ל ּכ, ָּהִכי הוא, ַּמאן ְדִאְתֲחֵזי ָלמות ן ּכָ ְּדִאילו ִיּתֵ ֹּוְפָרא ְוָכל ָממֹוָנא ְדָעְלָמא ָלא ּּ

ְתִזיב ים ְלִאְשָתְדָלא ָעֵליה. ִיׁשְ ְּוַעל ָדא ִאיְצְטִריך ְלַאְסָייא ַחּכִ ּ ּּ ִּאי ָיִכיל ְלֵמיַהב ֵליה , ְ
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ְתַדל ַעל ַאְסָווָתא , ְוִאי ָלאו. ֵיאֹות, ַּאְסָווָתא ִמן גוָפא ָמֵתיה וִיׁשְ ן ֵליה ַאְסָוָתא ְלִנׁשְ ִּיּתֵ ּ ּ
ָמָתאְּד ַהאי ַעְלָמא וְבָעְלָמא . ִנׁשְ ַתָדל ָעֵליה ּבְ ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ְּוָדא הוא ַאְסָיא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

  .ְדָאֵתי
י ֶאְלָעָזר ַמְעָנא ֵמַאְסָייא ָדא וִמִסְפָרא ָדא, ָאַמר ַרּבִ א ָלא ׁשָ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ר מִזְמָנא , ּ ּבָ

ְּדָאַמר ִלי ַטָייָעא ֲחָדא ְדׁשָ. ֲחָדא ְּדָכד ֲהָוה . ְּדַאְסָיא ַחד ֲהָוה ְביֹומֹוי, ַמע ְלָאבֹויּּ
ֵבי ָמְרֵעיה ד ִאיהו ּבְ ַבר ָנׁש ּכַ ל ּבְ ּכֵ ַּוֲהוו ַאְמִרין . ָדא ַחי ְוָדא ִמית, ֲהָוה ָאַמר, ִּמְסּתַ

  ָדִחיל, )דהוא הוה זכאה(, ָּעֵליה
ק גאצ. ַּחָטָאה ְָמה ְדִאיְצְטִריך] ןל ְלִמְזּבַ''ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָיִכיל ְלִמְדּבַ ִּאיהו ֲהָוה , ּ

ַּקֵני ֵליה ְוָיִהיב מִדיֵליה ּ ִגיֵניה, ַּוֲהוו ַאְמִרין. ּ ָעְלָמא ּכְ ים ּבְ ּוִבְצלֹוֵתיה ֲהָוה . ְּדֵלית ַחּכִ ּ
ידֹוי ה ְדָהָוה ֲעִביד ּבִ יר ִמּמַ ָּאַמר ַההוא . ָּדא ֲהָוה ַההוא ַאְסָיא, ְּוַכדֹוֶמה ָלן, ֲעִביד ַיּתִ

ָיִדי ִאיהו, יָעאַּטָי ַּוַדאי ִסְפָרא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ א, ּ ְּוָכל ִמלֹוי ְדַההוא . ְּדָקא ְיִריְתָנא ֵמָאִבי ַאּבָ ּ ּ
יה, ִסְפָרא ְחָנא ּבֵ ּכַ ְלהו ִאְתָייְסָדן ַעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְוָרִזין ְסִתיִמין ַאׁשְ ּּכֻ ּ ּּ ּ.  

ּוִמיִלין ְדַאְסָווָתא ְדִאיהו ָאַמר ְדָלא  ּ ּ ּ ר ַמאן ְדִאיהו ָדִחיל , ֵיאֹות ְלִמְפָעל לֹוןּ ּּבָ ּ
ְלָעם ְדָהָוה ַלִחיׁש ַעל ֵמָרע. ַּחָטָאה ה ְדָהָוה ֲעִביד ּבִ פוֵמיה, ְּוִאינון ִמּמַ ְּוהוא ָאַמר ּבְ ּ ּ ,

ֵסי ִמָיד ַההוא ִסְפָרא. ְוִאּתְ ִריר לֹון ּבְ ְּוֻכְלהו ּבָ ּ ּ.  
ר ְלָמאן , ְוָאַמר ָּדא ָאסור ְוָדא מוּתָ יִאין ָאַמר, ְּדָדִחיל ַחָטָאהּ ִגין ְדָמְרִעין ַסּגִ , ּבְ

ְלִחיׁשו ְדפוָמא ְּדַתְלָייא ַאְסָווָתא ִדיְלהֹון ּבִ ּ ּ ּוִמְנהֹון ִמִסְטָרא , ּוִאינון ִמִסְטָרא ְדָנָחׁש, ּּ
ד ְבעֹוָבָדא. ְדֶקֶסם פוָמא ְוָאסור ְלֶמְעּבַ ְּוָכל ִאינון ְדָאסור לֹוַמר ּבְ ּ ּ ַעד . ֲהָוה ָאַמר, ּ

ך ְחָנא ַעל ַמְרִעין ְיִדיָעאן ְדִאיְצְטִריך לֹוַמר ּכָ ּכַ ְְדַאׁשְ ְ ּ א ַעל , ּ ַמּתָ ִנדוי וְבׁשָ ּוְלָנדוֵיי ּבְ ּ ּ ּ
ן, ַּההוא ֵמַרע י ְלַגּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַחדו ַחְבַרָייא. ְּוִאיהו ַתְווָהא ַסּגִ ַּחֵדי ַרּבִ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִאי ַהאי ִסְפָרא ֲהָו ןָאַמר ִרּבִ ֲאָנא ֶאְמַסר , ָאַמר. ֵּנְחֵמי ַמאי ִאיהו, ה ְלַגּבָ
ְמִסיָרה ַעל ְמָנת ְלַאֲחָוָאה  א)לאחזאה(ּבִ י ֶאְלָעָזר, ְוָתֵניָנן. ּ ְלבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ , ָאַמר ִרּבִ

יִדי ְתֵריָסר ַיְרֵחי יה ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ַּההוא ִסְפָרא ֲהָוה ּבִ ְחָנא ּבֵ ּכַ ּוַאׁשְ ד ָמֵט. ּ יָנא ּכַ
ָווְהָנא ְלָעם ּתַ ְּלִאינון ָרִזין ַדֲהוו ִמּבִ ּ.  

ֲאָתר ַחד ָנא ּבְ ן, יֹוָמא ַחד ַלִחיׁשְ ֶחְלָמא ְוָאַמר . ַּוֲהוו ַאְתָוון ַסְלָקן וַנְחּתָ ַעד ְדַחִמיָנן ּבְ
ְתחוָמא ְדָלאו ִדיָלך, ִלי ְָמה ָלך ְלֵמיָעל ּבִ ְּ ּ אי ַעל ָרִזי. ּ ַעְרָנא ְוֲאְבִאיׁש ַקּמָ ן ְסִתיִמין ִאּתְ

ן ּמָ ַדְרָנא ְלַההוא יוָדאי ְוַיִהיְבָנא ֵליה ִסְפָרא, ַּדֲהוו ּתַ ּׁשָ ּ ְחָנא . ּ ּכַ ְלָעם ַאׁשְ ָרִזין ְדּבִ ּוּבְ ּ
ָלק ָדר ֵליה ּבָ ָמָהן ְדַמְלָאִכים ְדׁשָ ֵּמִאינון ׁשְ ּ ּ ְּוָלא ֲהוו ִמְתָסְדָרן ַעל ִתיקוָנְייהו, ּ ּ ּ.  

ָמה ִזיֵני ַאְסָווָתא ַא ּקוֵני אֹוַרְייָתא ְוָרִזין ֲאָבל ּכַ יה ְדָקא ִמְתַתְקֵני ַעל ּתִ ְחָנא ּבֵ ּכַ ּׁשְ ּ ּ
ְּסִתיִמין ִדיֵליה ִריך הוא. ּ א ּבְ ַחִסידוָתא וְצלֹוִתין ְלקוְדׁשָ ְּוֲחֵמיָנא ְדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]70דף [ -ּ

ְפסוֵקי ְדאֹוַרְייָתא יָמא ְדָהָוה ֲעִביד ַאְסָווָתא ּבִ ְּוִאי ּתֵ ּ לֹום, ּ ֶּאָלא ֲהָוה ָאַמר . ַחס ְוׁשָ
ְּוַעל ַההוא ָרָזא ַאִפיק ָרִזין ְדַאְסָווָתא, ָּרִזין ְדאֹוַרְייָתא ָנא , ּּ ַההוא גוֹוָ ְּדָלא ֲחֵמיָנא ּכְ ּ

ָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא, ֲאֵמיָנא. ְלָעְלִמין א ּבְ ים ִלְבֵני ָנׁשָ ִריך ַרֲחָמָנא ְדַאְחּכִ ּּבְ ּוֵמאינון . ְ ּ
ְלָעם ָנִסי ִּמִלין ְדּבִ הו. ְבָנאּ ִגיֵניה, ְּוֲחֵמיָנא ּבְ ין ּכְ ַחְרׁשִ ים ּבְ ָעְלָמא ַחּכִ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ּ .

ָתר ָדַחְלָתא , ֲאֵמיָנא א ִמּבָ ֵני ָנׁשָ ין ְדָלא ִיְטעון ּבְ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָבִטיל ֵמָעְלָמא ַחְרׁשִ ּּבְ ּ ְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ   )עד כאן מההשמטות(: כ''ע. ְּ
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 ] בשנה306יום [ ליום יא אב סדר הלימוד
י ֶאְלָעָזר ְלָעם ַחָייָבא ַמאן ָקִטיל ֵליה, ָאַמר ִרּבִ ּּבִ י ִיְצָחק. ְְוֵהיך ַאְקִטיל, ּ , ָאַמר ִרּבִ

ִּפְנָחס ְוִסיָעֵתיה ַקְטלוהו ּ ּ יב. ּ א , ְוָתֵניָנן. ּ ָהְרגו ַעל ַחְלֵליֶהם)במדבר לא(, ִּדְכּתִ ַקְרּתָ ּבְ
ְּדִמְדָין ֲהָוה ָעִב ָחְכְמָתא ְדַחְרׁשֹויּ י ִמְדָין, ּיד ּבְ ֲאִויָרא הוא וַמְלּכֵ ְּדָטאִסין ּבַ ּ ְוִאְלָמֵלא . ּ
א ִּציץ ִדְקדוׁשָ ּוְצלֹוָתא ְדִפיְנָחס, ּ ַּדֲאִפילו ְלהֹון ַעל ְקִטיַלָייא, ּ ּ ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל , ּ

עֹור )יהושע יג(ּוְכִתיב . ַחְלֵליֶהם ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָחֶרב ְוֶאת ּבִ י . ַּהּקֹוֵסם ָהְרגו ּבֶ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ל ָדא ְיַדְעָנא, ֶאְלָעָזר   .ּּכָ

ְמעֹון י ׁשִ ל ִמלֹוי ְדִבְלָעם ַחָייָבא, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ּּכָ ּ יִפין ִאיּנון, ּ ּקִ ְּוָהא אוְקמוָה , ּּתַ ּ
ָרֵא)דברים לד(ִּדְכִתיב , ַּחְבַרָייא ִיׂשְ ה ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ֹמׁשֶ ָרֵאל ֹלא , ְּוָאְמרו, ל ּכְ ִיׂשְ ּבְ

אומֹות ָהעֹוָלם ָקם ּוַמנו, ָּקם ֲאָבל ּבְ ְלָעם. ּ ה ֵלית , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּבִ ֹמׁשֶ
ִּדְכָווֵתיה ִכְתִרין ִעָלִאין, ּ ְלָעם ֵלית ִדְכָווֵתיה. ּּבְ ּּבִ ִאין, ּ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ִסְטָרא . ּבְ ָּדא ּבְ
ה ִּדְקדוּשָׁ ָמאָלא, ּ ִסְטָרא ִדׂשְ יֵדיה. ְּוָדא ּבְ ל ָדא ֲהָוה ּבִ ְּוִאי ּכָ ָחְכְמָתא, ּ יף ּבְ ּקִ ך ּתַ ל ּכַ , ְְוּכָ

יף ּקִ ֵחיָלא ּתַ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ַבר ִדְיׁשַ ּּגְ ֶרה ּכֹה, ּ . ַאְעַקר ְלֹכה ֵמַהאי, ִּדְכִתיב ְוָאֹנִכי ִאּקָ
ֵּהיַאך ָיִכילו ְלָקְטָלא ֵליה ּ ְ.  

ִסְפ א ָהִכי ָאַמרֶּאָלא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָּרא ְדָחְכְמָתא ִדׁשְ ַלת ִסיָמִנין ִאיּנון, ּ ִסיַמן . ּּתְ
טות. ְיָרקֹון, ַלֲעֵבָרה לום. ִּמִלין, ִּסיַמן ַלׁשְ ִּסיַמן ְדָלא ָיַדע ּכְ ּבוֵחי, ּ ְוָדא ַאְכַרע . ּׁשַ
ַאר ָכל ֲעֵבירֹות, ִלׁשְ יה, ׁשֹוֶטה ּבְ ּּכָֹלא ִאית ּבֵ ּ.  

ִת ָ ְיַהֶלְלך ָזר ְוֹלא ִפיך)משלי כז(יב ְוָהא ּכְ ָ ֶּאָלא ִאי ָלא . ָלאו ָהִכי. ִָפיך. ְוִאם ָלא ָזר, ּ
מֹוַדע ָלך ּתְ ְֲהִוי ַמאן ְדִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ח פוָמך ְלַמְלָלא ּבְ ַּאְפּתַ ְ ּ ּוְלאֹוָדָעא ִמֵלי ְקׁשֹוט , ּ ּ

אֹוַרְייָתא אֹוַרְיי. ּבְ ְוְכֵדין ְפִתיחו ְדפוָמך ּבְ ּ ּ ּ חון ִמיָלך, ָתאּּ ּבְ ְְיׁשַ ּתְ, ּ ְּוִיְנְדעון ַמאן ַאּנְ ּ ,
ר ָנׁש מֹוְדעון ֵליה ְלּבַ ּתְ ָעְלָמא ְדִיׁשְ ְּדֵלית ִמָלה ּבְ ּ ּ ח פוֵמיה, ּּ ִזְמָנא ְדַאְפּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּּ ּפוֵמיה . ּ ּ ּ

א ַמאן הוא   .ּהֹוַדע ִלְבֵני ָנׁשָ

  א''ד ע'' קצדף
ע ְדִבְלָעם ַּההוא ָרׁשָ ּבוֵחי, ּ ֹכָלאּׁשַ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ּ ְמׁשַ ל ָדא. ּ ִניבו ְדַדְעָתא , ְּוִעם ּכָ ּּגְ ּ

ִניב ִמלֹוי, ָקא ּגָ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ִמִלין ְזִעיִרין. ּ ַּמה ְדָאַמר ַעל ִאיּנון . ֲהָוה ָעִביד ַרְבְרִבין, ּּבְ ּ
ין ִמִלין ְמָסֲאִבין ֲהָוה ָאַמר ַּדְרּגִ ח ֲּאָבל ַההוא . ּוְקׁשֹוט ָאַמר, ּ ּבַ ע ֲהָוה ָאַמר וְמׁשַ ָּרׁשָ

ֹאַרח ָסִתים ְרֵמיה ּבְ ִמלֹוי, ּּגַ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ַמע, ּ ְּדָכל ַמאן ְדֲהָוה ׁשָ ָלק ַעל , ּ יב ְדִאְסּתַ ָּחׁשִ ּ
ל ְנִביֵאי ָעְלָמא ֶבר . ַּדַעת ֶעְליֹון) א''ד ע''דף קצ(ִּדְכִתיב ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֹוֵדַע , ּכָ ַמאן ּגֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]72דף [ -ּ

ָעְל ַמע ִמפוֵמיה ִמִלין ִאֵלין, ָמאּבְ ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ּ ָעְלָמא ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא , ּּ יב ְדֵלית ּבְ ְּדָלא ָחׁשִ ּ
ִגיֵניה   .ּּכְ

ְּויֹוֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון ָהִכי . ָהִכי ֲהָוה, ְנֻאם ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל. ְוָהִכי ֲהָוה, ּוְקׁשֹוט ֲהָוה
ע ֲהָוה ָאַמ. ֲהָוה הוְּוַההוא ָרׁשָ ּר ַעל ַדְרִגין ְדִאְתְדַבק ּבְ ּ ּ ִּמָלה ְדִאיהו , ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל, ּ ּ

ְסִליקו ִעָלָאה ּּבִ ּ.  
ִתיב, ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל, ְוָהִכי ָאַמר . ּ ָהֵאל ָתִמים ַדְרּכֹו)תהלים יח(ְּדָהא , ָהֵאל ָלא ּכְ

ּתַ)שמות לד(. ֵּאל ַאֵחר ִאיהו, ֲאָבל ְסָתם ֵאל י ֹלא ִתׁשְ ֲחְוה ְלֵאל ַאֵחר ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי  ּכִ
ְּדִאיהו ַרב ְוִעָלָאה, ְּוָדִמי ְלַמאן ְדָלא ָיַדע. ִּמָלה ְזֵעיָרא ִאיִהי, ֵאל ּ , ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל. ּ

ַּההוא ְדִאְקֵרי ֵאל ַאֵחר ֲחְוה ְלֵאל ַאֵחר, ּ ּתַ י ֹלא ִתׁשְ   .ִּדְכִתיב ּכִ
ל ַד, ְּויֹוֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון ין ִדְמָסֳאבוַּעל ּכָ ְּרּגִ א וְסָעָרא, ּ א ְדַיּמָ ִּאיּנון ִדְמַנֲהֵגי ַאְרּבָ ּ ּ ּ .

ִעין ָחֵסר ַחד ִאיּנון ְּדֻכְלהו ִמְתַנֲהֵגי ַעל ְידֹוי, ְּוַההוא ַרב ַהחֹוֵבל. ַּאְרּבְ ִּאיהו ֶעְליֹון ַעל , ּּ
ְלהו ּּכֻ ע. ּ ָדא ֲהָוה ִמְתָדַבק ַההוא ָרׁשָ ּּבְ א ְדִאיהו , ּע ַדַעת ֶעְליֹוןְּוָאַמר ְדֲהָוה ָיַד, ּ ַּדְרּגָ ּ ּ

א ְלהו ְמָנֲהֵגי ַאְרּבָ ֶּעְליֹון ַעל ּכֻ יה. ּ ַדְעּתֵ ִהיל ּבְ ַמע ָהִכי ְדָלא ִאְתּבְ ַּמאן ׁשָ א ְדָלא , ּ ְּוֵייּמָ
ָעְלָמא ִגיֵניה ּבְ ֹאַרח ָסִתים ְוָאַמר ִמֵלי . ֲּהָוה ּכְ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ע ַמׁשְ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ּּ ּ

ְּוָגִניב ַדְעָתא ִדְבֵני ָעְלָמא, ׁשֹוטְק ּ.  
ַדי ֶיחֶזה ר ַמֲחֵזה ׁשַ ַמע ָדא, ֲּאׁשֶ ַּמאן ְדׁשָ יב ְדֲהָוה ָחֵמי ַמה ְדָלא ָחֵמי ַאֲחָרא , ּ ָּחׁשִ ּ

ָעְלָמא ַדי. ּבְ ַדי, ָּדא ַעְנָפא ֲחָדא, ַּמֲחֵזה ׁשַ ֵּמִאיּנון ַעְנִפין ַדֲהוֹו ָנְפִקין ִמּשַׁ ּ ה. ּ . ְוָלּמָ
ַלת, ְּבָחְכְמָתא ָדאִּד ַדי' ָלֳקֵבל ש, ַאְחֵזי ּתְ ְּדׁשַ ַלת ַעְנִפין ְדֵביה, ּ ָּלֳקֵבל ּתְ ֵרין , ּ ְוַאְחֵזי ּתְ

ֵדי ֲעָרבֹות, ְנִביִאין יה, ּבַ ְּדַתְמִכין ּבֵ א' ָלֳקֵבל ע. ּ יׁשָ ֵרין ַעְנִפין ְדֵעיָנא ּבִ ְלַסְתָמא , ּּתְ
ָלק. לֹון ד ָאָתא ּבָ ְייהו. ּול לֹוןָאַמר ֲאָנא ֵאיכ, ּכַ ֲהֵדי ָחְכְמָתא ָדא ָאָתא ְלַגּבַ ֲּעָמֵלק ּבַ ּ ,

  .ְוָיִכיל לֹון
ַדר ְלִבְלָעם י, ְּוָאַמר ֵליה, ְוׁשָ ֵרי ַאְתָוון ַדֲעָמֵלק ִאית ּבִ ְּדִאיּנון ל, ֲּאָנא ּתְ , ק''ּ

ְּדִאיּנון ִסיוָמא ַדֲעָמֵלק ּ ּ ִּלי ִסיוָמא, ק''ַוֲעָמֵלק ל, ק''ֲאָנא ִלי ל. ּּ ירוָתא ב, ּ ּוָבך ׁשֵ . ל''ְּ
ְמעֹון י ׁשִ ירוָתא ְדָבָלק ב, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָּהִכי ֵאיָמא ׁשֵ ירוָתא ְדִבְלָעם ב, ל''ּ ְּוׁשִ , ל''ּ

ִבְלָעם יה ּבְ ירוָתא ְדָבָלק ֲהָוה ּבֵ ּׁשֵ ּ ְּוִסיוָמא ַדֲעָמֵלק. ּ ּ ָבָלק, ּ יה ּבְ ְּוִסיוָמא , ֲּהָוה ּבֵ ּ
ירוָתא , ְּדִבְלָעם   .ַּדֲעָמֵלקֲּהָוה ׁשֵ

יָמא ְדָלא ֵניכול ְלהֹון ְּוִאי ּתֵ ה, ּ הֹון ֹמׁשֶ ָיא ְדַרּבֵ ִגין ְדַחְרׁשַ ּּבְ יט ְיֵדיה, ּּ ְּדֲהָוה ָפׁשִ ּּ ,
ִאֵלין ַרְבְרִבין ָפא ַיִתיר, ַּהאי ְיָדא ִאית ּבְ ּקְ ין ְלִאְתּתַ ַחְרׁשִ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב . ְּדַיְכֵלי ּבְ ּ

ָיָדם יֵדי, ּוְקָסִמים ּבְ ִתיבּבִ ָיָדם, ֶהם ָלא ּכְ ַדר ֵליה , ְיָדא ָלֳקֵבל ְיָדא, ֶּאָלא ּבְ ָּהִכי ׁשָ
ָלק ְלִבְלָעם   .ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]73דף [ -ּ

ְדַאָמָרן ַדי ּכִ ּוְלָהִכי ַמֲחֵזה ׁשַ ּוְלָהִכי ִאְתֲעָנׁשו, ּ ְּוִאְתֲעָנׁשו ְלֵעיָלא, ּ , ְּוִאְקרון ַמֲחֵזה, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ ומול ֶמֱחָזה ֶאל ֶמ)מלכים א ז(ּכְ ן. חָזהּ ּמָ ּוַמאן ַההוא . ַּעְנָפא ְדָנַפק ִמּתַ ּ
ְּדִאיּנון נֹוֵפל וְגלוי ֵעיָנִים, ַמֲחֶזה ֲעָזא ְוַעָזֵאל ּ ּ ַדי, ּ ְּוִאיהו ַמֲחֵזה ׁשַ ְּדֲהָוה ָחָמא נֹוֵפל , ּ

ּוְגלוי ֵעיָנִים ּ.  
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְלָעם ּבְ ִמְדָין. ָאן ֲהָוה ּבִ יָמא ּבְ ִתיב ְוַע, ִאי ּתֵ ה ִהְנִני הֹוֵלך ָהא ּכְ ְּתָ

י ִמְדָין, ִּאי ָאַזל ֵליה. ְלַעּמִ ע. ַּמאן ָיֲהֵביה ּבְ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ יָון ְדָחָמא ְדָנְפלו , ּ ּּכֵ ּ ּ
ָרֵאל כ ְייהו ַאְגרֹוי, ד ֶאֶלף ַעל ֵעיטֹוי''ִמִיׂשְ ֵעי ִמּנַ ן ַוֲהָוה ּבָ ּמָ ב ּתַ ּוְבעֹוד . ִּאְתַעּכָ

ן ּמָ ב ּתַ   .ּ ִפְנָחס ְוַרְבְרָבֵני ֵחיָלא ְלַתָמןָאָתא, ְּדִאְתַעּכָ
יָון ְדָחָמא ְלִפְנָחס ֲאִויָרא, ּּכֵ יה, ָּפַרח ּבַ נֹוִהי ִעּמֵ ּוְתֵרין ּבְ רֹוס, ּ ְוִאי . יֹונֹוס ְויֹוְמּבְ

יָמא עֹוָבָדא ְדֵעֶגל, ּתֵ ָּהא ִמיתו ּבְ ְּדָהא ִאיּנון ַעְבדו, ּ ּ ְּוָדא הוא , ֶּאָלא ָהִכי ֲהָוה ַוָדאי. ּ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש)שמות לב(, ִתיבִּדְכ ֹלׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ּ ַוִיפֹול ִמן ָהָעם ּבַ ּ ְוִכי ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי . ּ

ָנא ְזֵעיָרא ָדא ּבָ ּחוׁשְ ִנין ַאֲחָרִנין, ּ ּבָ ָמה חוׁשְ ָיַדע , ָּרָמִאין ִעָלִאין ְוַרְבְרָבִנין, ַּוֲהֵרי ּכַ
ת ַאְל, ְקָרא ְלִמְמֵני ֹלׁשֶ ׁשְ נֹוי ְדִבְלָעם. ֵפי ִאיׁשְוָהָכא ּכִ ֶּאָלא ִאיּנון ּבְ ּ ס ''יֹונֹו, ּ

רֹו ת ַאְלֵפי ִאיׁש, ס''ְויֹוְמּבְ ֹלׁשֶ ׁשְ ְקֵלי ּכִ   .ַּדֲהוֹו ׁשַ
ע ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ין ְדָעְלָמא ֲהָוה ָיַדע, ּ ל ַחְרׁשִ ין ִדְבנֹוי, ּּכָ ְּוָנַטל אוף ָהִכי ַחְרׁשִ ּ ,

הו ַּדֲהוֹו ְרִגיִלין ּבְ ּוְבהו, ּ ַלקּ ִּפְנָחס ָחָמא ֵליה. ּ ָטאס ְוִאְסּתְ ר ָנׁש ַחד ָטס , ּ ְּדֲהָוה ּבַ
ֲאִויָרא ֲאִויָרא ֵמֵעיָנא, ּבַ ַלק ּבַ ָאַמר ִאית ַמאן , ָרָמא ָקָלא ִלְבֵני ֵחיָלא, ַוֲהָוה ִמְסּתְ

ע ְתֵריה ְדַההוא ָרׁשָ ְּדָיַדע ְלִמְפַרח ֲאּבַ ּ ּ ְלָעם ִאיהו, ּ ְּדָהא ּבִ ָּחמו ֵליה ְד, ּ ּ   .ֲהָוה ָטאסּ

  ב''ד ע'' קצדף
ְבָטא ְדָדן ֵריה ְדׁשִ ַּצְלָיה ּבְ ּ ין, ּ ִליט ַעל ַחְרׁשִ ְלָטנו ְדׁשַ ָּקם ְוָנַטל ׁשָ ּ ְתֵריה, ּ ּוָפַרח ּבַ ּ .

ע יָון ְדָחָמא ֵליה ַההוא ָרׁשָ ּּכֵ ּ ֲאִויָרא, ּ ּוָבַקע ָחֵמׁש ֲאִויִרין , ֲעַבד ָאְרָחא אֹוֲחָרא ּבַ
ַההוא ֹאַרח י ֵמֵעיָנא) ב''ד ע''צדף ק(, ּּבְ ּסֵ ָלק ְוִאְתּכַ ַהִהיא , ְּוִאְסּתַ ן ַצְלָיה ּבְ ּכֵ ֵדין ִאְסּתַ ּכְ

ֲעָתא יד, ׁשַ ַצֲעָרא ְדָלא ֲהָוה ָיַדע ַמה ַיְעּבֵ ָּרָמא ֵליה ָקָלא ִפְנָחס ְוָאַמר. ַּוֲהָוה ּבְ ּטוָלא , ּ
ל ִחְוָיין ְּדָתִניַנָייא ְדַרְבִעין ַעל ּכָ ִמְזָי, ּּ ִּמַיד ָיַדע ְוַגֵלי ַההוא ַאֲחָרא. ְיךְַהפֹוך ּבְ ּ ְוָעאל , ּ

יה ֵלי. ְּלַגּבֵ יה ְדִפְנָחס, ִּמַיד ִאְתּגְ ְרַוְייהו ַקּמֵ ְּוַנְחּתו ּתַ ּ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִפי, ּתָ יה ַוֵיֶלך ׁשֶ ִתיב ּבֵ ע ּכְ ְַההוא ָרׁשָ ּ ּ ין ִדיֵליה, ּ ָּדא הוא ֶעְליֹון ְדַדְרּגִ ּ ּ ּ ִחְוָיא , ּ

ְּדכוָרא ֵריןַצְלָיה. ּ א,  ָנַטל ּתְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ִליט ָעֵליה. ּ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ִליט , ּּ ְלָטנו ְדׁשַ ִגין ְדׁשֻ ּּבְ ּ ּ ּ
יה, ָּעַלְייהו ָנַטל ְפָיין ַקּמֵ ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח)בראשית מט(ְוָדא ֲהָוה . ְּוִאְתּכַ ַּעל ַההוא .  ׁשְ

ע, ֹאַרח ְּדָעַבד ַההוא ָרׁשָ ְִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך ְי)בראשית מט(ִּדְכִתיב , ּ ְמׁשֹון, ּ . ָּדא ׁשִ
ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח   .ָּדא ַצְלָיה, ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]74דף [ -ּ

ֵבי סוס ך ִעּקְ ַּהּנֹוׁשֵ ֲהֵדיה ְדָדִוד, ָּדא ִעיָרה, ְ ְּדֲהָוה ּבַ ּ ְּדֲהָוה ָאֵתי ִמָדן, ּ ּוְבִגיֵניה, ּ ּ ,
ָדִוד יה ּבְ בוְרּתֵ ְלָיא ּגְ ּּתַ יב , ּ ל ָהֶרֶכב ַוְיַע)שמואל ב ח(ִּדְכּתִ ר ָדִוד ֶאת ּכָ ַּוִיפֹול רֹוְכבֹו . ּּקֵ ּ

ָרָיה, ָאחֹור יָחא ְדֶאְפַרִים, ָּדא ׂשְ ֲהֵדי ְמׁשִ ין ְלֵמיֵתי ּבַ ְּדַזּמִ ְבָטא ְדָדן, ּ ְּוִאיהו ֲהִוי ִמּשִׁ ּ ,
ין ַאר ַעּמִ ׁשְ ד נוְקִמין וְקָרִבין ּבִ ין ִאיהו ְלֶמְעּבַ ְּוַזּמִ ּ ְּוַכד ָדא ְיקום. ּ ֵדין , ּ א ּכְ ְמַחּכֶ

ָרֵאל ְּלפוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ ִליׁשוָעְתך ִקִויִתי ְיָי)בראשית מט(ִּדְכִתיב , ּ ב ְדאֹוְקמוָה . ָּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ַמר, ְלַהאי ְקָרא ָמה ְדִאּתְ ִרירו ְדִמָלה ּכְ ֲּאָבל ּבְ ּ ה ְדאֹוְקמוָה, ּּ ּוְכּמָ ּ ְּוַעל ָדא ָאָתא ְקָרא . ּ

  .ְואֹוַכח
יָון ְדָנַחת ַההו ּּכֵ י ִפְנָחסּ ע ְלַקּמֵ ע, ָּאַמר ֵליה, ּא ָרׁשָ ין , ָרׁשָ יׁשִ ְלּגוִלין ּבִ ָמה ּגִ ּּכַ

א, ַעָבְדת א ַקִדיׁשָ א ְוַקְטֵליה, ָּאַמר ֵליה ְלַצְלָיה. ַעל ַעּמָ ָמא, ּּתָ ׁשְ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי , ְוָלא ּבִ
ה ִעָלָאה, ַהאי ָרא ָעֵליה ְקדוּשָׁ ְּלַאְדּכְ ּ יפ, ּ ִגין ְדָלא ּתִ ּּבְ ָמֵתיהּ ּוק ִנׁשְ ִמִלין , ּ ִליל ּבְ ְּוִתְתּכְ

ין ין ַקִדיׁשִ ְּדַדְרּגִ ִרים, ּ י מֹות ְיׁשָ מֹות ַנְפׁשִ יה ַמה ְדָאַמר ּתָ ְּוִתְתַקֵיים ּבֵ ּ ּ.  
ָמה ִזיֵני מֹוָתא יה ּכַ ֲעָתא ָעֵבד ּבֵ ַההוא ׁשַ ּּבְ ִקין , ְוָלא ִמית, ּ א ְדֲהָוה ּתָ ַּעד ְדָנַטל ַחְרּבָ ּ

ָּאַמר ֵליה ִפְנָחס. ְוִחְוָיא ֵמַהאי ִסְטָרא, ֹוי ִחְוָיא ֵמַהאי ִסְטָרא ֲעל)א חקיק''ס( ִדיֵליה , ּ ּּבְ
ּוְבִדיֵליה ְימות, )א קטול ליה''נ(טֹול  ּ ֵדין ָקַטל ֵליה. ּ ְּדַכך ָאְרחֹוי ְדַההוא . ְּוָיִכיל ֵליה, ּּכְ ּ ְּ

ְתָרָאה, ִסְטָרא ה ָימות, ַּמאן ְדָאַזל ֲאּבַ ּּבָ ּוָבה ּתִ, ּ ָמֵתיהּ ּפוק ִנׁשְ ּ ִליל, ּ ְתּכְ ּוָבה ּתִ ְוָהִכי . ּ
ְלָעם ַההוא ָעְלָמא, ִמית ּבִ ִדיִנין ּבְ ְּוַדְייֵני ֵליה ּבְ ְלהו . ְוָלא ִאְתְקִביר ְלָעְלִמין, ּ ְּוַגְרמֹוי ּכֻ ּ

ָמה ִחְוָיין ְמזוֲהִמין, ִּאְתְרָקבו ְּוִאְתָעִבידו ּכַ ְרָיין, ּ ַאר ּבִ ין ַדֲהוֹו ַּוֲאִפיל, ְּמַנְזֵקי ׁשְ ּו ּתֹוַלְעּתִ ּ
ֵריה ׂשְ   .ִּאְתֲהָדרו ִחְוָיין, ַּאְכֵלי ּבִ

מֹוָדאי ִסְפָרא ְדַאׁשְ ְחָנא ּבְ ּכַ א, ַּאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדָיַהב ֵליה ִלׁשְ ֵעי , ּ ְּדָכל ַמאן ְדֲהָוה ּבָ ּ
יִפין ְסִתיִמין ְדֵעיָנא ּקִ ין ּתַ ד ַחְרׁשִ ָרא ְדָנַפל. ְּלֶמְעּבַ ְלָעםִּאי ְיַדע ִטּנָ ן ּבִ ּמָ ח ,  ּתַ ּכַ ִיׁשְ
ע ֵּמִאיּנון ִחְוָיין ַדֲהוֹו ִמַגְרמֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ּ ּ ְייהו, ּ יה , ִּאי ַיְקִטיל ַחד ִמּנַ א ִדיֵליה ּבֵ ֵּריׁשָ ּ ּ

ין ִעָלִאין יד ַחְרׁשִ ין ַאֲחָרִנין, ַּיְעּבֵ גוָפא ִדיֵליה ַחְרׁשִ ּּבְ ּ ין ַאֲחָרִנין, ּ ְזָנָבא ִדיֵליה ַחְרׁשִ ּּבִ ּ .
ין ַלת ִזיֵני ַחְרׁשִ ָכל ַחד ְוָחד, ּתְ   .ִאית ּבְ

ֹלֹמה י ׁשְ ד ָאַתת ְלַגּבֵ ָבא ּכַ ת ׁשְ ֹלֹמה, ַמְלּכַ ִאיַלת ִלׁשְ ֵּמִאיּנון ִמִלין ְדׁשָ , ַאְמַרת, ּּ
ַמה ִנְתַפס ין ּבְ ְרָמא ְדִחְוָיא ִדְתַלת ַחְרׁשִ ּּגַ ּ ּ ֹלא ָהָיה ָדָבר ֶנְעָלם ִמן )מלכים א י(ִּמָיד . ּ

יד ָלהַהּמֶ ר ֹלא ִהּגִ ֶּלך ֲאׁשֶ ִאיַלת ַעל ָדא, ְ ְוָלא . ַּוֲהַות ִאְצְטִריַכת ְלִאיּנון ִחְוָיין, ִּאיִהי ׁשְ
ְייהו ה. ָּיִכיַלת ְלַנְטָלא ַחד ִמּנַ ִלּבָ ָּמה ָאִתיב ָלה ִמִלין ַדֲהוֹו ּבְ ּ ך אֹוַדע ָלה. ּּ ּּכַ יב , ְ ִּדְכּתִ

ל ְדָב ֹלֹמה ֶאת ּכָ ד ָלה ׁשְ ַּוַיּגֶ ּ ֵני ָעְלָמא, ִּאיּנון ִחְוָיין. ֶּריָהּ ל ּבְ ר , ָלא ַיְכִלין לֹון ּכָ ּבַ
ָלה ְדָרָזא ֲחָדא ִּמּמִ ּוַמאי ִאיהו, ּ ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת. ּ   .ׁשִ

יָמא ַמאן ָיִכיל ר ָנׁש, ֶּאָלא. ְוִאי ּתֵ ְכַבת ֶזַרע ַאִפיק ּבַ ֲעָתא ְדַההוא ׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ד ִאיהו , ּ ּּכַ
א ִתיאוְבּתָ ָמא ְדַההוא ִחְוָיא,ּּבְ ּ ַאִפיק ָלה ִלׁשְ ּ ּ ְרעוָתא ְדִתיאוְבָתא, ּ ּּבִ ּ ד ָנִפיק . ּ ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]75דף [ -ּ

יחו ְרּתִ א ֲחָדא, ּּבִ ְלבוׁשָ ַּנְטֵלי ֵליה ִמָיד ּבִ י ִחְוָיא, ּּ א ַזְרִקין ְלַגּבֵ ְּוַההוא ְלבוׁשָ ִפיף , ּ ִּמָיד ּכָ
יה ְרְנגֹוָלא, ְּוַתְפָסן ֵליה, ֵּריׁשֵ ָמה ְדָתִפיס ּתַ ָכל ָמאֵני ְקָרִבין ְדָעְלָמא. ּ ְדֵביָתאּּכְ , ְּוִאי ּבְ

ְייהו ַחד ִמּנַ חון ּבְ ִּיּגְ ָעְלָמא ָמאֵני , ּוְבַהאי. ָּלא ַיְכִלין ֵליה, ּ ר ָנׁש ּבְ ְָלא ִאְצְטִריך ּבַ

ְלהו ִאְתּכַ, ְקָרָבא ְייהו ְדָהא ּכֻ ָרא ִמּנַ ּמְ ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא ְוָלא ִאְצְטִריך ְלִאְסּתַ ּ ּּ ְפָיין ְּ
יה ְלָבָבה. ְּלַגּבֵ ֵדין ִאְתָדָבקו ִאיּנון ִמִלין ּבִ ּּכְ ּ ּ   .ְוָתִאיַבת ְלַהאי, ּּ

  א''ה ע'' קצדף
ִרי אן וְלָהְלָאה ֶאְלָעָזר ּבְ ַההוא ַחָייָבא, ִּמּכָ ִריך הוא ָעֵבד ַמה ְדָעַבד ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ָּלא ִאְצְטִריכו ְלַגָל, ְּוָרִזין ְסִתיִמין ִאֵלין ִגין ְדַחְבַרָיא ְדָהָכא ִיְנְדעון ָאְרִחין , ָאהּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּּ
ֵליָנא ְלכו, ְּסִתיִמין ְדָעְלָמא ָעְלָמא. ּּגָ ָמה ִנמוִסין ְסִתיִמין ִאיּנון ּבְ ְּדָהא ּכַ ּ א , ּ ּוְבֵני ָנׁשָ

ְּוִאיּנון ְפִליָאן ְסִתיִמין, ָלא ַיְדִעין ּל ְדָדֵמי ֵליהְוַע, ָּעֵליה. ַּרְבְרָבן ְוִעָלִאין, ּ ְקָראן , ּ
ם )משלי י( ִעים ִיְרָקב) א''ה ע''דף קצ( ְוׁשֵ ֵאי ְקׁשֹוט. ְרׁשָ ִאין ִאיּנון ַזּכָ ִתיב, ַּזּכָ , ָּעַלְייהו ּכְ
ֶמך ְוגֹו)תהלים קמ( ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי ֶאת ָהָעם )ב''במדבר כ(. 'ּ ּ ְוַעּתָ

א ָפַתחִרּבִ. 'ַּהֶזה ְוגֹו י ַיֲעטֹוף ְוגֹו)תהלים קב(, ּי ַאּבָ ִפָלה ְלָעִני ּכִ יב ', ּ ּתְ ַלת ִאיּנון ִדְכּתִ ּּתְ ּ
ִפָלה הו ּתְ ּּבְ ְּואֹוְקמוָה ִמָלה ָדא. ּ ה)אבל מלה דא(, ּּ , ְוַחד ָעִני, ְּוַחד ֲהָוה ָדִוד,  ַחד ֲהָוה ֹמׁשֶ

הו ִליל ּבְ ְּדִאְתּכְ הו, ּ ר ּבְ ִתיב , יָמאְוִאי ּתֵ. ְּוִאְתַחּבָ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהָנִביא)חבקוק ג(ָהא ּכְ ּ ּתְ ּ ,
ע ִאיּנון ִפָלה ֲהָוה. ָּהא ַאְרּבָ ִגין ּתְ ֶּאָלא ֲחַבּקוק ָלאו ּבְ יה , ּּ יב ּבֵ ב ִדְכּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ִפָלה ִריך הוא, ּּתְ א ּבְ א ְוהֹוָדָאה ִאיהו ְלקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ ְּ יה , ּיהַּעל ְדַאֲחָיא ֵל, ּ ַּוֲעַבד ִעּמֵ
יֹון וְגבוָרן ִּנּסָ ית ֲהָוה, ּ ֵריה ְדׁשוַנּמִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ.  

ִפָלה' ֲאָבל ג ִּאיּנון ְדִאְקרון ּתְ ּ ּ ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים)תהלים צ(. ּ ִפָלה ְלֹמׁשֶ ִפָלה ָדא , ּ ּתְ ּּתְ ּ
ַבר ָנׁש ַאֲחָרא ִגיֵניה ּבְ ְּדֵלית ּכְ ִפָלה ְלָדִוד)תהלים פו(. ּ ִפָלה, ּ ּתְ ִפָלה ָדא ִאיִהי ּתְ ּּתְ ְּדֵלית , ּּ

א ַאֲחָרא ַמְלּכָ ִגיֵניה ּבְ ִפָלה ְלָעִני. ּּכְ ִפָלה ִאיִהי ֵמִאיּנון ג, ּּתְ ּּתְ ְלהו. 'ּ יָבא ִמּכֻ ַּמאן ֲחׁשִ ּ .
ִפָלה ְדָעִני ֲּהִוי ֵאיָמא ּתְ ִפָלה ָדא. ּ ּּתְ ה, ּ ִפָלה ְדֹמׁשֶ ָּקִדים ַלּתְ ִפָלה ְד. ּ ְּוָקִדים ַלּתְ , ָדִודּ

ַאר ְצלֹוִתין ְדָעְלָמא   .ְּוָקִדים ְלָכל ׁשְ
א. ַמאי ַטְעָמא ִביר ִלּבָ ִגין ְדָעִני ִאיהו ּתְ ּּבְ ֵרי ֵלב )תהלים לד(, ּוְכִתיב. ּ ּבְ  ָקרֹוב ְיָי ְלִנׁשְ

ִריך הוא. 'ְוגֹו א ּבְ קוְדׁשָ ִדיר ְקָטָטה ּבְ ָנא ָעִביד ּתָ ּוִמְסּכְ ּ ִריך הוא ָא. ְּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִצית ְּ
ַמע ִמלֹוי יָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ְּוׁשָ ּּכֵ ִוי ְרִקיִעין, ּּ ל ּכַ ָּפַתח ּכָ ַאר ְצלֹוִתין ְדָקא , ּ ְּוָכל ׁשְ

ַּסְלִקין ְלֵעיָלא א, ּ ִביר ִלּבָ ָנא ּתְ ָּדֵחי לֹון ַההוא ִמְסּכְ ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף, ּ יב ּתְ ִּדְכּתִ ּ .
ֵעי ֵליה ִּכי ִיְתַעֵטף ִמּבָ ֶּאָלא ִאיהו ָעִביד ִעטוָפא ְלָכל ְצלֹוִתין . אי ִכי ַיֲעטֹוףַמ, ּ ּ ּ ּ

ְּוָלא ָעאִלין ַעד ִדְצלֹוָתא ִדיֵליה ָעאַלת, ְּדָעְלָמא ּ ּ.  
ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ל ְצלֹוִתין, ְּ ִּיְתַעְטפון ּכָ אי, ּ יעול ְלַגּבָ ּוְצלֹוָתא ָדא ּתֵ ּ ָלא . ּ

י ִדיָנא ֵעיָנא ָהָכא ּבֵ יָנָנאּּבָ ּ ִדְידונון ּבֵ ּ ְרעוִמין ִדיֵליה, ּ אי ִליֱהוו ּתַ ַּקּמָ ּ ּ ַּוֲאָנא ְוהוא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]76דף [ -ּ

ְלחֹוָדָנא ְלחֹודֹוי. ּבִ ִריך הוא ִאְתָייָחד ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִאיּנון ּתוְרָעִמין, ְּ ּּבְ ַההוא ְצלֹוָתא, ּ , ּּבְ
יחֹו פֹוך ׂשִ יב ְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ ְִדְכּתִ ּ   .איִּלְפֵני ְיָי ַוַד. ּ

ַאִלין ִאֵלין ְלִאֵלין ַמָיא ׁשָ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּּכָ ַמאי ִאְתֲעַסק, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמאי , ְּ ּבְ
ַדל ּתְ ָמאִנין ִדיֵליה, ַאְמִרין. ִּאׁשְ א ּבְ ִתיאוְבּתָ ִּאְתַיֲחָדא ּבְ ּ ְלהו ָלא ָיְדעו ָמה ִאְתָעִביד , ּ ּּכֻ ּ ּ

ָנא ֵּמַההוא ְצלֹוָתא ְדִמְסּכְ ּל ִאיּנון ּתוְרָעִמין ִדיֵליהּוִמּכָ, ּ ּ ּ ָנא. ּ א ְלִמְסּכְ יאוְבּתָ ְּדֵלית ּתִ ּ ,
תוְרָעמו ִפיך ִדְמעֹוי ּבְ ד ׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ְ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ א . ַּקּמֵ א ְלקוְדׁשָ יאוְבּתָ ְּוֵלית ּתִ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ל לֹון, ְ ד ְמַקּבֵ יה ְוָדא ִאיִהי, ֶּאָלא ּכַ דו ַקּמֵ ְּואוׁשְ ּ ְּדָעִביד ִעטוָפא ,  ְצלֹוָתאּ ּ ּ
  .ְּלָכל ְצלֹוִתין ְדָעְלָמא
ה ַצֵלי ְצלֹוֵתיה ֹּמׁשֶ ִפָלה, ּ ַהאי ּתְ ָמה יֹוִמין ּבְ ב ּכַ ִוין, ָּדִוד ָחָמא. ְּוִאְתַעּכָ ְּדָכל ּכַ ְוָכל , ּ

ַמָיא ְרֵעי ׁשְ ָנא, ּתַ ָחא ְלִמְסּכְ ְלהו ְזִמיִנין ְלַאְפּתְ ּּכֻ ָכל ְצלֹוִת, ּ א , ּין ְדָעְלָמאְוֵלית ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָאִצית ִמָיד ּּבְ ּ ָנא, ְ ְצלֹוָתא ְדִמְסּכְ יָון ְדָחֵמי ַהאי, ּּכִ ְרֵמיה ַעְנָיא , ּּכֵ ָּעֵבד ּגַ

ָנא א ְדַמְלכוָתא, ּוִמְסּכְ ט ְלבוׁשָ ָּפׁשַ ּ ּ ָנא, ּ ִמְסּכְ ַאְרָעא ּכְ ִפָלה, ְוָיִתיב ּבְ יב. ָּאַמר ּתְ , ִּדְכּתִ
ִפָלה ְלָד ִָוד ַהֵטה ְיָי ָאְזְנך ֲעֵנִניּּתְ יָמא ֲאַמאי. ּ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני. ְוִאי ּתֵ ִגין ּכִ ָאַמר . ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ א ַאְנּתְ, ָּדִוד, ְּ יִפין, ְוָלאו ַמְלּכָ ּקִ ִליָטא ַעל ַמְלִכין ּתַ ְוַאּתְ , ְּוׁשַ
ְרָמך ָעִני ְוֶאְביֹון ַגְווָנא ַאֲחָראִּמַיד ַאְה. ְָעִביד ּגַ ָּדר ְצלֹוֵתיה ּבְ ַבק ִמָלה ְדֶאְביֹון , ּ ְּוׁשָ ּ

י ָחִסיד ָאִני, ְוָעִני י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָדִוד. ְוָאַמר ׁשָ יה ּבְ ל ָדא ּכָֹלא ֲהָוה ּבֵ ְּוִעם ּכָ ּּ.  
י ֶאְלָעָזר ִפיר ָקַאָמְרת, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ל ָדא . ּׁשַ ּך ֵליה ְלַבר  ִאְצְטִרי)א ועל דא''ס(ְּוִעם ּכָ ְ

ָּנׁש ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְרֵמיה ָעִני)למהוי תמן עני ואביון(, ּּ ד ּגַ ִגין ְדִתיעול ְצלֹוֵתיה , ּ ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ
ְכָלָלא ְדָכל ֲעִנִיים ּּבִ ְרִעין. ּ ל ְנטוֵרי ּתַ ְּדָהא ּכָ ְבִקין ָהִכי ְלֵמיָעאל, ּ ְבִקין , ָלא ׁשַ ָמה ְדׁשָ ּּכְ

ִנין ָלא ְרׁשוָתא ָעאִליןְּדָה, ְלִמְסּכְ ְרֵמיה. ּא ּבְ ר ָנׁש ּגַ ִדיר , ְּוִאי ָעִביד ּבַ ִוי ְרעוֵתיה ּתָ ְּוׁשַ ּ ּ
ָנא ִמְסּכְ ְּצלֹוֵתיה ַסְלָקא, ּכְ ִנין, ּ ִאיּנון ְצלֹוִתין ְדִמְסּכְ ְּוִאְעָרְעת ּבְ הו, ּ ַרת ּבְ , ְּוִאְתֲחּבָ

ֲהַדְייהו ּוִבְכָלָלא ִדְלהֹון ָעאַלת, ְּוַסְלַקת ּבַ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְרעוָתא ַקּמֵ ַלת ּבִ ְּוִאְתַקּבְ ּ .
  )בהו(

א ָעה ָאְרִחין, ָּדִוד ַמְלּכָ ַאְרּבָ ְרֵמיה ּבְ ִוי ּגַ ּׁשַ ֵני, ּ ֲהֵדי ִמְסּכְ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ְרֵמיה . ּ ִוי ּגַ ּׁשַ ּ
ֲהֵדי ֲחִסיִדים ֲהֵדי ֲעָבִדים. ּבַ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ְרֵמיה. ּ ִוי ּגַ ּׁשַ ְרַמְייהו ּ ֲהֵדי ִאיּנון ְדַמְסֵרי ּגַ ּ ּבַ ּ ּ

ֵמיה ת ׁשְ ְייהו ַעל ְקדוּשַׁ ְּוַנְפׁשַ ּ ָנא. ּ ֲהֵדי ִמְסּכְ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני. ּ יב ּכִ . ִּדְכּתִ
ֲהֵדי ֲחִסיִדים ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ י ָחִסיד ָאִני, ּ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ יב ׁשָ ִג. ִּדְכּתִ ּין ְדִאְצְטִריך ֵליה ּבְ ְּ

ע, ְלַבר ָנׁש ְרֵמיה ָרׁשָ ָוָאה ּגַ ְּדָלא ְלׁשַ ּ יָמא ִאי ָהִכי ָלא ְיָפֵרט ֶחְטאֹוי ְלָעְלִמין. ּ . ְוִאי ּתֵ
ד ְיָפֵרט ֶחְטאֹוי. ָלאו ָהִכי ֵדין ִאיהו ָחִסיד, ֶּאָלא ּכַ ׁשוָבה, ּּכְ ָלא ּתְ ְּדָאֵתי ְלַקּבְ ַּאִפיק , ּ

ְטָר ְרֵמיה ִמּסִ אּּגַ יׁשָ א, א ּבִ ּתָ ִטּנוָפא ִדיָלה ַעד ַהׁשְ ְּדֲהָוה ּבְ ּ ּ יִמיָנא , ּ א ִאְתְדַבק ּבִ ּתָ ְּוַהּשְׁ
ָלא ֵליה, ִּעָלָאה ְּדִאיִהי ְפׁשוָטה ְלַקּבְ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]77דף [ -ּ

  ב''ה ע'' קצדף
יָמא ִריך הוא, ְוָלא ּתֵ א ּבְ ל ֵליה קוְדׁשָ ְּדָלא ְמַקּבֵ ּ ּ ַּעד ִדְיָפֵרט ֶחְטאֹוי ִמיֹוָמא ְד, ְּ ּּ ֲהָוה ּ

ָעְלָמא יה) ב''ה ע''דף קצ(ּ ִאיּנון )או( ָאן )א אי הכי''ס(. ּבְ סון ִמּנֵ ְּדִאְתּכְ ּ ָקא, ּ . ְּדָלא ָיִכיל ְלַאְדּבְ
א ְֶאָלא ָלא ִאְצְטִריך ְלָפְרׁשָ ְייהו, ּ ר ִמּנַ ר ִאיּנון ְדִיְדּכַ ּּבַ ּ הו. ּ ִוי ְרעוֵתיה ּבְ ְּוִאי ׁשַ ּ ּ ל , ּ ּכָ

ָכן ְתַרְייהוַאֲחָרִנין ִאְתַמּשְׁ ֵניָנן. ּ ֲאּבַ יָתא ִעָלִאין ְלֵעיָלא, ְּדָהא ּתָ ֵּאין ּבֹוְדִקין חֹוֵרי ּבֵ ּ ,
ִביעור ָחֵמץ א ּבְ ִאין ְלַתּתָ ּתָ ְּוָלא ִאיּנון ּתַ פום ֵחיזו ְדֵעינֹוי ַמה . ּ יָון ְדָבִדיק ּכְ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ּ ּ

ָקא ַתר ָדא, ְּדָיִכיל ְלַאְדּבְ ך ּבָ ּּכָֹלא ִאְתְמׁשַ ְ ֲהֵדיהְוִא, ּ ִטיל ּבַ ְּתּבְ ּ.  
ִעים ְנּגָ ְרֵסיָנן ּבִ ום ִמְחָיה''כ, ְוָהִכי ּגַ י ֵאָבִרים ִאיּנון ְדָלא ְמַטְמִאין ִמּשׁ ּד ָראׁשֵ ּ ּ .

ְתַרְייהו יב, ְּוַכֲהָנא ָלא ֲהָוה ַאְטַרח ֲאּבַ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ .  ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן)ויקרא יג(, ּ
ֲה לוָתא ֲחָדאֲּאָתר ְדָיִכיל ּכַ ּכְ ִאְסּתַ א ּבְ ׁשָ ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלַמֲאָכא , ָּנא ְלֵמֱחֵזי ַמְכּתְ

ְרֵמיה  ִמן )למבעי(ְָלא ִאְצְטִריך ְלַפְרָטא ֶחְטאֹוי . ּאוף ָהִכי. ּוְלָאָרָמא ֵעינֹוי ָהָכא ְוָהָכא, ּּגַ
ִאין, ּיֹוָמא ְדֲהָוה ּתָ יָתא ּתַ ְּדִאיּנון חֹוֵרי ּבֵ סוְּוָלא ִאיּנו, ּ ּן ְדִאְתּכְ ָקא, ּ , ְּדָלא ָיִכיל ְלַאְדּבְ

יָתא ִעָלִאין ְלֵעיָלא ְּדִאיּנון חֹוֵרי ּבֵ ּ ּ א ֲחֵזי ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן)א אלא''ס(. ּ ְּוֻכְלהו ,  ּתָ ּ
ְתַרְייהו ָכן ֲאּבַ ְרֵמיה ּגֹו ֲחִסיִדים. ִּאְתַמּשְׁ ִוי ָדִוד ּגַ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ ּ ּ.  

ְרֵמ ִוי ּגַ ֲהֵדי ֲעָבִדיםּׁשַ יב, ּיה ּבַ ה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם)תהלים קכג(, ִּדְכּתִ .  ִהּנֵ
ה ֱאֹלַהי)תהלים פו(, ּוְכִתיב ע ַעְבְדך ַאּתָ ָ הֹוׁשַ ְייהו . ּ ֲהֵדי ִאיּנון ְדַמְסֵרי ַנְפׁשַ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ

ֵמיה ת ׁשְ ַּעל ְקדוּשַׁ יב. ּ א)תהלים פו(, ִּדְכּתִ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבֶדך ּכִ ּמֵ ָ ׂשַ ָ ּ .
ע ָכל ָהֵני ַאְרּבַ י ָמאֵריה, ּבְ א ַקּמֵ ְרֵמיה ָדִוד ַמְלּכָ ָּעֵבד ּגַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]78דף [ -ּ

 ] בשנה307יום [סדר הלימוד ליום יב אב 
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְצלֹו ְלַקּמֵ ֲּאֵריִמית ְיַדי ּבִ ֵניָנן. ּ ָּאסור , ְּדָהא ּתָ

ֵּליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְרָמא ְידֹוי ְלֵעיָלא ַצלו, ּ ר ּבְ ּּבַ אן ְוַתֲחנוִנים ְלָמֵריה, ּ ּוְבִבְרּכָ ּ יב. ּ , ִּדְכּתִ
ִמיָנן,  ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ֶאל ְיָי ֵאל ֶעְליֹון)בראשית יד( ְרּגְ ְצלֹו, ּוְמּתַ ְּדָהא , ֲּאֵריִמית ְיַדי ּבִ

ָעא הוֶאְצּבְ ּן ְדָיִדין ִמִלין ִעָלִאין ִאית ּבְ ּּ א ֲאָנא ָהִכי ֲעִביְדָנא. ּ ּתָ ַּוֲאֵמיָנא ְדָכל . ְוַהׁשְ
י ָמאֵריה ע ְיַסֵדר ַקּמֵ ַּמאן ְדִאֵלין ַאְרּבַ ּ ְרעוָתא, ּּ ְרֵמיה ּבִ ְּוָעִביד ּגַ ְדָקא , ּ ִתּקוָנא ָדא ּכַ ּּבְ ּ ּ

ָהַדר ְצלֹוֵתי, ָּיאות ִתּקוָנא ָדא ָלא ּתֵ ּּבְ ֵריָקַנָיאּ ּה ּבְ ּ.  
ַקְדִמיָתא ֶעֶבד י ָמאֵריה, ּבְ ָבָחא ַקּמֵ ְּלַסְדָרא ׁשְ יה, ּ ָרא ַקּמֵ ּוְלַזּמְ ָחן . ּ ּבְ תוׁשְ ְּוָדא ּבְ

י ְצלֹוָתא ְּלָבַתר ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה, ּוְלָבַתר ֶעֶבד. ְּדַקּמֵ ִּאיהו ַעְבָדא ְדִסֵדר , ּּ ּ ּ ּ
ְּצלֹוָתא ְדָמאֵריה ל ְצלֹוֵתיה,  ֶעֶבדּוְלָבַתר. ּ ְּלָבַתר ְדַצֵלי ּכָ ְּוַעל ָדא ָדִוד , ְּוָאִזיל ֵליה, ּּ ּ

ְצלֹוָתא ָדא ֶעֶבד ְרֵמיה ּבִ ַלת ִזְמִנין ֲעַבד ּגַ ּּתְ ה ֱאֹלַהי. ּ ע ַעְבְדך ַאּתָ יב הֹוׁשַ ִָדְכּתִ ּ ַח . ּ ּמֵ ׂשַ
ֶָנֶפׁש ַעְבֶדך ָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך)תהלים פו(ּוְכִתיב . ּ ָ ּתְ ָּ ַלת ִזְמִניןָה. ּ ָוָאה , א ּתְ ִּאְצְטִריך ְלׁשַ ְ

ְרֵמיה ֶעֶבד   .ּּגַ
ֵמיה ת ׁשְ ְייהו ַעל ְקדוׁשַ ְרֵמיה ּגֹו ִאיּנון ְדַמְסֵרי ַנְפׁשַ ָוָאה ּגַ ְּלָבַתר ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְיינו , ּ

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ִיחוָדא ִדׁשְ ּּבְ ַהאי ְקָרא, ּ ִוי ָהִכי ְרעוֵתיה ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדׁשַ ּ ּ ּ יב ֵליה ִא, ּ ְּתֲחׁשִ
ֵמיה ת ׁשְ יה ַעל ְקדוּשַׁ ִאלו ָמַסר ַנְפׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ.  

ְרֵמיה ָעִני ָוָאה ּגַ ְּלָבַתר ְלׁשַ ין ְדרֹוֵמי ְמרֹוִמים, ּ ִזְמָנא ְדָעאל ְוַדִפיק ָדׁשִ ּּבְ ּ ד ָאַמר , ּ ּכַ
יב אוָלה ִלְתִפָלה)וסמיך(, ֱאֶמת ְוַיּצִ ּ ּגְ ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה. ּ א, ְּלֶמֱהִוי ּבִ ִביר ִלּבָ ַעְנָיא , ּתָ

ָנא ָוָאה ְרעוֵתיה. ּוִמְסּכְ ּוְלׁשַ ּ ּ ֵני, ּ ְלָלא ּגֹו ִמְסּכְ א, ְּלִאְתּכַ ְתִבירו ְדִלּבָ ּּבִ א, ּ ְמִאיכו ְדַנְפׁשָ ּּבִ ּ.  
ְרֵמיה ּגֹו ֲחִסיִדים ָוָאה ּגַ ְּלָבַתר ְלׁשַ ִפָלה, ּ ׁשֹוֵמַע ּתְ א ֶחְטאֹוי, ּּבְ ְך ְּדָהִכי ִאְצְטִרי. ְלָפְרׁשָ

ִפָלה ׁשֹוֵמַע ּתְ יִמיָנא, ָּיִחיד ּבְ ָקא ּבִ ִגין ְלִאְתַדּבְ ָלא ְלִאיּנון ְדָתִבין, ּּבְ ִּדְפׁשוָטה ְלַקּבְ ּ ּ ּ ,
ְדָקא ֵיאֹות, ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָחִסיד ע ִאֵלין ּכְ   .ָּהא ַאְרּבַ

ִליל ְלָכל ָהֵני ְַההוא ְדָקא ִאְצְטִריך ְלַכְלָלא לֹון, ַמאן ּכָ ּ ְּדַאְכִליל , ּהו ֶעֶבדְוַהאי ִאי, ּ
ָאר ין. ְלָכל ׁשְ ְתַלת דוְכּתִ ַלת ַעְבִדין ִאיּנון ּבִ ּּתְ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַחד, ּ ִתיב. ּ ה ְכֵעיֵני , ְּוָעַלְייהו ּכְ ִהּנֵ

ין ֶעֶבד ְלֶעֶבד ִאיּנון ַאֲחָרִנין. 'ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְוגֹו ין ֶעֶבד ַקְדָמָאה. ּּבֵ , ּבֵ
ְנָיי ֵמיה, ָנאְלֶעֶבד ּתִ ת ׁשְ יה ַעל ִיחוָדא ִדְקדוׁשַ ִּאית ֵליה ְלִמְמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ָוָאה , ּ ּוְלׁשַ ּ

ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה ָנא ּבִ ְרֵמיה ָעִני וִמְסּכְ ּּגַ ּ ִפָלה, ּ ׁשֹוֵמַע ּתְ ְרֵמיה ּגֹו ֲחִסיִדים ּבְ ָוָאה ּגַ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ .
ַתר ְדִסֵיים ְוִסֵדר ּכָֹלא ִליָתָאה ּבָ ֶּעֶבד ּתְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]79דף [ -ּ

  א''ו ע'' קצדף
ָנן ע, ּתְ ל ָהֵני ִסדוִרין ַאְרּבַ ר ָנׁש ּכָ ֲעָתא ְדִסֵדר ּבַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ א, ּ ְרעו ְדִלּבָ ּּבִ א , ּ ּקוְדׁשָ

יה ִריך הוא ִניָחא ַקּמֵ ּּבְ ּ ּוָפִריׂש ְיִמיֵניה ָעֵליה, ְ ּ ִליָתָאה, ּ ַההוא ֶעֶבד ּתְ ְּוָקָרא ָעֵליה , ּּבְ
הַּעְבִדי ַא, ְּוָאַמר ֵליה יב, ּתָ ך )ישעיה מט(, ִּדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ ּ

ר ָנׁש) א''ו ע''דף קצ(ַּוַדאי ְצלֹוָתא . ֶּאְתָפָאר ֵריָקַנָיא ְלָעְלִמין, ְּדַהאי ּבַ ְהַדר ּבְ ָּלא ּתֶ ָאָתא . ּ
ֵקיה א וְנׁשָ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א ֲחֵז, ָאַמר ִרּבִ ָלָתא, יּתָ ֵרי ֶעֶבד ֵמִאיּנון ּתְ ל ָהֵני, ּּתְ ִּאיּנון ְדָכְלֵלי ּכָ ְּדָהא , ּ
יה חֹוָתָמא ְלֵעיָלא ִליָתָאה ַקְייָמא ְלַחְתָמא ּבֵ ּּתְ ּ א, ּ יה ְיָדא ִמיִמיָנא ְדַמְלּכָ ָוָאה ּבֵ ְּלׁשַ ּ ּ ,

יה ָחא ּבֵ ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ֵרין. ּ ָלָלא ְדֹכָלאִא, ַקְדָמָאה ְוִתְנָייָנא, ֲאָבל ָהֵני ּתְ ּיּנון ּכְ ּ ח . ּ ּבַ ְוָדִוד ׁשַ
הו ְרֵמיה ּבְ ּּגַ יב, ּ י ֲאִני ַעְבֶדך ֲאִני ַעְבְדך ְוגֹו)תהלים קטז(, ִּדְכּתִ א ְיָי ּכִ ָ ָאּנָ ָּ ָלֵלי ', ּ ְּדִאֵלין ּכְ ּ
ַאר ך ַקְייָמא ְלִמְפַרק ִלי. ְּדָכל ׁשְ ִליָתָאה ּבַ ּּתְ ע ַעְבְדך ַאּתָ, ְ יב הֹוׁשַ ִָדְכּתִ ּ ַמאן . ה ֱאֹלַהיּ

ִּדְמַסֵדר ָדא ּ יה, ּ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּיִדיַע ִליֲהִוי ֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוָקָרא ָעֵליה ַעְבִדי , ְּ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָּאּתָ ֵקיה. ָ א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ּ.  

א י ַאּבָ ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב ְוגֹו)תהלים יט(, ַּעל ָדא ָקֵריָנן, ָאַמר ִרּבִ ּ ַהּנֶ ּ ָמה ', ּ ּכַ
יִקין ְדִסְדרו ַקְדָמֵאי ְּמִתיִקין ִמִלין ַעּתִ ּ ּ ד ַטֲעִמין לֹון, ּ ַּוַדאי . ָלא ַיְכִלין ְלֵמיַכל, ַוֲאָנן ּכַ

ָלָתא ַעְבִדין, ָּהִכי הוא ן ּוְתֵרי. ּוַבֲאָתר ַחד, ְּוִאיּנון ַחד, ְּוָהא ְקָרא אֹוַכח ַעל ּתְ
ְדָקָאַמְרת ִריך הוא, ּכִ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּוַחד ְדִאיהו ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ ּ ּ ּ ּ יב, ְּ י ִלי )ויקרא כה(, ִּדְכּתִ  ּכִ

ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ְוגֹו ֶרת ָעֶבד)ב''א ע''בראשית קל(. 'ְבֵני ִיׂשְ ְכרו ִמְמּכֶ ִגין . ּ ֹלא ִיּמָ ּבְ
ִריך הוא ִאְצְטִרי א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִליָתָאהְּ ַהאי ּתְ ּך ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ָמא . ְ ְכרו ִלׁשְ ְּוַעל ָדא ֹלא ִיּמָ ּ

ִריך הוא ֲהִוי, ְּדָעֶבד א ּבְ ְּדָהא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר קֹול ַעְבדֹו. ' ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיָי ְוגֹו)ישעיה נ(, ָּפַתח ִרּבִ . ַּמאי ׁשֹוֵמַע ּבְ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַר ְצלֹוָתאּ א . ְּוָהִכי הוא, ָּייא ח ּבִ ּתָ ִנׁשְ ַּמאן ְדָרִגיל ְלֵמיֵתי ְלֵבי ּכְ
ִאיל ָעֵליה ְוָאַמר, ְויֹוָמא ֲחָדא ָלא ָאֵתי, ְּלַצָלָאה ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִמי ָבֶכם ְיֵרא , ְּ

ִכים ְוֵאין ֹנַגה לֹו ר ָהַלך ֲחׁשֵ קֹול ַעְבדֹו ֲאׁשֶ ְּיָי ׁשֹוֵמַע ּבְ קֹול ַעְבדֹו. ְּ . ַּמאי ׁשֹוֵמַע ּבְ
ַמאן ְנִביָאה. ּבְ יָמא ּבִ ַבר ַאֲחָרא, ִאי ּתֵ ַבר ַאֲחָרא , ַמאן ָיַהב ְנִביָאה, אֹו ּגְ אֹו ּגְ

קֹול ְנִביָאה. ִלְצלֹוָתא ִּדְבִגין ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ׁשֹוֵמַע ּבְ ּ ָעְלָמא, ּּ   .ּאֹו ִדְגַבר ּבְ
ֶּאָלא ַההוא ְדַצֵלי ְצלֹוִתין ּבְ ּּ ַההוא קֹול, ָכל יֹוָמאּ ִּאיהו ׁשֹוֵמַע ּבְ ְּדָקֵרי ֵליה , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, ְּ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ּוִמׁשְ ְּוָאַמר ְדִאיהו ַעְבדֹו ַוַדאי, ּ ּ ּ קֹול. ּ ַמאי , ׁשֹוֵמַע ּבְ ּבְ
ַההוא ְדִאְקֵרי ַעְבדֹו. קֹול ּּבְ ּ ָבָחא ִעָלָאה ִאיהו ְדָנִפיק ָעֵליה קֹול . ּ ּׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו ַעְבדֹוּ ּ , ְּותו. ּ

ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין ַמע ּבְ ּתְ ְּדָקָלא ִאׁשְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ְּוָדא הוא ׁשֹוֵמַע , ּ
קֹול ַעְבדֹו   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]80דף [ -ּ

ִכים ְוֵאין ֹנַגה לֹו ר ָהַלך ֲחׁשֵ ֲּאׁשֶ ִכים, ְ ִגין ְדָלא ָאָתא ְלַצלוֵיי ָהַלך ֲחׁשֵ ְְוִכי ּבְ ּ ָּלא ֶא. ּ
ֵנִסיֹות ְלַצָלָאה. ּאֹוְקמוָה י ּכְ ָרֵאל ְלָבּתֵ ׁשון ִיׂשְ ּנְ ֲּאָבל ַעד ָלא ִיְתּכַ ּ ִּסְטָרא ַאֲחָרא ַקְייָמא , ּ

ל ְנהֹוִרין ִעָלִאין טון ְוִיְפקון ַעל ָעְלִמין, ְּוָסִגיר ּכָ ְּדָלא ִיְתַפּשְׁ ּ ּּ יֹוָמא . ּ ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ
אְּד, ַאְזֵלי ְסָטר ַאֲחָרא ָעְלָמא, ַּכר ְונוְקּבָ ְטִטין ּבְ ְּוַההוא ִעיָדן ַאְתָקן ִלְצלֹוָתא, ּוְמׁשַ ּ ,

ָלל ן ִקְטרוָגא ּכְ ּמָ ִגין ְדָלא ֲהִוי ּתַ ּּבְ ּ.  
ּוְכֵדין ִאיהו ִעיָדן ִלְצלֹוָתא ּ ִגין , ּ ְטָטא)א''א ע''כי תשא קצ(ּבְ ּ ְדִאיּנון ָאְזֵלי ִלְמׁשַ ּ טוֵרי , ּ ּּבְ

ְָחׁשוך ִוי ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ֶּפהְוַהר ִנׁשְ, ּ ֵדין ְפִתיִחין ּכַ ּּכְ ּ ֵנִסיֹות, ּ י ּכְ ּתֵ ִריָאן ַעל ּבָ , ְּוַנְפֵקי ְוׁשָ
יהֹון ְדִאיּנון ְדַצָלאן ְצלֹוִתין ֵריׁשֵ ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ּוִמְתַפְלָגן ְנהֹוִרין ַעל ֵריׁשַ ּּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִאיל ּתְ, ׁשָ ַּעל ַההוא ְדָלא ִאׁשְ ןּ ּמָ , ְּדֲהָוה ָרִגיל ָהָכא, ְּוָאַמר ֲחָבל ַעל ְפַלְנָיא, ַכח ּתַ
י ְנהֹוִרין ּמֵ ִכים ְוִאְתֲעָבר ִמּקַ א ְדָהַלך ֲחׁשֵ ּתָ ְְוַהׁשְ ָעְלָמא, ּ טוַרָיא ּבְ ְטָטא ּבְ ְּוָהַלך ְלׁשַ ּ ּ ְ ,

ְּוָנַפק ֵמַההוא ֹנַגה ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּ יה חוָלָקא)ליה(ְוֵלית , ּ ּ ּבֵ ָמה , ּן ֹנַגה לֹוֵאי, ּ ּכְ
ן ְרָיא ַעל ַאֲחָרִנין ְדַתּמָ ְּדִאְתְפִליג ְוׁשַ יה, ּּ ָמה ָטִבין ִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ּּכַ אין נוגה לו השתא דהלך (. ּ

ן)חשכים ּמָ ּ ְוִאלו ֲהָוה ּתַ ם ְיָי, ּ ׁשֵ ְכָלָלא ְדֶעֶבד ַקְדָמָאה, ִיְבַטח ּבְ ָרָזא . ּּבִ אֹלָהיו ּבְ ֵען ּבֵ ְוִיּשָׁ
ְנָייָנאְּדֶעֶב   .ד ּתִ

ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ְרָיא ֲעָלך, ֶאְלָעָזר ּבְ ְַוַדאי רוַח ְנבוָאה ׁשַ ּ ּ א. ּ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ר ַאְרָיא ְייהו, ַאְרָיא ּבַ ַּמאן ְיקום ַקּמַ ֲאֵגי ְלִמְטַרף ַטְרָפא, ּ ד ׁשָ ל ַאְרָיין ְדָעְלָמא . ּּכַ ּּכָ

יִפין ּקִ יר ְמ, ּתַ ְלהוְּוִאֵלין ַיּתִ ּּכֻ ל ַאְרָיין ְדָעְלָמא. ּ ָיין ְלַאָפָקא ַטְרָפא ִמפוַמְייהו, ּּכָ ַּקׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ְּוִאֵלין נֹוִחין ְלַאָפָקא ִמפוַמְייהו ַטְרָפא ּ ּּ ּ ִּאיּנון ַטְרֵפי ַטְרָפא. ּ ּ   .ְּוָיֲהֵבי ְלֹכָלא, ּ

  ב''ו ע'' קצדף
ִכים ר ָהַלך ֲחׁשֵ ֵעי ֵליה, ְֲאׁשֶ ר ָהְלכו ִמּבָ ֲּאׁשֶ י ֶאְלָעָזר. ּ , ב''ח ע''קמ, ח''שמות קפ(, ָאַמר ִרּבִ

ִחּבוָרא)א''ה ע''צ ְרָיין ּבְ ִגין ְדִאיּנון ׁשַ ּ ּבְ ּ ן, ּ ּוִמָיד ִמְתָפְרׁשָ ּ ָּהַלך ִחּבוָרא. ּ ִכים , ְ ֲחׁשֵ
ן ִחּבוָרא. ִּאְתָפְרׁשָ ָראן ּבְ ן ִמָיד, ּׁשָ ְּוִאְתָפְרׁשָ ַגְווָנא ָדא. ּ ָאהּ רוַח ְסָע)יחזקאל א(, ּּכְ , ָרה ּבָ

א ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ָאה . ּ ְבָקת ֵליה) ב''ו ע''דף קצ(ּבָ ן, ְּוִהיא ׁשַ ִּמָיד ִמְתָפְרּשָׁ  )א''ז ע''לעיל קפ(. ּ
ָלק ְוגֹו)ב''במדבר כ( )כ מצאתי ולפי דעתי חסר בהעתק''ע( י ֶאְלָעָזר ָאַמר. 'ּ ַוַיְרא ּבָ ַּוַדאי ַמה , ִרּבִ
י )ו''קפ( ִתיב. ִּמָלה ְסִתיָמא ֲהָוה, ִּחָייאּ ְדָאַמר ִרּבִ ם ִצפֹור ָמְצָאה )תהלים פד(, ֲאָבל ּכְ ּ ּגַ

ַּבִית וְדרֹור ֵקן ָלה ְוגֹו א. 'ּ ָעְלָמא, ְּוִכי ָדִוד ַמְלּכָ ֲּהָוה ָאַמר ִמָלה ָדא, ַּעל ִצָפָרא ּבְ ּ.  
ָמה ְדָתֵניָנן, ֶּאָלא י קוְדׁשָ, ּּכְ ָמִתין ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִנׁשְ ִריך הואּּכַ ּא ּבְ ל . ְ יָמא ּכָ ִאי ּתֵ

ָמִתין ְדָעְלָמא ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ָלאו ָהִכי. ִּנׁשְ ֶּאָלא ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ן ָמדֹוֵריהֹון , ּ ְּדַתּמָ
ֲהֵדיה א, ָּמדֹוֵריהֹון ְלֵעיָלא, ּּבַ ַמר. ּוָמדֹוֵריהֹון ְלַתּתָ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית. ְוָהִכי ִאּתְ , ּּגַ
ּרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייאִּאֵלין  ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]81דף [ -ּ

ֵניָנן ן ֵעֶדן, ּתָ ַלת ׁשוִרין ִאיּנון ְלּגַ ּּתְ ל ַחד ְוַחד, ּ ָמִתין , ּוֵבין ּכָ ָמה רוִחין ְוִנׁשְ ּּכַ
ן ּמָ ְּוִאְתֲהָנן ֵמֵריָחא ְדִעּנוִגין ְדַצִדיַקָייא ִדְלגֹו, ְּמַטְייִלין ּתַ ּ ּ ּ ב ְדָלא ָזכו , ּּ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ּל ִעּנוָגא ְדרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ִדְלגֹוֲאָב. ְלֵמיָעאל ּ ּ ּ ּ  ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים )ישעיה סד(, ּּ
  .'ְוגֹו

א ּתָ ׁשַ יִמין ִאית ּבְ ֵרי, ְּוִאיּנון יֹוֵמי ִניָסן, ְויֹוִמין ְרׁשִ ׁשְ ְטָטן , ְויֹוֵמי ּתִ ְּדִאיּנון רוִחין ְמׁשַ ּ ּ
ְוַפְקָדן ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך ּ ְטָטןְוַאף ַע. ּ יִאין ְמׁשַ ב ְדִזְמִנין ַסּגִ ֲּאָבל יֹוִמין ִאֵלין , ּל ּגַ

יִמין ִאיּנון א, ְּרׁשִ ְנּתָ י ׁשוִרין ְדּגִ ּבֵ ְּוִאְתָחזון ַעל ּגַ ּ ֵחיזו ְדִצָפִרין ְמַצְפְצָפן, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ ּ ,
ָכל ַצְפָרא ְוַצְפָרא   .ּבְ

ִר א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ְּוַההוא ִצְפצוָפא ׁשְ ּ ּ ּיך הואּ א ְדַהאי , ְ ֵני ָנׁשָ ּוְצלֹוָתא ַעל ַחֵיי ּבְ ּּ
ִגין ְדִאֵלין יֹוִמין. ָעְלָמא ּּבְ ִמְצֹות, ּ ִקין ּבְ ְלהו ִמְתַעּסְ ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ ּוְבִפּקוִדין ְדָמאֵרי , ּ ּ ּ
ֵחדו ִאְתֲחָזן ִצָפִרין ְמַצְפְצָפן. ָעְלָמא ּוְכֵדין ּבְ ּ ן ֵע, ּ י ׁשוִרין ְדּגַ ּבֵ ְּוַעל ּגַ ֶדן ְמַצְפְצָפן ּ

ָחן ְואֹוָדן וְמַצָלן ַעל ַחֵיי ְדַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּמׁשַ ּּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקַאָמְרת, ָאַמר ַרּבִ ֶּאְלָעָזר וַדאי ׁשַ ן, ּ ּמָ ְּדַוַדאי ִאיּנון רוִחין ּתַ ּ ּ ֲאָבל ַמה . ּ

יָמא וְדרֹור ֵקן ָלה ּּתֵ ְמָת, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָאַמר. ּ אָּדא ִהיא ִנׁשְ ְּדַסְלָקא , ּא ַקִדיׁשָ ּ
ְָדַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ְוגֹו, ְּוַסְלָקא ַלֲאָתר ָטִמיר ְוָגִניז, ְּלֵעיָלא ּ ּ'.  

ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקַאָמְרת, ָאַמר ִרּבִ ֶּאְלָעָזר ַוַדאי ׁשַ ִפיר ִאיהו, ּ ְּוׁשַ ן . ּ ּגַ ל ָדא ּבְ ֲּאָבל ּכָ
א ִהיא ּתָ ָּמה ְדַאְמַרת הואּוְכ, ֵּעֶדן ִדְלּתַ ְּוָהִכי הוא וַדאי, ּ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית, ּ ִּאֵלין , ּּגַ

ין ּרוִחין ַקִדיׁשִ ְּדָזכו ְלֵמיָעאל וְלֵמיָפק ְלָבַתר, ּ ּ ּ ְטָטן , ּ ִגין ִדְמׁשַ ּ ְוִאְתָחזון )א''ב ע''קס(ּּבְ
ֵחיזו ִדִצפֹוִרין ּּכְ ּ ְּוִאֵלין רוִחין ָמְצָאה ַבִית, ּ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ִאית לֹון ָמדֹוִרין ַּוַדאי ּכָ. ּ

  .ְיִדיָעאן ְלגֹו
ל ָדא ְלהו ִנְכִוין ֵמחוָפה ְדַחְבַרְייהו, ְּוִעם ּכָ ּּכֻ ּ ּ ּּ ִּאיּנון ְדִאית לֹון ְדרֹור. ּ ּ ְּוֵחירו ִמּכָֹלא, ּ ּ .

ִניז ִריך הוא ַאְחֵזי לֹון ֵהיָכָלא ְטִמירו ֲחָדא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָתה ֱאֹלִהים ְּדַעִין ֹלא ָרָא, ְּ
ָזוָלְתך ְּוַההוא ֵהיָכָלא ִאְקֵרי ַקן ִצפֹור, ּ ִזְמָנא . ּ יַח ּבְ ן ִמְתַעְטִרין ִעְטִרין ְלָמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ
יִמין, ְּדָאֵתי א, ּוְביֹוִמין ְרׁשִ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ָעא , ּתְ ְעׁשְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִאיּנון ַצִדיַקָיי ּּבְ ּ ִניז, אּ מֹוְדָען , ְּוַאְחֵזי לֹון ַההוא ֵהיָכָלא ְטִמיָרא ּגָ ּתְ ְּדָלא ַיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ
יה ן, ּּבֵ ל ַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּּכָ ּּ.  

חֹוֶתיך ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ ר ׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ֲָאׁשֶ ּ ּ ְבִנין , ּ ְכָללו ּבִ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ
ין ְכָתבְּדָז, ַּקִדיׁשִ ּבִ ַהאי ָעְלָמא, ּכו ַלּתֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפה ּבְ ּבְ ֵרין . ְּוַלּתֹוָרה ׁשֶ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּתְ ּ
ָחן א. ַמְדּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִּמְתַעְטָרן ְלַקּמֵ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדָהא ְזכוָתא ִדְבַנְייהו ּבְ ּ ּ ין , ּ ַאּגִ
ן, ָּעַלְייהו ּמָ ּוְמַעְטִרין ְלהו ּתַ ּ ָאה ְלָכל ַהאיַּמאן רו. ּ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה. ָחא ַזּכָ , ַּהאי ְדׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]82דף [ -ּ

חֹוֶתיך ְוגֹו אן וְלָהְלָאה ֵאיָמא ִמיָלך. 'ְָלאֹוְלָפא ְלִמְזּבְ ְִמּכָ ּ ּסוָפא ִאְתֲחֵזיָנא , ּ ָלא ּכִ ְּדָהא ּבְ ּ
ן ּמָ   .ּתַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִמְלַקְדִמין ִרּבִ ָּפַתח ּכְ ּ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית, ּ ּוְדרֹור ֵקן . א ִיְתרֹוָּד, ּּגַ
נֹוי, ָּלה ִזית, ָּדא ּבְ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ְּוַחְתִכין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא , אֹוְלֵפי אֹוַרְייָתא, ַּדֲהוֹו ּבְ ּ

פוַמְייהו ּּבְ ָרא. ָּמְצָאה ַבִית ַמהו. ּ ַמְדּבְ ארו ּבְ ַקְדִמיָתא ַנְטלו ְוׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ַּנְטלו ֵמִעּנוָגא , ּ ּ
ן, ְּדִמְדָין ִתיקו ְדַתּמָ ּוִמּמְ ּ ָרא, ּ ַמְדּבְ רו ּבְ ִריך הוא. ְּוׁשָ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּדַעל , ְּ

ּסוָפא ִדְלהֹון ּאֹוַרְייָתא ֲהָוה ּכִ ן, ּ ּמָ יך לֹון ִמּתַ ִזית, ְָמׁשִ ת ַהּגָ ּכַ ּוְדרֹור ֵקן . ְוָאִעיל לֹון ְלִלׁשְ
ִּצפֹור ְדרֹור ּכָֹל. ּּכָֹלא ַחד, ָּלה ּ ִני)שופטים ד(. ּא ִאיהו ַחדּ ּ ַויֹאֶמר )שמואל א טו(.  ֶחֶבר ַהּקֵ

ִני ְוגֹו אול ֶאל ַהּקֵ   .'ּׁשָ

  א''ז ע'' קצדף
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ן ִצפֹור, ַמה ּכְ ָלק ּבֶ ַּוַיְרא ּבָ ָמא ַדֲאבֹוי . ּ יר ׁשְ ָנא ְדַאְדּכִ ְּוִכי ַמאי ׁשְ ּ

ַאר ַמְלִכין ך. ִמּשְׁ ְֶאָלא ִיְתרֹו ִאְתְמׁשַ ָקא ,  ְוִאְתֲעָבר ֵמֲעבֹוָדה ָזָרהּ ְּוָאָתא ְלִאְתַדּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ּהוא וְבנֹוי, ּבְ ְּוָכל ָעְלָמא ִנדוהו , ּ ּ ְתֵריה) א''ז ע''דף קצ(ּ ְּוַרְדפו ֲאּבַ ּ.  

נֹוי ֲהָוה ֵני ּבְ ָלק ִמּבְ יָון ְדָחמו ָסֵבי מֹוָאב ְוָסֵבי ִמְדָי, ְּוִאְתֲעָבר ֵמָאְרָחא ְדָאבֹוי, ּבָ ּּכֵ , ןּ
ֲעבֹוָדה ָזָרה ָאְחָוה ִדְלהֹון ּבְ ֲהֵדי ַהָדֵדי ּבְ ַּדֲהוֹו ּבַ חוָלָקא ִדְלהֹון, ּ ּּבְ ְּדִיְתרֹו וְבנֹוי , ּ ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ִּאְתָדָבקו ּבִ הֹון, ּ ך ִמּנְ ֲעָתא. ְְוָדא ִאְתְמׁשַ ַהאי ׁשַ ָּאתו ְוַאְמְלכוהו ָעַלְייהו ּבְ ּ ּ ּ ,
ן ִצפֹור ֶמ יב וָבָלק ּבֶ ִּדְכּתִ ּ ֵעת ַהִהיאּ ֵעת ַהִהיא ֲהָוה ֶמֶלך. ְֶלך ְלמֹוָאב ּבָ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ְּבָ

ְדַמת ְדָנא ן ִצפֹור. ִּמּקַ ִתיב ּבֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ד ָהִכי, ּ ָלק. ַּמה ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְלֶמְעּבַ , ַּוַיְרא ּבָ
ֵעי ֵליה ַמע ִמּבָ ַּוִיׁשְ ַּמהו ַוַיְרא, ּ יָדא ְּוָיַדע ְדַז, ְּרִאָייה ָחָמא. ּ ין הוא ְלִמְנַפל ּבִ ּּמִ ּ

ָרֵאל ַקְדִמיָתא, ְּדִיׂשְ ידֹוי ּבְ ָרֵאל ְלִמְנַפל ּבִ ָרֵאל, ְּוִיׂשְ יָדא ְדִיׂשְ ּוְלָבַתר ִאיהו ּבִ ּ ַּוַיְרא , ּ
ן ִצפֹור ָלק ּבֶ   .ּּבָ

א ָפַתח י ַאּבָ ים ְצִאי ָלך ּבְ)שיר השירים א(, ִּרּבִ ׁשִ ּנָ ְ ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ִעְקֵבי ְּ
א ִעָלָאה. ַהּצֹאן י ַמְלּכָ ָרֵאל ַאְמַרת ְלַגּבֵ א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ּּכְ ָרֵאל. ּ א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ַּמהו , ּּכְ

א ּתָ ִניׁשְ ָּדא ִאיהו ֲעֶצֶרת. ּכְ ִניׁשו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּכְ ֲחנֹות)במדבר י(, ּכְ ף ְלָכל ַהּמַ .  ְמַאּסֵ
ְרָיי יהַּמאן ְדָכִניׁש ְלָכל ַמׁשִ ּן ִעָלִאין ְלַגּבֵ ּ.  

א ּתָ ִניׁשְ א ִאְקֵרי ּכְ ּוִמּגֹו ִדְלִזְמִנין נוְקּבָ ּ ַמר ֲעֶצֶרת, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוִאּתְ  )בראשית כ(ּכְ
י ָעצֹור ָעַצר ְיָי ָּהִכי הוא וַדאי. ְּדָנִקיט ְוָלא ָיִהיב, ּכִ יא ִדיָלה, ּ ְּדָהא ִמּגֹו ְמֵהיְמנו ַסּגִ ּ ּ ּ ,

ּכְ ה מוָמאְּדָלא ַאׁשְ ָּחן ּבָ ָלל)א מוחא''ס(, ּ ָלא ִעּכוָבא ּכְ ּ ָיֲהבו ָלה ּבְ ּ ד ָמָטא . ּ ְוִאיִהי ּכַ
ה ת, ְּלַגּבָ ל ַמאן ִדְכִניׁשַ ֶבת, ּּכָ ָּעַצר וְמָעֵצר וְמַעּכֶ פום , ְּדָלא ָנִחית ְוָנִהיר, ּ ֶּאָלא ּכְ ּ
ִּטִפין ִטִפין, ַּטָלא ִגין ְד. ַמאי ַטְעָמא. ְזֵעיר ְזֵעיר, ּ א ְמֵהיְמנוָתאּּבְ ַכח ְלַתּתָ ּתְ , ָּלא ִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]83דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ם)ישעיה כח(, ֶּאָלא ּכְ ם ְזֵעיר ׁשָ ּוְזֵעיר ַאְנֲהרוָתא , ְּזֵעיר ְזכוָתא,  ְזֵעיר ׁשָ ּ
ִּמָדה ָלֳקֵבל ִמָדה, ְּדַטָלא ּ.  

ַכח ְמֵהיְמנוָתא ׁשָ ְּדִאְלָמֵלא ּתִ ה, ּ ָכחו ּבָ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ּּכְ ּ ָכל ִסְטָרא ְוִסְטָראֲאִריַקת, ּ ,  ּבְ
ַלל ָלא ִעּכוָבא ּכְ יִאין ָדא ַעל ָדא. ְּוִאיִהי ַחָדאת, ּּבְ ָזן ַסּגִ ָנן וְנִבְזּבְ ּוְכֵדין ָיֲהִבין ָלה ַמּתְ ּ ּ ּ ּ ,

ַלל ִבין ָלה ּכְ ִבין לֹון. ְּוָלא ֵיהֹון ְמַעּכְ ִאין ִאיּנון ְמַעּכְ ּתָ ִבין ָלה, ֲּאָבל ּתַ ּוְמַעּכְ ּוְכֵדין , ּ
ְבָיכֹול, ָּעצֹור ָעַצר ְיָי ַוַדאי. יִהי ֲעֶצֶרתִא ְמִצית, ּכִ יר, ָיִהיב ּתַ   .ְוָלא ַיּתִ

ְטִמירו א ָיֲהַבְת ִלְבִנין ּבִ ִאיּמָ ל ָדא ּכְ ְּוִעם ּכָ ה, ּ ְּדָלא ַיְדִעין ּבָ ָהִכי ֲעִביַדת לֹון , ּ
ָרֵאל א. ִלְבָנָהא ִיׂשְ ְּואֹוִליְפָנא ִמּגֹו ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדִאיִהי ְסִליַקת ְלִמְנַקט ִּד, ּ ְּבׁשַ
ִּעּנוִגין ְוִכּסוִפין א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ הו ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ּומוָמא ִאׁשְ ּ ה ִטָפה ְדַחְרָדל , ּ ֵדין ָמֵטי ְלַגּבָ ּּכְ ּ ּּ
ּוִמָיד ַאְעִדיַאת ִמְנָין, ּּ ּוְכֵדין ַיְדִעין ְלֵעיָלא. ְּוָיִתיַבת ָעָלה יֹוִמין ּבְ ְּדמו, ּ הו ּ ָּמא ּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ
ָמאָלא ִמָיד ַער ׂשְ א, ְּוִאּתְ יך חוָטא ְלַתּתָ ּוָמׁשִ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)בראשית כז(. ְּ ,  ַוּתִ

ִפירו ַעִין ׁשְ ל ּבְ ּכַ ַּמה ְדֲהָוה ִמְסּתָ ְכָלָלא ְדַאְבָרָהם, ּּ ַלל, ּּבִ ָלא ִדיָנא ּכְ ְכֶהיןָ◌ , ּּבְ ֵדין ַוּתִ ּכְ
ְכָלָלא ְדַרֲחָמנו, ֵּמְראֹות וַדאי, תֵעיָניו ֵמְראֹו ָלא ּבִ ּכְ ִּמְלִאְסּתַ ֲערו ְדָסָמֵא. ּ ֵדין ַאּתְ ּּכְ ל ''ּ
יף ּקִ ָקל ּתַ ָעָרא ַעל ָעְלָמא, ּבְ דֹול ְוגֹו. ְלַאּתְ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֶאת ֵעׂשָ . 'ּּכְ

ְרָיין ְדִסְטָרא ַאֲח י ַמׁשִ דֹול ִאיהו ְלַגּבֵ ּּגָ דֹול, ָראּ א, ִּאיהו ּגָ ין ְדַיּמָ , ְּוָנִהיג ְלָכל ַאְרּבִ
א יׁשָ רוָחא ּבִ ְּדַעְרעוָרן ּבְ ּ א, ּ עוְמָקא ְדַיּמָ ָעא לֹון ּבְ ְּלַאְטּבְ ִאיּנון ְמצולֹות ָים ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ַרֲחָמנו ִריך הוא הוא ּבְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ל ֲחָטִאין ְוָכל חֹוִבין ְד, ְּ ֵדין ּכָ ָרֵאלּּכְ ָיִהיב , ִיׂשְ
ְּוִאיהו ַאִטיל לֹון ִלְמצולֹות ָים, ֵּליה ּ ְרָיין ִדיֵליה ְמצולֹות ָים ִאְקרון. ּ ל ַמׁשִ ּּכָ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ין, ַנְטֵלי לֹון ַאר ַעּמִ הֹון ְלָכל ׁשְ ְטֵטי ּבְ ָרֵאל. ּוְמׁשַ , ְּוחֹוִבין ִדְלהֹון, ְּוִכי ֲחָטִאין ְדִיׂשְ
ַּזְרִקין וִמְתַפְל א ִדְלהֹוןּ ָנן ִדְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ִּגין ְלַעּמָ אן וְמַצָפאן ְלַמּתְ ִּאיּנון ְמַחּכָ ּ ּ ּּ ,

י ָפתֹוָרא י ְלַקּמֵ ַכְלּבֵ ָרֵאל. ּּכְ ל חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ָנִטיל ּכָ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ְוָזִריק , ְּ
ָז, ָּעַלְייהו ָנן וְנִבְזּבְ ֵבי ְדַמּתְ ְלהו ַחׁשְ ּּכֻ ּ ּ ָרֵאלּ ָעא ְלֵמיַהב ְלִיׂשְ ּן ְדִאיהו ּבָ ְייהו, ּ ר ִמּנַ ְּדַאְעּבָ ּ ,

ֲחָדא ַזְרִקין . ְוָיִהב לֹון ְלהו ּכַ ּוִמַיד ּכֻ ּּ ַאר ַעִמין)א וחיזו וזרקין''ס(ּ   . לֹון ַעל ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]84דף [ -ּ

 ] בשנה308יום [סדר הלימוד ליום יג אב 
א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ַקְדִמיָתאִאיִהי ַאְמַר, ּּכְ  )שיר השירים א( )א בגלותא''ס(, ת ּבְ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה א ִעָלָאה, ׁשְ י ַמְלּכָ ְרָמה ְלַקּמֵ ַּאְזִעיַרת ּגַ יה . ּ ִאיַלת ִמּנֵ ּוְכֵדין ׁשְ ּ
ָצֳהָרִים)שיר השירים א(, ְוַאְמַרת יץ ּבַ ְרּבִ י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ  . ַהּגִ

ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכה ֲאַמאי ִנין. ּתְ ֵרין ָחְרּבְ ין, ֶּאָלא ִאיִהי ְרִמיָזא ַעל ּתְ ִּדְתֵרין ִמְקָדׁשִ ּ .
ְּדָקָראן ּכָֹלא ֵאיָכה ֵאיָכה ִית ִראׁשֹון, ֵאיָכה ִתְרֶעה. ּ ן ּבַ ָחְרּבַ יץ. ּבְ ן , ֵאיָכה ַתְרּבִ ָחְרּבַ ּבְ

ִני ִית ׁשֵ ֵרין ִז. ּבַ   .ְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכהְּוַעל ָדא ּתְ
יץ ְרּבִ ָדא, ִתְרֶעה ּתַ ָּלאו ָדא ּכְ לוָתא ְדָבֶבל. ּ ּּגָ יה ִתְרֶעה, ְּדִאיִהי ְזַמן ְזֵעיר, ּ . ָּקאֵרי ּבֵ

לוָתא ֶדֱאדֹום ְּוַעל ּגָ י, ּ ְּדִאיהו ְזַמן ַסּגִ יץ, ּ ְרּבִ יה ּתַ ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה . ָּקאֵרי ּבֵ ְּוַעל ָדא ּתְ
יץְּותו ִת. ֵאיָכה ְרּבִ ֵעי ֵליה, ְרֶעה ּתַ ֵעי ֵליה אוף ָהִכי, ִּיְרֶעה ִמּבָ יץ ִמּבָ ַּיְרּבִ ְּדָהא ַעל , ּ

ָרֵאל ַאְמַרת ָגלוָתא. ִיׂשְ ָלְתך ִלְבָנָהא ּבְ ה ֵאיָכה ִתְרֶעה ּכַ ֶּאָלא ִאיִהי ַאְמַרת ַעל ַנְפׁשָ ָּ ּ ּ ,
ין ַאר ַעּמִ ין ׁשְ ָצֳהָרִים. ִּדיהֹון ּבֵ יץ ּבַ ְרּבִ ִטיף ִאיִהי ָעַלְייהו ַטִלין וַמִיין, ֵאיָכה ּתַ ֵּהיך ּתַ ּ ּּ ְ ,

ּּגֹו ֲחִמימו ְדָצֳהַרִים ּ.  

  ב''ז ע'' קצדף
עֹוְטָיה ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ָרֵאל ָקָראן ִמּגֹו ָעאקו, ּׁשַ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ְּדִחיקו ִדְלהֹון, ּ ּ ַאר , ּ ּוׁשְ

ין  ְדִפין לֹו) ב''ז ע''דף קצ(ַעּמִ לוָתא, ןְּמָחְרִפין וְמּגַ ְפקון ִמן ּגָ ֵּאיָמַתי ּתִ ְֱאָלֲהכֹון ֵהיך ָלא . ּ

ין כה תרביץ במיין קדישין לצננא . ואינון משכחן גרמייהו ואמרי כה תרעי לון ביומין קדמאין(. ָעִביד ְלכֹון ִנּסִ

יה עם כל א ואינון משבחן לקודשא בריך הוא ואודן ל''נ( )ואינון משבחא כל דא. חמימו דרשפין ושלהובין דילהון

צערא וארכו דגלותא ואמרי כה תרעי לן ביומין קדמאין כה תרביץ עמנא בגלותא ופרוק לנא לזמנא בתראה כל דא 

עֹוְטָיה.)שבחא ומיהמנותא תאיבין לון לישראל ין,  ַוֲאָנא ָיִתיב ּכְ ד לֹון ִנּסִ , ְוָלא ָיִכיַלת ְלֶמְעּבַ
ּוְלֵמיַהב לֹון נוְקִמין ים, ּהִּאיהו ָאִתיב ְלַגּבָ. ּ ׁשִ ּנָ ִּאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ַהאי ְקָרא . ְ

ֵעי ֵליה ים, ָּהִכי ִמּבָ ׁשִ ּנָ ְֶאָלא ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך. ְָלך ֲאַמאי. ִּאם ֹלא ֵתְדִעי ַהָיָפה ּבַ ּ :
ָגלוָתא ְרָמך ּבְ ְקָפא ּגַ ְּלַאּתְ ְקָפא ֵחיָלא, ְ ָנך, ּוְלִאּתָ ָנא ַעל ּבְ ְ ְצִאי ָלך ,ְְצִאי ָלך. ְְלַאּגָ

ִעְקֵבי ַהּצֹאן ְקָפא ּבְ ן. ְלִאּתָ ינֹוקֹות ְדֵבי ַרּבָ ִּאיּנון ּתִ   .ְּדאֹוְלֵפי ּתֹוָרה, ּ
ִדיֹוַתִיך ְוְרִעי ֶאת ּגְ ּ ָדִים, ּ יֵקי ִמּשָׁ ָכן ְלֵבי , ִּאֵלין ַעּתִ ְלֵקי ֵמָעְלָמא ְוִאְתַמּשְׁ ְּדָקא ִמְסּתַ ּ

א ִעָלָאה נֹות ָהרֹוִעיםְּדִאיִהי ַעל ִמׁשְ, ְּמִתיְבּתָ נֹות ָהרֹוִעים ָלא , ַּעל ַדְייָקא, ּכְ ּכָ ִמׁשְ ּבְ
ִתיב נֹות ָהרֹוִעים, ּכְ ּכְ א ִדְמַטְטרֹו, ֶּאָלא ַעל ִמׁשְ ָּדא ְמִתיְבּתָ יִפין , ן''ּ ּקִ ל ּתַ ן ּכָ ְּדַתּמָ

ר, ִּוינֹוִקין ְדָעְלָמא ִאיסור ְוֶהיּתֵ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ּוַמְנִהיֵגי אֹוַרְייָתא ּבְ ָכל ַמה ּבְ, ּ
ֵני ָעְלָמא ְּדִאְצְטִריכו ּבְ ְדַאָמָרן, ּ ינֹוקֹות ּכִ ְּדָהא ִעְקֵבי ַהּצֹאן ִאיּנון ּתִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]85דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ְלִמיֵדי ְדֵבי ַרב, ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ָאַמר ִרּבִ ִּאיּנון ּתַ ְּדָקא ַאְתָיין ְלָבַתר , ּ
ָעְלָמא ר, ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָחן אֹוַרְייָתא ּבְ ּכְ ן , ּאֹוְרָחא ְפִתיָחאְו, ְוַאׁשְ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ְמַחְדׁשָ ּ ּ

ָכל יֹוָמא יִקין ּבְ ְרָייא ָעַלְייהו, ִּמִלין ַעּתִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ְּוַצְייָתא ְלִמֵליהֹון, ּ ּכְ
ָמע)מלאכי ג(ָאֵמר  ב ְיָי ַוִיׁשְ ּ ַוַיְקׁשֵ א. ּ י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ   .ּא ַחד ִמָלהְּוֹכָל, ּ

ְָדָבר ַאֵחר ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ה. ּ ָגלוָתא. ְָלך ָלּמָ ָרֵאל ּבְ ָכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִאיִהי , ּ
ָגלוָתא הֹון ּבְ ִתיב ָלך. ִּעּמְ ְְוַעל ָדא ּכְ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג(ּוְכִתיב , ּ ְּוָדא הוא .  ּבְ

ים. ְָלך ׁשִ ּנָ א, ַּהָיָפה, ַּהָיָפה ּבַ ְמּתָ ִּאיִהי ַאְמַרת ְדִאיִהי אוּכַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ שיר השירים (ּכְ

חֹוָרה ֲאִני)א ה.  ׁשְ ְּוִאיהו ָאַמר ְלַגּבָ א, ָיָפה ַאּתְ, ּ ִפיְרּתָ ים, ּׁשַ ׁשִ ּנָ א , ַּהָיָפה ּבַ ִפיְרּתָ ּׁשַ
ין ל ַדְרּגִ   .י ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִת)שיר השירים א(ּוְכִתיב , ִּאיִהי ַעל ּכָ

ים ׁשִ ּנָ ָּדָבר ַאֵחר ַהָיָפה ּבַ ִטיבו, ּ א ּבְ ַּדֲעִביַדת ִטיבו ִלְבָנָהא. ַּטְבּתָ ְגִניזו, ּ ְטִמירו ּבִ ּּבִ ּ .
י ָטב ָעֵליה ִריך הוא ַסּגִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְגִניזו, ְּ ְטִמירו ּבִ ל ַמה ַדֲעִביַדת ִלְבָנָהא ּבִ ּּכָ ּ ַאף ַעל , ּ

ָרן עֹוָבִדין ב ְדָלא ְמַכׁשְ ִנין ְוָתִאיב .ּּגַ א ַרֲחָמא ַעל ּבְ ד ִאּמָ א ּכַ אן ְדִאְתֲחֵזי ְלַאּבָ ּ ִמּכָ
ָרן עֹוָבדֹוי ב ְדָלא ְמַכׁשְ ְטִמירו ַאף ַעל ּגַ ל ַמה ְדַעְבַדת ִלְבָנָהא ַרֲחִמין ּבִ ָּעֵליה ּכָ ּ ּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַעל ַההוא ִדְכּתִ ּּתַ ּ י ִיְהֶיה ְל)דברים כא(, ּ ן סֹוֵרר  ּכִ ִאיׁש ּבֵ
ִריך , ְוָתֵניָנן', ְּוָתְפׂשו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו', ּומֹוֶרה ְוגֹו א ּבְ ֲעָתא ָאַמר קוְדׁשָ ְִדְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ

תֹוב ה ּכְ ה. ּהוא ְלֹמׁשֶ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ִביק ָדא, ּ א ְדָעִביד , ּׁשָ ִּאית ַאּבָ
ֵדין ִלְבֵריה ָחְכְמָתאּוֹמ. ּּכְ ה ֵמָרִחיק ֲהָוה ָחֵמי ּבְ ִריך הוא , ׁשֶ א ּבְ ין קוְדׁשָ ל ַמה ְדַזּמִ ּּכָ ּ ְּ

ָרֵאל ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָאַמר. ִלְבֵני ִיׂשְ בֹוק ִמָלה ָדא, ּ ּׁשְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ל ַאְגָרא, ֲּחֵמיָנא ַמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלֹמׁשֶ תֹוב ְוַקּבֵ ירַא. ּכְ ַמה . ת ַיְדַעת ַוֲאָנא ְיַדע ַיּתִ
ח. ָּעַלי ַההוא עֹוָבָדא, ְּדַאּתְ ָחֵמי ּכַ   .ְּדרֹוׁש ְקָרא ְוִתׁשְ

ֲעָתא ָרַמז ֵליה ְליֹוִפיֵא ַהִהוא ׁשַ ָנא ְדאֹוַרְייָתא, ל''ּּבְ ה, ַּרּבָ ֲאָנא , ָאַמר ְלֹמׁשֶ
ָנא ְלַהאי ְקָרא י ִיְהֶיה ְלִאיׁש. ָּדִריׁשְ ִתיב ּכִ ִריך הואָּד, ּכְ א ּבְ ּא קוְדׁשָ יב, ְּ  )שמות טו(, ִּדְכּתִ

ן. ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה ָרֵאל, ּבֵ יב, ּסֹוֵרר ומֹוֶרה. ָּדא ִיׂשְ ָפָרה סֹוֵרָרה )הושע ד(, ִּדְכּתִ י ּכְ  ּכִ
ָרֵאל קֹול ָאִביו וְבקֹול ִאּמֹו. ָסַרר ִיׂשְ ֵּאיֶנּנו ׁשֹוֵמַע ּבְ ִריך הוא ו, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ְכֶנֶסת ְּ

ָרֵאל רו אֹותֹו. ִיׂשְ יב, ְּוִיּסְ ל ְנִביֵאי )מלכים ב יז(, ִּדְכּתִ ַיד ּכָ ָרֵאל וִביהוָדה ּבְ ִיׂשְ ּ ַוָיַעד ְיָי ּבְ ּ ּ
ַמע ֲאֵליֶהם. 'ָכל חֹוֶזה ְוגֹו ְמעו ֶאל ְיָי ְוגֹו, ְוֹלא ׁשָ יב ְוֹלא ִיׁשְ ִּדְכּתִ ְּוָתְפׂשו בֹו ָאִביו . 'ּ

א , ְוִאּמֹו ַדְעּתָ ָמה ֲחָדא. ֲחָדאּבְ ַהְסּכָ   .ּבְ
ַער ְמקֹומֹו , ֶאל ִזְקֵני ִעיָרם, ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו. ְּוהֹוִציאו אֹותֹו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ

ַער ְמקֹוָמם ֵעי ֵליה, ְוֶאל ׁשַ ַער ְמקֹומֹו, ַמאי ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו, ִּמּבָ ֶאל , ֶּאָלא. ְוֶאל ׁשַ
ָּדא קוְדׁשָ, ִזְקֵני ִעירֹו ִריך הואּ ּא ּבְ ַער ְמקֹומֹו, ְ ָרֵאל, ְוֶאל ׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִזְקֵני . ָּדא ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]86דף [ -ּ

יִקין , ִּאֵלין יֹוִמין ַקְדָמִאין, ִעירֹו ּ ְדֹכָלא)א סבין''ס(יֹוִמין ַעּתִ ַער ְמקֹומֹו. ּ ָּדא מוַסף , ׁשַ ּ
ת ּבָ   .ׁשַ

  א''ח ע'' קצדף
ל ָדא ב ְדֹכָלא ַיְדִעין, ְּוִעם ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּיָנא ְלֵעיָלא ִאיהוִּד, ּ ִגין ְדֵבי ִדיָנא , ּ ּּבְ ּ

ָרֵאל א ְקִריִבין ִאיּנון ְלִיׂשְ ְּדִאּמָ הו, ּ ְּוָכל ָקִריב ָלא ָדִאין ִדיָנא ִלְקִריִבים , ְּוַאֲחִדין ּבְ ּ
ּוָפסול ִאיהו ְלִדיָנא, )לקריביה( ּ ִתיב. ּ ַקְדִמיָתא ַמה ּכְ ַער ְמקֹו, ּבְ , מֹוֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ

ִריך הוא ְדִאיּנון ְקִריִבין א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ַער ְמקֹומֹו, ְּ ִּמָיד ָסִליק ִדיָנא ִמּשַׁ ַמה , ּ
ְתֵריה ִתיב ּבַ ִתיב. ְלחֹוד) א''ח ע''דף קצ(ְּוָאְמרו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו , ּּכְ ַער ְמקֹומֹו ָלא ּכְ , ְוֶאל ׁשַ

  .ֶּאָלא ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו
ֵני ּנו ֶזה וַדאיּבְ ין, ּ ַאר ַעּמִ קֹוֵלנו. ְּוָלאו ִדׁשְ ּסֹוֵרר ומֹוֶרה ֵאיֶנּנו ׁשֹוֵמַע ּבְ ּ ָנא. ּ , ַמאי ׁשְ

ִתיב זֹוֵלל ְוסֹוֵבא ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ִתיב זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, ְּדָהא ּבְ ִרים . ּוְלָבַתר ּכְ ֶּאָלא ַמאן ּגָ
ָרֵאל ַמָיאְּלֶמֱהִוי סֹוֵרר ומֹוֶרה ְל, ְּלהו ְלִיׂשְ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ַּגּבֵ ּ ִגין ְדִאיהו זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, ּ ּּבְ ּ ,

יב ין ִדְכּתִ ַאר ַעּמִ ׁשְ יֶהם וְכִתיב ַויֹאַכל ָהָעם )תהלים קו(, ּּבִ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַוִיְלְמדו ִמַמֲעׂשֵ ּ ּּ ּ ּ
ֲחוו ּתַ ִתָיה, ְּוִיׁשְ ְּדִעָקָרא ִויסֹוָדא ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ד ַעְבִד, ּ יןּּכַ ַאר ַעּמִ ׁשְ ִרים לֹון. ין ּבִ , ָּדא ּגָ

ן סֹוֵרר ומֹוֶרה ַמָיא, ְּלֶמֱהִוי ּבֶ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ּ.  
י ִעירֹו ָבֲאָבִנים ל ַאְנׁשֵ ְּוַעל ָדא וְרָגמוהו ּכָ ּ ּ ין. ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ַּדֲהוֹו ְמַקְלִעין , ִּאֵלין ּכָ ּ

ֲאָבִנים ִצין ִמְגָדִלין,ְּוַסְתִרין ׁשוִרין, ְּלהו ּבָ ּ וְמַנּתְ לום, ּ ַמע . ְּוָלא ֵמָהֵני לֹון ּכְ יָון ְדׁשָ ּּכֵ
ֵדין ה ּכְ א ָדא, ֹמׁשֶ ּתָ ַתב ַפְרׁשְ ּּכָ ּ.  

ים ׁשִ ּנָ ל ָדא ַהָיָפה ּבַ ְּוִעם ּכָ ים ְדָעְלָמא, ּ ׁשִ ּנָ יָרא ּבַ ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ָּטָבא ְוַיּקִ , ְְצִאי ָלך ּבְ
ּתֵ, ָהא אֹוִקיְמָנא ֵנִסיֹות וָבֵתי ִמְדָרׁשֹותִּאֵלין ּבָ ּי ּכְ ִדיֹוַתִיך. ּ ְוְרִעי ֶאת ּגְ ּ ִּאֵלין ַיּנוֵקי , ּ ּ

ָעְלָמא, ְּדֵבי ַרב ְּדָלא ָטֲעמו ַטַעם חֹוָבא ּבְ נֹות ָהרֹוִעים. ּ ּכְ ֵדי , ַעל ִמׁשְ ִּאֵלין ְמַלּמְ
יבֹות י ְיׁשִ ינֹוקֹות ְוֵריׁשֵ   .ּתִ

נֹות ָהרֹוִעי ּכְ ין. 'ָחֵסר ו, םָּדָבר ַאֵחר ַעל ִמׁשְ יׁשִ , ִּאֵלין ַמְלֵכי ָהֱאמֹוִרי, ִּאיּנון ּבִ
ָרֵאל ַאְרָעא ִדְלהֹון ְּדָנְטלו ִיׂשְ ּ ָרֵאל ַאְרָעא ָדא, ְלַרְעָיא ִמְקֵניהֹון, ּ ּוְלֵבי ַמְרֶעה ָיַהב ִיׂשְ ּ .

ָלק ַמע ּבָ ֵדין ׁשָ ך, ּכְ ל ּכַ יָבא ּכָ ְְדַאְרָעא ַדֲהַות ֲחׁשִ ּ ָרֵאל , ּ ְּוַסְתרו , ְּקָרָבא ָדאָּעְבדו ִיׂשְ
י ַמְרֶעה, ָּלה וו ָלה ּבֵ ַּעד ְדׁשָ ּ ַדל. ּ ּתְ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ַדל ּבְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ֲהֵדיה , ּ ף ּבַ ּתַ ְּוׁשָ

  .ְלִבְלָעם
ָלק י ִחְזִקָיה ָפַתח, ַּוַיְרא ּבָ ִּרּבִ י )ישעיה נו(, ּ ָפט ַוֲעׂשו ְצָדָקה ּכִ ְמרו ִמׁשְ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ׁשִ ּּ

ִריך הוא. 'ּרֹוָבה ְיׁשוָעִתי ְוגֹוְק א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּּכַ ב , ְּ ְּדַאף ַעל ּגַ
יה ְּדִאיּנון ָחאבו ַקּמֵ ּ ּ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּ יה ּבְ ָרֵאל, ְּוָחִבין ַקּמֵ , ִּאיהו ָעִביד לֹון ְלִיׂשְ

ָגגֹות ׁשְ   .ְזדֹונֹות ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]87דף [ -ּ

ֵבי ִדיָנא, ּנוָנא ָסָבאְוָהִכי ָאַמר ַרב ַהְמ ַלת ִדיִנין ּבָ ּּתְ ינו , ּ ּקִ ִסְדֵרי )א רבנן''ס(ּּתַ  ּבְ
ֹור ְוכו, ַקְדִמיָתא, ֲחָדא. ַמְתִניָתא ע ָאבֹות ְנִזיִקין ַהּשׁ ַאְרּבַ ְנָייָנא. 'ּּבְ ַטִלית , ּתִ

ַכח ּתְ ִליָתָאה. ְּדִאׁשְ ִפין ְוָרָזא ַדֲאֵביָדה, ּתְ ּׁשוּתָ ִריך הוא , אֶּאָל. ַמאי ַטְעָמא. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָכל ִזְמָנא ָגגֹות, ּבְ ׁשְ ָרֵאל ְזדֹונֹות ּכִ ְּוִאיּנון ְדִסְדרו ַמְתִניִתין ִדְתָלָתא . ָעִביד לֹון ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ֵבי ָּהִכי ִסְדרו, ּבָ ֹּאַרח ִדְקָרא ַנְקטו, ּ יב, ּ ע)שמות כב(, ִּדְכּתִ ל ְדַבר ֶפׁשַ ּ ַעל ּכָ ע , ּ ְּוַהאי ֶפׁשַ

ָזדֹוןִּאיהו ּוַמאן ִאיהו, ּ ְדָלאו ּבְ ה, ַעל ֲחמֹור, ַעל ׁשֹור. ּ ָבא ָקָמא, ַעל ׂשֶ ְּדָהָכא , ָּדא ּבָ
ִאיּנון ִמִלין ּהוא ּבְ ּ ְלָמה. ּ ָבא ְמִציָעא, ַעל ׂשַ ל ֲאֵבָדה, ָּדא ּבָ ִליָתָאה, ַעל ּכָ ָבא ּתְ   .ָּדא ּבָ

ְּדֹאַרח ְקָרא ַנְקטו ירוָתא ְדָקא ַנְקטו , ֲהָוה ָאַמר, ְּדַכד ָמָטא ְלָבָבא ְמִציָעא. ּ ּׁשֵ ּ ּ
ַטִלית ָדא ַכח ְקָרא. ֲאַמאי, ּּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ יַני, ָאַמר, ּּכֵ ה ִמּסִ ּוַדאי ָדא ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ּ ,

ָנן ל ִמֵלי ְדַרּבָ ּוִביֲארו ּכָ ּ ּּ.  
א ִדְנִביֵאי, ּכֹה ָאַמר ְיָי ָכל דוְכּתָ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ יב ּכֹה ָאַמ, ּ ה ָלא , ר ְיָיִּדְכּתִ ּוְבֹמׁשֶ

ִתיב ָהִכי ה ַדֲהַות ְנִביאוֵתיה ִמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ִדְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ּכְ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ָלא , ּּ
יה ּכֹה ִתיב ּבֵ ַאר ְנִביִאים. ּּכְ ִאין ִמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ַנֲהָרא, ֲאָבל ׁשְ ַּדֲהוֹו ְמַנּבְ ּּ ,
 )ה''לא אמרו אלא מגו כ', א לאחזאה דכלא איהו חד בלא פירודא דאף על גב דאמרו וכו''נ(. הָּנִביאו ִמּגֹו ּכֹ

ה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוגֹו)ב''במדבר כ( ּ ְוַעּתָ ה. 'ּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ְוַעּתָ , ִרּבִ
ע ד ַמה ַד, ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ ֲעָתא ַקְייָמא ִלי ְלֶמְעּבַ ַּוַדאי ׁשַ ֵעיּּ ְוָלא ָחָמא , ָחָמא. ֲאָנא ּבָ

ָרֵאל ַעל ְידֹוי ִלְזַמן ְזֵעיר. ָּיאות ָמה ַאְלִפין ַנְפִלין ִמִיׂשְ א , ָחָמא ּכַ ּתָ ָּאַמר ַוַדאי ַהׁשְ
ְעָתא ַקְייֵמי ִלי ה. ּׁשַ ך ְוַעּתָ ְוְבִגין ּכָ ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ   .ְוָלא ּבְ

ֵעי ֵליה, ְלָכה ֵּלך ִמּבָ ַגְדפֹוי , ָאַמר. ַמאי ְלָכה, ְ ְרַמן ְלַההוא ְדָרִחיף ּבְ ִּנְזָדֵרז ּגַ ּ ּ ּ
ֵמיה ּכֹ, ָּעַלְייהו ְּלַההוא ִדׁשְ ּ ה ְלָכה. ה''ּ ַההוא ּכֹ, ְוַעּתָ ח ְקָרָבא ּבְ ועתה לכה כמה דאת (. ה''ִּנּגַ

  )ועתה לשלל מואב) 'ג' מלכים ב(אמר 
ָעְלָמא ַמאן ְדֵייכול ְל, ָאַמר א ָלא ֲהָוה ּבְ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ִגין ַההוא ַפְטרֹוָנא ְדַקְייָמא , ּהוּ ּּבְ ּ ּּ
א ַקְייָמא ָלן, ָּעַלְייהו ְעּתָ א ְדׁשַ ּתָ ַּהׁשְ יד ְקָרָבא, ּ ְעּבֵ ע . ְלֹכה ּנַ ְּוָכל ֵעיָטא ְדַההוא ָרׁשָ ּ

ֶרה ּכֹה ַאְעָקר ְלַההוא ּכֹה ֵמַאְתֵריה, ה ֲהָוה''ְלֹכ יב ְוָאֹנִכי ִאּקָ ִּדְכּתִ ּ ֵע. ּ יָטא ְּוַתְרַווְייהו ּבְ
א ְלַהאי ּכֹה ֲהוֹו יׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבִ יחֹו)תהלים ב(ּכְ ָּלא ָיְדעו ְדָהא ,  ַעל ְיָי ְוַעל ְמׁשִ ּ

  .ה ַאְעָקר לֹון ֵמָעְלָמא''ַהאי ּכֹ, ְלָבַתר

  ב''ח ע'' קצדף
י ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ּּכִ יה ְקָרָבא ְוָנְצ. ּ ֲעָתא ָאן ַאָגחו ּבֵ ְּוִכי ַעד ַההוא ׁשַ ּ ּחו ֵליהּ ָאן . ּ ּבְ

א ִדְלהֹון ַחְרּבָ ֲּאָתר ַאְעָרעו ּבְ ְבִרין , ּ א ) ב''ח ע''דף קצ(ַּוֲהוו ּגַ בוְרּתָ ִרין ְלַאֲחָזָאה ּגְ ִגּבָ ּּכְ
י. ִּדְלהֹון ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ַּמאי ּכִ ים ֲהָוה. ּ ע ַחּכִ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ָחָמא , ְוָחֵמי ְלֵמָרִחיק, ּ

א ַאְרֵיה, ָּאֵתי ֵמרות ַהּמֹוָאִבָיהְּד, ְלָדִוד ַמְלּכָ יף ּכְ ּקִ ר ּתַ יּבָ יִפין, ּגִ ּקִ , ְוָעִביד ְקָרִבין ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]88דף [ -ּ

חֹות ַרְגלֹוי, ְוָנַצח ְלמֹוָאב ִוי לֹון ּתְ ָּאַמר ָעצום הוא. ְּוׁשַ א. ּ בוְרּתָ ַּההוא ְדָיְרָתא ַההוא ּגְ ּ ּ ּ ,
א ִדְלהֹון יָצָאה ְלמֹוָא, ַּחד ַמְלּכָ ִּמיָנן ִיפוק ְלׁשֵ   .בּ

ה ּבֹו ּאוַלי אוַכל ַנּכֶ ה ּבֹו, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר. ּ ּאוַלי אוַכל ַאּכֶ אֹו . ּ
ה ּבֹו ּאוַלי נוַכל ַנּכֶ ים. ּ ע ֲהָוה ַחּכִ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ְּדַחד , ֲחֵמיָנא ְיָדא ֲחָדא, ָאַמר, ּ

יָפא ּקִ ךִאי ִא, )ידא( ַרְגָלא )ב''קע(ָּפִריׂש , ַאְרָיא ּתַ ְיכול ִעּמָ ר , ּ  )א תרוונא''ס(ְּדִנְתַחּבָ
ְרַווְייהו  ּ ְוִנְגַרע ֵמַההוא ַאְרֵיה ְיָדא ָדא)ונתחבר(ּּתַ א ְלָעְלָמא, ּ , ַּעד ָלא ֵייֵתי ַההוא ַמְלּכָ

ָרך ַית מֹוָאב ֵמַאְתֵריה ְּוָלא ִיּתְ ְ.  
א. ַּמאי ָאָרה ִלי, ָּאָרה ִלי י ַאּבָ ע ּבִ, ָאַמר ִרּבִ ֵני ָקָאַמר ְלִבְלָעםַּההוא ָרׁשָ . ְתֵרי ִליׁשָ

ין ַהאי ְלַהאי. ְּוַחד ָאַמר ָקָבה ִלי, ַּחד ָאַמר ָאָרה ִלי ֶּאָלא ָאַמר ֵליה. ַמה ּבֵ ָּאָרה ִלי , ּ
י ְדִחְוָיין ין ְדֵריׁשֵ ִבין ְוַחְרׁשִ ַּעׂשְ ָיא, ּ ֵדָרה ְדַחְרׁשַ ּקְ ִוי לֹון ּבַ ְּוׁשַ ּ יָון ְדָחָמא ְדֵחיֵליה ַיּתִ, ּ ּּכֵ ּ יר ּ

פוָמא ב ְוָאַמר, ּּבְ ּוְלָכה ָנא ָקָבה ִלי, ּתָ ּ.  
ַּוֲאִפילו ָהִכי ע ְדָבָלק, ּ ַּההוא ָרׁשָ ַבק ֲחָרׁשֹוי, ּ ִבין, ָלא ׁשָ ל ִזיֵני ִעׂשְ , ֶּאָלא ָלִקיט ּכָ

י ְדִחְוָיין י ְדֵריׁשֵ ַּחְרׁשֵ ין, ּ חֹות ַאְרָעא ֶאֶלף , ְּוָנִטיל ְקֵדָרה ְדָחְרׁשִ ַוֲחֵמׁש ְּוָנִעיץ ָלה ּתְ
ין יָון ְדָאָתא ָדִוד. ְּוָגִניז ָלה ְלסֹוף יֹוִמין, ְמָאה ַאּמִ ּּכֵ ְתהֹוָמא, ּ ָרא ּבִ ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש , ּכָ

ין  הֹוָמא, )על אלף וחמשה מאה אמין(ְמָאה ַאּמִ ְּוַאִפיק ַמָיא ִמן ּתְ ָחא, ּ . ְְוָנִסיך ַעל ַמְדּבְ
א ֲעּתָ ַההוא ׁשַ ִסיר ַרְחִצי .  מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי)תהלים ס(, יא ְקֵדָרהֲאָנא ַאְסֵחי ַהִה, ָאַמר, ּּבְ

ִליך ַנֲעִלי. ַּוַדאי ִליך ַנֲעִלי, ְַעל ֱאדֹום ֲאׁשְ ֶּאָלא ָדא אוף ָהִכי ְלֵמָרִחיק ֲהָוה. ְַמאי ֲאׁשְ ּ ּ ,
יב ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹום ָהָאדֹום ַה)בראשית כה(, ִּדְכּתִ י ּ ַויֹאֶמר ֵעׂשָ ֶּזה ּכִ

ׁש: ַהְלִעיֵטִני. ָעֵיף ָאֹנִכי ְּפִתיחו ְדפוָמא וְגרֹוָנא ְלִמְבַלע, ַהְלָעָטה ַמּמָ ּ ּ ּ ָּאַמר ָדִוד . ּ
ְלָען רֹוֵניה, ֲּאָנא ַאְרִמי ָעֵליה ַנֲעִלי, ְּמָלֵעט ַהְלַעִטין, ְּלַההוא ּבַ ם ּגְ ת . ְּלִמְסּתַ ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ

ּאוף ָהִכי ָדא ְלֵמ, ֶאְתרֹוָעע ֵכי ָדִודּ א ְדִסְטָרא , ָאַמר, ָּרִחיק ִאְסּתָ יׁשָ ַנַען ִסְטָרא ּבִ ּּכְ
ן ִאיּנון, ַּאֲחָרא ִאיהו ּמָ ים ִמּתַ ּתִ ּוְפִלׁשְ רוָעה. ְְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָמה ִאְצְטִריך, ּ יב. ּּתְ , ִּדְכּתִ

ַאְרְצֶכם ַוֲהֵרעֹוֶתם ְוגֹו)במדבר י( ְבָר', ּ ְוִכי ָתֹבאו ִמְלָחָמה ּבְ ּא ֵחיֵליה ְותוְקֵפיהְלּתַ ּ ּוְבִגין , ּּ
ת ֶאְתרֹוָעע ך ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ ּּכָ   .ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי לֹון, ְ

י ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ּכִ ְּוַעּתָ ּ ּ י ִחְזִקָיה ָפַתח. ּ ִּרּבִ ּ ,
ַּהאי ְקָרא ּכָֹלא ִאיהו ַחד. ָלָציוּ ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמוָנה ֵאזֹור ֲח)ישעיה יא( ּ .

מֹוִעיָנן א ָאָתא ְלַאׁשְ ַּמאי ִחדוׁשָ ְּדָהא ֶצֶדק ַהְיינו ֱאמוָנה, ּ ּ ְּוֱאמוָנה ַהְיינו ֶצֶדק, ּ ֵאזֹור . ּ
ְווָנא, ַּהְיינו ֵאזֹור ֲחָלָציו, ָמְתָניו ַהאי ּגַ ָחן ְקָרא ּכְ ּכְ   .ָלא ַאׁשְ

ֱאמוָנה ֶּאָלא ָלאו ֶצֶדק ּכֶ ב ְדֹכָלא ַחדְו, ּ ַּאף ַעל ּגַ א ִאיהו, ּ ְּוַחד ַדְרּגָ ִזְמָנא . ּ ֲאָבל ּבְ
ָיא ִדיָנא ַקׁשְ ְּדַקְייָמא ּבְ ָמאָלא, ּ ַטר ׂשְ ָלא ִמּסְ ֵדין ִאְקֵרי ֶצֶדק, ּוְמַקּבְ ׁש, ּכְ . ִּדיָנא ַמּמָ

ָפֶטיך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹוְשֵבי)ישעיה כו(ְּוַהְיינו  ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּ ּכִ ָ א .  ֵתֵבלּ ְּדַהאי ַדְרּגָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]89דף [ -ּ

ָפט ְּדִמׁשְ ֶצֶדק. ַּרֲחֵמי ִאיהו, ּ ָפט ּבְ ָסם , ְּוַכד ִאְתְקִריב ִמׁשְ ֵדין ִאְתּבְ ֵני , )כלא(ּכְ ְוַיְכִלין ּבְ
ל ִדיָנא ְדֶצֶדק, ָעְלָמא ְּלִמְסּבַ ר , ּ ֱאמוָנה)ועל דא צדק לאו איהו כאמונה(. ּ ֲעָתא ְדִאְתַחּבָ ׁשַ ּּבְ

ה  ֵדין ִאְקֵרי ֱאמוָנה, ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין. ְלֶחְדָוה,  ֱאֶמת)כדין איהו(ּּבָ ָרנוָתא . ּּכְ ּוִאית ַווּתְ
ָמִתין ַסְלִקין, ְּלֹכָלא ין, ְּוָכל ִנׁשְ יׁשִ ה ִחיוִבין ְדַחָייִבין ּבִ ַכּמָ ִּמְתַחְייֵבי ּבְ ּ ּּ דֹון , ּ ְּוֵכיָון ִדְבִפּקָ ּ

ַר, )אקדים(ַּסְלִקין  ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֱאמוָנה. ְּוָחס ָעַלְייהו, ֲחֵמיַּאְהָדר לֹון ּבְ ְּוֵלית ֱאמוָנה , ּ
ָלא ֱאֶמת   .ּבְ

א ֵאזֹור ָמְתָניו ּתָ ֵרין ֵאזֹוִרין ָהָכא. ְוֵאזֹור ֲחָלָציו, ַהׁשְ ּוָמְתַנִים ַוֲחָלַצִין ַאף . ַּמהו ּתְ
ב ְדַחד ִאיּנון ַּעל ּגַ ין ִאיּנון, ּ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ א,ַּחד ְלֵעיָלא, ּ ירוָתא.  ְוַחד ְלַתּתָ ׁשֵ ְּלֵעיָלא ּבְ ּ ,

סֹוָפא. ִאְקֵרי ָמְתַנִים א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִאְקֵרי ֲחָלַצִין, ְלַתּתָ  ַוֲחגֹוָרה ַעל )ישעיה לב(ּכְ
סֹוָפא, ֲחָלָצִים ַצֲעָרא. ַעל ֵריׁש ְיֵרַכִים, ּבְ ָתא ּבְ ד ִאּתְ ָקן ִאיּנון ַחָלַצִים, ּכַ ֵמֵריׁש , ְּמַנּתְ

ְכִאיָבא ָעַלְייהו, ֵרַכִיןְי ִויַאת ְיָדָהא ּבִ   .ְּוׁשַ

  א''ט ע'' קצדף
בוָרה וְלָקְרָבא ך ִלּגְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּלַרֲחָמנו וְלָטב. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו, ְּ ּ ,

א ְיִדין ָעְלָמא, ֱּאמוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו ַחד ַדְרּגָ ְלָטא ִלְתֵרין ִסְט, ּּבְ דף (ַחד ַרֲחֵמי , ִריןְוׁשַ

ָרֵאל) א''ט ע''קצ ין. ְלִיׂשְ ַאר ַעּמִ   .ְּוַחד ִדיָנא ִלׁשְ
יָמא יף ִאיהו, ְוִאי ּתֵ ּקִ ֶּצֶדק ִדיָנא ּתַ ִתיב , ּ פֹוט ֲעִמיֶתך)ויקרא יט(ְוָהא ּכְ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ָ ּבְ ּ .

ְרדֹוף)דברים טז( ה ִאינון. ּ ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ְּוַכּמָ יה . ּ ְּדָהא ֶצֶדק ֵלית ּבֵ ּ
ַלל ָרנוָתא ּכְ ּאוף ָהִכי ַמאן ְדָדִאין ְלַחְבֵריה. ַּווּתְ ּ ָרנוָתא , ּ ד ֵליה ַווּתְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ּ ְ

ָלל ֶצֶדק, ִּמן ִדיָנא ּכְ ח ִלְרִחימו, ֶּאָלא ּבְ ּגַ ְּדָלא ִיׁשְ ָלא ַווְתָרנו ְלַהאי , ֹמאְזֵני ֶצֶדק. ּ ּּבְ
ל, אי ִסְטָראִּסְטָרא וְלַה ְּלַמאן ְדָיִהיב וְלַמאן ִדְמַקּבֵ ּ א ִאיהו. ּ ך ַחד ַדְרּגָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ,

ֵרין ִסְטִרין. ְּוִאְתָפֵלג ִלְתֵרין ִסְטִרין ין, ַקְייָמן, ֶאזֹוִרין' ב, ְוֲהִני ּתְ ָאר ַעּמִ ְוַחד , ַחד ִלׁשְ
ָרֵאל ְצַר. ְלִיׂשְ ָרֵאל ִמּמִ ֲעָתא ְדַנְפקו ִיׂשְ ּוְבׁשַ ּ ֵאזֹוִרין ִאֵלין, ִיםּ ִּאְתַאְזרו ּבְ ּ . ַּחד ִדְקָרָבא, ּ

ָלָמא ָלק)וכלא הוה בצדק( )חסר כאן(. ְּוַחד ֲהָוה ִדׁשְ ד ִאְתָיַעט ּבָ ּנו ִמן ָהָאֶרץ,  ּכַ . ָּאַמר ַוֲאָגַרׁשֶ
א ְדָקא  ָּאַמר ַההוא ַדְרּגָ ּ יה)'א אתאחדת ביה הארץ ודא וכו''ס(ּ . ּץ ַוַדאיִמן ָהָאֶר, ּ ִאְתַאֲחָדן ּבֵ

י וַדאי ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ְּוָדא הוא ּכִ ּ ּ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ הו ּבְ ָחא וְלַקְייָמא ּבְ ַּמאן ֵייכול ְלַאּגָ ּ ּּ
יף הוא ִמִדיִלי ּקִ א ִדְלהֹון ּתַ ַּדְרּגָ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּנו ִמן ָהָאֶרץ, ּ ְוִאי ֵמַהאי ֶאֶרץ . ַּוֲאָגַרׁשֶ

ּנו ֵרך ָיֵת, ַּאָגַרׁשֶ ּיה ִמיֵניהְְוַאּתָ ל ְרעוִתי, ּ ד ּכָ ִּאיכול ְלֶמְעּבַ ָמאי ִאיהו, ּ ֵּחיָלא ִדְלהֹון ּבְ ּ .
פוָמא ְָהא פוָמא ִדיָלך. ּוְבעֹוָבָדא, ּּבְ ּ ּ   .ְּועֹוָבָדא ִדיִלי, ּ

ָבֵרך ְמבֹוָרך ְוגֹו ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ְּכִ ָּהא אוְקמוָה. ְוִכי ֵמַאן ֲהָוה ָיַדע. 'ְ ְּדָהא , ּ
ַק ִתיבּבְ ל ַאְרצֹו )במדבר כא(, ְדִמיָתא ּכְ ח ֶאת ּכָ ֶלך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוִיּקַ ּמֶ ּ ְוהוא ִנְלָחם ּבַ ְ ּ

ְּדָאַגר ֵליה ְלִבְלָעם ְוכו, ִּמָידֹו ּ י. 'ּ י ָיַדְעּתִ ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ְּיִדיָעה ַוַדאי ָיַדע, ֲאָבל ּכִ ּּבְ ּ .
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ָבֵרך ְמבֹוָרך ר ּתְ ְֵאת ֲאׁשֶ ָרָכהַמאי ִאְצ, ְ ִגין ְקָלָלה ֲהָוה ָאִזיל, ְְטִריך ָהָכא ּבְ ְוִאי . ְּדָהא ּבְ
ַקְדִמיָתא ְלָעם ּבְ ַּההוא ִמָלה ְדֲהָוה ָיַדע ִמן ּבִ ָבֵרך , ְקָלָלה ֲהָוה, ּּ ר ּתְ ְַמאי ֵאת ֲאׁשֶ

  .ְְמבֹוָרך
ֶּאָלא ִמָלה ָהָכא ה, ּ ה, ְּוָלא ְיַדְעָנא ּבָ י ֶאְלָעָזר ְוָדַרׁשַּעד ְדָאָתא ִר, ְּוָלא ָזֵכיָנא ּבָ , ּבִ

ִפי)תהלים לד( ִהָלתֹו ּבְ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ְ ֲאָבֵרך ֶאת ְיָי )תהלים טז(ּוְכִתיב . ּ ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ

ר ְיַעָצִני ִאי)א אצטריך''ס(ָמאן . ֲאׁשֶ ּתָ ְרָכָתא ִמן ּתַ ְ ְדִאְצְטִריך ּבִ הו , ֶאת. ּ ְּדָהא ִאְתַאָחד ּבְ
ְלהֹוָבא ּבִ ׁשַ ְּוָדִוד ְדֲהָוה ָיַדע ָדא. ְפִתיָלהּכְ ע. ָאַמר ֲאָבְרָכה ֶאת, ּ ַּההוא , ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ
א ִדְלהֹון ַּדְרּגָ הו, ּ ְרָכאן ִדְלהֹון, ָּאִחיד ּבְ ִגין ּבִ ָכל יֹוָמא, ּּבְ ְּדָקא ְמָבְרִכין ֵליה ּבְ ֵחיָלא . ּ

א ִּאית ָלך ְלָבְרָכא ְלַההוא ַדְרּגָ ּ ר ָלה , ְ ּוְתַעּקֵ ר ּ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ְייהו ְוָדא הוא ּכִ ִּמּנַ ּ
ָבֵרך ְמבֹוָרך ְוגֹו ְּתְ הו. 'ְ ּוְבָדא ֵניכול ּבְ ּ א ְוִתילוט ִלְפִתיָלה. ּ ָבֵרך ְלַההוא ַדְרּגָ ּּתְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ְ

ֶרה ּכֹה, ָאַמר ְייהו, ְוָאֹנִכי ִאּקָ ַּאְעָקר ָלה ִמּנַ הו, ּ ְּדָלא ִיְתֲאָחד ּבְ ּ.  
א, ֶרה ּכֹהְּותו ִאּקָ יך ְלַההוא ַדְרּגָ יד ְוַאְמׁשִ ַּאְנּגִ ּ חֹוִבין וִמְסֲאִבי וְבֶקִרי וְבטוְמָאה , ְ ּּבְ ּ ּ ּ

נֹוי ְּדָעְבדו ּבְ ִמיָרא, ּ הֹון ּגְ ֲעִביד ִעּמְ ִּמַיד ַוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין וְקָסִמים . ְוִהיא ּתַ ּ ּ ּ
ָיָדם א ַההוא ָרׁשָ, ּבְ ְּדָלא ֵייּמָ ָידֹו ּ ין ְדִאְצְטִריך ּבְ ְע ְדָלאו ִהְמֵניה ִאיּנון ִזיִנין ַחְרׁשִ ּ ּ ּ ּ

ב ָעַלְייהו    ))ד''יו' סי(א ''י' מה שחסר כאן תמצא בסוף הספר סי(. )ויתעכב עלייהו(ְּלִהְתַעּכֵ
י)ירמיה ל(, ָּפַתח ְוָאַמר ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ך ֲאִני ּ ְוַאּתָ ָ ִאּתְ

יה. 'ְוגֹו ֲערו ּבֵ ַמר ְוַאּתְ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ יר, ּ ָעָרא ַיּתִ ַען ִאית ְלַאּתְ ה. ֲאָבל ַעד ּכְ ַמאי , ַאּתָ
ִרית. ִּאיהו א . ָרָזא ֲארֹון ַהּבְ ָנָהא ַעּמָ ֲהֵדי ּבְ ָגלוָתא ּבַ א ְדַאְזָלא ּבְ ְּדָדא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ

א ֲעָתא . ַּקִדיׁשָ ׁשַ ה ּבְ ָרֵאלֹמׁשֶ ְּדָבָעא ַרֲחִמין ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ִתיב , ּ  ְוִאם )במדבר יא(ַמה ּכְ
ה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ   .ְּואֹוְקמוָה, ּּכָ

ה ה, ֲאָבל ָהִכי ָאַמר ֹמׁשֶ א ַחד ִדֵיַהִבית ִלי ִאְקֵרי ַאּתָ ַּדְרּגָ ּ ִגין ְדֵלית ֵליה ְפִריׁשו , ּ ּּבְ ּ ּּ
ך ָרֵאלִּד' ה. ְִמּמָ ִיׂשְ הו ּבְ ּיָלה ִאְתֲאָחד ּבְ ֵצי לֹון )א תשיצי לון מעלמא''ס(ִאי ַאּתְ . ּ ּתְ  ִאׁשְ

ָעְלָמא יה' ָהא ה, ּבְ הו ִאְתֲעָבר ִמּנֵ ָמא ָדא ְדִאְתֲאָחד ּבְ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ה ִלי, ּ , ִּאי ָהִכי ַאּתְ עֹוׂשֶ
ֲעָקר' ְּדה ָמא ָדא ִאּתְ ָרא ִדׁשְ ִּעּקָ ּ.  

ַע ְלָבַתרְּוַעל ָדא ָאַמר ְיהֹו דֹול)יהושע ז(, ׁשֻ ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָ וַמה ּתַ ָמא , ּ ְּדָהא ַוַדאי ׁשְ ּ
ָרא ִויסֹוָדא ְדֹכָלא ָּדא ִעּקָ ּ ה הוא ְיָי, ּ ִריך הוא ָלא . ַּאּתָ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ה ַאף ַעל ּגַ ּוֹמׁשֶ ּ ּ ְּ

ְלָייא, ָהִכי ָיַדע, ָּאַמר ֵליה ָהא ּתַ ִרי, ְּדָהא ּבְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב . םְוחֹוָבה ּגָ ה ַאל ּתִ ְּוַאּתָ
ך ֲאִני. ּּכָֹלא ַחד', ְוגֹו י ִאּתְ ִתיב, ָּכִ ה ָלא ּכְ י ַאּתָ י ִאּתִ ך , ָהא אֹוִקיְמָנא ּכִ י ִאּתְ ֶָאָלא ּכִ ּ
ָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו. ֲאִני ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ ה ָכָלה', ּכִ ָכל ַהּגֹוִים ֶאֱעׂשֶ   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]91דף [ -ּ

 ] בשנה309יום [ אב סדר הלימוד ליום יד
  ב''ט ע'' קצדף

ָרֵאל, ַּרב ַהְמנוָנא ַקְדָמָאה ָאַמר ְּדִחיקו ְוָעאקו ְדִיׂשְ ּ ּ א , ּ ה ּתֹוַעְלּתָ ה ָטב ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ִרים לֹון ין. ּגָ ַאר ַעּמִ ִרים לֹון, ִּרְפיֹון ִדׁשְ ין ּגָ יׁשִ ָמה ּבִ ָרֵאל. ּכַ ְּדִחיקו ְוָעאקו ְדִיׂשְ ּ ּ ִרים , ּ ּגָ

אּלֹון ְד ּוַמאי ִניהו. ָטב ִליֱהִוי ְותֹוַעְלּתָ ָלה) ב''ט ע''דף קצ(. ּ ּּכָֹלא ָדִחיק. ּּכָ ַאר . ּ ִּרְפיֹון ִדׁשְ
ין ִרים לֹון ִרְפיֹון וִביׁש, ַעּמִ ָלא , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי לֹון. ְּוַהאי ִאיהו ָכָלה, ּּגָ ל ִרְפיֹון ּבְ ְּדָהא ּכָ

ַהאי ָעְלָמא ְּדִחיקו ְדֲהָוה לֹון ּבְ ּ ָלא ְדִחיקו, ּ ִרים לֹון ִרְפיֹון ְלָבַתר ּבְ ּּגָ  )ישעיה כח(. ָכָלה, ּ
י ַמְעּתִ י ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ׁשָ ה ָכָלה. ּכִ י ֶאֱעׂשֶ ִרְפיֹון. ּכִ ָרֵאל ְדֲהָוה לֹון ְדִחיקו . ָכָלה ּבְ ְּלִיׂשְ ּ ּ

ָלה, ְּוָעאקו ְעֶדה ֵכֶליָה)ישעיה סא(, ּּכָ ָלה ּתַ ּ ְוַכּכַ ּ.  
ָרֵאל. ַמאן ֵכֶליָה ָלה, ִּאֵלין ִיׂשְ ִלים ְדַהאי ּכָ ְּדִאיּנון ּכֵ ּ ּ ָרֵאל ְדֲהָוה לֹון ְדִחיקו , ּ ִּיׂשְ ּ ּ

ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת)עמוס ט(, ְּוָעאקו לֹום, ּ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ת ׁשָ ין ְדֲהָוה לֹון . ֻסּכַ ַאר ַעּמִ ִּלׁשְ
ִרְפיֹון)צוקה(, ִּרְפיֹון ָצָרה ְוצוָקה ָמה ְד,  ָכָלה ּבְ ַקְדִמיָתאּּכְ ה . ֲהָוה לֹון ּבְ י ֶאֱעׂשֶ ְּוַעל ָדא ּכִ

ָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו ה ָכָלה', ָכָלה ּבְ ְְדָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ָלך, ְָואֹוְתך ֹלא ֶאֱעׂשֶ ְּדָהא ָדִחיק . ּ ּ
יִאין ַקְדִמיָתא ִזְמִנין ַסּגִ ְדִחיקו, ֲהִוית ּבְ ִדיר, ּּבִ ְּדָגלוָתא ּתָ ָלה, ּ ְהֶיה ּכַ א תרית ''ס(. ְּוָדִחיק ּתִ

  )כליה
ָפט ׁשְ יך ַלּמִ ְרּתִ ְּוִיּסַ ָפט, ָ ׁשְ יך ַבּמִ ְרּתִ ֵעי ֵליה ְוִיּסַ ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ָ ְּדָהא ֵאיָמַתי , ּ

ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ִּייּסוֵרי ּבְ ָפט)והכא לאו הכי אלא(. ּ ׁשְ יך ַלּמִ ְרּתִ ּ ַמאי ְוִיּסַ ִתיב . ָ  )ישעיה ג(ֶּאָלא ּכְ
ָפ ִמׁשְ ִריך הוא ַאְסָווָתא , ְּוַההוא יֹוָמא. ט ָיֹבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹוְּיָי ּבְ א ּבְ ַּאְקִדים קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל יה, ַּעד ָלא ֵייֲעלון ְלִדיָנא, ְלִיׂשְ ִגין ְדֵייְכלון ְלַקְייָמא ּבֵ ּּבְ ּ ִהיא , ּוַמאי ַאְסָווָתא. ּּ
ִריך הוא ָיִהיב א ּבְ ֲעָתא קוְדׁשָ ֲעָתא ְוׁשַ ִּדְבָכל ׁשַ ּ ָרֵאל ְזֵעירְּ ָכל , ּ ִיּסוִרין ְלִיׂשְ ְזֵעיר ּבְ

א, ִזְמָנא ְוִזְמָנא ִגין ְדַכד ֵייֲעלון וְליֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ּוְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ּבְ ּ ּ ּ ְּדֵייחון , ּ ּ
לֹוט ָעַלְייהו ִדיָנא, ֵּמַתָייא ָּלא ִיׁשְ ּ.  

ָך ה ֹלא ֲאַנּקֶ ָרֵאל ּבִ, ֶּאָלא. ַּמהו, ְּוַנּקֵ ד ִיׂשְ ִדיָנא ִעם , ְּלחֹוַדְייהוּכַ ְוָלא ָעאִלין ּבְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאר ַעּמִ ּׁשְ וַרת ַהִדין, ּ ִריך הוא ָעִביד לֹון ְלגֹו ִמּשׁ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ְּוהוא ְמַכֵפר ָעַלְייהו ין. ּּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ִדיָנא ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדָעאִלין ּבְ א ָּיַדע קוְד. ֶמה ָעִביד, ּ ׁשָ
ִריך הוא ְדָהא ָסָמֵא ּּבְ ּ ו''ְ ּל ַאפְֹטרֹוְפָסא ְדֵעׂשָ ּ ָרֵאל, ּ ָרא חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְוָכִניׁש , ֵּייֵתי ְלַאְדּכְ

יה ְליֹוָמא ְדִדיָנא ְלהו ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ ִריך הוא ַאְקִדים ְלהו ַאְסָווָתא, ּ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ּ ל , ְּ ְוַעל ּכָ
ִיּסוִרין ְזֵעיר ְזֵעירחֹוָבא ְוחֹוָבא ָלֵקי ְוַנ ה ְלהו ּבְ ּּקֵ ה. ּ ִיּסוִרין, ְּוָדא הוא ְוַנּקֵ ך . ּּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִדיָנא ִדְקׁשֹוט ַתר ְדַסָבְלת ִיסוִרין ְזֵעיר ְזֵעיר, ּּבְ ִדיָנא ּבָ ָך ֵמָעְלָמא ּבְ ָּלא ֲאַנּקֶ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]92דף [ -ּ

ָך ְּותו ָלא ֲאַנּקֶ ַני, ּ ב ְדַאּתון ּבָ ַּאף ַעל ּגַ ּב, ּ ֶּאָלא ִאְתְפַרע ִמְנכֹון , ֹוק חֹוֵביכֹוןָלא ֶאׁשְ ּ
א, ְזֵעיר ְזֵעיר ִאין ְליֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ֶהוון ַזּכָ ִגין ִדּתְ ּּבְ ּ ך ָאָתאן ְלִדיָנא. ּ ָאָתא , ְּכַ

ה ִפְתִקין ָעַלְייהו, ל''ָסָמֵא ַכּמָ ּּבְ ִריך הוא ַאִפיק ִפְתִקין ְדִיסוִרין. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ְּדַסְבלו, ְ ּ 
ל חֹוָבא ְוחֹוָבא ָרֵאל ַעל ּכָ ל חֹוִבין, ִיׂשְ ָלל, ְּוִנּמֹוחו ּכָ ָרנוָתא ּכְ ֵדין . ְּוָלא ָעִביד לֹון ַווּתְ ּכְ
ׁש ּכֵֹחיה ְוֵחיֵליה ְדָסָמֵאל ׁשַ ּּתָ ּ ְוָכל , ְוָכל ִסְטרֹוי, ּהוא, ְוִיְתֲעָבר ֵמָעְלָמא. ְוָלא ָיִכיל לֹון, ּ

ין יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגֹוְו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַעּמִ ה ַאל ּתִ יך ', ַּאּתָ ְרּתִ ך ְוִיּסַ ִגין ּכָ ָּבְ ְ

ָך ה ֹלא ֲאַנּקֶ ָפט ְוַנּקֵ ׁשְ ַּלּמִ ּ.  
א ָאַמר ת ּכֹוְננו ְוגֹו)תהלים יא(, ְוָדִוד ַמְלּכָ ִעים ִיְדְרכון ֶקׁשֶ ה ָהְרׁשָ י ִהּנֵ ּ ּכִ ְוַאף ַעל . 'ּ

ב ְדַהאי ְקָרא ָהא אֹוְקמוָה ּּגַ ַמרַעל, ּ ְבָנא ְויֹוָאח ְמָמָנן ְדִחְזִקָיה ִאּתְ ֲאָבל ַהאי ְקָרא , ּ ׁשֶ
ַמר''ַעל ָסָמֵא ּל ְוִסיָעֵתיה אוף ָהִכי ִאּתְ ָרֵאל ִניְנהו, ּ ְּדָכל עֹוָבדֹוי ְוֵעיטֹוי ַעל ִיׂשְ ָלק . ּ ּבָ

ׁש ַנְקטו ּוִבְלָעם ַההוא ֹאַרח ַמּמָ ּ א ַעְבדו, ּ יׁשָ ַמר ַדֲחבוָרא ּבִ ְּוָהא ִאּתְ ּ : ק''ֲעָמֵל, ַּאְמרו. ּ
א ְדַלָקא לֹון, ק''ם ָל''ָע ְזָנָבא ִדיֵליה, ַּעּמָ ִחְוָיא ְדָמֵחי ּבִ ּּכְ ּ יר, ּ ָל. ָהא ֲאָנן ַיּתִ א ''ּבָ: ק''ּבָ
ְרעוֵתיה. ק''ָל ָּאָתא ַמאן ְדָלֵקי לֹון ּכִ ּ ְלָע. ּ א, ם''ל ָע''ּבַ: ם''ּבִ . ְוֵלית ַרְעָיא, ֵלית ַעּמָ

ָמא ִדיָלן ּגָ יָצָאה לֹון וְלַאְעְקָרא ְלהו ֵמָעְלָמאּׁשְ ִּרים ְלׁשֵ ּ.  
ֵמיהֹון ַגְווָנא ַאֲחָרא ׁשְ יב ּבְ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָבָלק ּבַ, ְּ ִבְלָעם ּבַ, ל''ּבְ ָהא , ל''ּבְ

ְלּבֵ ֲארו ֵעֶמ. ל''ּבִ ּתָ ָבה ִדְלהֹון, ק''ַּמה ַאְתָוון ִאׁשְ ל ִעְמָקא ְדַמֲחׁשָ ְלּבֵ ּּבִ ְלטון ְּדָל, ּ ּא ִיׁשְ
ָעְלָמא ָעְלָמא, ּבְ ֲארון ּבְ ּתַ   .ְּוָלא ִיׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ָלק, ָּיאות ַאְמַרת, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ם, ֲאָבל ּבָ ֵגיִהּנָ ַפח רוֵחיה ּבְ ּּתִ ּ ּוִבְלָעם . ּ
ן ַגְרמֹוי ְורוֵחיה ּמָ ֲחקון ּתַ ּתַ ִּיׁשְ ּ א ַנְטלו ַעל ַפְטר. ּ יׁשָ ְּוָהִכי הוא ֵעיָטא ּבִ ּ ַעל ַהאי . ֹוָנאּ

יבו ְלַאְעְקָרא ְלַהאי ּכֹה, ּכֹה ְּדָחׁשִ פוָמא , ּ א ְלַסְלָקא ֵליה ּבְ יׁשָ יבו ְלִסְטָרא ּבִ ְּוָחׁשִ ּ ּּ
  .ּוְבעֹוָבָדא

  א''ע'  רדף
ע ָדלו ְוָלא ָיִכילו, ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ ּתְ ַּקְדָמֵאי ִאׁשְ ּ ָדלו. ּ ּתְ ּדֹור ַהְפָלָגה ִאׁשְ ּ ְוָלא , ּ

ְייהו, ּדו עֹוָבָדאָעְב. ָּיִכילו ּופוָמא ָחֵסר ִמּנַ ּ ל, ּ ְלּבָ ְנהֹון ִאְתּבַ ֲאָבל . ְוָלא ָיִכיל, ְּדִליׁשָ
ן, ַאְנּתְ ּנָ ְָהא פוָמך ׁשַ ּ ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ן ּבִ ְתּקָ ָנך ְמּתֻ ְּוִליׁשָ ָבֵרך ְמבֹוָרך, ְ ר ּתְ ְֵאת ֲאׁשֶ ְ ,

אֹור יוָאר ר ּתָ ַּההוא ִסְטָרא ְדַאּתְ, ּוֲאׁשֶ ָנךּ פוָמך ְוִליׁשָ ֵעי ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ּבְ ְ ּבָ ְ ּ ּ ּ ,
ִליק ֵעי ְלֵמיַלט. ִאְסּתְ ְּוַההוא ִסְטָרא ְדַאּתְ ּבָ ילֹוט , ּ ֵחיָלא ְדפוָמך ּתֵ ְּבְ ּ ּ ְוֹכָלא )וסטרא קמך(ּ

ְלָייא  ך ּתַ ן) א''ע' דף ר(ְּבָ ּקַ ְלָייא ּכָֹלא. ְּדָהא עֹוָבָדא ִאְתּתָ ִמָלה ּתַ ֲּאָבל ּבְ א ''ס(ַּעל ָדא ְו, ּ

עֹוָבָדא ְדָנָחׁש ֲאָנא ַאְתִקין)בעובדא פוָמך. ּ ּכְ ִלים ּכָֹלא ּבְ ׁשְ ְְוַאְנּתְ ּתַ ּ ַּההוא ִסְטָרא , ּ
ָבֵרך ְמבֹוָרך ְִדּתְ ְ אֹור יוָאר, ּ ְּוַההוא ִסְטָרא ְדּתָ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]93דף [ -ּ

ִריך הוא  א ּבְ ְּוהוא ָלא ָיַדע ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָפה ְלֶנֱאָמִנ)איוב יב(ְּ ים ְוָטַעם ְזֵקִנים  ֵמִסיר ׂשָ
ח ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא, ִיּקַ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּ ָפה ְלֶנֱאָמִנים. ּ ֵּאלו דֹור ַהְפָלָגה, ֵמִסיר ׂשָ ּ ל , ּ ְּדִבְלּבֵ

ֵנהֹון ַלל, ִליׁשָ ִמָלה ּכְ ְלטון ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ יב. ּ ַפת )בראשית יא(, ִּדְכּתִ ְמעו ִאיׁש ׂשְ ר ֹלא ִיׁשְ ּ ֲאׁשֶ
חְוַטַעם ְז. ֵּרֵעהו ֵעיָטא ֲחָדא, ֵקִנים ִיּקָ ְלָעם וָבָלק ְדַתְרַווְייהו ֲהוֹו ּבְ ֵּאלו ּבִ ּ ּ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ

ַח ְזּבֵ ּמִ ָלק וִבְלָעם ַפר ְוַאִיל ּבַ ַּוַיַעל ּבָ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ע ְדִבְלָעם, ּתָ ַּההוא ָרׁשָ ל עֹוָבדֹוי ְלִביׁש, ּ א, ּכָ רום ִלּבָ ְרַווְייהו ֲהוֹו ַסְלִקין . ּּבְ ּּתַ ּ

ָנאָקְר ָלק וִבְלָעם, ּבְ יב ַוַיַעל ּבָ ִּדְכּתִ ָלק ֲהָוה ְמַסֵדר. ּּ ִחין ּבָ ע, ְּוָכל ַמְדּבְ ֲהָוה , ְּוִאיהו ָרׁשָ
ְרֵמיה ְוָאַמר ח ּגַ ּבַ ַח, ַּמׁשְ ְזּבֵ ּמִ י ָוַאַעל ָפר ְוַאִיל ּבַ חֹות ָעַרְכּתִ ְזּבְ ַבע ַהּמִ ְּוִאלו . ֶּאת ׁשֶ ּ

ֲהֵדיה ף ּבַ ּתַ ִריך הואָא. ְּלָבָלק ָלא ׁשָ א ּבְ ַּמר קוְדׁשָ ע, ְּ ֶּאָלא ׁשוב , ּּכָֹלא ְיַדְעָנא, ָרׁשָ ּ
ָלק ר, ֶאל ּבָ ַדּבֵ ְּוַאּתְ ָלא ָצִריך ְלַמְלָלא ֶאָלא ְוֹכה ּתְ ּ ְוַטַעם ְזֵקִנים , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ

ח   .ִיּקָ
ח יב ַוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָא, ָּדָבר ַאֵחר ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ִּדְכּתִ ָיָדםּּ . ּב ְוִזְקֵני ִמְדָין וְקָסִמים ּבְ

ְייהו ַּטֲעָמא ְדִאיּנון ְזֵקִנים ָנַטל ִמּנַ ּ ַלל, ּ ְייהו ּכְ ַחְרׁשַ ַלט ּבְ ְּוָלא ָיִכילו ְלִמׁשְ רו ֵאָליו . ּ ַּוְיַדּבְ
ָלק ְלָיא. ִּדְבֵרי ּבָ ִאְתּגַ ְלִחיׁשו, ִּמִלין ּבְ ָּפִגים אוְדָנא ֲהָוה. ְּוָלא ּבִ ּוָפִגים , יָנאּוָפִגים ֵע, ּ

ין ֲהָוה ָפִגים. ַרְגָלא ַלת דוְכּתִ ִּמּתְ ּ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ְלַההוא , ְּמתוָקן ֲהָוה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ְ

ְרָיא ָפִגים, ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲּאָתר ְדׁשַ ּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינו ֹפה )ב''במדבר כ(. ִּזיָנא ְלִזיֵניה, ּ ּ
יבֹוִתי ִתיב,ַּהַלְיָלה ַוֲהׁשִ רו ֵאָליו, ּ ִאיּנון ּכְ ִתיב. ַּוְיַדּבְ ִּלינו ֹפה . ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ְּוִאיהו ּכְ

ֲעָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהִוי, ַּהַלְיָלה ִגין ְדֵליְלָיא ִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ָיא, ּ ֲעָתא , ְּלַחְרׁשַ ׁשַ ּבְ
ָטן ּבְ ין וִמְתַפּשְׁ יׁשִ ְלֵטי ִסְטֵרי ּבִ ֵחי ְוׁשַ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ר ְיָי ֵאָלי. ָעְלָמאּ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ּבוֵחי ָקא . ּכַ ּׁשַ

ָמא ַדְיָי ׁשְ ְרֵמיה ּבִ ח ּגַ ּבַ ְּמׁשַ ּ.  
ֵרי מֹוָאב בו ׂשָ ַּוֵיׁשְ ְייהו, ּ ֵרי ִמְדָין ִאְתְפָרׁשו ִמּנַ ְּוׂשָ ּ ן, ּ ּמָ עו ְלֵמיַתב ּתַ ְוָסֵבי . ְּוָלא ּבָ

ֲארו ּתָ ֵר, ּמֹוָאב ִאׁשְ בו ׂשָ יב ַוֵיׁשְ ִּדְכּתִ ְלחֹוַדְייהו, י מֹוָאבּּ , ָּיאות ַעְבֵדי ִמְדָין. ּּבִ
ְייהו ל ְוָכל ִמּנַ ְּדִאְתְפָרׁשו ִמּכָ ּ ֵעיָטא ְדִבְלָעם. ּּ סֹוָפא ַדֲהוֹו ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ָלא ֲהוֹו ָמָחאן ּבְ ּ ,

ִטים ְלִמְטֵעי לֹון ּשִׁ ָרֵאל ּבַ יהֹון ְלִיׂשְ ְלָחא ְנׁשֵ ּוְקָרא אֹוַכח חֹוָבא ִדְל. ְּלׁשָ יב, הֹוןּ , ִּדְכּתִ
לו ָלֶכם ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר )במדבר כה( ר ִנּכְ ִנְכֵליֶהם ֲאׁשֶ ַרִרים ֵהם ָלֶכם ּבְ י צֹוְ ּ ּכִ ּ ּּ

יא ִמְדָין ֲאחֹוָתם ְוגֹו ת ְנׂשִ י ּבַ ְזּבִ ְתֵרין ִאֵלין ָחאבו. 'ּכָ ּּבִ י. ּ ָּמחו . ַּוֲהָוה חֹוָבא ִדְלהֹון ַסּגִ
ְזָנָבא ְלָבַתר ֲהֵדיה. ּבִ ֲארו ּבַ ּתָ ך ִאֵלין ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְלחֹוַדְייהו, ְ ְּוִאֵלין ַאְזלו ּבִ ּ ּ.  

ְלָעם ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בו ׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ַוֵיׁשְ ָמה ָיאות ֲהָוה לֹון ִלְבֵני ִמְדָין ְדַאְזֵלי, ּּ ּּכַ ּ ,
ִּאי ְרעוָתא ִדְלהֹון ָהִכי יָבה ְדָיִתיבו ִאיּנו. ּ ֲּאָבל ְיׁשִ ּ ְרָמא לֹון ַטב, ּן ְדמֹוָאבּ ִגין , ּגַ ּבְ

ן ּמָ ָארו ּתַ ּתָ ְּדִאׁשְ ּוַמאן ְדָאְזלו ִאיּנון ְדִמְדָין. ּ ּ ּ ּ ּ יׁש, ּ ְרֵמי לֹון ּבִ ִּאֵלין . ַמאי ַטְעָמא. ּגַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]94דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ׁשו ִליָקָרא ְדִמָלה ְדקוְדׁשָ ַּחׁשְ ּ ּ ּ ְּ לום. ְּוָיִתיבו, ּ ׁשו ָלה ּכְ ְּוִאֵלין ָלא ַחׁשְ ּ ּ ּ. 
ְּוָאְזלו ְלָאְרַחְייהו ּ.  

ע ֲעָתא ְדָאַמר ַההוא ָרׁשָ ׁשַ ּּבְ ר ְיָי, ּ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ יבֹוִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ּכַ ִּמַיד . ַּוֲהׁשִ
ִּאְזַדֲעָזעו ִאיּנון ְדמֹוָאב ְלִמָלה ָדא ּ ּ ּ ן, ּּ ּמָ ׁשו ְלָדא . ְּוָיִתיבו ּתַ ְּוִאיּנון ְדִמְדָין ָלא ַחׁשְ ּ ּ ּ

לום ְלָעם. ְּוִאְתֲעָנׁשו ְלָבַתר, לֹוןְּוָאְזלו , ּּכְ ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בו ׂשָ ְּוַעל ָדא ַוֵיׁשְ ַההוא . ּּ ּּבְ
ין, ֵליְלָיא ע ָלִחיׁש ְלִחיׁשִ ָלִטין, ַּההוא ָרׁשָ יך ָעֵליה רוָחא ִמְלֵעיָלא, ְוֲעִביד ּבְ ְּוַאְמׁשִ ּ ּ ְ ,

ְלָעם ָמאָלאַּדְרּגָ, ֱאֹלִהים ְסָתם, ִמַיד ְוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ְטָרא ַאֲחָרא ִדׂשְ ּא ִדיֵליה ִמּסִ ּ ּ .
ך)ב''במדבר כ( ים ָהֵאֶלה ִעּמָ ְ ַויֹאֶמר ִמי ָהֲאָנׁשִ ּ א ִדיֵליה. ּ ַּדְרּגָ ּ ָמאָלא , ּ ְטָרא ַאֲחָרא ִדׂשְ ִּמּסִ

ַאל, ֲהָוה ְְדָקא ִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ָדא. ּ ֲערו ּבְ ב ְדַחְבַרָייא ַאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ַגְווָנא ַא, ּּ , ֲחָראּבְ
ִריך הוא  א ּבְ ְּוִאיּנון ַאְמֵרי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִמלֹוי)עבד ביה(ְּ ּ ִנְסיֹוָנא ֲעַבד ֵליה ּבְ ָלָתא ֲהוֹו. ּ ַחד , ּתְ

ְלָעם. ְוַחד ְיֶחְזֵקאל. ִּחְזִקָיה ְדָקא ֵיאֹות. ְוַחד ּבִ ֵרין ָלא ַקְיימו ּכְ ּוַמנו. ְוַחד ָקִאים, ּּתְ ּ .
יב. ְיֶחְזֵקאל ב ְוָאַמר, ּ ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה)ל לזיחזקא(, ִּדְכּתִ ַּויֹאֶמר ְיָי , ְּוִאיהו ּתָ

ה ָיָדְעּתָ ִּחְזִקָיהו ָאַמר. ֱאֹלִהים ַאּתָ ֶבל)מלכים ב כ(, ּ או ֵאַלי ִמּבָ ְלָעם . ּ ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ּבָ ּבִ
ַלח ֵאַלי ן ִצפֹור ֶמֶלך מֹוָאב ׁשָ ָלק ּבֶ ְָאַמר ּבָ יב ֲאָנא ּבְ, ּ ִליִטיןָחׁשִ . ֵּעיֵני ַמְלִכין ְוׁשַ
ִאיל ֵליה ְלִמְטֵעי ֵליה ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ יב, ְּ ֵדם )איוב יב(, ִּדְכּתִ יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ ּ ַמׂשְ

  .ְּואֹוְקמוָה

  ב''ע'  רדף
י ֶאְלָעָזר ִאיל ְלִרּבִ יה, ָּאַמר ֵליה, ַּחד ּכוִתי ׁשָ יָפא ֲחֵמיָנא ּבֵ ּקִ ִבְלָעםֵּחיָלא ּתַ ,  ּבְ

ה יר ִמּמֹׁשֶ ה. ַיּתִ ִתיב ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ה ּכְ ֹמׁשֶ ְּדִאילו ּבְ ּ ִתיב) ב''ע' דף ר(ּוְבִבְלָעם . ּּ ר , ּכְ ַּוִיּקָ
ְלָעם ְלָעם, ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ּוְכִתיב ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ּ.  

ְרְסָייא, ָּאַמר ֵליה ֵהיָכֵליה ַעל ּכֻ א ְדָיִתיב ּבְ ְּלַמְלּכָ , ָאַמר. ַחד ְסִגיר ָקָרא ְלַתְרָעא, ּ
ַּמאן הוא ְדָבַטׁש ְלַתְרָעא ְוָלא ְיַטּנֵף , ָּאַמר ָלא ֵייעול ָהָכא. ְּסִגיר ְפָלן, ָּאְמרו. ּ

ִליָחא ֵאיָמא ֵליה, ֵהיָכָלא ׁשְ ְּיַדְעָנא ְדִאי ּבִ ַאב ְוִיְקַרב . ָלא ָחִייׁש, ּ ִרי ְוִיְסּתְ ְוֵייִזיל ּבְ
ֲהֵדיה יה,  ֲאָנא ֵאיִזילֲאָבל. ּּבַ ְּדִיְרַחק ָאְרֵחיה ִממֹוָתָבא ִדְבִרי, ְּוַאְגִזים ּבֵ ּ ְוָלא ִיְסַאב , ּ

א. ֵּליה יה, ַאְקִדים ַמְלּכָ ְְמַנע ַרְגָלך , ְסִגיר ְסִגיר, ְּוָאַמר ֵליה. ְוַאְגִזים, ְּוָאָתא ְלַגּבֵ

ן ּמָ אֵרי ּתַ ְפחֹוַתיְּד, אֹוֵמיָנא, ְוִאי ָלאו, ֵּמָאְרָחא ִדְבִרי ׁשָ ֵני ׁשִ ְֲחִתיִכין ַיַעְבדון גוָפך ּבְ ּ ּ.  
א א ָקֵרי ְלָדׁשָ א. ְּרִחיָמא ְדַמְלּכָ ְּרִחיָמך ְפַלְנָיא, ָּאְמרו. ַּמאן הוא, ָאַמר ַמְלּכָ , ָאַמר. ְ

אי א ְוָאַמר. ֶּאָלא ֲאָנא, ָּלא ִיְקֵרי ֵליה ָקָלא ַאֲחָרא, ְּרִחיָמא ֲחִביָבא ְדַנְפׁשָ , ָצַווח ַמְלּכָ
ַּלְנָיא ְפַלְנָיא עולְּפ אי, ּ יה, ְּרִחיָמא ִדיִלי, ֲּחִביָבא ְדַנְפׁשָ ַּאְתִקינו ֵהיָכִלין ְלַמְלָלא ִעּמֵ ּּ.  

ְלָעם ִאיהו ְסִגיר ך ּבִ ּּכַ א, ְ ֵני ָנׁשָ א, ְרִחיָקא ִמּבְ א, ָּקָרא ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ַמע ַמְלּכָ , ׁשְ
ף ֵהיָכָלא ִדיִליְוָלא ְי, ָּאַמר ְסִגיר ִמְסֲאָבא ָלא ֵייעול ְֲאָנא ִאְצְטִריך ְלֵמיָזל . ַּטּנֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]95דף [ -ּ

ְרָעא ִדְבִרי, ְּלַאְגְזָמא ֵליה י ּתַ ְּדָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ ְּוַעל ָדא ַוָיֹבא ֱאֹלִהים , ְּוָלא ִיְסַאב ֵליה, ּ ּ
ְלָעם ְוגֹו ֶהם, ָּאַמר ֵליה. 'ֶאל ּבִ אֹור ֶאת ָהָעם ּכִ, ְְסִגיר ְסִגיר ֹלא ֵתֵלך ִעּמָ ְי ָברוך ֹלא ּתָ ּ

י ִדְבִרי. ּהוא ְקַרב ְלַגּבֵ ֹכָלא, ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ָּלא ּתִ ה . ְּמָסָאב ַאְנּתְ ּבְ ֹמׁשֶ ֲאָבל ּבְ
ִתיב ה, ּכְ א, ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ִליָחא ַאֲחָרא, ָּקָלא ְדַמְלּכָ ֵמֹאֶהל מֹוֵעד . ְוָלא ַעל ְיֵדי ׁשְ

א ִאיִבין , ָנאֵמֵהיָכָלא ְמֻתּקְ, ֵּמֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ִאין ּתְ יָרא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ֵּמֵהיָכָלא ַיּקִ ּ
יה יה, ְּלַגּבֵ   .ְּוָלא ַיְכִלין ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ

ן ִצפֹור ָלק ּבֶ ְלָעם ֶאל ָהֱאֹלִהים ּבָ ַּויֹאֶמר ּבִ ְְוהוא ָאַמר ֶמֶלך מֹוָאב. ּ יָבא , ּ א ֲחׁשִ ַמְלּכָ
ַלח ֵאַלי או. ְֶמֶלך מֹוָאב. ׁשָ ָּחמו ּגָ עּ ָּתא ְדַההוא ָרׁשָ יב )דאפילו ליה לבלק לא חשיב כלום(, ּ ּ ִדְכּתִ

א, ְוָלא ָאַמר ְלמֹוָאב, ְֶמֶלך מֹוָאב ְבָרא ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַמְלּכָ ְוָהא ִאְתָעִביד , ִּמְכָלל ּגַ
א ְלמֹוָאב יה. ַמְלּכָ ִתיב ּבֵ ֶלך מֹוָאב)במדבר כא(. ַּקְדָמָאה ַמה ּכְ ּמֶ ְ ְוהוא ִנְלַחם ּבַ ,  ָהִראׁשֹוןּ

א ר ַמְלּכָ א ּבַ יָבא. ַמְלּכָ ר ֲחׁשִ יָבא ּבַ ִתיב. ֲחׁשִ ְֲאָבל ָדא ֶמֶלך ְלמֹוָאב ּכְ ְקָרא ַאְסִהיד . ּ
ַעְרָנא. ְֶמֶלך ְלמֹוָאב א ַרב, ְוָהא ִאּתְ ַוון הוא ְלָגאוָתא ִלּבָ ְּדִאְתּכָ ּ ּ ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא. ּ , ּּכָ

לוֵחיהֹון אי ׁשְ ְלִחין ְלַגּבָ חמו גאותא . א ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי''ס(. ּׁשַ

והוא נלחם ) במדבר כא. (קדמאה מה כתיב ביה. במלכא דמואב, ולא אמר למואב, דאמר מלך מואב, דההוא רשע

וקרא אסהיד עליה מלך . אבל דא מלך למואב כתיב. חשיבא בר חשיבא. מלכא בר מלכא, במלך מואב הראשון

דכל . דמתכוון לגאותא דלבא רב, והא אתערנא. ב בעת ההיא גברא דלא אתחזי למלכא והא אתעביד מלכאלמוא

  )וחשיבנא לגבי( .)שלח לגבאי שלוחיה, מלכין דעלמא
יה ָרּתֵ י ִפְנָחס ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ּבְ ִּרּבִ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ִּאְנּתו ְדִרּבִ ַמְרָעא, ּ ַּוֲהוו . ַּדֲהַות ּבְ

יה ַחְבַרָייאָאְזֵלי ִע ּּמֵ ַחְמֵריה, ּ ְּוהוא ֲהָוה ָרִכיב ּבְ ָאְרָחא. ּ ְתֵרין , ַּעד ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ָּפַגע ּבִ
ַער ָקָלא ִמיֹוִמין ְדָעְלָמא, ָאַמר לֹון, ַעְרָבֵאי ֲחָקל ָדא ִאּתְ ּּבַ ָּאְמרו ֵליה. ּּ ִּמיֹוִמין , ּ

ִּמיֹוִמין ִדיָלן. ְּדָעְלָמא ֵלית ֲאָנן ַיְדִעין ֲּהוֹו ִאיּנון ִלְסִטין , ְּדָהא יֹוָמא ַחד.  ֲאָנן ַיְדִעין,ּ
ַההוא ַחְקָלא ְּמַקְפֵחי ָאְרִחין ְדגוְבִרין ּבְ ּ ּ ִאיּנון יוָדֵאי, ּ ּוַפְגעו ּבְ ּ ּ ְּוָאתו ְלַקְפָחא לֹון, ּ ּ .

ַהאי ֲחַקל ַמע ֵמָרִחיק ּבְ ּתְ ַּקל ַדֲחָמָרא ָדא, ְוִאׁשְ ֵרי ִזְמֵני, ּ ְלהֹוָבא ְוָא, ְּדָנַהק ּתְ ָתא ׁשַ
ַההוא ָקָלא  א ּבְ ְּדֶאּשָׁ ִזיבו ִאיּנון יוָדֵאי.  ְואֹוִקיד לֹון)א בההוא חקלא''נ(ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ . ָּאַמר ֵליה. ּ

ִמָלה ָדא ְדָקא ֲאַמְרּתון ִלי, ַעְרָבֵאי, ַעְרָבֵאי ּּבְ ּ ּ ְזבון יֹוָמא ָדא ִמִלְסִטין ַאֲחָרִנין, ּ ּתֵ ׁשְ ּּתִ ּ ּ ,
ן  ָאְרָחאְּדָקא ְמַחּכָ   .ְּלכו ּבְ

י ִפְנָחס ָכה ִרּבִ ִגיֵני, ָאַמר, ּּבָ א ְדִניָסא ָדא ַעְבַדת ּבְ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ַרֲחׁשָ ּ ּ ּ ,
ְזבון ִאיּנון יוָדֵאי ּתֵ ְּוִאׁשְ ּ דֹולֹות )תהלים קלו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְוָלא ְיַדְעָנא, ּ ה ִנְפָלאֹות ּגְ  ְלעֹוׂשֵ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְּלַבדֹו ּכִ א. ּ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא ִעם ּבְ א ּבְ ָמה ִטיבו ָעִביד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ה , ְּ ְוַכּמָ

ָכל יֹוָמא ין ַאְרִחיׁש לֹון ּבְ ְלחֹודֹוי, ִנּסִ ְּוָלא ָיַדע ֶאָלא ִאיהו ּבִ ַצְפָרא. ּ ר ָנׁש ָקם ּבְ , ּבַ
יה, ְּוִחְוָיא ָאֵתי ְלָקְטָלא ֵליה ִוי ַרְגֵליה ַעל ֵריׁשֵ ר ָנׁש ׁשַ ּוּבַ ּ ּ יה , ּ ְוָקִטיל ֵליה,ּ ְּוָלא ָיַדע ּבֵ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ דֹולֹות ְלַבדֹו, ֲהִוי, ְּ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ר ָנׁש ָאִזיל . ְּלעֹוׂשֵ ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]96דף [ -ּ

ָאְרָחא אן ְלִמְקְטֵליה, ּבְ חֹוֵתיה, ְּוִלְסִטין ְמַחּכָ ָּאָתא ַאֲחָרא ְוִאְתְייִהב ּכוְפָרא ּתְ ְּוהוא , ּ
ּתְ ִריך הוא. ִזיבִאׁשְ א ּבְ ָּלא ָיַדע ִטיבו ְדָעַבד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוִנָסא ְדַאְרִחיׁש ֵליה, ְּ ר , ּ ּבַ

ְלחֹודֹוי דֹולֹות ְלַבדֹו, ֲהִוי, ִּאיהו ּבִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ְוַאֲחָרא ָלא . ְּלַבדֹו ָעִביד ְוָיַדע. ְּלעֹוׂשֶ
  .ָיַדע

  א''א ע'' רדף
ִאיְלָנא ְלָהֵני ַעְרָבֵאי) א''א ע''דף ר(יא ַּחְבַרָי, ָּאַמר ְלַחְבַרָייא ִדיר , ַּמה ְדׁשָ ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ

ַחְקֵלי ְמעו, ִּאי ָקָלא ְדַחְבַרָייא, ּבְ אֹוַרְייָתא ׁשָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִאיּנון ִמׁשְ ּ ּ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ְּדָהא ִרּבִ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ַאר ַחְבַרָייא, ְּוִרּבִ ּוׁשְ ןַאְזִלין , ּ ִאיְלָנא ְלָהֵני , ְוָלא ַיְדִעין ִמָנן, ְלַקּמָ ְוׁשָ

יז ַחְקִלין ְוטוִרין. ַּעְרָבֵאי ָעַלְייהו ְמעֹון ַיְרּגִ י ׁשִ ְּדָיַדְעָנא ְדַקֵליה ְדַרּבִ ּ ּ ּ לו ִלי , ּ ְּוִאיּנון ּגָ ּ
  .ַּמה ְדָלא ְיַדְעָנא

יה, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזִלין ִּאיּנון ַעְרָבֵאי ָאַהְדרו ְלַגּבֵ ּ ָּאְמרו ֵליה. ּ ָסָבא ָסָבא ַאְנּתְ , ּ
א ָלן ִמן יֹוִמין ְדָעְלָמא ִאיְלּתָ א ַעל יֹוָמא ָדא, ּׁשָ ִאיְלּתָ ְווָהא ַעל , ְּוָלא ׁשָ ַּדֲחֵמיָנא ּתַ ּ

ְווָהא א ַיְתִבין, ּּתַ ֵני ָנׁשָ א ּבְ ֲהַדְייהו, ֲחֵמיָנא ַחְמׁשָ ֵפי , ְּוַחד ָסָבא ּבַ ּנְ ַוֲחֵמיָנא עֹוֵפי ִמְתּכַ
ְייהוְו ְדִפין ַעל ֵריׁשַ ין ּגַ ָּקא ַפְרׂשִ ּ ִבין, ִּאֵלין ַאְזִלין, ּ ְּוטוָלא ָלא ִאְתֲעָבר ֵמַעל , ְּוִאֵלין ּתָ

ְייהו ְּוַההוא ָסָבא ָאִרים ַקֵליה ָעַלְייהו. ֵּריׁשַ ּ ְמִעין, ּ   .ְּוִאיּנון ׁשַ
ִאיְלָנא הכון. ָּאַמר ַעל ָדא ׁשָ ְייכוְוָאְרָחא , ַּעְרָבֵאי ַעְרָבֵאי ּתֶ ָנא ַקּמַ ֵהא ְמֻתּקָ ָּדא ּתְ ּ ,

ָכל ַמה ְדִתְבעון ּּבְ ֵרין ִמִלין ֲאַמְרּתון ִלי. ּ ּּתְ הו, ּ ַּדֲחֵדיָנא ּבְ ָּאְמרו לו ַחְבַרָייא. ַּאְזלו. ּ ּ ,
יה אֵרי ּבֵ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ַּההוא ֲאָתר ְדַרּבִ ּ בֹוקו ְלָמאֵרי . ְֵהיך ֲאָנן ַיְדִעין, ּ ָּאַמר לֹון ׁשְ

ְּדהוא ַיְדִריך ְפִסיעֹוי ְלַתָמן, ּ ִדְבִעיֵריְּפִסיָען ְ ּ ַּוֲחָמֵריה ָסאֵטי , ָּלא ֲהִוי ָטִעין ֲחָמֵריה. ּ
ֵרין ִמִלין   .ְוָאַזל ְלַתָמן, ֵּמָאְרָחא ּתְ

ַלת ִזְמִנין אֵרי ָנִהיק ּתְ י ִפְנָחס, ׁשָ ָלא ְסַבר , ָּאַמר ְלַחְבַרָייא, ָּנַחת ִרּבִ ַקן ְלַקּבְ ִנְתּתָ
ן ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי ְוַאְנֵפי זוְטֵרי, ִמיןַּאֵפי יֹו א ִיְפקון ְלַגּבָ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּּ ּ ְמעֹון ָנִהיקו . ּ י ׁשִ ַמע ַרּבִ ּׁשָ
ֵּניקום ְדָהא ָקָלא , ָּאַמר ְלַחְבַרָייא, ַּדֲחָמָרא ַער )דחדוה(ּ ּ ְדַחְמָרא ְדָסָבא ֲחִסיָדא ִאּתְ ּ

ן ְמעֹון ְוָקמו ַחְבַר. ְלַגּבָ י ׁשִ   .ָּייאָּקם ִרּבִ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ה )תהלים צח(, ָּפַתח ִרּבִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירו ַלְיָי ׁשִ ּ ִמְזמֹור ׁשִ

ים ַטֲעָמא .  ֲאַמאי)שירה יתמא קרינן להאי(. ִּמְזמֹור ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיָלא. 'ְוגֹו ֶּאָלא ָרׁשִ
א ְּדָהא ָאֵתי ַההוא ִמְזמֹור, ַרּבָ יה ְוָאֵתי ִּמְתַעְט, ּ ִעְטָרא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשֵ ָּרא ּבְ ּ ּ
יָרה ָדא. ָזִקיף ִּאיּנון ָפרֹות. ַּמאן ֲהָוה ָאַמר ׁשִ ָעאן, ּ ִאיּנון ּגֹוִעין ַדֲהוֹו ּגָ ּּבְ  )תהלים צח(. ּ

יר ָחָדׁש ירו ַלְיָי ׁשִ ירו. ּׁשִ ה ְרִתיִכין. ְּלַמאן ֲהוֹו ַאְמִרין ׁשִ ה ְמָמ, ְלַכּמָ ה , ָנןְלַכּמָ ְלַכּמָ
ין ָלא ֵליה ַלֲארֹוָנא , ַּדְרּגִ ן ְוַנְפקו ְלַקּבְ ּמָ ַּדֲהוֹו ָאָתאן ּתַ ּ   .ּוְלהֹון ֲהוֹו ַאְמֵרי, )סתם(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]97דף [ -ּ

יר ָחָדׁש ירו ַלְיָי ׁשִ יר. ְּדַכר, ּׁשִ יָרה, ַמאי ַטְעָמא ָהָכא ׁשִ ה ָאַמר ׁשִ א, ּוֹמׁשֶ . ּנוְקּבָ
ה ֲארֹוָנא ֲחָדא  ֹמׁשֶ לוָתא, ֹזאת, )א לחודא''נ(ֶּאָלא ָהָתם ּבְ ִּהיא ְואוְכלוָסָהא, ַּנְפַקת ִמן ּגָ ּ ,

יר ך . ְוָלא ַיּתִ ְוְבִגין ּכָ יָרה ַהזֹאת)שמות טו(ּ א, ּ ֶאת ַהּשִׁ ּוַמה , ֲאָבל ָהָכא ֲארֹוָנא. ּנוְקּבָ
ַגִויה ָנִפיק ִניז ּבְ ְּדֲהָוה ּגָ ַגִויה. ּ ִניז ּבְ ּוְבִגין ַההוא ְדֲהָוה ּגָ ּ ּ ַמר, ּ יר ָחָדׁשִאּתְ   .ְּדַכר,  ׁשִ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]98דף [ -ּ

 ] בשנה310יום [סדר הלימוד ליום טו אב 
ה י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ים, ּכִ ּתִ ְפִלׁשְ ַּמה ְדֲעַבד ּבַ ַטֲעַווְתהֹון, ּ ּוַמה ְדֲעַבד ּבְ יָעה לֹו . ּ ּהֹוׁשִ

ְּורוָחא ִעָלָאה ַק, ַּההוא ִמְזמֹור ַעְצמֹו. ַמאן ַעְצמֹו. ְלַעְצמֹו. ְלַמאן, ְיִמינֹו ִניז ּ א ּגָ ִּדיׁשָ
יה ַּההוא ְדָיִרית ָסָבא, ְיִמינֹו. ּּבֵ ַההוא ִמְזמֹור, ְוָדא ְיִמינֹו. ּ ִביק ֵליה , ַּאְתִקיף ּבְ ְּוָלא ׁשָ

יָדא ְדַאֲחָרא   .ּּבִ
ָּהָכא ִאית ְלַגָלָאה ִמָלה ֲחָדא ל ִזְמָנא ְדַההוא ְיִמיָנא, ּ ּּכָ א ִניָסא, ּ ֲהָוה , ֲהָוה ְלַאְרָחׁשָ

יה, ַהאי ִמְזמֹורַאְתִקיף ּבְ ִוי ֵליה ְלַקּמֵ ְּוׁשַ ּ יה, ּ א ְדַאְתִקיף ְיִמיֵניה , ְּלַאְתְקָפא ּבֵ ַאּבָ ּּכְ ּ
יה ַחדֹוי ִדְבֵריה ְלַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ִרי, ּ י ּבְ ְּוָאַמר ַמאן הוא ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ י ֲאבֹוי. ּ יָון ְדָסַרח ְלַגּבֵ , ּּכֵ

ְתפֹוי ַלֲאחֹוָר ִוי ֲאבֹוי ְידֹוי ַעל ּכַ ְנאֹוי, אּׁשַ יָדא ְדׂשַ ְדֵייה ּבִ ְּוׁשַ ּ.  
ְבָיכֹול ִתיב, ּכַ ַקְדִמיָתא ּכְ ּכַֹח)ו''שמות ט(, ּבְ ּ ְיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ּכַֹח ַמאן. ָ ַּההוא . ּבַ

מֹוְדָעא ּתְ ָעַרְבָיא קֹוִרין ְלַחדֹוי ְדַבר ָנׁש ּכַֹח. ְּדִאׁשְ ַּההוא ְיִמיָנא ֶנְאָדִרי ְוַאְתִקיף . ּּבְ ּ
ִרי. ֹכַחּבְ י ּבְ ַּמאן הוא ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ ִתיב. ּ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני )איכה ב(, ְלָבַתר ַמה ּכְ ּ ֵהׁשִ

ְתֵפיה, אֹוֵיב ִוי ְיִמיֵניה ַעל ּכִ ּׁשַ ּ ְנאֹוי, ּ יָדא ְדׂשַ ְּוָדֵחי ֵליה ּבִ יה . ּ ַקְדִמיָתא ְיִמיֵניה ְלַקּמֵ ּּבְ ּ
ַחדֹוי יה, ּּבְ ְתפֹויּו. ְּלַאְתְקָפא ּבֵ יָעה לֹו . ְּלַדְחָייא ֵליה, ְלָבַתר ַלֲאחֹוָרא ַעל ּכַ ְּוָהָכא הֹוׁשִ

יה, ְּיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ֵרין ְדרֹוִעין ְלַאְתְקָפא ּבֵ ּּתְ ּ.  

  ב''א ע'' רדף
ין ִנּסִ ְּדִאי ִאיּנון ָפרֹות ְדָלא ִאְתְרִגילו ּבְ ּ ּ גֹוָעא ִדְלהֹון , ּּ ֲעָתא ּבְ ֶּאָלא ַהִהיא ׁשַ ָּאְמרו ּ

יָרָתא ין. ׁשִ ִנּסִ ָּדא ְנִהיקו ַדֲחָמָרא ְדָסָבא ֲחִסיָדא ְדָרִגיל ּבְ ּ ּ ּ ה ְדָאַמר , ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ
יָרה ַכך ִמיֹוָמא ְדִאְבֵרי ָעְלָמא, ַּחְבַרָייא. ׁשִ יְמרון ַדֲחָמָרא ָלא ֲהָוה ָאְרֵחיה ּבְ ִּאי ּתֵ ּ ּ ּּ ְ ,

ּפוקו ְוָחמו ָאּתֹון ְדּבִ ּ ּ ּ ֹכָלא, ְּלָעם ַחָייָבאּ ְּדַנְצַחת ְלִרּבֹוָנה ּבְ ּ י . ּ ֲּחָמֵריה ְדִרּבִ ) ב''א ע''דף ר(ּ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ן ָיִאיר ַעל ַאַחת ּכַ ד ְמִליַלת. ִּפְנָחס ּבֶ ְּותו ָאּתֹון ְדִבְלָעם ּכַ ּ ַּמְלָאָכא ִעָלָאה , ּ
ֲּהָוה ָעָלה ִמְלֵעיָלא ּ ּ.  

א ִאית ְלַגָלָאה ּתָ ְמעוַחְבַר, ַּהׁשְ ָּייא ׁשִ ָמׁשֹות. ּ ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ ִּפי ָהָאתֹון ְדִאְבֵרי ֶעֶרב ׁשַ ּ ,
ְייכו ְדפוָמא ֲהָוה ְפִתיָחא ֵמַההוא ִזְמָנא ַדְעּתַ ַּסְלָקא ּבְ ּ ּ ּּ ִריך . ּ א ּבְ ַנאי ְדַאְתֵני קוְדׁשָ ְאֹו ּתְ ּ ּ

ּהוא ֵמַההוא ִזְמָנא ְמַסר ְלַחּכִ. ָלאו ָהִכי. ּ ָחן ְלִטְפׁשו , יֵמיְּוָרָזא ָהָכא ְדִאּתְ ּגְ ְּדָלא ַמׁשְ ּּ
א א ְדַאְתֵני, ִּפי ָהָאתֹון. ְּדִלּבָ ַּדְרּגָ ַּההוא ִעָלָאה ִדְסָטר נוְקֵבי, ּ ּ ְרָיא ַעל . ּּ ַּההוא ֲהָוה ְדׁשַ ּ

ּוַמִליל ָעָלה, ַּההוא ָאּתֹון א. ּּ ִריך הוא ְלַהאי ַדְרּגָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ּ ְּדִאְקֵרי ִפי , ְּ ּ
גֹו , ָהָאתֹון א)האתון(ָּסָתם ֵליה ּבְ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּ נוְקּבָ ים ָעֵליה ַעד ַההוא ִזְמָנא, ּ ְּוַאְסּתִ ּ .

ד ָמָטא ַההוא ִזְמָנא א, ּּכַ ָּפַתח ַההוא נוְקּבָ ּ ָרא ָעָלה, ּ   .ּוַמִליַלת, ְּוָנַפק ְוׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]99דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה)במדבר טז(, ּּכְ ְפּתַ ָאה דוָמ,  ֶאת.ּ ַוּתִ ְּלַאְסּגָ ּה ְדִאיהו ִפי ''ּ ּ ּ
ָאה ַקְמִריֵא, )ב''במדבר כ(ֶּאת ִפי ָהָאתֹון . ָהָאֶרץ ְּדִאְקֵרי ִפי ָהָאתֹון, ל''ְלַאְסּגָ ֵאר . ּ ִּפי ַהּבְ

ַגְווָנא ָדא ֵאר. ּּכְ א. ַּמאן ִפי ַהּבְ א ְדֲהָוה ְמָמָנא ָעֵליה ְלַתּתָ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ּ חֹו, ּ ּת ִפי ְּוִאיהו ּתְ
ּוַמאן ִאיהו, ְיָי ֵמיה''ְיַהְדִריֵא. ּ ַלת פוִמין ִאֵלין. ּל ׁשְ ּּתְ ּ ין , ּ ת ּבֵ ּבָ ִריאו ֶעֶרב ׁשַ ִּאְתּבְ

ָמׁשֹות ַאר פוִמין. ַהּשְׁ ל ׁשְ ֲעָתא ְדֹקֶדׁש יֹוָמא ַסְלָקא ֶפה ִדְמָמָנא ַעל ּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ּ .
ָלק ְוִא ַּההוא יֹוָמא ְדִאְסּתַ ּ ֹכָלאּ ְּתַקָדׁש ּבְ ַּההוא ְדִאְקֵרי ִפי ְיָי, ּ ּ ין . ּ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ

ָמׁשֹות ַאר פוִמין, ַהּשְׁ ִּאְברון ׁשְ ִליט ַעל ּכָֹלא ִפי ְיָי. ּּ ִּאְתַקָדׁש יֹוָמא ָסִליק פוָמא ְדׁשַ ּּ ּ ּ ּ ּ.  
י ִפְנָחס ְדֲהָוה ָאֵתי, ַּאְדָהִכי ָּחמו ְלִרּבִ יה, ּּ ָּמטו ְלַגּבֵ י ָאָתא , ּ ֵקיה ְלַרּבִ י ִפְנָחס וְנׁשָ ִּרּבִ ּ ּ

ְמעֹון ְקָנא ִפי ְיָי, ָאַמר. ׁשִ א ִדיֵליה, ְּנׁשַ ְנּתָ בוְסִמין ְדּגִ ם ּבְ ּסָ ִּאְתּבָ ּ ּ ֲחָדא. ּ . ְּוָיְתבו, ֲּחדו ּכַ
ל ִאיּנון עֹוִפין ַדֲהוֹו ַעְבֵדי טוָלא יָון ְדָיְתבו ַפְרחו ּכָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ָדרו, ּּ ְּוִאְתּבָ י ַּאְהָדר ֵר. ּ יה ַרּבִ ּיׁשֵ

ְמעֹון יָקָרא ְדָמֵריכֹון , ְוָרָמא לֹון ָקִלין ְוָאַמר, ׁשִ יִחין ּבִ ּגִ ַמָיא ֵלית ַאּתון ַמׁשְ ּעֹוֵפי ׁשְ ּ
ְייהו, ַּקְיימו. ְּדָקִאים ָהָכא ְּוָלא ַנְטלו ִמדוְכּתַ ּ ּ ְייהו, ּ ְּוָלא ְקִריבו ְלַגּבַ י ִפְנָחס . ּ ָּאַמר ִרּבִ

ֵּאיָמא לֹון ְדָיֲהכו ְּדָהא ָלא ָיֲהִבין לֹון ְרׁשו ְלָאַהְדָרא, ּן ְלָאְרַחְייהוּ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ֵעי ְלֶמְרָחׁש ָלן ִניָסא, ָאַמר ַרּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ עֹוִפין . ְּ

ּעֹוִפין ִזילו ְלָאְרַחְייכו ְּוָאְמרו ְלַההוא ִדְמָמָנא ָעַלְייכו, ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ  ֲהָוה ְּדָהא ּבְ
ְרׁשוֵתיה ּּבִ ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא, ּ א ָלאו ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֲּאָבל ְסִליְקָנא ֵליה ְליֹוָמא ְדִטָנָרא. ּ ד , ּ ּכַ

יִפין ּקִ יֵני ּתַ ין ׁשְ ָראן, ָסִליק ִעיָבא ּבֵ ָדרו ִאיּנון עֹוֵפי ְוָאְזלו. ְוָלא ִמְתַחּבְ ִּאְתּבָ ּ ּ ּ.  
ַלת ִאיָלִנין, ַּאְדָהִכי ַעְנִפין ִלְתַלת ִסְטִרין ָעַלְייהוִמְת, ָהא ּתְ ָטן ּבְ ַּפּשְׁ ּוַמְעָייָנא , ּ

ְייהו ְּדַמָיא ַנְבִעין ַקּמַ ְלהו ַחְבַרָייא. ּּ ֲּחדו ּכֻ ּ ְמעֹון, ּּ י ׁשִ י ִפְנָחס ְוַרּבִ ְּוַחדו ִרּבִ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ַקְדִמיָתא י ֲהָוה ְלִאיּנון עֹוֵפי ּבְ ִּפְנָחס טֹוַרח ַסּגִ ֵעיָנןְוטֹוַרח ּבַ, ּ ְּדָהא . ֲּעֵלי ַחִיים ָלא ּבָ

ִתיב)תהלים קמה( יו ּכְ ל ַמֲעׂשָ ְמעֹון.  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ י ׁשִ . ֲאָנא ָלא ַאְטַרְחָנא לֹון, ָאַמר ַרּבִ
ָנן ִדיֵליה ִריך הוא ָחס ֲעָלן ֵלית ֲאָנן ַיְכִלין ְלַדְחָייא ַמּתְ א ּבְ ֲּאָבל ִאי קוְדׁשָ ּ ּ ָּיְתבו . ְּ

חֹות ַההו תו ִמן ַמָייא, א ִאיָלָנאּּתְ ְּוׁשָ ן, ּ ּמָ   .ְּוִאְתֲהנו ּתַ
י ִפְנָחס ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון)שיר השירים ד(, ּ ים ּבְ ּנִ . ּ ַמְעַין ּגַ

ים ּנִ ים, ַמְעַין ּגַ ּנִ ְּוִכי ֵלית ַמְעָיין ֶאָלא ַההוא ִמן ּגַ ָמה ַמְעָייִני, ּ יִרין ְוָהא ּכַ ן ָטִבין ְוַיּקִ
ָעְלָמא ִוין. ִאית ּבְ ל ֲהָנאֹות ׁשָ ָרא. ֶּאָלא ֵלית ּכָ ַמְדּבְ ֲאָתר , ִּאית ַמְעָיין ְדָנִפיק ּבְ ּבַ

א ֵתי, ְיֵביׁשָ ים. ֲּהָנָאה ִאית ְלַמאן ְדָיִתיב ְוׁשָ ּנִ יָרא, ֲאָבל ַמְעָיין ּגַ ָמה ִאיהו ַטב ְוַיּקִ , ּּכַ
ִבין ְוֵאיִביןַּההוא ַמְעָיין ָעִביד ִטיב ֹכָלא, ּו ַלֲעׂשָ ַּמאן ְדָקִריב ָעֵליה ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ִאְתֲהֵני . ּ

ַמָיא ִבין, ּּבְ ֲעׂשָ ֵאיִבין, ִאְתֲהֵני ּבַ ֹכָלא. ִאְתֲהֵני ּבְ ַּההוא ַמְעָיין ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ָמה ְווָרִדין. ּ , ּכַ
ִבין ְדֵריָחא ַסֲחָרֵניה ה ֲעׂשָ ּמָ ּּכַ ה ָיאות ַההו, ּ ּמָ ּּכַ ַאר ַמְעָייִנין, א ַמְעָייןּ ֵאר ַמִים , ִמּשְׁ ּבְ

  .ַּחִיים
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ָרֵאל ָקָאַמר ְכֶנֶסת ִיׂשְ ים, ְּוָהִכי אֹוִקיְמָנא ּכָֹלא ּבִ ּנִ ים. ִאיִהי ַמְעָיין ּגַ ּנִ ָחֵמׁש . ַמאן ּגַ
ִריך הוא א ּבְ ים ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּנִ ּּגַ ּ ְּ הו, ּ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּדָקא ִמׁשְ , ּ ֲחָדא ִעָלַווְייהוּוַמְעָייָנא. ּ

ֵקי לֹון ְּוֻכְלהו ַעְבִדין ֵפיִרין ְוֵאיִבין, ָטִמיר ְוָגִניז, ְּוַרִוי לֹון, ְּדָקא ַאׁשְ ּ ּ א ֲחָדא ִאית . ּ ְנּתָ ּגִ
ְייהו א ִמּנַ ל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ְּלַתּתָ א ָנִטיר ַסְחָרא ִמּכָ ְנּתָ ְּוַההוא ּגִ א. ּ ְנּתָ חֹות ַהאי ּגִ , ּתְ

ּנִ ְייהו, ים ַאֲחָרִניןִאית ּגַ ַּעְבִדין ֵאיִבין ִלְזּנַ ּ.  

  א''ב ע'' רדף
א ְנּתָ ֵקי לֹון, ְוַהאי ּגִ ִּאְתַהָפך ַוֲהִוי ַמְעָיין ְדַאׁשְ ְ ֵאר ַמִים ַחִיים, ּ ד ִאְצְטִריך ֲהִוי , ּּבְ ְּכַ

ֵאר, ַמְעָיין ין ַהאי ְלַהאי, ְְוַכד ִאְצְטִריך ֲהִוי ּבְ ד ִא, ָּלא ָדאֵמי. ַמה ּבֵ כון ּכַ ב ''דף ר(ְּתַמּשְׁ

ַּמָיא ִמֵאַלְייהו) א''ע ָקָאה, ּ ֲאִבין ַמָיא ְלַאׁשְ . ַמאי נֹוְזִלים, ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון. ְּלַכד ׁשַ
ִּאֵלין נֹוְזִלים ָאַהְדרו ְלַמְעָיין ד ַנְבִעין ַמִיין ְונֹוְזִלים ִטִפין ְלֵעיָלא )א דכלהו''ס(, ּ ּ ּכַ ּ א ''ס(ּ

ַתר ִאֵליןּ ִאֵלין )מלעילא ְתַרְייהו, ַמִיין ְמִתיָקן, ּּבָ א ַאְזָלא ֲאּבַ ְּדַנְפׁשָ ך ִאיּנון ָחֵמׁש . ּ ּּכַ ְ

ְּדָנְפקו ִמן ְלָבנֹון, ְמקֹוִרין ַהאי ַמְעָיין, ּ ִריך הוא . ִּאְתָעִבידו נֹוְזִלים ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ְ

ֲאָתר ָדא א ַעל ַמְעָייָנ, ָּרִחיׁש ָלן ִניָסא ּבַ ּא ָדא ְקָרא ָדאָקֵריּנָ אלין חמש . א מאי נוזלים''ס(. ּ

נבעין מיין ונוזלים טפין אלין בתר אלין מיין , אתעבידו נוזלים דכד אהדרו למעיין, מקורין דנפקו מן לבנון לעילא

בהאי מעיין ועל מעיינא דא קרינא , כך קודשא בריך הוא רחיש לן ניסא באתר דא. דנפשא אזלא אבתרייהו, מתיקן

  .)קרא דא
ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ה ְוגֹו)דברים כ(, ּ ים ְלִהָלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ י ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּכִ ּ ,'

ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא ָמה ָטִבין ִאיּנון ָאְרִחין וׁשְ ּּכַ ּ ָכל ִמָלה וִמָלה, ּ ְּדָהא ּבְ ּּ ה , ּ ּמָ ִאית ּכַ
א, ֵעיִטין ָמה ָטִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ָמ, ּכַ ָלאן ְדָקא ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטרּכַ ְּוֵלית ָלך ִמָלה , ּה ַמְרּגְ ְ

אֹוַרְייָתא ָמה ּבוִציִנין ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטר, ּבְ ה ּכַ ְּדֵלית ּבָ ּ ֵטיה. ּ פום ְפׁשָ ַּהאי ְקָרא ִאיהו ּכְ ּ ּּ .
יה פום ִמְדָרׁשֵ יה ּכְ ְּוִאית ּבֵ ּ יה ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּ ְּוִאית ּבֵ ְָרא ְלַמאן ְדִאְצְטִריךְּלִאְזַדֲה, ּ ּ .

ִדיר אֹוַרְייָתא ּתָ ַדל ּבְ ּתְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  
ה ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ יה, ּ ִתיב ּבֵ תֹוַרת ְיָי ֶחְפצֹו וְבתֹוָרתֹו )תהלים א(, ַּמה ּכְ י ִאם ּבְ ּ ּכִ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה ֵעץ, ֶיְהּגֶ ְֲאַמאי ָדא ָסִמיך. ְוָהָיה ּכְ ַדל .  ְלָדאּ ּתְ ֶּאָלא ַמאן ְדִאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא יֹוָמם ָוָלְיָלה א, ּבְ ָאָעא ְיֵביׁשָ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים, ָלא ִליֱהִוי ּכְ ֵעץ ׁשָ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ .

ין ָרׁשִ יה ׁשָ יה ְקִליִפין, ַּמה ִאיָלן ִאית ּבֵ ְּוִאית ּבֵ יה מֹוָחא, ּ יה ַעְנִפין, ְּוִאית ּבֵ , ְּוִאית ּבֵ
יה ַטְרִפיןְוִאית ּ ּבֵ יה ַפְרִחין, ּ ְּוִאית ּבֵ א, ּ יה ִאיּבָ ְבַעת ִזיִנין ִאֵלין. ְּוִאית ּבֵ ַּסְלִקין , ּׁשִ

ר ְבָעה ָעׂשָ ְבִעין, ְלׁשִ ָטא ִדְקָרא. ְלׁשִ הו ְפׁשָ ּאוף ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאית ּבְ ּ ּ ּּ א. ּ , ֶרֶמז. ְּדָרׁשָ
ָּרִזין ְסִתיִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין. ָרִזין ְטִמיִרין. ִגיַמְטִרָייאֹות. ְּדָקא ָרִמיז ָחְכְמָתא ָּפסול . ּ ּ

ר ר. ָטֵמא ְוָטהֹור. ְוָכׁשֵ אן וְלָהְלָאה. ִּאיסור ְוֶהיּתֵ ָטָאן ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר, ִּמּכָ . ִּמְתַפּשְׁ
ֵעץ ַוַדאי ָחְכְמָתא, ְוִאי ָלאו, ְּוָהָיה ּכְ   .ָּלאו ִאיהו ָחָכם ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]101דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָמה , ּתָ ִריך הואּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ְדֵלי ּבְ ּתַ ֲּחִביִבין ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ְּ ,
ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ִזְמָנא ְדִדיָנא ּתַ ְּדֲאִפילו ּבְ ּ ָלא, ּּ ָלא ְלַחּבְ א , ְּוִאְתְייִהיב ְרׁשו ִלְמַחּבְ ּקוְדׁשָ

ִריך הוא ָפִקיד ֵליה ִעָלַווְייהו ּּבְ ּ ּּ ַּעל ִאיּנון ְדָק, ְ אֹוַרְייָתאּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּוָהִכי ָאַמר ֵליה . ּא ִמׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ י ָתצור ֶאל ִעיר, ְּ אי, ּּכִ יִאין ְדָחָטאן ְלַקּמָ ִגין חֹוֵביהֹון ַסּגִ ּּבְ ּ ,

ִדיָנא ְּוִאְתַחְייבו ּבְ ּ.  
ים ים, ָיִמים ַרּבִ ימים , כי תצור על עיראוף הכא , אקרי ימים רבים, דא בתר דא, תלתא יומא(. ַמאי ַרּבִ

ָלָתא יֹוִמין)רבים ַתר ָדא,  ּתְ ָּדא ּבָ ָמָתא, ּ מֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ּתְ ים . ְּדִאׁשְ ְּמָנָלן ְדָיִמים ַרּבִ
ָלָתא יֹוִמין ִאיּנון יב, ּּתְ ים)ויקרא טו(, ִּדְכּתִ י ָיזוב זֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ ה ּכִ ּ ְוִאּשָׁ ּ ְוִכי ָיִמים . ּ

ים ִאיּנון ַתר ָדא.ַּרּבִ ָלָתא יֹוִמין ָדא ּבָ ּ ֶאָלא ּתְ ּ ים, ּ י ָתצור . ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ ּאוף ָהִכי ּכִ ּ
ים ַתר ָדא, ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ָלָתא יֹוִמין ָדא ּבָ ּּתְ ָמָתא, ּ מֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ א . ּ ּתָ

יִתי)כל(ְְוַאְפִקיד ָלך ַעל  ֵני ּבֵ ִחית ֶאת ֵעָצ.  ּבְ ׁשְ ְלִמיד ָחָכם ְדִאיהו , ּהֹלא ּתַ ָּדא ּתַ ּ ּ
ָמָתא ְּדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּבְ ּ ּ   .ִּאיָלָנא ְדָיִהיב ִאיִבין, ּ

ָּדָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצה ַּההוא ְדָיִהיב ֵעיָטא ְלָמָתא, ּ ָזָבא ִמן ִדיָנא, ּ ּתְ ְואֹוִליף לֹון , ְּלִאׁשְ
ה ָּאְרָחא ְדָיֲהכון ּבָ ּ ִחית, ּ ְרֶזןְּוַעל ָדא ֹלא ַתׁשְ ּ ֶאת ֵעָצה ִלְנדֹוַח ָעָליו ּגַ ְּלַנְדָחא ָעֵליה , ּ

א ְמָלֲהָטא, ִּדיָנא ָנא, ְּוָלא ְלאֹוָשָטא ָעֵליה ַחְרּבָ ּנָ א ְמׁשָ ַאר , ַחְרּבָ ַּהִהיא ְדָקְטָלא ִלׁשְ
י ְדָעְלָמא ּנו ֹתאֵכל. ִּאיְנׁשֵ י ִמּמֶ יה. ּּכִ ָלא ָאִכיל ִמּנֵ ְּוִכי ַההוא ְמַחּבְ ּנו ֶּאָל. ָלא, ּ י ִמּמֶ ּא ּכִ

יָפא, ֹתאֵכל ּקִ ה, ַהִהיא ִטְנָרא ּתַ ין ָנְפִקין ִמּנָ יִפין ְוַקִדיׁשִ ּקִ ַּהִהיא ְדָכל רוִחין ּתַ ּ ּ ְּדֵלית , ּ
ַהאי ָעְלָמא א ּבְ א ְלרוַח קוְדׁשָ ֲּהָנָאה ְוִתיאוְבּתָ ּ ָאה, ּ ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ְדַההוא ַזּכָ ּ ְבָיכֹול , ּ ּכִ

ִּאיהו ְמַפְרֵנס ָלה ַהאי ָעְלָמא, ּ ִנין ְדָעְלָמא, ְּוָיֵהיב ָלה ְמזֹוָנא ּבְ ל ָקְרּבְ יר ִמּכָ   .ַּיּתִ
ִתיב ן ַמה ּכְ ָקְרּבָ י ִאְכלו ֵרִעים)שיר השירים ה(. ּבְ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ּ ָאַכְלּתִ ּוִמיֹוָמא . ּ ּ

א י ַמְקְדׁשָ ְּדִאְתָחַרב ּבֵ ִנין, ּ ּוָבְטלו ָקְרּבְ ֵּלית ֵליה ְלקוְד, ּ ִריך הואּּ א ּבְ ּׁשָ ֶּאָלא ִאיּנון , ְ ּ
ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא פוֵמיה, ּ א ּבְ ְּואֹוַרְייָתא ְדִאְתַחְדׁשָ ּ ּ ּנו ֹתאֵכל, ּ י ִמּמֶ ך ּכִ ִגין ּכָ ּּבְ ְּוֵלית ָלה , ְ

ַהאי ָעְלָמא ּנו, ְמזֹוָנא ּבְ ֶּאָלא ִמּמֶ ּוֵמִאיּנון ִדְכָווֵתיה, ּ ּ ּ ּנו ֹתאֵכל. ּ ְּוֵכיָון ְדִמּמֶ ִּאיהו ָזן ְו, ּ
ְכרֹות, ָּלה יה)טמיר(ֲהִוי , אֹותֹו ֹלא ּתִ יה, ּ ָזִהיר ּבֵ ְקַרב ּבֵ ְּדָלא ּתִ ּ.  

  ב''ב ע'' רדף
י ָהָאָדם  ֶדה) ב''ב ע''דף ר(ּכִ א, ֵעץ ַהּשָׂ מֹוַדע ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ָּדא ִאְקֵרי ָאָדם ְדִאׁשְ ּ ֵעץ . ּ

ֶדה יף ְדַההוא, ַהּשָׂ ִּאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ַרכֹו ְיָי)בראשית כז( ּ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ְ ָסִמיך )דא(.  ׂשָ

ִדיר, ָּעֵליה ֶדה ּתָ מֹוַדע ְלַההוא ׂשָ ּתְ ִּאיָלן ְדִאׁשְ צֹור. ּ ּמָ ָָלֹבא ִמָפֶניך ּבַ ִּמָלה ָדא ַאְהָדר , ּ ּ ּ
א ִדְקָרא ִחית ֶאת ֵעָצה, ְּלֵריׁשָ יב ֹלא ַתׁשְ ִּדְכּתִ ַּההוא ְדָיִהיב לֹון ֵעיָטא, ּ ִקין ְוַאְת, ּ

צֹור, ְלָמָתא ּמָ ָָלֹבא ִמָפֶניך ּבַ א, ִּאיהו ָיִהיב לֹון ֵעיָטא, ּ ִתיוְבּתָ ְקָנא וְלָאַהְדָרא ּבְ ְּלִאּתָ ּּ ,
ָָלֹבא ִמָפֶניך. ּּבוִקיָנס ְוׁשֹוָפִרין, ְּוַאְתִקין ֵליה ָמאֵני ַזְייִנין ַָמאי ָלֹבא ִמָפֶניך, ּ ָלֹבא . ּ
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אי ָוְלַאֲעָלא ִמָפֶניך, ְלַקּמָ ּ י ְדִחילו ִדיָלך.ּ ּמֵ ְ ִמּקַ ּ ּ צֹור. ּ ּמָ ִאין ָלא , ּבַ ֲאָתר ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּּבַ ּ
ן ּמָ ּוַמאן ִאיהו. ַיְכִלין ְלַאֲעָלא ּתַ ן. ּ ּמָ ׁשוָבה ָעאִלין ּתַ א ְדַבֲעֵלי ּתְ ַּדְרּגָ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ּ .

ׁשוָבה ָּדא ִאיהו ָמצֹור. ּּתְ יף, ּ ּקִ יָפ, ֲאָתר ּתַ ּקִ ָרא ּתַ   .אְוִטּנָ
ְּוֵכיָון ְדֵעיָטא ָדא ַנְטִלין אי, ּ ַרֲעָוא ְלַקּמָ ָלן ּבְ ֲּאָנא ְמַכֵפר ְלחֹוַבְייהו ְוִאְתַקּבְ ְּוָכל ָדא . ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּפִקיד קוְדׁשָ ְּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּעל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ִאין ִאיּנון . ּ ך ַזּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

אֹוַר ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדָקא ִמׁשְ ַהאי , ְייָתאּ אֹוַרְייָתא ִאיּנון ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ
  .ָעְלָמא
ִריך הוא ְדָנַטע ִאיֵלין ִאיָלִנין, ָּחמו א ּבְ ַּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ָאה ָאְרָחא ָדא, ְּ ְּוָלא ַדי , ַּזּכָ

ָלָתא ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ִאיָלָנא ֲחָדא א , ְּפִריָסן ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר, ֶּאָלא ּתְ ֲּעַבד ָלן קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ַמָיא. ְ י ׁשְ ְּדָלא ִיְתֲעדון ְלָעְלָמא ִאיָלִנין ִאֵלין, ְיֵהא ַרֲעָוא ַקּמֵ ּ ְוָדא , ּ

ן, ַמְעָייָנא ּמָ ְּוַההוא ַמַעְייָנא ְדַמָיא, ֵּמֲאָתר ָדא ְוַעד יֹוָמא ַקְייִמין ּתַ ּ ֵני ּוְקָראן לֹון ּבְ. ּ
א ן ָיִאיר, ָנׁשָ י ִפְנָחס ּבֶ ְּנִציבו ְדִרּבִ ּ   )חסר וזהו( )כ''ע(. ּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ים ְוֶאת )בראשית לג(, ָּפַתח ַרּבִ ׁשִ א ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ַהּנָ ּ ַוִיּשָׂ ּ
ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ַע ַּהְיָלִדים ַויֹאֶמר ִמי ֵאֶלה ָלך ַויֹאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ְּ ּ ְָבֶדךּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

ו ע ְדֵעׂשָ ַּההוא ָרׁשָ ין, ּ יקונֹוי, ָּיִהיב ֵעינֹוי ְלַעְייָנא ַעל ָנׁשִ ּוְבִגיֵניה ַאְתִקין ּתִ ּ , ַיֲעֹקב. ּ
ַקְדִמיָתא ָפחֹות ּבְ ִוי ׁשְ יר, ּוְבֵניהֹון ְלָבַתר, ּׁשַ יבו ַיּתִ ְּדָחׁשִ ְתַרְייהו. ּ ּוְבָנָהא , ֵּלָאה ֲאּבַ

  .ְּוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם, ּוַבְתָרה ָרֵחל, יֹוֵסףְלָבַתר . ְלָבַתר
ְלהֹון ד ְסִגידו ּכֻ ּּכַ ִתיב, ּ ה ְוַיְלֵדיֶהן )בראשית לג(. ַמה ּכְ ָפחֹות ֵהּנָ ָנה ַהּשְׁ ׁשְ ּגַ  ַוּתִ

ֲחִויןָ◌ ּתַ ׁשְ ִתיב. ַוּתִ ׁש יֹו, ּוְלָבַתר ּכְ ֲחוו ְוַאַחר ִנּגַ ּתַ ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ְוִיׁשְ ׁש ּגַ ּגַ ֵסף ְוָרֵחל ַּוּתִ
יה, ְוָהא יֹוֵסף ְלַבְתַרְייָתא ֲהָוה. 'ְוגֹו ָרא ָטָבא. ְּוָרֵחל ְלַקּמֵ ָרא ְרִחיָמא, ֶּאָלא ּבְ , ּבְ

ַּצִדיָקא ְדָעְלָמא ין, יֹוֵסף, ּ ָנׁשִ ל ּבְ ּכַ ע ִמְסּתָ יָון ְדָחָמא ֵעיֵניה ְדַההוא ָרׁשָ ּּכֵ ּ ּ ָּדִחיל ַעל , ּ
יה ְתָרה, ִּאּמֵ ָּפִריׂש ְדרֹועֹוי ְוגוֵפיהּו, ָּנִפיק ֵמֲאּבַ ּ י ֲעָלה, ּ ן ַההוא , ְּוַכּסֵ ִגין ְדָלא ִיּתֵ ּּבְ ּ

יה ִאּמֵ ע ֵעינֹוי ּבְ ה ִאְתְסֵגי. ָּרׁשָ ּמָ ין ְלָכל ְסָטר, ּכַ ית ַאּמִ ְוָלא ָיִכיל , ְּוָחָפא ָעָלה, ׁשִ
ְלָטָאה ָעָלה ע ְלׁשַ ֵּעיֵניה ְדַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּּ.  

ַגְווָנא ָדא א, ּּכְ ְלָעם ֶאת ֵעיָניוַּוִיּשָׂ ִתיב,  ּבִ א , ֵעינֹו ּכְ יׁשָ תרין עיינין הוי (ַּההוא ֵעיָנא ּבִ

ָלא ָעַלְייהו)אלא בשעתא, זקיף ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ּ ְדּבָ ָבָטיו. ּ ָרֵאל ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ַּמהו . ַּוַיְרא ֶאת ִיׂשְ
ָבָטיו ן. ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ּמָ ְבָטא ְדיֹוֵסף ֲהָוה ּתַ ֶּאָלא ׁשִ ְבָט, ּ ְבָטא ְדיֹוֵסף. ּא ְדִבְנָיִמיןְוׁשִ ְּדָלא , ּׁשִ

א יׁשָ הו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ יב, ּׁשַ ן פֹוָרת יֹוֵסף)בראשית מט(, ִּדְכּתִ ן פֹוָרת. ּ ּבֵ ְּדִאְתְסֵגי . ַּמאן ּבֵ
יה ָאה ַעל ִאּמֵ ן פֹוָרת ֲעֵלי ָעִין. ְּלַכּסָ א, ּּבֵ יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ְבָטא . ּ ׁשִ

יה , ִבְנָיִמיןְּד יב ּבֵ ִּדְכּתִ ֵכן)דברים לג(ּ ֵתָפיו ׁשָ ּכֹון ָלֶבַטח)דברים לג(ּוְכִתיב . ּ וֵבין ּכְ ַמאי .  ִיׁשְ
א. ָלֶבַטח יׁשָ ְּדָלא ָדִחיל ֵמֵעיָנא ּבִ ין, ּ יׁשִ ְּוָלא ָדִחיל ִמְפָגִעין ּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]103דף [ -ּ

ע ר ׁשוָרה ָדא, ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ ֲּאָנא ַאְעּבָ ְּדָלא ִאְתְקָי, ּ ְדָקא , יםּ ל ּכַ ּכַ ַּוֲאָנא ִאְסּתָ
ן. ָּיאות ּמָ א, ָרֵחל ֲהַות ּתַ ָנא ְלַאְבָאׁשָ ּנְ ע ְמׁשַ ָּחָמאת ְדֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ ּ . ַמה ַעְבַדת, ּ

ְדָפָהא ָעַלְייהו ת ּגַ ַּנְפַקת וְפִריׁשַ ָרָהא, ּ א ִבְלָעם . ְוַחָפאת ַעל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּשָׂ ּ
ָרֵאלֶאת ֵעיָניו ַו א. ַּיְרא ֶאת ִיׂשְ יָון ְדָחָמא רוַח ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ָנא, ּ ּנְ ִהי , ֵעיָנא ְמׁשַ ִּמַיד ַוּתְ

ָרֵאל. ַעל ַמאן. ָּעָליו רוַח ֱאֹלִהים ְדפֹוי. ַעל ִיׂשְ ְּדָפִריׂש ּגַ ב . ְּוָחָפא ֲעֵליהֹון, ּ ּוִמַיד ּתָ ּ
ע ַלֲאחֹוָרא   .ַּההוא ָרׁשָ

ָרא ָחָפא  ַקְדִמיָתא ּבְ ָרא. ַּעל ִאֵמיהּבְ א ָחָפאת ַעל ּבְ א ִאיּמָ ּתָ א . ְוַהׁשְ ָּאַמר קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ יה, ְ ֲעָתא ְדָחָפא ִאיהו ַעל ָרֵחל ִאּמֵ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ לֹוט ֵעיָנא ְדַההוא , ּ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ
ע ָעָלה ַָחֶייך, ָּרׁשָ ָל, ּ ּכְ א ַאֲחָרא ְלִאְסּתַ יׁשָ ֲעָתא ְדֵייֵתי ֵעיָנא ּבִ ׁשַ ַניּּבְ ֶנך ְוַעל ּבְ , ָא ַעל ּבָ

ָחֵפי ָעַלְייהו ך ּתֵ ִּאּמָ ּ ך. ְ ְַאּתְ ָחִפית ַעל ִאּמָ ָחֵפי ָעַלְייהו, ּ ך ּתֵ ִּאּמָ ּ ך. ְ ְַאּתְ ָחִפית ַעל ִאּמָ ּ ,
ָחֵפי ֲעָלך ך ּתֵ ְִאּמָ ְּ.  

ים ׁשִ א ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ַהּנָ ַּוִיּשָׂ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ, ַהאי ְקָרא. ּ יֹוָמא , ַמרּּבְ ּבְ
ְּדִכפוֵרי ִדיָנא, ּּ ִריך , ִּדְבֵני ָעְלָמא ַקְייֵמי ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ִתיוְבּתָ ְייִבין ּבְ ָרֵאל ּתַ ְְוִיׂשְ ּ ּ ּ

ְּלַכְפָרא ַעל חֹוַבְייהו, ּהוא ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ַקְייָמא ָעַלְייהו. ּ יב ְלאֹוָבָדא לֹון ַעל , ּּ ְּדָחׁשִ
ְּלֵחי ֵליה ַההוא דֹורֹוָנאׁשַ, ּחֹוַבְייהו ּ ִתיב, ּ י ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו )בראשית לג(, ּוְכֵדין ּכְ ּ ּכִ

ְנָחה ַההֹוֶלֶכת ְלָפַני ּמִ ל ַההוא ְמַקְטְרָגא ְלַההוא דֹורֹוָנא. ּבַ ְּלָבַתר ִדְמַקּבֵ ּ ּ ִּאְתַהָפך ְלהו , ּ ְ ּ
יגֹוָרא   .ַסּנֵ

  א''ג ע'' רדף
ָר ַתֲעִניָתא, ֵאלָזִקיף ְוָחֵמי לֹון ְלִיׂשְ ְלהו ִמְתַעָנן ּבְ ּּכֻ ין. ְיֵחֵפי ַרְגִלין, ּ ָחֵמי , ָחֵמי ָנׁשִ

ַתֲעִניָתא, ַּיּנוִקין ְלהו ּבְ ּּכֻ ְלהו , ּ ּּכֻ ַנְקיו) א''ג ע''דף ר(ּ ְּנִקִיים ּבְ ְַויֹאֶמר ִמי ֵאֶלה ָלך. ּ ּ ָמא . ּ ׁשְ
א ָלך ְַקִדיׁשָ ְִמי ֵאֶלה ָלך. ּ ִאיל ַעל ַיּנוֵקי. ּ ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ְו, ּׁשָ ָאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ

ַָעְבֶדך לום. ּ ְּוִכי ֲאַמאי ִאְצְטִריך ְלָאָתָבא ֵליה ּכְ ּ ל ַההוא ׁשֹוַחד. ְ יָון ִדְמַקּבֵ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ,
ִּאְתַהָפך ְלהו ַסֵניגֹור ְ ַגְווָנא ָדא, ָזִקיף ֵעינֹוי. ּ ָרֵאל ּכְ יב ִדְבִגין , ְּוָחֵמי לֹון ְלִיׂשְ ָּחׁשִ

ךְּד ְִחילו ִדיֵליה ִאיּנון ַקְייִמין ּכַ ּ ּ ּ ּ.  
ִאיל ַעל ַיּנוֵקי ְְוָאַמר ִמי ֵאֶלה ָלך, ּׁשָ ְ ַמהו ִמי ֵאֶלה ָלך)ואמר באורח סתים הילדים(. ּ ּ ֶּאָלא . ּ

א, ָאַמר י ַמְלּכָ יַנח ַאּתון ְדַחְבּתון ַקּמֵ ּּתִ ּ ֲּאָבל ִאֵלין ַיּנוֵקי. ּ ִמי , ֲאַמאי ַקְייִמין ָהִכי, ּ
א ָאַמר, ַּויֹאַמר ַהְיָלִדים. ְה ָלךֵּאֶל . ַּויֹאַמר ַהְיָלִדים. ְּוַעל ָדא ָזִקיף ַטֲעָמא, ּרוַח ֻקְדׁשָ

ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבֶדך ֹאַרח ָסִתים ֲאׁשֶ ָּבְ ְָוִכי רוַח ַהּקֶֹדׁש ָאַמר ֶאת ַעְבֶדך, ּ ּ ֶּאָלא . ּ
א ָאַמר ִּאֵלין ִאיּנון ַיּנוֵקי ְד, ּרוַח ֻקְדׁשָ ּ ּ ְּוָלא ָטִעימו ַטֲעָמא ְדֶחְטָאה, ָּלא ָחאבוּ ּוָמַסר , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ יָדא ְדַההוא ְמָמָנא ִדיָלך, ְּ ְּבִ ּ ּ ָלא חֹוָבא, ּ ָמה , ְוָקִטיל לֹון ּבְ ּכְ
ֵקיֶהם ּכַֹח)קהלת ד(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ וִמַיד עֹוׁשְ ְָוָדא הוא ֶאת ַעְבֶדך. ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]104דף [ -ּ

ַמע ֵמ יָון ְדׁשָ ִּאיּנון ַיּנוֵקיּּכֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִּמַיד ָסִליק ְלַגּבֵ ְּ ָּמאֵריה , ְוָאַמר, ּ
ִדיָנא ִדְקׁשֹוט, ְּדָעְלָמא ל ָאְרָחך ּבְ ּּכָ ִגין חֹוֵביהֹון , ְ ָרֵאל ּבְ ְרָיא ַעל ִיׂשְ ְּוִאי ִדיָנא ׁשַ

ְַיּנוִקין ִדְלהֹון ְדָלא ָחאבו ְלָקָמך, ִּאיהו ּ ּ ּ ָלא חֹוָבאֲאַמאי ַמְס, ּ . ַרת לֹון ְלָקְטָלא לֹון ּבְ
ַכך ִריך הוא ָנִטיל ִמלֹוי ּבְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ּ ֲעָתא. ְּוָחס ָעַלְייהו, ּ ָרא , ְוַהִהיא ׁשַ ָלא ֲהִוי ַאְסּכָ

ינֹוקֹות ּתִ   .ּבַ
ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ָנִטיל ִקְנָאה ֵמַההוא ְמָמָנא ִדְתחֹות ְיֵדיה ּ ּ יב ְוִכי ִלי ָיִה, ָאַמר. ּ

ֶחְטִאין ְוחֹוִבין ן ּבְ ׁשָ ִריך הוא ִאיּנון ְדִמְתַלּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוְלַההוא ְמָמָנא ִדיִלי ָמַסר , ְּ ּ ּ
ָלא חֹוָבא ְּדָלא ַטֲעמון ַטֲעָמא ְדחֹוָבה, ַּיּנוִקין ּבְ ּ חֹות ְיֵדיה. ּ ִּמַיד ָאַזל ְלַאָפָקא לֹון ִמּתְ ּ ּ ,
הו לֹוט ּבְ ִּדים ֵליה ְוָאַמר ֵליהְּוַעל ָדא ַאְק. ְּוָלא ִיׁשְ ּ ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת , ּ ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ

ַָעְבֶדך ְָלַההוא ַעְבֶדך. ּ ּ ָלא חֹוָבא וְבָלא ַחָטָאה, ּ ּּבְ ָמָנא . ּ ָבָחא ַלּמְ ּוְבִגין ְדָלא ְיֵהא ׁשְ ּ
יה יר ִמּנֵ ִּדיֵליה ַיּתִ ּ ָעא ְלַאָפָקא לֹון ִמן ְידֹוי, ּ   .ּּבָ

ד ַסְלִקין ְצלֹוִתי ִריך הואּּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ יֹוָמא ָדא ַקּמֵ ָרֵאל ּבְ ּן ְדִיׂשְ ּ ּ ִתיב , ְּ בראשית (ַמה ּכְ

ר ְלָקַמְייהו. ּ ְוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם)לג א ַאְעּבָ ָּהא רוַח קוְדׁשָ ּ ויעבור ) מיכה ב(כמה דאת אמר (, ּ

ּ ְוהוא ַוַדאי ָעַבר ִלְפֵניֶהם)מלכם לפניהם ַב. ּ חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ א, ּע ְפָעִמיםַּוִיׁשְ ּרוַח קוְדׁשָ ּ ,
י ֵעיָלא ז ְרֵמיה ְלַגּבֵ ַּאְזַער ּגַ י ז, ִזְמִנין' ּ ין ִעָלִאין ְדָעֵליה' ְלַגּבֵ ַּדְרּגִ ּ ְרֵמיה, ּּ , ְּוַאְקִטין ּגַ

ל ַחד ְוָחד יה ּכָ ּתֹו ַעד ָאִחיו. ְּלַאְכְלָלא לֹון ִעּמֵ ׁשְ א ְדַרֲחֵמי, ַעד ּגִ ְּלַההוא ַדְרּגָ ּ ן ְּדָהא ּבֵ, ּ
ּוַבת ִאיּנון ן. ּ ָרֵאל)שמות ד(, ּבֵ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ת.  ּבְ ָרֵאל, ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ א ָעִביד . ּכְ ּרוַח קוְדׁשָ ּ

ַּאְזִעירו ְדַגְרֵמיה ּ ּתֹו, ּ ׁשְ   .ַעד ּגִ
יה יָון ְדָמָטא ְלַגּבֵ ּּכֵ ַבע ִמיֵניה, ּ א, ּּתָ ְּואֹוַדע ֵליה ַצֲעָרא ִדְבַנְייהו ְלַתּתָ ּ ְּייהו ְוַתְרַוו. ּ

פוִרים ִניָזא ְדיֹום ַהּכִ ָּעאִלין ְלֵהיָכָלא ְטִמיָרא ּגְ א ִדְלהֹון, ּּ ָרֵאל , ִּאיּמָ ְוַתְבִעין ַעל ִיׂשְ
ִתיב , ְּלַכְפָרא לֹון ֵדין ּכְ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ְוגֹו)ויקרא טז(ּכְ ּ ּכִ ּ' .

ִתיב   .ְּיַכֵפר ֲעֵליֶכםֶּאָלא , ֲּאַכֵפר ֲעֵליֶכם ָלא ּכְ
א ַהְיָלִדים ּתָ יִמין ְדָהָכא, ְוַהׁשְ ִּאֵלין ַחּכִ ִריך הוא ָיַהב לֹון ָרִזין , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

הו, ְּדאֹוַרְייָתא ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ְכְלָלא , ּ ּתַ ּוְלִאׁשְ הו)א ולאשתדלא''נ(ּ א ָלא . ּ ּבְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ
ְלָטא ָעַלְייהו ִגין ֵעיָנא ָט, ּׁשַ י ִפְנָחס, ָבאּבְ א ְדִרּבִ ּרוַח קוְדׁשָ ּ ּ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ְּדׁשַ ָאָתא . ּ

ֵקיה י ִפְנָחס וְנׁשָ ִּרּבִ ּ ַמע ִמִלין , ִּאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ָאְרָחא ָדא, ָאַמר. ּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ
ך. ַּדי ִלי, ִּאֵלין ָאה ָאְרָחא ָדא ְדָאֵתיָנא ְלַגּבָ ְַזּכָ ּ ּ.  

ִריך  א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ָנא, ּהוא ָהָכאּ ם ִעּמָ ּכַ ַלת, ְּוָלא ַדי ִאיָלָנא ַחד. ְּדִאְסּתָ ֲאָבל . ֶּאָלא ּתְ
ִּדיוְקָנא ִעָלָאה הוא, ַּמְעָייָנא ָדא ּ ּּ י ַההוא ַמְעָייָנא ְדָטִמיר ְוָגִניז, ּ ְּלַגּבֵ ַלת ִאיָלִנין . ּ ּתְ

ַלת ֲאָרִזין ִאיּנון, ִּאֵלין ְּדִאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון, ּּתְ ּ ְוִאיּנון ִדיוְקָנא ִדְתַלת ִאיָלִנין .ּ ּ ּ ּּ
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. דיוקנא דההוא מעיינא עינא עלאה דטמיר וגניז, מעיינא דא. א דאסתכם עמנא''ס(. ָּרָזא ַדֲאָבָהן, ַרְבְרִבין

ֲעָתא.)רזא דאבהן, תלת אילנין אלין אינון דיוקנא דתלת אילנין רברבין ַהִהיא ׁשַ ָאה חוָלָקָנא ּבְ   .ּ ַזּכָ
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 ] בשנה311יום [הלימוד ליום טז אב סדר 
  ב''ג ע'' רדף

ינו ִאיָלִנין ְמעֹון, ַּאְרּכִ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ַּחד ַעל ֵריׁשֵ י ִפְנָחס, ּ יה ְדִרּבִ ְּוַחד ַעל ֵריׁשֵ ּ ְוַחד , ּ
י ֶאְלָעָזר יה ְדִרּבִ ַּעל ֵריׁשֵ טו ַעְנִפין. ּ ִּאְתְפׁשָ יהֹון ְדַחְבַרָייא, ְלָכל ְסַטר, ּ ַּעל ֵריׁשֵ ָכה , ּ ּבָ

י ִפְנָחס ְוָאַמר)א חדי''נ( ך, ּ ִרּבִ ִאין ֵעיַני ְדָחָמאן ּכַ ָאה חוָלִקי ְוַזּכָ ְַזּכָ ּ ְְוָלא ַעל ִדיָדך ְוַעל . ּ ּ
ְלחֹוַדְייהו ִּדיִדי ַחֵדיָנא ּבִ ּ ָרָנא ָקא ַחֵדיָנא, ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶּאָלא ַעל ִרּבִ י , ּ יב ִאיהו ַקּמֵ ְּדָחׁשִ ּ

א א ַקִדיׁשָ ַחד ִמיָנןַּמְלּכָ ֵקיה.  ּכְ ָּקם וְנׁשָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ִקיוָמך, ָאַמר ִרּבִ ְֶאְלָעָזר קום ּבְ ּ ּּ ,
י ָמאָרך ִמִלין ִדיֵליה ְּוֵאיָמא ְלַקּמֵ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ְ   )ב''ג ע''דף ר(. ָקם ִרּבִ

ָלק ֶמֶלך מֹוָאב ְוגֹו)מיכה ו(ָּפַתח ְוָאַמר  י ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ּבָ ְ ַעּמִ א , יַעּמִ. 'ּ ָמה קוְדׁשָ ּּכַ
נֹוי א ַרֲחָמן ַעל ּבְ ִריך הוא ַאּבָ ּּבְ יה, ְ ּבֵ ב ְדָחאבו ּגַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְרִחימו , ּ ל ִמלֹוי ּבִ ּּכָ ּ

ְייהו ֵריה, ְּלַגּבַ י ּבְ א ְלַגּבֵ ַאּבָ י ֲאבֹוי. ּּכְ ֵריה ְלַגּבֵ ך ְדַאְלֵקי ֵליה , ַּאְלֵקי ֵליה, ָּחֵטי ּבְ ל ּכַ ּּכָ ּ ְ

ב ֵמָאְרֵח יל, ּיהָלא ּתָ ִמִלין ְוָלא ַקּבִ יה ּבְ ָּנִזיף ּבֵ ד ִלְבִרי , ָאַמר ֲאבֹוי. ּ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ָלא ּבָ
ָמה ְדָעֵבְדָנא ַעד יֹוָמא יה. ּּכְ ֵריׁשֵ יׁש ּבְ ִּאלו ַאְלְקֵייה ְיֵהא ָחׁשִ ּ ּ א ִדיֵליה , ּ ִאיּבָ ָּהא ּכְ ּ

אי ּבָ יה, ּגַ ּתַ, ֱּאֵהא ָנִזיף ּבֵ ָּהא ִדיוְקֵניה ִמׁשְ ּ יד, ְנָיאּּ ן , ַמה ַאְעּבִ ֶּאָלא ֵאיִזיל ְוֶאְתַחּנֵ
יה ְּוֵאיָמא ֵליה ִמִלין ְרִכיִכין, ְּלַגּבֵ ִגין ְדָלא ִיְתֲעֵצב, ּ   .ּּבְ

ָכל ִזיִנין ן ּבְ ָרֵאל, ּכֵ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּאִזיל קוְדׁשָ הֹון ַאְלָקָאה ְוָלא . ְּ אֵרי ִעּמְ ׁשָ
ילו הו. ַּקּבִ ילוְוָלא ַק, ָּנִזיף ּבְ ִריך הוא. ּּבִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְבִרי, ְּ ין , ֲחֵמיָנא ּבִ ִּדְבּגִ

ַּמְלִקיוָתא ְדָלֵקיָנא לֹון ּ יהֹון, ּ ֵריׁשֵ ׁשו ּבְ ִּאיּנון ַחׁשְ א ִדְלהֹון, ַווי. ּ ִאיּבָ ְּדָהא ִמּגֹו ּכְ ּ ,
ָנא ֲאָנא יׁשְ יב. ֲחׁשִ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג(, ִּדְכּתִ הוָנִזיְפָנ.  ּבְ א ִדיוְקָנא , ּא ּבְ ּנָ ּתַ ֶּאׁשְ ּּ

יב, ִּדְלהֹון ֻחצֹות)איכה ד(, ִּדְכּתִ רו ּבַ ֳאָרם ֹלא ִנּכְ חֹור ּתָ ך ִמּשְׁ ּ ָחׁשַ ִלית . ְ ּכָ ד ִאְסּתְ ַווי ּכַ
הו מֹוָדעו, ּּבְ ּתְ א. ְּוָלא ִאׁשְ ּתָ ֲחנוִנים, ַהׁשְ ְייהו ּגֹו ּתַ ֱּאֵהא ִמְתַחֶנָנא ְלַגּבַ י. ּ י ֶמה ָעׂשִ ִתי ַעּמִ

ָָלך וָמה ֶהְלֵאיִתיך ִרי ְיִחיָדָאה ִדיִלי. ְּ אי, ּּבְ , ְָחֵמי ַמה ֲעָבִדית ָלך, ֲּחִביָבא ְדַנְפׁשָ
ֵני ֵהיָכֵלי ל ּבְ ִליִטית ָלך ַעל ּכָ ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ְׁשָ ִליִטית ָלך ַעל ּכָ ּׁשָ ְוִאי ֲעָבִדית , ְ

י, ְָלך עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין ּתְ ֲה, ֲעֵנה ּבִ יַאּנְ   .ִוי ָסִהיד ּבִ
עֹור ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב וֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ א ַמה ָיַעץ ּבָ י ְזָכר ּנָ ַּעּמִ ְ , ְזָכר ָנא. ּ

ָמטו ִמיָנך ְֲהִוי ָדִכיר ּבְ ּ ָלא. ּ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ַּמה ֲהָוה ֵעיָטא ְדָבָלק ַעל , ַּמה ָיַעץ ַהׁשְ
א  א ַקִדיׁשָ לום ְו)חסר כאן(ַּעּמָ יַבת ֵליה ְלָבָלק ּכְ ּאֹוַרְייָתא ָלא ֲחׁשִ ָמה ְדֲהָוה ְלָלָבן, ּ , ּּכְ

יב י אֹוֵבד ָאִבי)דברים כו(, ִּדְכּתִ   )המתחיל דא עם דא' ב מ''א ע''שייך פרשת שלח לך דף קס(.  ֲאַרּמִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]107דף [ -ּ

ֲּאׁשוֶרּנו ְוגֹו ִּציוָרא וְדיוְקָנא ַדֲאבֹוי', ּ ּ ּ ּּ ׁש, ּ יה ַמּמָ ים ּבֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ְדֲהָוה . ִּאְתְרׁשִ ּ ּ
יה ְמָעָהא ְדִאּמֵ ּּבִ ְטָרא ִדיָלה, ּ ִּמּסִ יר, ּ יט ְפִסיָעה ְלַבר ַיּתִ ח ְואֹוׁשִ י ֵמֹראׁש . ִּאְתְמּתַ ּכִ
ּצוִרים ֶאְרֶאּנו ָּדא ִדיוְקָנא ְוִציוָרא ַדֲאבֹוי , ּ ּ ּ ּ ּּ יה. )ממש(ּ ְמָעָהא ְדִאּמֵ יָון ְדֲהָוה ּבִ ּּכֵ ּ ּ ,

ֲּאׁשוֶרּנו יט ְפִסיָעה ְלַברא, ּ ַגְווָנא ָדא ת, ֹּוׁשִ   .)'א ו''נ(' ּּכְ
ָבעֹות ֲאׁשוֶרּנו ְּוָדא הוא וִמּגְ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ְמִתיְבּתָ ָבֹעת ָחֵסר ו, ּּבִ רמאה דכלא ההיא (. 'ּגְ

א ִדְרִקיָעא)עלאה דכלא ְמִתיְבּתָ ָאת ו, ּ ּבִ ָבעֹות ּבְ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין. 'ּוִמּגְ ָהא ְּד, ַחד. ְוַאׁשְ
ָרה ְלָעְלִמין א ִמן ּבְ ְבַעת ָלא ִאְתָפְרׁשָ ַּהאי ּגִ ְבָקת ֵליה, ּ ִליל ו. ְּוָלא ׁשַ ' ְּוַעל ָדא ִאְתּכְ

ֲהָדה ְלָעַלם ה, ְוַחד. ּּבַ ִליל ּבָ ָרה ְדִאְתּכְ א ּבְ ּתָ ְבָעה ִדְלּתַ ְּדָהא ּגִ ּ ּ ּ ִּאְצְטִריך ְלִזְמָנא ְדָאֵתי , ּ ְ

יָחא א ְמׁשִ ד ֵייֵתי ַמְלּכָ ְבַעת ִעָלָאה, ּכַ ְּלַנְטָלא ֵליה ּגִ ְדָפָהא, ּ ּוְלַאֲעָלא ֵליה ּגֹו ּגַ ִגין , ּ ּבְ
ַחִיין ִעָלִאין, ְּלַאְתְקָפא ֵליה ּוְלאֹוָקָמא ֵליה ּבַ ּ ּ יָחא ְדָדִוד, ּ ַההוא יֹוָמא ְמׁשִ ּוִמָנה ִיפוק ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

יךּ ֲאַסְפָרה ֶאל ֹחק ְיָי ָאַמר ֵאַלי ּבְ)תהלים ב(, ְּוָרָזא ָדא ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִָני ַאּתָ ין . ּ ַזּמִ
ֲּאָנא לֹוַמר ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹחק ָרא ֵליה, ּ ּוְלַבּשְׂ . )אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך' ה(, ּ

ׁש ַההוא יֹוָמא ַמּמָ ְדָפָהא, ּּבְ חֹות ּגַ ָּיִפיק ֵליה ַההוא ֹחק ִמּתְ ּ ה ַחִיין, ּ ַכּמָ ה ִעְט, ּּבְ ַכּמָ , ִריןּבְ
ְרָכאן ה ּבִ ַכּמָ ְדָקא ָיאות, ּבְ ּּכַ ּ.  

ְלחֹודֹוי ַאר ּבִ ּתְ ֵריה ְדיֹוֵסף, ְּוַההוא ֹחק ָלא ִיׁשְ יָחא ַאֲחָרא ּבְ יה ְמׁשִ ִליל ּבֵ ִּיְתּכְ ּ ן , ּ ְוַתּמָ
ַקף ֲאָתר ַאֲחָרא, ִיְתּתָ ָאה. ְוָלא ּבַ ּתָ ְבָעה ּתַ ּוְבִגין ְדִאיהו ּגִ ּ ה ַחִיין, ּ ְּדֵלית ּבָ ּ יַח ָימ, ּ ּות ָמׁשִ

ְבָעה ָדא, ְוִיְתְקִטל, ָּדא ִּויֵהא ִמית ַעד ְדִתְלקֹוט ַחִיין ּגִ ְבָעה ִעָלָאה, ּ   .ְּוִיקום, ֵּמַהִהיא ּגִ
ך ְוְבִגין ּכָ אֹות ו, ּ ִלים ּבְ ָבעֹות ׁשְ א ִדְרִקיָעא וִמּגְ ְמִתיְבּתָ ּּבִ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ', ּ ַּעל ּתְ

א ִע. )כתיב( ְמִתיְבּתָ ָלא ו, ָחֵסר, ָּלָאהֲאָבל ּבִ ָיא ְוָסֵפק', ּבְ ה קוׁשְ ְּלַאֲחָזָאה ִמָלה ְדֵלית ּבָ ּ ּ ּ .
ּכֹון ִיחוָדא, ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ ָלא ִעְרּבוְבָיא ַאֲחָרא, ּּבְ   .ּּבְ
ִלים ל ִיחוָדא ׁשְ ְּדָהא ָרָזא ִדיֵליה. ְּיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי. ָּהָכא ִאיהו, ּּכָ ּ ֵּמֹראׁש צוִרים , ּ

א,ִּאיהו ֵריׁשָ ִביָלא,  ְוִאְתָייֵחד ּבְ ִגְזָעא וׁשְ א ִעָלָאה: ְיָי. ּּבְ ָּדא ֵריׁשָ ֲּאִויָרא ְדַסְלָקא, ּ ּ .
ְזָעא: ֱּאֹלֵהינו ַמר , ָּדא ּגִ י)ישעיה יא(ְּדִאּתְ ַזע ִיׁשַ א: ְיָי.  ּגֶ ּתָ ִביָלא ִדְלּתַ ָּדא ׁשְ ְוַעל ָרָזא . ּ

ְדָקא ָיאות יה ּכַ ָּדא ִאְתָייָחד ּבֵ ּ ּ ִביָלא ִאְצְטִריך ּו. ּ יה ׁשְ ְְבִגין ְדִאְתְמַתח ּבֵ ּ ָרָזא . )כאן חסר(ּ
י ְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ַזר ּבִ   .ְּדִאְתּגְ

  א''ד ע'' רדף
ְמעֹון י ׁשִ ָאה חוָלָקך ִרּבִ ְַזּכָ ְְדָזִכית ְלִמִלין ִעָלִאין ְדָמאִריך, ּ ּ ּּ ך, ּ ְוָמאָרך ִאְתְרֵעי ּבָ ְ ּ ,

יעוָרא ִדְמִתיָחן ִד ה ׁשִ ּמָ ּּכַ ּ יעוָרא ִעָלָאהּ ׁשִ ִביָלא ָדא ּבְ ּׁשְ ּ א , ּ ְוִגְזָעא ) א''ד ע''דף ר(ְּדֵריׁשָ
ִביָלא יחו ָדא, ּוׁשְ ְמּתִ ן ּבִ ׁשָ ְּוִאְתַלּבְ וכלא אתיחד בהאי . שיעורא דשית סטרין, א ועל דא מתיחו דאחד''נ(. ּ

ְּוַעל ָדא ְמִתיחו ְדא, )'אח ד' את ד ּ ית ִסְט)'א ה''נ(' ּ יעוָרא ְדׁשִ ּ ׁשִ ַהאי . ִריןּ ְּוֹכָלא ִאְתָיַחד ּבְ
ך)א אח''נ(ָאת  ְ וְבִגין ּכָ ְדָקא ָיאות, ּ ּכֹון ּכַ ְּלָבָדד ִיׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]108דף [ -ּ

ב ָתב ְוָלׁשֹון, ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחּשָׁ ָרֵאל ִאית לֹון ּכְ ָלא , ּוְבָכל ָאת. ִיׂשְ ּכְ ַיְכִלין ְלִאְסּתַ
ְדָקא ָיאות ִדיוְקָנא ְוִציוָרא ּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ ּגֹוִים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותֲאָב. ּ ּל ּבַ ב, ּ ָרָזא . ֹלא ִיְתַחּשָׁ

ָתב ְוָלׁשֹון, ְּדָנא ִגין ְדֵלית לֹון ּכְ לום, ּּבְ ָלא וְלִמְנַדע ּכְ ּכְ ְּוֵלית לֹון ְלִאְסּתַ ּ  )ירמיה י(ְּדָהא , ּ
ְעּתוִעים ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ַמֲח. ֶּהֶבל ֵהּמָ ב ָרָזא ְדָנא ּבְ לוָתא ִדְלהֹוןְּוָלא ִיְתָחׁשָ ּכְ ָבה וְבַאְסּתַ ּׁשָ ּ ּ ,

ָתב ָרֵאל. הֹוִאיל ְוֵלית לֹון ּכְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ   .ַּזּכָ
ָרֵאל ִּמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב וִמְסָפר ֶאת רֹוַבע ִיׂשְ ּ ַההוא ְנקוָדה ִעָלָאה)מי(. ּ ּ א , ּ ֵריׁשָ

ִביָלא ְטִמירו ִאיהו, ְּוִגְזָעא וׁשְ ּּבִ ֲאָלא ְלַברְּוָלא ַקְייָמא ְל, ּ אִרי . ׁשָ א ְדׁשָ ֲעּתָ ֲּאָבל ִמּשַׁ
ָנָאה ְרעוֵתיה, ְלִאְתּבָ ד ֵהיָכָלא ּבִ ּוְלֶמְעּבַ ּ ָנָאה, י''ְוִאְקֵרי ִמ, ּ אֵרי ְלִאְתּבָ ִּדיוְקָנא, ׁשָ ּּ ,

ׁש ִּדיֵליה ַמּמָ א ִדיֵליה. ּ ַּאִפיק נוְקּבָ ּ יה, ּ ִדיוְקָנא ְדִאּמֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  
א ְוִג. ַמאי ִמי ִביָלאָּדא ֵריׁשָ יטו ְדַחד )'י(. ְּזָעא וׁשְ ְפׁשִ ָנָאה ּבִ ט ְלִאְתּבָ ּ ְוִאְתָפּשַׁ ּ ּ

אֵני, ֵהיָכָלא ָרֵאל. ִלְתֵרין ִסְטִרין ּבָ ב ְדַאִפיק ְלִיׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ְּדִאיהו ו. ּ ּאוף ָהִכי ', ּ
ֲחָדא א ִדיֵליה ּכַ ַּאִפיק ְלנוְקּבָ ּ ּ יה, ּ ְּוַאְזְמָנה ְלַגּבֵ ָמה , ָמָנה. ּ  ַוְיַמן )דניאל א(ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ

ֶלך  לֹוַח ָמנֹות)אסתר ט(ְָלֶהם ַהּמֶ יָרא. ּ וִמׁשְ ָזא ַרב ְוַיּקִ ֲחָדא , ָּיַהב ֵליה ְנַבְזּבְ ְּוַאִפיק ָלה ּכַ ּ
יה ֲחָדא. ִּמּנֵ ְרַווְייהו ּכַ ט ַאִפיק ּתַ יטו ְדִאְתְפׁשַ ַההוא ְפׁשִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ אפיק , כגוונא דא פשוט להכא ולהכא(, ּ

ֲעָתא ֲחָדא)ועל דא שמים וארץ ברגעא חדא אתבריאו כחדא, ברא וברתא ברגעא חדא ׁשַ   . ּבְ
ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת רֹוַבע ִיׂשְ ִגיָנך ר, ּ ָרֵאל ָרָזא ָדא ּבְ ְרֹוַבע ִיׂשְ ָאה , ִאְתְמַסר' ּ ַזּכָ

ְחוָלָקך ָרֵאל. ּ ָרֵאל, ְרִביִעית, רֹוַבע ִיׂשְ ִּמן ְמִדידו ְדִיׂשְ ֲאַמאי ִאְקֵרי . ִריתִּאיהו ּבְ, ּ
יעוָרא ִדיֵליה. רֹוַבע ׁשִ ִריתֹות ֲהִוי ּבְ ע ּבְ יעוָרא ְדגוָפא ַאְרּבַ ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבִרית רֹוַבע ִאיהו . ּ ּ

יעוָרא ִדְמִדידו ְדגוָפא ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּכָֹלא ַאִפיק ִמי. ּ   )כ''ע(. ּ
י יֹוֵסי ָחמו י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמחֵמי ְלִרּבִ יה, יִּרּבִ א ְוַחְברֹוי ַאְזלו ִעּמֵ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ .

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַמע קֹוִלי ְוגֹו)תהלים ה(, ָּפַתח ִרּבִ ׁשְ ֶּאָלא . ְיָי ּבֶֹקר ַמאי ּבֶֹקר. ' ְיָי ּבֶֹקר ּתִ
ָּדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ָעְלָמא, ּ ַער ּבְ יב. ְּדִאּתְ ם ַאְבָרָהם )בראשית כב(, ִּדְכּתִ ּכֵ ּבֶֹקרּ ַוַיׁשְ ְּדָהא . ּבַ

ד ָאֵתי ַצְפָרא ָעְלָמא, ּכַ ַער ּבְ ְּוהוא ִעיָדן ַרֲעָוא ְלֹכָלא, ַּההוא ּבֶֹקר ִאּתְ ּ ד ִטיבו , ּ ּוְלֶמְעּבַ ּ
ִאין וְלַחָייִבין, ְלָכל ָעְלָמא ּוְכֵדין ִעיָדן ְצלֹוָתא הוא. ְּלַזּכָ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ   .ִּלְמְצֵלי ַקּמֵ
ׁשַ, ְּוַעל ָדא א, ֲּעָתא ְדָאֵתי ַצְפָראּבְ ל ִאיּנון ֲאִסיֵרי ַמְלּכָ חו ַנְייָחא, ּּכָ ּכָ ִּעיָדן , ַּאׁשְ

ְּצלֹוָתא ִאיהו ָעַלְייהו א. ּ ִתיוְבּתָ ן ִאיּנון ְדַתְייִבין ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ י , ּּ עוְתהֹון ְלַקּמֵ ּוָבָעאן ּבָ ּ
א א ַקִדיׁשָ ִגין. ַּמְלּכָ ֲעָתא, ּבְ ֵמיה, ָּנא ָנִפיק ִלְסַטר ָדרֹוםַחד ְמָמ, ְּדַהִאי ׁשַ ּוְרָפֵאל ׁשְ ּ ,

ידֹוי א ּבִ ּוִמְסַטר ָדרֹום. ְוָכל ִזיֵני ֲאְסְווּתָ י ֲההוא ְמָמָנא, ָּנַפק ַחד רוָחא, ּ ּוַמִטי ְלַגּבֵ ּ ,
ִריך הוא. ִּדְמָמָנא ַעל ַאְסָווָתא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַכד ָמֵטי ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ָּפִקיד ְלֵבי ִדיָנ, ְּ א ּ

ִּדיֵליה ִדיָנא, ּ חון ּבְ ְּדָלא ִיְפּתְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ִגין ְדַחִיים ּבִ ּּבְ ּ ּ ְּ יֵדיהֹון, ּ   .ְוָלא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]109דף [ -ּ

ּוִמּגֹו ְדִאיהו ִעיָדן ַרֲעָוא ּ ּ ר ָנׁש, ּ ִריך הוא ְזכוָתא ְדַההוא ּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ִאי , ְּ
ְצלֹוָתא ח ּבִ ּכַ ּתְ א)א חשיב ליה בשוגגואי ל, יאות(, ִיׁשְ ּ אֹו ְדִאיהו ָמאֵריה ְדִתיוְבּתָ ּ ּ ּ . ָּחס ָעֵליה, ּ

ָמעו)ב''ז ע''קצ( ּתְ ֲעָתא ַקל ִצָפִרין ִדְמַקְנָנן ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּ ּבְ ּ יב, ּ ם )תהלים קד(, ִּדְכּתִ ר ׁשָ  ֲאׁשֶ
נו ִּצֳפִרים ְיַקּנֵ א. ּ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּוִאיּנון ִצֳפִרין אֹוָדאן וְמׁשַ ּ ּּ ִריך הואּ ּ ּבְ ְּוַההוא ַאֶיֶלת . ְ ּ

ָעְלָמא ְוָאַמר ַער ּבְ ַחר ִאּתְ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ְוגֹו)תהלים לא(, ַהּשַׁ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָּ ֵדין . 'ּ ּכְ
ל ַמה ְדִאְתְפַקד, ַּההוא ְמָמָנא ָנִפיק ְּוָעִביד ּכָ ּ.  

ָמה ְדַא ידֹוי ּכְ יָמא ְדִזיֵני ַאְסָווָתא ּבִ ְּוִאי ּתֵ , ְּדָהא ַאְסָווָתא ָלא ֲהִוי. ָלאו ָהִכי. ָמָרןּ
א א ַקִדיׁשָ ידֹוי ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבִ ּ ִריך הוא ַאְסָווָתא . ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָפִקיד קוְדׁשָ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּ ְּ

ר ָנׁש ין, ִּאיהו ָנִפיק, ְּלַההוא ּבַ יׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ְמַקְטְרִגין ִדְמָמָנן ַעל ַמְרִעין ּבִ ין ַּדֲחִל, ּ
יה ְטָרא ְדָדרֹום. ִּמּנֵ ֵדין ַההוא רוָחא ְדָקא ָנַסע ִמּסִ ּּכְ ּ ּ ר ָנׁש, ּ יט ֵליה ְלַההוא ּבַ ּאֹוׁשִ ְוָהא , ּ

ַכח ּתְ ִריך הוא, ַאְסָווָתא ִאׁשְ א ּבְ ידֹוי ְדקוְדׁשָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ְּ ּ.  

  ב''ד ע'' רדף
ִתיב ַמע קֹוִלי, ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ ִת. ְיָי ּבֶֹקר ּתִ ַמע קֹוִליְוָלא ּכְ ׁשְ ּבֶֹקר ּתִ ֶּאָלא . יב ְיָי ּבַ

י ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ָקָאַמר ּ ּבֶֹקר ֶאֱעָרך ְלך ַוֲאַצֶפה)תהלים ה(. ְּלַגּבֵ ָ ֵרי ּבֶֹקר ֲאַמאי. ְ ֶּאָלא . ּתְ
יב. ְּוַחד ּבֶֹקר ְדיֹוֵסף. ַּחד ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ְרְגִמיָנ,  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מד(, ִּדְכּתִ ן ּוְמּתַ

ֶּאֱעָרך ְלך ַוֲאַצֶפה. ָּנִהיר ַוַדאי, ָנִהיר) ב''ד ע''דף ר(ַצְפָרא  ָ ֶּאֱעָרך ְלך ַמהו, ְ ָ ֶּאָלא ֲאַסֵדר . ְ ּ
ְְלך ּבוִציָנא ִדיָלך ְלַאְדָלָקא ָּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ יִחי)תהלים קלב(ּכְ י ֵנר ִלְמׁשִ י .  ָעַרְכּתִ ּוְלַגּבֵ

ְּדַההו, ּּבֶֹקר ְדיֹוֵסף ָקָאַמר ּא ִסדוָרא ְדבוִציָנא ִדיֵליה הואּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַּמהו ַוֲאַצֶפה, ַּוֲאַצֶפה ִריך . ּ א ּבְ אן ְלִטיבו ְדקוְדׁשָ ֵני ָעְלָמא ְמַצָפאן וְמַחּכָ ל ּבְ ְָהא ּכָ ּ ּ ּ ּ

ִעיֵרי ְדַחְקָלא, ּהוא ְּוֲאִפילו ּבְ ֵני ַעְלָמא, ּ יר ִמּכֹל ּבְ ַבָחא ְדָדִוד ַיּתִ ּוָמה ׁשְ ִּמָלה , ֶאָלא, ּ
ִאיְלָנא ְּוִאיִהי ִמָלה ְקׁשֹוט ְדָאֵתי ֵמָרִחיק, ְּוָהִכי ָאְמרו ִלי, ָּדא ׁשָ ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה . ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ֵליה, ְּ ֲּהָוה ָנִהיר ַעד ְדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ָעְלִמין ְלִמְסּבְ ָמה ֲעַבד . ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָדא, ֵּריהָעֵבד ְנהֹוָרא ִלְנהֹו, ְּ א ָדא ּבְ ׁשָ ַאר . ְּלִאְתַלּבְ ל ׁשְ ְוֵכן ּכָ

ִקיוַמְייהו, ְנהֹוִרין ְלהו ִאְתָקָיימו ּבְ ַּעד ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ּ ל, ּ   .ְוַיְכִלין ְלִמְסּבַ
ין טו ַדְרּגִ ך ִאְתְפּשָׁ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ׁשו ְנהֹוִרין, ְ ָנַפִים ִעָלִאין, ְּוִאְתַלּבָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּכְ ּ ַעד , ּ

ְּדָמטו ְלַהאי ּבֶֹקר ְדיֹוֵסף ּ ל ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּ ְּוִאיהו ָנִטיל ּכָ ּוִמּגֹו ְדָכל ְנהֹוִרין ִעָלִאין , ּ ּ ּ
ְלָיין יה ּתַ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ּּבֵ ִּזיִויה ָסִליק ִמּסַ ּ ַּעד ְדָעְלִמין , ּ

א ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ּתָ ָּאָתא ָדִוד ְוַאְתַקן ַהאי ּבוִציָנא. לִּדְלּתַ ּחוָפָאה ְלַהאי ּבֶֹקר , ּ ּ
יה, ְּדיֹוֵסף ְּלִאְתַחָפָאה ּבֵ א, ּ ּתָ ּוְלַקְייָמא ָעְלִמין ִדְלּתַ ִסדוָרא ְדבוִציָנא ָדא ְוַעל ָדא , ּּ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִתיב ּּבֶֹקר ֱאֶעָרך ְלך ַוֲאַצֶפה, ּכְ ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ ַּוְיַצֵפהו ָזָהב ָטהֹור )שמות לז(, ּכְ א ובגין ''נ(. ּ

ִגין ְדַההוא ּבוִציָנא ְדָדִוד ִאיִהי)'דההוא בוצינא דוד ביה תלייא וכו ּ ּבְ ּ ּ ְלָייא, ּ ּוָבה ּתַ ָאַמר , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]110דף [ -ּ

ְּדִאיהו ִליֱהִוי חוָפָאה ְלַהאי ּבֶֹקר ּ ּ ֵקיה. ּ א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ָאַמר ִאְלָמֵלא ָלא ָנַפְקָנא , ּ
ָאְר ַמע ִמָלה ָדא ַדִיי, ָחאּבְ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י ִרּבִ ִריַאת. ָהא יֹוָנה ַחד ָמָטא ְלַגּבֵ ְוָקא ְמַצְפְצָפא , ׁשְ
יה י ֶאְלָעָזר. ַּקּמֵ ִליחוִתיך, ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ִדיר ּבִ ָרה ְמֵהיְמָנת ֲהִוית ּתָ ׁשֵ ְיֹוָנה ּכְ ִזיִלי ְוֵאיָמא , ּ

ך, ּיהֵל ְָהא ַחְבַרָייא ָאָתאן ְלַגּבָ הֹון, ּ , ְּוִנָסא ִיְתְרִחיׁש ֵליה ִלְתָלָתא יֹוִמין. ַוֲאָנא ִעּמְ
ְּוָלא ִיְנפֹול ָעֵליה ְדִחילו ּ ּ יה, ּ ֶחְדָוה ֲאָנן ַאְזִלין ְלַגּבֵ ְּדָהא ּבְ , ָאִתיב ִזְמָנא ַאֲחָרא ְוָאַמר. ּ

ָיא ֵעי, ָּלא ַחֵדיָנא ַסּגְ יּוָבִאיׁש ּבְ חֹוֵתיה, ָני ַסּגִ ַּעל ַחד ִרּמֹוָנא ַמְלָיא ְדִאְתְיִהיב ּתְ ְויֹוֵסי , ּ
ֵמיה יה. ּׁשְ ּמֵ ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא ַאְזלו, ַּאְזַלת ַהִהיא יֹוָנא ִמּקַ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר א ְלִרּבִ י ַאּבָ י, ַמאי ַהאי, ָאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַסּגִ ה ַדֲחֵמיָנא, ּּתַ , ָּאַמר ֵליה. ִּמּמָ
י יֹוֵסי ָחֵמי ִליחוֵתיה ְדִרּבִ ׁשְ אי ּבִ ּיֹוָנה ָדא ָאָתאת ְלַגּבָ ּ ּ ֵבי ַמְרֵעיה, ּ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְוָיַדְעָנא , ּ

ִזיב ּתְ י, ֵּמַהאי יֹוָנה ְדִאׁשְ ְּוִחלוָפא ִאְתְייִהיב ָעֵליה ְוִאְתּסֵ ּ ּ.  
ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזלו ְייהו, ּ ָּהא עוְרָבא ַחד ָקִאים ְלַקּמַ ּוְמַצְפְצָפא ִצְפצוָפא , ֵחיָלאָקָרא ּבְ, ּ ּ

י י ֶאְלָעָזר. ַסּגִ ן, ְּלָהִכי ַאּתְ ַקְייָמא, ָאַמר ִרּבִ ּתְ ִמַתּקֵ ְּדָהא , ְִזיל ְלָאְרָחך, ּוְלָהִכי ַאּנְ
י ֶאְלָעָזר. ְיַדְעָנא ְּדֲהָוה ַמְלָיא ִמּכָֹלא, ַּחְבַרָייא ֵניִזיל ְוִנְגמֹול ֶחֶסד ְלִרמֹוָנא, ָאַמר ִרּבִ ּ ,

ֵמיה ִאיהוְו י יֹוֵסי ִדְפִקיִעין ׁשְ ִּרּבִ ּ ָלק ֵמָעְלָמא ֵדין, ּ ְּדָהא ִאְסּתַ ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵזי , ּּ
יה ְדָלא ּבֵ ּתַ ְּלִאׁשְ ן, ּ   .ְּוִאיהו ָקִרב ְלַגּבָ
ֵני ָמאָתא. ְּוָאְזלו ְלַתָמן, ָּסטו ֵמָאְרָחא ל ּבְ יָון ְדָחמו לֹון ּכָ ּּכֵ ְייהו, ּ ַּנְפקו ְלַגּבַ ּאלו ְוָע. ּ

י יֹוֵסי ִדְפִקיִעין ֵבי ִרּבִ ן ּבְ ּמָ ִּאיּנון ַחְבַרָייא ִאֵלין, ּּתַ ּ י יֹוֵסי. ּ ָרא ְזֵעיָרא ֲהָוה ֵליה ְלִרּבִ , ּּבְ
ִביק ְלַבר ָנׁש ְדִיְמֵטי ְלַעְרָסא ַדֲאבֹוי ְּוָלא ׁשָ ַתר ְדִמית, ּ ְלחֹודֹוי ֲהָוה . ּּבָ ֶּאָלא הוא ּבִ ּ

ָּסִמיך ֵליה ָקא, ּהּוָבֵכי ָעֵלי, ְ פוֵמיה ִמְתַדּבְ ּפוֵמיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ּ אֹוַרְייָתא, ּ ִתיב ּבְ ֵרא )דברים כב(, ּכְ י ִיּקָ  ּכִ

ַָקן ִצפֹור ְלָפֶניך ְוגֹו ַלח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו', ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ ֵעי ַההוא ַיּנוָקא וָבֵכי. 'ּ ֲּהָוה ּגָ ּ , ָאַמר, ּ
ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ַּקֵיים ִמָלה ָדא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ י, ּ א ְוִאּמִ ִנין ֲהִויָנא ֵמַאּבָ ֵרין ּבְ ֲאָנא , ּתְ

אי א ִמּנַ ּוְלַקְייָמא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ְֲהָוה ָלך ְלֵמיַסב ָלן. ַוֲאֹחִתי ְזֵעיְרּתָ ּּ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ
ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ִתיב, ּ ָּהא ָהָכא ּכֹוָלא הוא, ָאבְוָלא , ֵאם ּכְ א, ּ א ְוִאּמָ א . ַאּבָ ִאיּמָ

ִנין, ִמיַתת ּוְנִסיַבת ָלה ֵמַעל ּבְ א ְדֲהִוי ָחֵפי ֲעָלן. ּ א ַאּבָ ּתָ ַּהׁשְ ִנין, ּ ָאן , ִאְנִסיב ֵמַעל ּבְ
ִּדיָנא ְדאֹוַרְייָתא י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא. ּ כו ִרּבִ ּּבָ ְכָיה ְוָגעו ְדַהה, ּ ָּלֳקֵבל ּבִ ּוא ַיּנוָקאּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַמִים ָלרום ָוָאֶרץ ָלעֹוֶמק ְוגֹו)משלי כה(, ָּפַתח ִרּבִ ַּעד ְדֲהָוה ָאַמר . 'ּ ׁשָ
י ֶאְלָעָזר ְקָרא ָדא יַנְייהו, ִּרּבִ א ָפִסיק ּבֵ ֲּהָוה ַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ ְּוַההוא ַיּנוָקא ֲהָוה ָדִביק , ּּ ּ ּ

פוֵמיה ַדֲאבֹוי ּּבְ ּ אןְוָל, ּ י ֶאְלָעָזר. ּא ֲהוֹו ִמְתָפְרׁשָ ִריך הוא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּאֹו ּבָ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]111דף [ -ּ

ר ָנׁש ַאֲחָרא ָעֵליה, ְלִמְרָחׁש ִניָסא ַדל ּבַ ּתְ ֵעי ְדָלא ִיׁשְ ּאֹו ּבָ ֲּאָבל ַעל ִמִלין ְדַההוא , ּ ּ ּ
ל, ַּיּנוָקא ְוִדְמעֹוי   .ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ

  א''ה ע'' רדף
ְמעו ַחד ָקָלא, ֲהוֹו ַיְתִביןַּעד ַד י יֹוֵסי, ָאַמר) א''ה ע''דף ר(ְּדֲהָוה , ּׁשָ ּתְ ִרּבִ ָאה ַאּנְ , ַזּכָ

ְדָיא ְזֵעיָרא ְּדִמִלין ְדַהאי ּגַ א, ְוִדְמעֹוי, ּּ א ַקִדיׁשָ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ י ּכֻ ְּסִליקו ְלַגּבֵ ּ ְּוָדנו , ּ
א ַאְזִמין ק, ִּדיָנא ֵני ָנׁשָ ִגיָנךּוְתֵליָסר ּבְ ְות ּבְ ִריך הוא ְלַמְלַאך ַהּמָ א ּבְ ְוְדׁשָ ְ ְּ ְוָהא , ּ

ִנין אֹוִסיפו ָלך ִרין וְתֵרין ׁשְ ְֶעׂשְ ּ ֵליָמא, ַּעד ְדתֹוִליף אֹוַרְייָתא, ּ ְדָיא ׁשְ ֲחִביָבא , ְלַהאי ּגַ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]112דף [ -ּ

 ] בשנה312יום [סדר הלימוד ליום יז אב 
י ֶא ֵביָתא, ְּלָעָזר ְוַחְבַרָייאָּקמו ִרּבִ ְבקו ְלַבר ָנׁש ְלֵמיָקם ּבְ ִּמַיד ָחמו ַההוא , ְּוָלא ׁשָ ּ ּ

א ְדָסִליק ַּעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ י יֹוֵסי ָפַתח ֵעינֹוי, ּ פוֵמיה. ְּוִרּבִ ְּוַההוא ַיּנוָקא ָדִביק פוֵמיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
י ֶאְלָעָזר ָאה חוָלָקָנא ַדֲחֵמיָנ, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ִתיםּ ִחַיית ַהּמֵ ֵעיָנא, ּא ּתְ ְּקִריבו . ֵעיָנא ּבְ

יה ַּוֲהָוה ַההוא ַיּנוָקא ָנִאים, ְּלַגּבֵ ָמה ְדָגַוע ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ י , ּּכְ ָאה חוָלָקך ִרּבִ ְָאְמרו ַזּכָ ּ ּ
ְוָבִריך ַרֲחָמָנא ְדַאְרִחיׁש ָלך ִניָסא, יֹוֵסי ְּ ְעָיא וִבְכָייא ִדְבָנך, ּ ְַעל ּגַ ּ ְּדָהִכי , ִּמלֹויּוְב, ּ

ַמָיא ִפיִרין ִלְתַרע ׁשְ ִמִלין ׁשְ ָּדִחיק ּבְ ּ ִמלֹוי וְבִדְמעֹוי אֹוִסיפו ָלך ַחִיין, ּ ּּבְ ְ ּ ּ ּ.  
ְּנָטלוהו ְלַההוא ַיּנוָקא ּ ּ יא, ּ יה ֵמֶחְדָוה ַסּגִ קוהו וָבכו ִעּמֵ ּוְנׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּוַאְפקוהו ְלֵביָתא . ּ ּ

ֲערו ָעֵליה, ַאֲחָרא ְּוַאּתְ ֹּוְדעו ֵליה ִמָידְוָלא א, ּ ּ ָלָתא . ֶּאָלא ְלָבַתר ָהִכי, ּ ן ּתְ ּמָ ֲּחדו ּתַ
י יֹוֵסי, יֹוִמין ֲהֵדי ַההוא ִרּבִ ְּוַחִדיׁשו ּבַ אֹוַרְייָתא, ּ ין ּבְ ָמה ִחדוׁשִ ּּכַ ּ.  

י יֹוֵסי ָּלא ִאְתְיִהיַבת ִלי ְרׁשו ְלַגָלָאה ֵמַההוא ַדֲחֵמיָנא , ַּחְבַרָייא, ָאַמר לֹון ִרּבִ ּ ּּ
ִנין, ַּההוא ָעְלָמאּבְ ֵריָסר ׁשְ ין ַוֲחֵמׁש ִדְמִעין. ֶּאָלא ְלָבַתר ּתְ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ , ֲּאָבל ּתְ

ִרי יד ּבְ א, ְּדאֹוׁשִ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָנא ַקּמֵ ּבָ חוׁשְ ָּעאלו ּבְ ּ ְּואֹוֵמיָנא ְלכו ַחְבַרָייא, ּ ּ ,
ַההוא ְפסוָקא ֲעָתא ְדָפַתח ּבְ ִּדְבׁשַ ּ ּ ִּאיּנון ִמִליןְוָגָעא ּבְ, ּּ ַלת ְמָאה ַאְלֵפי , ּ ִּאְזַדֲעָזעו ּתְ ּ
א ִדְרִקיָעא ְמִתיְבּתָ ַּסְפָסֵלי ַדֲהוֹו ּבִ א, ּ א ַקִדיׁשָ יה ְדַמְלּכָ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ַקּמֵ ּ ּ ּ ּוָבעו ַרֲחֵמי , ּ ּ

ִריך הוא ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין ָעַלי. ְּוָעְרבו ִלי, ָעַלי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  
ִפיר  יהְּוׁשַ ִּאיּנון ִמִלין, ַּקּמֵ יה ָעַלי, ּ ְּוֵהיך ָמַסר ַנְפׁשֵ יה. ְ ְּוַחד ַאפְֹטרֹופָֹסא ֲהָוה ַקּמֵ ּ ּ ,

ִתיב , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ְוָקָאַמר ְדּתָ עֹוז ְלַמַען )תהלים ח(ָהא ּכְ ּ ִמִפי עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִיּסַ
ם ית אֹוֵיב וִמְתַנּקֵ ּבִ ּצֹוְרֶריך ְלַהׁשְ ךְיֵהא ַר. ָ ְּזכו ְדאֹוַרְייָתא, ְֲעָוא ַקּמָ ּוְזכו ְדַההוא , ּ ּ ּ ּ

יה ַעל ֲאבוָה ְדֵתחוס ָעֵליה, ַרְבָיא ְּדָקא ָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִזיב, ּ ּתֵ   .ְוִיׁשְ
חֹוַתי א ַאְזִמין ֵליה ּתְ ֵני ָנׁשָ ּוְתֵליָסר ּבְ יָפא ָדא, ְּוִעְרבֹוָנא ָיַהב ֵליה, ּ ּקִ ִּמִדיָנא ּתַ ּ .

ֵדין ָקָרא ק ְותּכְ ִריך הוא ְלַמְלַאך ַהּמָ א ּבְ ְוְדׁשָ ְּ ּוָפִקיד ֵליה ָעַלי, ּ ִרין , ּ ְּדֵליֻתב ְלָבַתר ֶעׂשְ
ִנין יה, ּוְתֵרין ׁשְ ְּדָהא ָלאו ִעְרבֹוָנא ַקּמֵ ֶּאָלא ִליתוב ִלידֹוי, ּ ידֹוי, ּ ּכִֹנין ַדֲהוֹו ּבִ , ַּמׁשְ

א ַחְבַרָייא ּתָ ִר, ַּהׁשְ א ּבְ ִגין ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּבְ ֵאי ְקׁשֹוטּ ּיך הוא ְדַאּתון ַזּכָ ּ ּ ִאְתְרִחיׁש ִניָסא , ְ
  .ְּלֵעיַנְייכו

י יֹוֵסי ְוָאַמר אֹול ַוָיַעל)שמואל א ב(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ְיָי ֵמִמית וְמַחֶיה מֹוִריד ׁשְ ּ ַהאי ְקָרא . ּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ָמא ָדא ַסָמא ְדַחִיין, ְוִכי ְיָי ֵמִמית, ִּאית ְלִאְסּתַ ְּוָהא ׁשְ ּ ּ ִאיהו ְלֹכָלאּ ּוִמָלה . ּ ּ

ָּדא ְדמֹוָתא יה, ּ ְרָיא ּבֵ ָמא ָדא ָיִהיב ַחִיין ְלָכל ָעְלָמא, ָּלא ׁשַ ּוְבָכל ֲאָתר ׁשְ ּ ַּמהו ְיָי , ּ
א, ֵמִמית ֵני ָנׁשָ א ְדִאיהו ָקִטיל ְלָכל ּבְ ֵני ָנׁשָ ִבין ּבְ ַּחׁשְ ֶּאָלא ְיָי ֵמִמית ַוַדאי ְדִאיהו . ּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]113דף [ -ּ

ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא ְלַנְזָקא ֵליהָלא ַיְכִל, ָּעֵליה ּין ּכָ יה, ּ ִליק ִמּנֵ ֲעָתא ְדִאְסּתָ ׁשַ ּּבְ ִּמָיד , ּ
ל ְמַקְטְרִגין ַיְכִלין ֵליה ר ָנׁש, ּּכָ   .ָלאו ָהִכי. ּוִמית ּבַ

א. ְלַמאן ֵמִמית, ֶּאָלא ְיָי ֵמִמית יׁשָ יכו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ְּלַההוא ְמׁשִ ּ יָון ִדְמׁשִ. ּ ּיכו ּּכֵ
א יׁשָ ִריך הוא, ְּדִסְטָרא ּבִ א ּבְ ָּחֵמי ֵליה ְלִזיו ְיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוֵלית ֵליה . ִּמַיד ִמית, ְּ

ִּקיוָמא ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא יכו ִדְסָטר ַאֲחָרא ִמית ְוִאְתֲעָבר ִמן . ּּ יָון ְדַההוא ְמׁשִ ּּכֵ ּ ּ ּ
ִּמַיד ְמַחֶיה, ָעְלָמא אְלַה. ְּלַמאן ְמַחֶיה. ּ יכו ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּהוא ְמׁשִ ּ ּ ְטָרא , ּ ְּדָאֵתי ִמּסִ

ה ִּדְקדוּשָׁ ְּמַחֶיה ֵליה, ּ ִלים, ּ ִקיוָמא ׁשְ ְּואֹוִקים ֵליה ּבְ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ּּכָֹלא ָעִביד קוְדׁשָ ְּ ּ
ִזְמָנא ֲחָדא אֹול ַוָיַעל. ּבְ ּוַמה ְדָאַמר מֹוִריד ׁשְ ּ א . ּ ּמֹוִריד ְלַההוא רוַח ַקִדיׁשָ ּ אֹולּ , ִלׁשְ

ן ְטִביָלה ּמָ ָאה, ְּוָעִביד ֵליה ּתַ ַדּכָ ּוִמַיד ָסִליק ֵליה, ְלִאּתְ ומיד סליק ליה , לאתדנא תמן, לשאול(, ּּ

ַגן ֵעֶדן)ועביד ליה תמן טבילה ְ ְוָעאל ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך ּבְ ּ.  
ַלְקָנא ֵמָעְלָמא, ַּחְבַרָייא, ַוֲאָנא ֲעָתא ְדִאְסּתְ ַהִהוא ׁשַ ַלק ְוָדַמך ּרו, ּּבְ ְָחא ִדיִלי ִאְסּתְ ּ ּ

ִריך הוא, ִּמַיד א ּבְ ֲעָתא ְזֵעיָרא ְדַאְחָייא ִלי קוְדׁשָ ַּעד ׁשַ ּ ֲעָתא . ְּוגוָפא ֲהָוה ִמית, ְּ ׁשַ ּבְ
ִאיּנון ִמִלין ִרי ּבְ ְּדָפַתח ּבְ ּ ָמֵתיה , ּ ֵדין ַפְרָחה ִנׁשְ ּּכְ ְמָתא ִדיִלי, )א נשמתי''נ(ּ ִנׁשְ , ְּוִאֲעָרָעת ּבְ

ֲּהָוה ַסְלָקא ִמּגֹו ַדְכיו וִמּגֹו ְטִביָלהְּד ּ ּ ֲאָתר ְדָעאָלת, ּ ָדן ִדיָנָהא, ְּוָעאַלת ּבַ ן ִאּתְ ְּוַתּמָ ּ ,
ִנין ְדַחִיין ִרין וְתֵרין ׁשְ ְּוִאְתְייִהיבו ִלי ֶעׂשְ ּ ּ ִגין ִדְמִעין , ּ ּ וִמִלין ִדְבִרי)ב''ה ע''דף ר(ּּבְ אן , ּּ ִמּכָ

ַמה ַדֲחֵמיָנאִאית ִלי ְלִאׁשְ, ּוְלָהְלָאה ְדָלא ּבְ ּּתַ ִמִלין ְדַהאי , ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּדָהא ֵלית ִלי ְלִאׁשְ ּ ּּ
יָון ַדֲחֵמיָנא ַמה ַדֲחֵמיָנא. ָעְלָמא ּּכֵ י , ּ ִריך הוא ְדָלא ִיְתַאִביד ְוִיְתְנׁשֵ א ּבְ ּוָבֵעי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

לום אי ּכְ   .ִּמּנַ
ַרּנִ)תהלים קיח(, ָּפַתח ְוָאַמר א ָאַמר ָדא', ּי ָיה ְוגֹו ַיּסֹור ִיּסְ ָּדִוד ַמְלּכָ ל ַמה , ּ א ''ס(ַעל ּכָ

ַהאי ָעְלָמא)דאעבר ַההוא ָעְלָמא, ּ ְדֲעַבד ּבְ ְּוָאַמר ַעל ַאְבָטחוָתא ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ּ ּ ל . ּ ַעל ּכָ
ַהאי ָעְלָמא ר ּבְ ִּדְרִדיפו ֵליה, ַּמה ְדַאְעּבָ ּ ַאְרָעא נוְכָרָא)ליה(ַוֲהָוה , ּ ַאְרָעא , הּ ָעִריק ּבְ ּבְ

ֵאי, ְּדמֹוָאב ּתָ ּוְבַאְרָעא ִדְפִלׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִזיב ֵליה קוְדׁשָ ְלהו ׁשֵ ּוִמּכֻ ּ ּ ּ ְּ ִביק , ּ ְוָלא ׁשָ
ְּוָאַמר ַעל ַאְבָטחוָתא ְדַההוא ָעְלָמא, ֵּליה ְלמֹוָתא ּ ּ.  
ִריך הוא, ָּאַמר ָדִוד א ּבְ י קוְדׁשָ ִּאי ָהָכא ַחְבָנא ְלַגּבֵ יְלָנא , ְלֵקיָנאָהָכא ַא, ְּ ְוַקּבִ
א ִדיִלי ל ַמה ְדַחְבָנא, ּעֹוְנׁשָ י ִלי ִמּכָ א ִדיִלי ְלַההוא ָעְלָמא, ְּוַאְדּכֵ ִביק עֹוְנׁשָ ְּוָלא ׁשָ ּ ,
ַתר ִמיָתה י ָיה. ּבָ ַרּנִ ַּוַדאי ַיּסֹור ִיּסְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָאה ִלי, ּבְ ִגין ְלַנּקָ ְות ֹלא ְנָתָנִני. ּבְ , ְוַלּמָ

ַההוא אי,  ָעְלָמאּּבְ ִריך הוא, ַוֲאָנא, ְלַנְטָלא ִנְקָמָתא ִמּנַ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ַאְנֵקי ִלי , ְּ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא , ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ִכּסוָפא ּבְ אן ְוָהְלָאה ִאְצְטִריְכָנא ְדָלא ֱאֵהא ּבְ ִּמּכָ ּ

  .ְּדָאֵתי
ֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ּבְ ּ ּ תֹוך  ָאִב)במדבר כז(, ּ ר ְוהוא ֹלא ָהָיה ּבְ ְדּבָ ּמִ ְינו ֵמת ּבַ ּ ּ

יך ָלה, ָּהא ַטֲעָמא ְלֵעיָלא, ָּאִבינו. 'ָהֵעָדה ְוגֹו ָּאִריך ִמָלה וָמׁשִ ְּ ין, ְּ , ִּאי ֲחִסיִדין ַקִדיׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]114דף [ -ּ

ִמְקֵרי ָאִבינו יכו ְדַצֲעָרא ּבְ ָמה ְמׁשִ ּּכַ ּ א, ֵלית ַצֲעָרא. ּ ֵאָבא ְדרוָחא ְוַנְפׁשָ ְּוֵלית ּכְ ֶּאָלא , ּ
ד ָקָראן ָהִכי א, ָּאִבינו, ּכַ ְכֵאָבא ִמִלּבָ ר. ּּבִ ְדּבָ ָרא, ֵמת ַבּמִ ַמְדּבְ , ְּוִכי ַאֲחָרִנין ָלא ִמיתו ּבְ

ים ֵליה ְּדָהָכא ָרׁשִ ר, ּ ְדּבָ ּמִ ְּוָאַמר ְדִאיהו ֵמת ּבַ ָרא, ּ ַמְדּבְ ָבן ִמיתו ּבְ   .ְּוָהא ֶאֶלף ְוִרּבְ
א ַעְר ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ׁש ֵעִצים ֲהָוה, ִּטיָלִאין ַעל ָדאֶּאָלא ּכַ הֹון ַאְמֵרי ְדהוא ְמקֹוׁשֵ ִּמּנְ ּ ,

י ְבֶחְטאֹו ֵמת יב ּכִ הֹון ַאְמֵרי ָהִכי. ִּדְכּתִ הֹון ַאְמֵרי ָהִכי, ּוִמּנְ , ַוֲאָנא ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּוִמּנְ
ֵבי ַמְרֵעיה א ָנַפל ּבְ ּיֹוָמא ְדַאּבָ ְּדָפִקיד ִלי , ּיָנא ַמה ַדֲחֵמיָנאַוֲאָנא ֲחֵמ. ּאֹוְלֵפי ִלי ָדא, ּ

א ְדָלא ְלַגָלָאה ַּאּבָ ָרא. ּ ַמְדּבְ ה ֲהוֹו ְדִמיתו ּבְ ָמה ְוַכּמָ ֶּאָלא ּכַ ּ , ְּוָלא ַעל חֹוָבא ְדֹקַרח, ּ
ֵזָרה, ְּוָלא ַעל חֹוָבא ִדְמַרְגִלים ַזר ּגְ ד ִאְתּגְ ּ ֶאָלא )'א ולא על חובא דעגלא דעבדו וכו''ס(, ּכַ

ן ּתֹוָרה)וקודם, כד אתגזר גזרה, על חובא דמרגלים, א דמיתו על חובא דקרח''ס(ּקֹוֶדם  ּוָבַתר ,  ַמּתַ
ֶּעְגָלא ְדָעְבדו ִּאיּנון ַמָטַעי ָעְלָמא, ּ ְתַרְייהו, ּ כו ֲאּבַ ְּוִאיּנון ְדִאְתְמׁשָ ּ ּ ּ.  

ָנִתין ֲּאָבל ַטֲעָנה ְדָטִעינו ִאינון ּבְ ּ ר, ּ ְדּבָ ה ְצָלְפָחד ַרב ְלֵבי ַוֲהָו, ִּאיהו, ְּדִמית ַבּמִ
ְדָקא ָיאות, יֹוֵסף ּוִמּגֹו ְדָלא ָיַדע ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ּ ּ ּ יא, ּ ְּוהוא ֲהָוה ְדָלא . ָלא ֲהָוה ָנׂשִ ּ

ה ָּנַטר פוֵמיה וִמלֹוי ָלֳקְבֵליה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ִתיב, ּ ָרֵאל)במדבר כא(, ְּוָעֵליה ּכְ . ּ ַוָיָמת ָעם ָרב ִמִיׂשְ
ָבר ְדָלא ָפָחה)א לאו רב באורייתא''ס(,  ָיַדע אֹוַרְייָתאּּגְ ּ ְוִאיהו ַרב ִמּשְׁ ַּרב ְדַזְרָעא ְדיֹוֵסף. ּ ּ ,

ה נֹוי ִדְמַנׁשֶ ה. ִּמּבְ י ֹמׁשֶ ִמלוָלא ְלַגּבֵ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ּוְבִגין ְדָחב ּבַ ּ ה ַאְנִטיר , ּּ יבו ְדֹמׁשֶ ָּחׁשִ ּ
ְּדָבבו יה ְדֹמ. ּ ך ְקִריבו ְלַקּמֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ הְּ יִאין, ְוֶאְלָעָזר, ׁשֶ י ֲאָבָהן, ְוָכל ַהְנׂשִ , ְוָכל ֵריּשֵׁ

ְייהו ה ֶאָלא ְלַקּמַ ְּוָלא ַמִלילו ִעם ֹמׁשֶ ּּ יה, ּ יאו ִקְנָאה ִמּנֵ ִגין ְדַקּנִ ּּבְ ּ ּ.  
אן ַּמאן ְדָחִייׁש ִמן ַדָיָנא, ִמּכָ ּ ֲהֵדי ַההוא ַדָי, ְיָקֵרב ַאֲחָרִנין, ּ גוְבִרין ּבַ י ּבְ ְּוִיְסּגֵ ּ ּ , יָנאּ

יה ְמעון ִדיָנא ִמּנֵ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ְדָקא ָיאות, ְּוִיְדַחל ִמּנַ ְּוָלא ְיֵהא ָדן ֶאָלא ּכַ ּ , ְוִאי ָלא, ּ
ִּיְדֵחי ֵליה ִמן ִדיָנא ְּוִאיּנון ָלא ָיְדעו ְדָהא . ּ ּ ל ָהָאָדם )במדבר יב(ּ ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכָ  ֹמׁשֶ

ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ה ָלאו ָהִכיְו. ֲּאׁשֶ ָּלא ָיְדעו ְדֹמׁשֶ ּ.  
ך ה ּכַ יָון ְדָחָמא ֹמׁשֶ ְּכֵ ָרֵאל, ּ נוְפָיא ְדגוְבִרין ַרְבְרִבין ִמִיׂשְ ָּאַמר ֲחֵמיָנא ְדֹכל ּכְ ּ ּ ְוָכל , ּ

א ּתָ ִנׁשְ יֵאי ּכְ י ֲאָבָהן ְוָכל ְנׂשִ ה ִמן ִדיָנא. ָּעַלי ְקִריבו, ֵריׁשֵ ִּמַיד ִאְתְפַרׁש ֹמׁשֶ ּ ֲהָדא , ּ
ָפָטן ִלְפֵני ְיָי)במדבר כז(, ִדְכִתיבּהוא  ה ֶאת ִמׁשְ ּ ַוַיְקֵרב ֹמׁשֶ  )אמר משה דא לא אתחזי לדינא(. ּ

ה ַּעְנָוָתנוָתא ְדֹמׁשֶ ָפָטן ִלְפֵני ְיָי, ּ ַּדָייִנין ַאֲחָרִנין. ַּאְקִריב ֶאת ִמׁשְ ָּאְרָחא ָדא ָלא , ּ
י ֲעֵליהֹו, ַנְטֵלי ב ִדְכנוְפָיא ַסּגִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ִּאיּנון ַדְייֵני ִאְקרון ַעֵזי ָפִנים. ןּ ּ ּ ּ הו , ּ ֵּלית ּבְ

ָלל ה ּכְ ֵּמַעְנָוָתנוָתא ְדֹמׁשֶ ה. ּ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא. ּ ֲּחדו ִרּבִ ּ.  

  א''ו ע'' רדף
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ְד. ַּאֲהַדְרָנא ְלִמִלין ַקְדָמִאין, ּ ּמִ ר ָאִבינו ַהאי ָּאִבינו ֵמת ּבַ ּּבָ

ְלָייא ַעל ְקָדֵליה, ַּטֲעָמא ָדאֵמי ָחׁש ּתַ פוֵמיה, ְּלּנָ יה ּבְ יך ַזְנּבֵ ּוָמׁשִ ּ ּ ַטְעָמא, ְּ ְּדַההוא , ּבְ ּ
ך ָעֵליה ְלֵעיָלא ְּדִאְתְמׁשָ ּ ר. ְּ ְדּבָ ּמִ ִמלוָלא ְדפוֵמיה, ֵמת ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ִהיל ַההוא ַיּנוָקא . ּ ִּאְתּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]115דף [ -ּ

ְבִהילו קוְדָלא ַדֲאבֹויְוַאְתִק, ּּבִ ּיף ּבְ ִמלוָלא ִמית, ּוָבָכה ְוָאַמר, ּ ְּצָלְפָחד ָדא ּבְ ְוַאְנּתְ , ּּ
ִמלוָלא ַאֲהְדַרת ְלָעְלָמא ָדא א ּבְ ַּאּבָ ּ יק . ּ . ְּוָגִפיף ֵליה, ֵּליה) א''ו ע''דף ר(ַּאְהָדר ֲאבֹוי ְוָנׁשִ

י ֶאְלָעָזר כו ִרּבִ ְלהו, ּּבָ ְּוַחְבַרָייא ּכֻ ּ ֲהַדְייהוַוֲאבֹוי , ּ ָכה ּבַ קוהו , ּּבָ ְלהו וְנׁשָ ְּנָטלוהו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ
פומֹוי יה, ּּבְ ֲהֵדיה, ְוַעל ֵעינֹוי, ַּעל ֵריׁשֵ ֵכי ּבַ ַּוֲאבוה ֲהָוה ּבָ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִרי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּהֹוִאיל ְוַאְמַרת ִמָלה ָדא, ּבְ י ְבֶחְטאֹו ֵמת, ּ ָאַמר . ַּמהו ּכִ
ַּההוא ַיּנוָקא א, אַאּבָ, ּ י לֹון, ַאּבָ ַחד ִמָלה ַסּגִ ְּבֶחְטאֹו ְדַההוא , ּּבְ  ָנָחׁש )א כיון דההוא''ס(ּ

ְזָנֵביה ְלֵעיָלא ְּדָכִריך ּבִ ּ יך ַטֲעָמא ְבֶחְטאֹו, ְּ ְּבֶחְטאֹו ְדַההוא ָנָחׁש. ַמאי ְבֶחְטאֹו, ְָמׁשִ ּ .
ּ וַמאי ִאיהו)ולא בחטא אחרא( ִּמלוָלא ְדפוֵמיה. ּ ּ ּ ּ י ְבֶחְט, ּ יכו , אֹו ֵמתּכִ ַּטֲעָמא ְדַההוא ְמׁשִ ּ ּ

ְזָנֵביה רוך ּבִ ְּדַההוא ָנָחׁש ְדּכָ ּ ּ ּ   .ְּבֶחְטאֹו ַוַדאי, ְּ
תוְקֵפיה י ֶאְלָעָזר ּבְ ַּנְטֵליה ִרּבִ ּ ין ְדרֹועֹוי, ּּ ְלהו ַחְבַרָייא, ּּבֵ ּוָבכו ּכֻ ּ ּ ָנן, ָאַמר לֹון. ּּ , ַרּבָ

א ֲהֵדי ַאּבָ בֹוקו ִלי ּבַ ַע, ּׁשְ ָבא רוִחי ְּדַעד ּכְ י ֶאְלָעָזר . )א רוחיה''ס(ּן ָלא ִאְתַייׁשְ ָאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי ִנין ְלַהאי ַיּנוָקא, ְלִרּבִ ָמה יֹוִמין ְוׁשָ א ּכַ ְייכו , ַּחְבַרָייא, ָאַמר לֹון. ֵּאיּמָ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ּ

ְבעון ָדא ָּלא ּתִ ִנין, ּ ְּדָהא ַעד ָלא ָמטו ֲעלֹוי ָחֵמׁש ׁשְ ּ.  
י ֶאְלָעָזרָּאַמר ֵליה ִר לֹום, ּבִ יה, ַחס ְוׁשָ ְחָנא ּבֵ ּגַ ֵעיָנא ָטָבא ַאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּוַמה ְדַאְמַרת . ּ ּ

ִנין ִנין , ָחֵמׁש ׁשְ ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר)בראשית מה(ִּאיּנון ָחֵמׁש ׁשְ ְקצֹור ֵליה .  ֲאׁשֶ ְּדָלא ּתִ ּ
א. ְלָעְלִמין י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ָבא , יֹוִמין' יב ָהָכא ַעד זֵניִת, ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדִאְתַייּשְׁ ּּבְ

יָתא ְמָתא ַנְפַקת ִמן ּגוָפא. ּבֵ ְבָעה יֹוִמין ְדִנׁשְ ל ׁשִ ְּדָהא ּכָ ּ א . ַאְזַלת ַעְרִטיָלָאה, ּ ּתָ ְוַהׁשְ
ָהא, ְּדָאַהָדַרת דוְכּתָ ַבת ּבְ ַען ָלא ִאְתַייּשְׁ ְבָעה יֹוִמין, ַּעד ּכָ   .ַעד ׁשִ

י ַאּבָ ִתיב , אָאַמר ִרּבִ ח ֶאת ָיְדך ְלָאִחיך ַלֲעִנֶיך וְלֶאְביֹוְנך)דברים טו(ּכְ ְפּתַ ָ ָפתֹוַח ּתִ ָ ָ ָּ ּ ּ ,
ֵניָנן ֵליה, ְּקָרא ָדא ר ָנׁש ַעְנָיא ִדיֵליה, ָּהא ּתָ ּבֹוק ּבַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ י . ְוָיִהב ְלַאֲחָרא, ּ ָהא ִרּבִ

ֵבי ַמְרֵעיה ּיֹוֵסי ָחמוך ּבְ יהֵניִזיל ְוִנְגמֹול ֶח, ְּ ּוָבַתר ְדֶנְהַדר. ֶּסד ִעּמֵ ּ ַהאי, ּ ְוָהא . ֵּניעול ּבְ
ָאְרָחא ָדא ל ִזְמָנא ְדֵנַהך ְוֶנְהָדר ּבְ ּּכָ ּ ִתים, ְּ ִחַיית ַהּמֵ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי . ֶּנֱחֵמי ּתְ ָּאַמר ִרּבִ

קוהו ְלַההוא ַיּנוָקא, ָּהִכי הוא ְּנׁשָ ּ ּ ְרכוהו ְוַאְזלו, ּ ּּבֵ ּ ּ.  
י ַאּבָ ַווְהָנא ַעל ַדְרְדֵקי ְדָדָרא ָדא, אָאַמר ִרּבִ ּּתַ ּ ּ יָפא ֵחיַלְייהו, ּ ּקִ ָמה ּתַ ְּוִאיּנון , ּּכַ

י ֶאְלָעָזר. ִטָנִרין ַרְבְרִבין ָראִמין א, ָאַמר ִרּבִ ָאה חוָלֵקיה ְדַאּבָ ַּזּכָ ּ ָּמאֵריה ְדָדָרא ָדא, ּ ּ ּ .
יֹומֹוי ָנ, ְּדָהא ּבְ ִריך הוא ְלַאְתּקְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ין ִדיֵליה, אְּ ֵרין ְמִתיְבּתִ ּּתְ ד לֹון , ּ ּוְלֶמְעּבַ

ְדָקא ָיאות וָבא ַרְבְרָבא ְוִעָלָאה ּכַ ִּיּשׁ ּ ָדָרא ָדא. ּּ ְּדָהא ָלא ְיֵהא ּכְ א , ּ ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
יָחא   .ַּאְזלו. ְמׁשִ

א, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י ַאּבָ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ין ִנְגִעין ַאְתָיין ַעל ַּעל ַחד ְסֵרי ִמִל, ָהא ּתָ
א ֵני ָנׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון. ּבְ ם. ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה: ּ לוי ֲעָריֹות. ְּוַעל ִקְלַלת ַהּשֵׁ ְוַעל . ְּוַעל ּגִ

ֵניָבה ֶקר. ְוַעל ָלׁשֹון ָהָרע. ּגְ ְּוַעל ַדָייָנא ִדְמַקְלֵקל ַית ִדיָנא. ְּוַעל ֵעדות ׁשָ ּ ְוַעל . ּּ
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ְוא בוַעת ׁשָ ְתחוָמא ְדַחְבֵריהְו. ּׁשְ ַּעל ְדָעאל ּבִ ּ ּ ין. ּ יׁשִ ִבין ּבִ ב ַמֲחׁשָ ְוַעל . ְּוַעל ִדְמַחּשֵׁ
ין ַאִחים ֵלַח ְמָדִנים ּבֵ ִּדְמׁשַ א, ְּוִאית ְדַאְמֵרי. ּ יׁשָ ֵניָנן . ַאף ַעל ֵעיָנא ּבִ ְּוֻכְלהו ּתָ ּ

ַמְתִניָתא   .ּבְ
ִין יב. ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּנָ י ְפָרֹעה ּ ַוַיְר)שמות לב(, ִּדְכּתִ י ָפרוַע הוא ּכִ ה ֶאת ָהָעם ּכִ ּא ֹמׁשֶ ּ

י ָפרוַע הוא. ַאֲהֹרן ַּמאי ּכִ ָצַרַעת. ּ ְּדַאְלקו ּבְ י ָפרוַע הוא. ּ ִתיב ָהָכא ּכִ ּּכְ , ּוְכִתיב ָהָתם, ּ
ָגָדיו ִיְהיו ְפרוִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרוַע)ויקרא יג( ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רוַע ֲאׁשֶ ּ ְוַהּצָ ּ ּ ְּוַעל ִקְלַלת . ּ

ם יב, ַהּשֵׁ ָיִדי)שמואל א יז(, ִּדְכּתִ ְרך ְיָי ּבְ ָ ַהיֹום ַהֶזה ְיַסּגֶ ּ ירֹו ַהּכֵֹהן)ויקרא יג(, ּוְכִתיב, ּ   . ְוִהְסּגִ
א י ַאּבָ ָבא, ָאַמר ִרּבִ ִּמָלה ָדא ָלא ִאְתַייׁשְ יה, ּ ְּוִאְצְטִריך ְלַעְייָנא ּבֵ ּ י . ְ ָאַמר ִרּבִ

י ָדא ָקִריב ְלִייחוָסא ְדָדִוד ֲהָוה, ּ ַוַדאיָּהִכי הוא, ֶאְלָעָזר ּתִ ְּפִלׁשְ ּ ּ ּוְבָרה ְדָעְרָפה ֲהָוה, ּ ּ ּ ּ ,
יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ים)שמואל א יז(, ּ ּתִ ְקֵרי ִמַמַעְרכֹות, ּ ִמַמַעְרכֹות ְפִלׁשְ ָערֹות , ַאל ּתִ ֶּאָלא ִמּמְ

ים ּתִ א ָד, ְּפִלׁשְ ְמַעְרּתָ יה ּכִ ְויוָה ְלִאּמֵ ְּדׁשַ ּ ּ יב. אּ י )שמואל א יז(, ְּוֵכיָון ִדְכּתִ ּתִ ּ ַוְיַקֵלל ַהְפִלׁשְ ּ
אֹלָהיו א, ֶּאת ָדִוד ּבֵ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ יה ָדִוד ּבְ ל ּבֵ ּכַ ִּאְסּתָ ֵעיָנא . ּ ל ּבְ ּכֵ ּוְבָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתַ ּ

א יׁשָ ָכן ְמֵעיֵניה ְדָדִוד, ּבִ ל ִזיֵני ָצַרַעת ִאְתַמּשְׁ ּּכָ יֹוָאבְוָהִכי ֲהָו. ּ יה , ה ּבְ ל ּבֵ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ּּכֵ ּ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ִתיב, ָּדִוד ּבְ ית יֹוָאב ָזב וְמצֹוָרע ְוגֹו)שמואל ב ג(, ַמה ּכְ ֵרת ִמּבֵ   .'ּ ְוֹלא ִיּכָ

י ָדא ּתִ ְפִלׁשְ ְּוָהָכא ּבְ ם, ּ ֵלל ֶאת ַהׁשֵ ּקִ יָון ׁשֶ א, ּכֵ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְוָחָמא , ִּאְסּתָ
ִּמְצֵחיה ְדִאְצְטַרעּבְ ִמְצחֹו)שמואל א יז(ִּמַיד . ּ ע ָהֶאֶבן ּבְ ְטּבַ ַקת ַהָצַרַעת ,  ַוּתִ ְּוִאְתַדּבְ

ִמְצחֹו ִמְצחֹו. ּבְ א ְדָצַרַעת ּבְ יׁשָ ָקַעת ֵעיָנא ּבִ ּתָ ְּוֹכָלא ֲהָוה ִאׁשְ ׁש , ּ ָקַעת ַאְבָנא ַמּמָ ּתְ ְוִאׁשְ
ִמְצחֹו   .ַּוַדאי ְמצֹוָרע ֲהָוה, ּבְ

  ב''ו ע'' רדף
ע ַחָייָבא  ֵּעיָנא ִדיֵליה, ְּדִבְלָעם) ב''ו ע''דף ר(ָּרׁשָ ִהפוָכא ֵמֵעיָנא ְדָדִוד ֵעיָנא , ּ ֲּהָוה ּבְ ּ ּ

ְווִנין ל ִזיֵני ּגַ ָמא ִמּכָ ִפיָרא ְלֵמחֵזי, ְּדָדִוד ֲהָוה ְמֻרּקָ ָעְלָמא ׁשַ ֵעיָנא , ָּלא ֲהָוה ֵעיָנא ּבְ ּכְ
ְווִנין ְדָע. ְּדָדִוד ל ּגַ יהּּכָ ְרִחימו ְלַמאן ְדָדִחיל ַחָטָאה, ְּלָמא ְמַנְצָצן ּבֵ ְּוֹכָלא ּבִ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ָמחו)תהלים קיט( ּ ְיֵרֶאיך ִיְראוִני ְוִיׂשְ ּ ד ָחָמאן ִלי. ָ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִבין ַדֲחִלין . ַּחָדאן ּכַ ּּ
  .ִּמַקֵמיה

ֲּאָבל ֵעינֹוי ְדִבְלָעם ַחָייָבא א ּבְ, ּ יׁשָ ל, ֹּכָלאֵעיָנא ּבִ ּכָ ָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתַ , ּּבְ
ֵצי ֵליה ְלהֹוָבא ׁשָ ׁשַ ָעְלָמא. ּּכְ א ּבְ יׁשָ ע, ְּדָהא ֵלית ֵעיָנא ּבִ ֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ ּּכְ ְּדִאיהו , ּ ּ

ִהפוָכא ְמֵעינֹוי ְדָדִוד ּּבְ ּ לוי ֲעָריֹות. ּ יב, ַּעל ּגִ ַפח ְיָי ָקְדקֹוד ּבְ)ישעיה ג(, ִּדְכּתִ נֹות ּ ְוׂשִ
ַפַחת)ויקרא יד(ּוְכִתיב . ִּציֹון ֵאת ְוַלּסַ ֵנָבה. ּ ְוַלׂשְ יב, ַעל ַהּגְ  הֹוֵצאִתיָה ְנֻאם )זכריה ה(, ִּדְכּתִ

ב ְוגֹו ּנָ ית ַהּגַ ְּוִכַלּתו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו' ְּיָי ְצָבאֹות וָבָאה ֶאל ּבֵ ַּמאן הוא ִמָלה . ּ ּ
ִּדְמַכֶלה ֵעִצים ַוֲאָבִנים יב. א ָצַרַעתָּד. ּ ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת )ויקרא יד(, ִּדְכּתִ  ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ

יב, ַעל ָלׁשֹון ָהָרע. ֵעָציו ה ְוגֹו)במדבר יב(, ִּדְכּתִ ֹמׁשֶ ר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ּבְ ַדּבֵ ּוְכִתיב ',  ַוּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]117דף [ -ּ

ה ְמצֹוָרַעת)במדבר יב( ָרֵאל , ֶקרַּעל ֵעדות ׁשֶ. ּ ַוִיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמְרָים ְוִהּנֵ ִגין ְדָסִהידו ִיׂשְ ּּבְ ּ
ֶקר ָרֵאל)שמות לב(ְּוָאְמרו , ׁשֶ ָ ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ יף, ּ ּקִ ַקל ּתַ יב , ּבְ  קֹול )שמות לב(ִּדְכּתִ

ֲחֶנה ּמַ ִגין ָדא. ִמְלָחָמה ּבַ ל ָצרוַע ְוָכל ָזב ְוגֹו)במדבר ה(, ּּבְ ֲחֶנה ּכָ ְלחו ִמן ַהּמַ ּ ִויׁשַ ּ ַעל . 'ּ
ַּדָיין  ִּדְמַקְלֵקל ִדיָנאּ יב, ּ ׁש ְוגֹו)ישעיה ה(, ִּדְכּתִ ֱאכֹול ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲחׁשַ ּוִפְרָחם '  ּכֶ

ָאָבק ַיֲעֶלה ְוגֹו י ָמֲאסו ֵאת ּתֹוַרת ְיָי ְצָבאֹות. ַמאי ַטֲעָמא', ּכָ ֶּאָלא , ְּוֵאין ִפְרָחם. ּּכִ
יב. ָצַרַעת ְפַר)ויקרא יג(, ִּדְכּתִ ַרַעתּ ְוִאם ָפרֹוַח ּתִ ְתחוָמא ְדַחְבֵריה . ח ַהּצָ ַּעל ְדָעאל ּבִ ּ ּ ּ
ִין ֵּמעוִזָיהו. ִמּנַ ְתחוָמא ִדְכהוָנה. ּּ ְּדָעאל ּבִ ּ ּ יב. ּ ַרַעת ָזְרָחה )דברי הימים ב כו(, ִּדְכּתִ  ְוַהּצָ

ין ַאִחים. ְבִמְצחֹו ֵלַח ְמָדִנים ּבֵ ְּוַעל ִדְמׁשַ יב. ּ ע ְיָי ֶא)בראשית יב(, ִּדְכּתִ , ּת ַפְרֹעה ַוְיַנּגַ
ָרה ין ַאְבָרָהם ְוׂשָ ַלח ְמָדִנים ּבֵ ְּדִאיהו ׁשָ ּ א. ּ יׁשָ ַמר, ְוַעל ֵעיָנא ּבִ ָמה ְדִאּתְ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו . ּּכְ ּ

ע ְדִבְלָעם ַההוא ָרׁשָ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּ.  
א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָהר, ַמה ּכְ ר ַעל ַהּנָ ָהר. ְּפתֹוָרה ֲאׁשֶ י. ַמאי ַעל ַהּנָ אְּדָיַהב ֵעיָנא ּבִ , ׁשָ

ָרֵאל, ַּעל ַההוא ָנָהר ִיׂשְ הו ּבְ ְּדַקְייָמא ּבְ יב. ּּ ָנָהר )ישעיה סו(, ִּדְכּתִ  ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה ּכְ
לֹום ַההוא ְפתֹוָרא. ׁשָ ְּוהוא ָאָתא ּבְ ּ הו, ּ   .ְּוִאְגֵרי ּבְ

א י ַאּבָ ִבְלָעם, ָאַמר ִרּבִ ל ָהֵני ִמִלין ֲהוֹו ַוַדאי ּבְ ּּכָ לוי ֲע. ּ ִיןֲּאָבל ּגִ יב, ָריֹות ִמּנַ , ִּדְכּתִ
ְיָי ְוגֹו)במדבר לא( ְלָעם ִלְמָסר ַמַעל ּבַ ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ ָהא ָהָכא . 'ּ ֵהן ֵהּנָ

ֲּעבֹוָדה ָזָרה וְגלוי ֲעָריֹות ְקָרא. ּ ַּסֲהדוָתא ְדׁשִ יב ְוֹיֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון, ּ ִּדְכּתִ ֶהְמּתֹו , ּ ְוַדַעת ּבְ
יב ְלך ִאיָעְצך, ִּקְלֵקל ַית ִדיָנא. ָוה ָיַדעָלא ֲה ִָדְכּתִ ָ ִדיָנא ַקְייָמא. ּ ְּדָהא ּבְ ְוָיַהב ֵעיָטא , ּ

א א ְלַאְבָאׁשָ יׁשָ ין ָעַלְייהו, ְּוָסֵטי ִמן ִדיָנא, ּבִ יׁשִ ְּוַאְמִליך ּבִ ְ.  
ְתחוָמא ְדָלאו ִדיֵליה ָּעאל ּבִ ּ ּ ְז, ּ ּמִ יב ָוַאַעל ָפר ָוַאִיל ּבַ ִּדְכּתִ ַחּ ְבַעת , ּבֵ ּוְכִתיב ֶאת ׁשִ

י חֹות ָעַרְכּתִ ְזּבְ ין ַאִחים. ַהּמִ ֵלַח ְמָדִנים ּבֵ ַמִים, ְּמׁשַ ּשָׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ָלׁשֹון . ּבֵ
ִגיֵניה, ָהָרע ָעְלָמא ּכְ ם. ָּלא ֲהָוה ּבְ ֶרה ּכֹה, ִּקְלַלת ַהּשֵׁ יב ְוָאֹנִכי ִאּקָ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו . ִּדְכּתִ ּ

ָמה ְדִאְתַמר. ּיהּבֵ א ּכְ יׁשָ ָרֵאל. ֵּעיָנא ּבִ ְּוֹכָלא ַעל ַההוא ָנָהר ְדִיׂשְ ּ ָרא , ּ ָיַהב ֵעינֹוי ְלִאְתּגָ
יה ֵני ַעּמֹו. ּּבֵ ֵני ַעמֹו ִהיא, ֶאֶרץ ּבְ ֶּאָלא ָרָזא ָדא. ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ְדֶאֶרץ ּבְ ֵני , ּ ְּדָכל ּבְ

יה ְוָהא ִא ָקן ּבֵ ַּעּמֹו ִמְתַדּבְ ַמרּ ן )ב''במדבר כ( )ד''ועיין בסוף הספר סימן יו, חסר(. ּתְ ָלק ּבֶ ּ ַוַיְרא ּבָ
י יֹוֵסי ָפַתח. 'ִּצפֹור ְוגֹו ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוגֹו)משלי כג(, ִּרּבִ ְלָעם. ' ַאל ּתִ , ָּדא ּבִ

ָרֵאל ְּדָבִריך ְלהו ְלִיׂשְ ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו. ְּ ָלק, ְוַאל ּתִ ִריך הוא ָלא ,ָּדא ּבָ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ְּ

יה ִּאְתְרֵעי ְלִאיּנון ִעָלָוון ְדַאְתִקין ַקּמֵ ּ ּּ.  
א ֲחֵזי ָלק ְדָהא ִסיחֹון ְועֹוג ִאְתְקָטלו, ּתָ ֲעָתא ְדָחָמא ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ , ְוִאְתְנִסיַבת ַאְרֲעהֹון, ּ

ְּדִאיהו ָאַמר ַוַיְרא, ָחָמא ַמה ָחָמא ּ ָחְכְמָתא ִד. ּ ֶּאָלא ָחָמא ּבְ ְּדִאיהו, ּיֵליהּ ה , ּ ַוֲחִמּשָׁ
ִּעָלֵאי ְדִמְדָין יה, ּ ָרֵאל, ְּוִעּמֵ יָדא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ַאְקִדים , ְוָלא ָיַדע, ָחָמא. ַּנְפִלין ּבִ

פוֵמיה, ְלִבְלָעם ְּדֵחיֵליה ּבְ ּ ּ פוֵמיהֹון, ּ ָרֵאל ְדֵחיֵליהֹון ּבְ ַגְווָנא ְדִיׂשְ ּּכְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]118דף [ -ּ

  א''ז ע'' רדף
ַּוֲאִפילו ּבִ ָלקּ יר ִמּבָ ִאיב ֲהָוה ַיּתִ ְּוַהִהיא ְיִדיָעא ְדִאיהו ֲהָוה ָיַדע. ְלָעם ּתָ ֵליְלָיא , ּ ּבְ

ִאין ַוֲחָמֵרי, ֲהָוה ָיַדע ּתָ ְתִרין ּתַ ִגין ְדִאיּנון ּכִ ּּבְ ָמָרה ִראׁשֹוָנה , ּ ִמׁשְ ִכיחו ֶאָלא ּבְ ָּלא ׁשְ ּ
ְּוַעל ָדא ֲהָוה ֵליה ֲאָתָנא, ְּדֵליְלָיא יָסאְּדַהאי , ּ ָרא , ּגִ ֲהָדה ) א''ז ע''דף ר(ְלִאְתַחּבְ ֲּחָמֵרי ּבַ

א ְדֵליְלָיא ֵריׁשָ   .ּּבְ
יָמא ְלָעם ַלְיָלה, ְוִאי ּתֵ ִתיב ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ָּהא ּכְ ְואֹוִקיְמָנא , ּ

ַּההוא ְמָמָנא ִדְמָמָנא ָעַלְייהו ּ ְּוהוא ֲהָוה ָאֵתי ָלֳקְבֵליה, ּ ַג. ּ ּ ַוָיֹבא )בראשית לא(ְּווָנא ָדא ּכְ
ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. 'ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִמי ְוגֹו ָלק ִלינו . ּ ִגין ָדא ִאיהו ָאַמר ְלַרְבְרֵבי ּבָ ּּבְ ּ ּ

  .ֹּפה ַהַלְיָלה
יָון ְדֲהָוה ָאֵתי ַההוא ְמָמָנא ּּכֵ י ֲאָתֵניה, ּ ְלָעם ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ , ּהַוֲעַבד עֹוַבֵדי, ּּבִ

ּוְכֵדין ַאְתָנא אֹוָדָעא ֵליה, ְּוָאַמר ִמֵלי ֵרי ֲעלֹוי ַההוא רוָחא. ּ ְּוִאיהו ַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלִמׁשְ ּ ּ .
ַקְדִמיָתא ְדֵליְלָיא. ּוַמאי ַאְחֵזי ָראן ּבְ ּהוא ֲהָוה ָיַדע ַדֲחָמֵרי ָשָטאן ְוׁשָ ּ ֵדין ַאְחֵזי , ּ ּכְ

ֲאָתר , עֹוָבָדא ןְּוָקִאים ַלֲאָתֵניה ּבַ ְּוָעִביד עֹוָבדֹוי ְוִסֵדר ִמלֹוי, ְמַתְתּקָ ּוְכֵדין ֲהָוה ָאֵתי . ּ
ְּואֹוַדע ֵליה ַעל ְיָדא ְדַהִהיא ָאתֹון, ַּמאן ְדָאֵתי ּ.  

ֶהם יָון ְדֵליְלָיא ַחד ָאַמר ֵליה ֹלא ֵתֵלך ִעּמָ ְּכֵ ּ ְנָיינות ְלַהאי, ּ ב ּתִ ֶּאָלא . ַּמאי ַטְעָמא ּתָ
ְרׁשוָתא ִד ִּאיּנון ּבִ ּ ֵניָנן, ְּלֵעיָלא ַקְייֵמיּ ה מֹוִליִכין , ְוָהא ּתָ ָאָדם רֹוֶצה ָלֶלֶכת ּבָ ֶדֶרך ׁשֶ ּּבַ ְ

ִתיב. 'ְּוכו ַקְדִמיָתא ּכְ ֶהם, ּבְ ִריך הוא. ְֹלא ֵתֵלך ִעּמָ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ִּדְרעוָתא , ְּ ּ
ְהוא ְלֵמיַהך ם ְוַאך ֶאת ַהָדָב. ּ ָּאַמר ֵליה קום ֵלך ִאּתָ ּ ְּ ל ַההוא . 'ר ְוגֹוְ ְלָעם ּכָ ָּמה ֲעַבד ּבִ

ֵּליְלָיא ֲהָוה ְמַהְרֵהר ְוָאַמר וָמה ָאן הוא ְיָקָרא ִדיִלי ּ ִקטוָרא ַאֲחָרא ִאְתָקַטְרָנא, ּ ִּאי ּבְ ּ .
ַחְרׁשֹוי ל ַההוא ֵליְלָיא ּבְ ַגח ּכָ ח ִסְטָרא, ַּאׁשְ ּכַ ְרׁשוֵתיה, ְוָלא ַאׁשְ ִּדְיֵהא הוא ּבִ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ְּטָרא ַדֲאָתֵניהִמּסִ ּ.  
י ְיהוָדה י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ ִאין ִאית ְיִמיָנא ְוִאית , ּ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאֵלין ּכִ ּּבְ

ָמאָלא ְטָרא ִדיִמיָנא ֲחָמֵרי. ׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּמּסִ ָמאֵלי ֲאָתֵני ְוָתאָנא. ּּכְ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ּ ,
ָרה ִאיּנ ָמאָלא, ּון ִליִמיָנאַעׂשְ ָרה ִלׂשְ י יֹוֵסי. ְוַעׂשְ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ִרּבִ ד , ּ יֹוֵסף ּכַ

ָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא, ִּאְתְפַרׁש ֵמֲאבֹוי ָּיַדע ּבְ ין ִעָלִאין, ּ ָרָזא ְדִכְתִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ יָון ְדֲהָוה . ּ ּּכֵ
ִמְצַרִים ַהִהיא ָחְכְמָתא ִדְלהֹון, ּבְ ִאיןּבְ, ּאֹוִליף ּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ֵּהיך ֲאִחיָדן ִאיּנון , ִּאיּנון ּכִ ְ

ָמאָלא, ִּדיִמיָנא ְּוִאיּנון ִדׂשְ ָמאָלא ֲחָמֵרי ַוֲאָתֵני. ּ ָרה ִדׂשְ ָרה ִדיִמיָנא ַוַעׂשְ ַּעׂשְ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ן ּמָ ה ְדאֹוִליף ּתַ ַלח ּכְ)בראשית מה(ִּדְכִתיב , ָּרַמז ַלֲאבֹוי ִמּמָ ָרה ּ וְלָאִביו ׁשָ ֹזאת ֲעׂשָ

  .'ֲחמֹוִרים ְוגֹו
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י יֹוֵסי ַחד, ָאַמר ִרּבִ ְלהו ּבְ ִליָלן ּכֻ ִּאיּנון ִדיִמיָנא ּכְ ּ ְּוַהאי הוא ַההוא . ר''ְּדִאְקֵרי ֲחמֹו, ּּ ּ

יב, ֲחמֹור ׁשֹור וַבֲחמֹו)דברים כב(, ִּדְכּתִ ין , ְּוַהאי הוא ֲחמֹור. וּר ַיְחָדי''ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ְּדַזּמִ
ַלט ָעֵליה יָחא ְלִמׁשְ א ְמׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַּמְלּכָ ָמאָלא. ּּכְ ְּוִאיּנון ִדׂשְ ַחד , ּ ְלהו ּבְ ִליָלן ּכֻ ּּכְ ּ

ְטָרָהא ָנִפיק ִעיֹרה, ְּדִאְקֵרי ָאתֹון ִּקְטרוָגא ְדַדְרְדֵקי, ְּדָהא ִמּסִ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ . ּּכְ
יבְוַהְי ּינו ִדְכּתִ ן ֲאתֹונֹות)זכריה ט(, ּ , ֲאָתַנת ָחֵסר,  ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ּבֶ

ַחד ָרה ִדְכִליָלן ּכְ   .ַּעׂשְ
ְמעֹון י ׁשִ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ַרּבִ יב, ּ ֶפן ִעיֹרה)בראשית מט(, ַּמאי ִדְכּתִ ֹאְסִרי .  ֹאְסִרי ַלּגֶ

ֶפן א ּבְ, ַלּגֶ ין קוְדׁשָ ֶפןַּזּמִ ָרֵאל ְדִאְקרון ּגֶ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָרא ּבְ ִּריך הוא ְלַקּשְׁ ּ ּ ּ . ִעיֹרה. ְ
ְּדִאיהו ַקֵטיגֹוָרא ִדיְלהֹון ּ ּ ּוְבִגין ְדִאְקרון ׂשֹוֵרק, ּ ּ יב, ּ יך )ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ

ִני ֲאֹתנֹו. ׂשֹוֵרק ְטָרא ְדַהאי ָאתֹו, ּבְ ַּההוא ְדָנִפיק ִמּסִ ּ   .ןּ
ָמאָלא' ְוי, ִמיִמיָנא' ְוָהֵני י ֵרי, ִמּשְׂ ָהֵני ּתְ ִליָלן ּבְ ְכֵחי , ְוִאְתּכְ ּתַ ּּכָֹלא ִאיּנון ִמׁשְ ּ

ֶקֶס ָמאָלא. ם''ּבְ ָרה ִדׂשְ ָרה ַאֲחָרִנין ִדיִמיָנא ְוַעׂשְ ְּוִאית ַעׂשְ ַנַח, ּ ְכֵחי ּבְ ּתַ ְוַעל . ׁש''ְּדִמׁשְ
ִתיב ַיֲע, ָּדא ּכְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ָרֵאלּכִ ִיׂשְ י ְיָי ֱאֹלָהיו , ַמאי ַטְעָמא. ֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ ִגין ּכִ ּבְ

ְטָרא ְדָנָח. ִעּמֹו ְטָרא ְדֶקֶס, ר''ָנַפק ׁשֹו, ׁש''ִּמּסִ ְּוָדא הוא ׁשֹור . ר''ָנַפק ֲחמֹו, ם''ִּמּסִ
ְלָעם, ַוֲחמֹור ְרׁשוָתא ַאֲחָר, ְּוַעל ָדא ּבִ ר ּבִ יָון ְדָיַדע ְדִאְתְקׁשַ ּּכֵ ּ ְְוָאַמר ֵליה ַאך ֶאת , אּ ּ

ּוַמה ָאן ִהיא ְיָקָרא ִדיִלי, ְוָאַמר, ַּאְבִאיׁש ֵליה', ַּהָדָבר ְוגֹו ַחְרׁשֹוי. ּ ל ּבְ ּכַ , ִּמָיד ִאְסּתָ
ְרׁשוֵתיה ח ִדְיֵהא ּבִ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ ּ   .ֶּאָלא ַהאי ָאתֹון, ּ

ּבֶֹקר ַוַיֲחבֹוש ֶאת)ב''במדבר כ(ִמַיד  ְלָעם ּבַ הּ ַוָיָקם ּבִ ד ְרעוֵתיה ּבָ ּ ֲאתֹונֹו ְלֶמְעּבַ ּ ּ ,
ּוְרעוָתא ְדָבָלק ּ י הֹוֵלך הוא. ּ ְּוַעל ָדא ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ּכִ ְּ ּהוא ַדְייָקא. ּ ְרֵמיה , ּ ְּדַאִפיק ּגַ ּּ

ֵּמְרׁשוֵתיה ה ְדָאַמר ֵליה ְוַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו, ּ ִּמּמַ ּ א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא. 'ְּ ּּתָ ְּדָהא , ּ
ַקְדִמ ּיָתא ָיַהב ֵליה ְרׁשוָתאּבְ ם, ּ ְְוָאַמר קום ֵלך ִאּתָ א ְדֲהָוה ָאִזיל, ּ ּתָ ֲּאַמאי ַוִיַחר , ַּהׁשְ

ִגין ְדהֹוֵלך הוא. ַאף ֱאֹלִהים ֶּאָלא ּבְ ְּ ְרׁשוֵתיה ִדיֵליה, ּ ּהוא ּבִ ּ ּ ּ ְּלָנְפָקא ֵמַההוא ְדָאַמר , ּ ּ
ֵּליה ְוַאך ֶאת ַהָדָבר ְּ.  

  ב''ז ע'' רדף
ִריך הואָּאַמר ֵליה ק א ּבְ ּוְדׁשָ ע) ב''ז ע''דף ר(, ְּ ן וְמַזֵרז ַזְייָנך ְלָנְפָקא ִמן , ָרׁשָ ְַאּתְ ְמַתּקֵ ּ

ֶהוֹון, ְּרׁשוִתי ְרׁשוִתי ּתֶ ַּחֶייך ַאְנּתְ ַוֲאָתָנך ּבִ ְ ָ ב ַמְלַאך ְיָי. ּ ְִמַיד ַוִיְתַיּצֵ ּ ב. ּ ָאַמר . ַּמאי ַוִיְתַיּצֵ
א י ַאּבָ או, ִרּבִ ֵּמאוָמנוָתא ִדיֵליה, ְּמנוָתא ַאֲחָראָּנַפק ְוָקִאים ּבְ ּ ּ ְּדַהאי ַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי , ּ ּ
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ְמעֹון. ֲהָוה י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ַּחָייַבָיא ְמַהְפֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ּ ּ ָטן לֹו. ּ ְּדָהא ָלא , ְלׂשָ
ּאוָמנוָתא ִדיֵליה ֲהָוה ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר י ַמְלָא, ָאַמר ִרּבִ ּנֵ ְּוָלא ָנַפק ֵמאוָמנוָתא ִדיֵליה, ָכאָלא ׁשָ ּ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ

ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְּדֲהָוה ַהאי ַמְלָאָכא ִמּסִ ָּסִתיר ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ְּוָקִאים ַלֳקְבֵליה, ּ ְוִקְלֵקל , ּ
ְּרעוֵתיה ָטן לֹו. ּ ָטן. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלׂשָ ָטן, לֹו ֲהָוה ׂשָ ַכח ׂשָ ּתְ ְלַאֲחָרא ֲאָבל , ְוִאׁשְ

ָטן   .ָלא ֲהָוה ׂשָ
אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַחְרׁשֹוי, ָאַמר ַרּבִ ְלָעם ּבְ ים ֲהָוה ּבִ ָמה ַחּכִ ֵני ָעְלָמא, ּכַ ל ּבְ , ַעל ּכָ

ח ּגַ ֲעָתא ְדַאׁשְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָחא ֵעיָטא ְלָנְפָקא ֵמְרׁשוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּכְ ְּלַאׁשְ ּ ּ ְּ ,
ֵּמַהִהיא ִמָלה ִדְכ ְּוַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו, ִתיבּ ַחְרׁשֹוי. 'ְ ל ּבְ ּכַ ר ַהִהיא , ִאְסּתָ ַכח ּבַ ְוָלא ַאׁשְ

ִתיב, ָאתֹון ין, ַוַיֲחבֹוש ֶאת ֲאתֹונֹו, ַמה ּכְ ָכל ַחְרׁשִ ּוְבָכל ְקָסִמין ְדֲהָוה , ַּאְטִעין ָלה ּבְ ּ
ה, ָיַדע ְלהו, ְּוָאִעיל ּבָ ְּוַאְכִליל ָלה ִמּכֻ ִגין ְלֵמי, ּּ ָרֵאלּבְ ִּמָיד ַוִיַחר ַאף . ָּלט ְלהו ְלִיׂשְ ּ

י הֹוֵלך הוא ֱּאֹלִהים ּכִ ַמר. ְ ָמה ְדִאּתְ ּהוא ַדְייָקא ּכְ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ְּ ,
ְּלַקְייָמא ָלֳקְבֵליה. ַּאְקִדים ְלַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי יר ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי, ּ   .ְוַיְסּתִ

א ֲחֵזי ִקְסמֹוי ְוַחְרׁשֹויְּדַעד ַה, ְוּתָ ִתיב ְיָי ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּבְ א ָלא ּכְ ּתָ ְּוָהא אוְקמוָה. ׁשְ ּ .
יָון ְדַאְתִקין ֲאָתֵניה א ּכֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ִתּקוֵני ֲחָרׁשֹוי, ּ ִסְטָרא ְדִדיָנא ְלֵמיָלט , ְּוֵזְרָזה ּבְ ּּבְ

ָרֵאל ִריך הוא ְלַמְלָאָכא ְדַר, ְלִיׂשְ א ּבְ ַּאְקִדים קוְדׁשָ ּ ּ ָמא ְדַרֲחֵמי, ֲּחֵמי ָלֳקְבֵליהְּ ּוִבׁשְ ּ ,
ִגין ִלְסּתֹור ָחְכְמָתא ִדיֵליה ּּבְ ּוְלַאְסָטָאה ַלֲאָתֵניה ֵמַההוא ָאְרָחא, ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ט , ּּכְ ַוּתֵ

ְָהָאתֹון ִמן ַהֶדֶרך ִּמן ַהֶדֶרך ַדְייָקא. ּ ב ַמְלַאך ָהֱאֹלִהי. ְּ ִתיב ַוִיְתַיּצֵ ְְוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ , םּ
ְַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ֶּאָלא ַמְלַאך ְיָי ְדַרֲחֵמי, ּ ְ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ע, ְּ ך, ָרׁשָ ַחְרׁשָ ְַאּתְ ַאְטָעַנת ַלֲאָתָנך ּבְ ה ִסְטֵרי ְדִדיֵני , ְ ַכּמָ ּּבְ
ַני ר ְטעוָנך. ָלֳקֵבל ּבָ ְֲאָנא ַאְעּבָ ְּוֵיָהֵפך ֵמָאְרָחא ָדא, ּ ִּדים ַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי ִּמָיד ַאְק, ְ ּ
ָטן לֹו ַמר. ּלֹו ַדְייָקא. ְלׂשָ ָמה ְדִאּתְ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאך ְיָי ְוגֹו)ב''במדבר כ(. ּּכְ ָאַמר . 'ְ ַוּתֵ
י ִיְצָחק ך ָלא ָחָמא, ְוִכי ֲאַמאי ָחָמאת ִהיא, ִרּבִ ל ּכַ ים ּכָ ְוִבְלָעם ְדֲהָוה ַחּכִ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

אַחס , יֹוֵסי ֵחיזו ַקִדיׁשָ ל ּבְ ּכֵ ע ִיְסּתַ לֹום ְדַההוא ָרׁשָ ְּוׁשָ ּ ִתיב , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ּ ָהא ּכְ
ּנֹוֵפל וְגלוי ֵעיָנִים ָהא ִמיִדי ְוָלא ֵאיָמא. ּ ַמְעָנא ּבְ ָּאַמר ֵליה ֲאָנא . ָּאַמר ֵליה ָלא ׁשְ

ַמְעָנא ָלא, ׁשְ ּכְ ְְדַכד ֲהָוה ִאְצְטִריך ְלִאְסּתַ א ָלא ִאְצְטִריך . ִפיל ְוָחֵמיֲהָוה ָנ, ּ ּתָ ְְוַהׁשְ

ָלא ּכְ   .ְלִאְסּתַ
ל ְנִביֵאי ְמֵהיְמנוָתא, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה יר ֲהָוה ַעל ּכָ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ּּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ
לוי ֵעיַנִים ִריך הוא, ּּגְ א ּבְ יָקָרא ְדקוְדׁשָ ל ּבִ ּכַ ָּחֵמי ְוִאְסּתָ ְמע. ְּ י ׁשִ , ֹון ָאַמרְוָהא ִרּבִ

ַחְרׁשֹוי ְלָעם ּבְ א, ּבִ ּתָ ִאין ִדְלּתַ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנון ּכִ ֲּהָוה ָיַדע ּבְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  ְוֶאת )יהושע יג(, ּּכְ
עֹור ַהּקֹוֵסם ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ְּדִטּנוָפא ְדִטּנוֵפי, ּקֹוֵסם ַקְרֵייה ְקָרא, ּבִ ּ ּ יָקָרא , ּ ל ּבִ ּכַ ְֵהיך ִיְסּתָ
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ְּדָמאֵריה ְמעֹון, עֹודְו. ּ י ׁשִ ֲעָתא, ָהא ָאַמר ִרּבִ ֵחיזו ַחד ְדָחָזא ְלפום ׁשַ ּּבְ ּ ִּדְכִתיב ַוְיַגל , ּ
ְלָעם ִגלוי ְדַעְייִנין, ִּאְתֲעִקימו ֵעינֹוי, ְיָי ֶאת ֵעיֵני ּבִ ְּוַאּתְ ַאְמַרת ְדֲהָוה ָחֵמי ּבְ ּ ל , ּ ּכַ ְוִאְסּתָ

ִריך הוא א ּבְ יָקָרא ְדקוְדׁשָ ּּבִ ְּ.  
ֵעי ָצחוָתא. ְֲאָנא ַאֲהַדְרָנא ָלֳקְבָלך, ָּאַמר ֵליה ִּדיִדי ְוִדיָדך ּבָ ַּוַדאי ָרֵזי אֹוַרְייָתא . ְּ

ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ָעַלְייהו, ִּעָלִאין ִמָלה . ְּוָלא ַיְכִלין ּבְ ך ָאִסיר ְלַאְקְדָמא ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ

ַמע ִמָלה ְוֵיַדע ָלה ַעל , ְּדאֹוַרְייָתא ַּעד ְדִיׁשְ ּּבוְרֵייהּּ ְמעֹון ָאְמרו . ּ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּאתו ְלַקּמֵ ּ ּ ּ
יה ִּמָלה ַקּמֵ ּ.  

  א''ח ע'' רדף
ֶרּנו ְוגֹו)תהלים ח(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִתְזּכְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ּ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ִּדְמָמָנן , ּ

ְּדָעְלָמא ֲאְמרוָה ּ ְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ, ּ ֲעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ אּ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ֱאָנׁשָ ּא ּבְ ְקָרא . ְ
ּתֹות ְדַמְלֲאֵכי ִעָלָאה ְּלִכּתֹות ּכִ יה, ּ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדם, ָאַמר לֹון. ְּואֹוִתיב לֹון ַקּמֵ . ּבָ

יה ָּאְמרו ַקּמֵ ל ָיִלין ְוגֹו)תהלים מט(, ּ יָקר ּבַ ָעא. ' ְוָאָדם ּבִ ִריך הוא ֶאְצּבְ א ּבְ יט קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ ְּ 
ִּדיֵליה יה. ְואֹוִקיד לֹון, ּ ּתֹות ַאֲחָרִנין ַקּמֵ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדם, ּאֹוִתיב ּכִ . ָאַמר לֹון ּבָ

יה ָּאְמרו ַקּמֵ ֶרּנו) א''ח ע''דף ר(, ּ י ִתְזּכְ ר ָנׁש ָדא. ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ ַּמה ִטיבו ְדּבַ ּ ר , ָאַמר לֹון. ּ ּבַ
ַצְלָמא ִדיָדן ָּנׁש ִדְיֵהא ּבְ ּא ָחְכְמָתא ִדיֵליהִּדְיֵה, ּ   .ִּעָלָאה ֵמָחְכָמְתכֹון, ּ

יָון ְדָבָרא ָאָדם יה, ְוָחָטא, ּּכֵ ִדימוס ַקּמֵ ְּוָנִפק ּבְ יה, ֵאל''ּא ַוֲעָז''ָּאתו ֲעָז, ּ ָּאְמרו ַקּמֵ ּ ,
ך ּבָ ְִפְתחֹון ֶפה ִאית ָלן ּגַ ּ ך, ּ ר ָנׁש ְדַעְבַדת ָחֵטי ַקּמָ ְָהא ּבַ ּ ֱהוֹון ִאְלָמֵלי ּתֶ, ָּאַמר ְלהו. ּ

ְייהו ְוכו ּבַ ִכיֵחי ּגַ ּׁשְ ִריך הוא. 'ּ א ּבְ ַּמה ֲעַבד קוְדׁשָ א ִדְלהֹון . ְּ א ַקִדיׁשָ ָּאִפיל לֹון ִמַדְרּגָ ּ ּ
ַמָיא   .ִמן ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ א ַאֲהַדְרָנא ְלִתיוְבַתְייכו, ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְּדִבְלָעם ָאַמר נֹוֵפל וְגלוי ֵעיָנִים. ּ ּ ּ ,
ְרֵמיה, ָלא ֲהָוה ָהִכיִּאי ֵניָמא ְד ח ּגַ ּבַ ּבוֵחי ָקא ְמׁשַ ְּוׁשַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֵּהיך ִיְכּתֹוב קוְדׁשָ ְּ ְ

אֹוַרְייָתא ִדיָבא ּבְ ְּוִאי ִמָלה ִדְקׁשֹוט ִהיא. ִּמָלה ּכְ א , ּ ַדְרּגָ ע ּבְ ח ַההוא ָרׁשָ ּבַ ּתַ ֵּהיך ִיׁשְ ְ

ל ְנִביֵאי ְמֵהיְמנוָתא ִּעָלָאה ַעל ּכָ ה ִדְלֵעיָלאְּד, ְועֹוד. ּ ְרָיא ְקדוּשָׁ ָּהא ָלא ׁשַ ּ ֶּאָלא , ּ
ַאְתֵריה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ּּבְ ּ ּ.  

א ַאֲהַדְרָנא ְלִמָלה ַקְדָמָאה ּתָ ִריך הוא. ַּהׁשְ א ּבְ ַתר ְדָאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּּבָ ּ ֵמֲאָתר , ְּ
א ִדְלהֹון י ָעְלָמא. ַּקִדיׁשָ ַתר ְנׁשֵ ָלאָהָכא . ְּוַאְטעו ָעְלָמא, ָּטעו ּבָ ּכְ ְוָהא , ִאית ְלִאְסּתַ

ִתיב  ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוגֹו)תהלים קד(ּכְ ֵּאיך ָיִכילו , ְּוָהא ִאֵלין ַמְלֲאִכין ֲהוֹו. 'ּ עֹוׂשֶ ְ

ַאְרָעא א ֲחֵזי. ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ל ִאיּנון , ֶּאָלא ּתָ ּ ִדְלֵעיָלא)מלכים(ּּכָ ְוָלא , ָלא ַקְייִמין, ּ
ר, ַיְכִלין ְלֵמיָקם ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדָנִהיר לֹוןּבַ ּ ּבִ ְייהו ַההוא . ְּוַקִיים לֹון, ּ ְּוִאי ָפִסיק ִמּנַ ּ ּ

ְּנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ִריך הוא. ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם, ּ א ּבְ ן ִאֵלין ְדָאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]122דף [ -ּ

ְייהו ַההוא ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ּוָפַסק ִמּנַ ּ ּ ּ ֵנ, ּ ּתָ הו ֲאִויָרא . ּי ִזיַווְייהוְּדִאׁשְ ִליט ּבְ ְּוַכך ַנְחּתו ְוׁשָ ּ ְ

א ַאֲחָרא, ְּדָעְלָמא ַדְרּגָ ּנו ּבְ ּתָ   .ִּאׁשְ
א ֲחֵזי ָרא, ּתָ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ַּמָנא ְדֲהָוה ָנִחית ְלהו ְלִיׂשְ ִּמַטָלא , ַּההוא ַמָנא ֲהָוה, ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא יָקא ְסִתיָמא ְד, ּ ְּדֲהָוה ָנִחית ֵמַעּתִ ֲּהָוה ְנהֹוֵריה , ְוַכד ֲהָוה ָנִחית. ָכל ְסִתיִמיןּ
ֻכְלהו ָעְלִמין ָּנִהיר ּבְ יה ִאְתָזן ֲחַקל ְדַתפוִחין, ּ ּוִמּנֵ ּ ּ ּוַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ּּ ְוַכד ֲהָוה ָנִחית . ּ

א יה ֲאִויָרא ְדָעְלָמא, ְלַתּתָ ִליט ּבֵ ְּוׁשָ ֵני ִזיִויה, ִאְגִליד, ּ ּתָ ּ ִזיִויה ֶאָלא ְוָלא ֲהָוה, ְּוִאׁשְ ּ
יב ָמה ִדְכּתִ ד הוא ְוגו)במדבר יא(, ּּכְ ְזַרע ּגַ ן ּכִ ן ַמְלֲאִכין. ְוָלא ַיִתיר', ּ ְוַהּמָ ּכֵ יָון , ְוָכל ׁשֶ ּכֵ

הו ֲאִויָרא ִליט ּבְ ְּדַנְחּתו ְוׁשָ ּ א ַקְדָמָאה ַדֲהוֹו, ּ ּנו ֵמַההוא ַדְרּגָ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ָלֵאי , ָּחָמא ְדַאְטֲעָיין ָעְלָמא. ְּ ְלׁשְ ׁשַ ר לֹון ּבְ ָקׁשַ

טוָרא ַדֲחׁשֹוָכא ְּדַפְרְזָלא ּבְ ּ ָאן ֲאָתר ַיְתֵבי, ּ ֲעִמיָקא ְדטוֵרי. ּבְ ּּבְ , א''ּאֹוִתיב ֵליה ַלֲעָז. ּ
ּוְרֵמי ֲחׁשֹוָכא ְדַאְנִפין ּ ִריך. ּ א ּבְ ר לֹון קוְדׁשָ ֲעָתא ְדָקׁשַ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ְּבְ ּ ּ ף , ּ הואּ ּקַ ִאְתּתָ
ַלֵפי ַמֲעָלה יז ּכְ עוְמָקא ַעד ְקָדֵליה, ְּוַאְרּגִ ִריך הוא ָאִפיל ֵליה ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְוָזִריק , ְ

ַאְנפֹוי ף''ֲעָזֵא. ֲּחׁשֹוָכא ּבְ ֵביה, ּל ְדָלא ִאְתָתּקַ ּאֹוְתֵביה ּגַ   .ְּוָנִהיר ֵליה ֲחׁשֹוָכא, ּ
ּוְבֵני ָעְלָמא ְדַיְדִעין ַא ְייהו, ְּתַרְייהוּ ין , ַּאְתָיין ְלַגּבַ א ַחְרׁשִ ְואֹוְלִפין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ין וְקָסִמין ּוְנָחׁשִ ְּוִאיּנון טוֵרי ֲחׁשֹוָכא. ּ ִגין ַדֲחׁשֹוָכא . ַמאי ַטְעָמא. ִּאְקרון ַהַרֵרי ֶקֶדם, ּ ּּבְ
ך. ַּאְקִדים ִלְנהֹוָרא ְוְבִגין ּכָ ְייהו . ֶּדם ִאְקרוןַהַרֵרי ֶק, ּטוֵרי ֲחׁשֹוָכא, ּ ָּלָבן וִבְלָעם ִמּנַ ּ

ין ְלָעם. אֹוְלֵפי ַחְרׁשִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ּבִ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם , ּ ְִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ּבָ

  .'ְוגֹו
א ֲחֵזי ְרֵמיה ֵמַהאי ֲאָתר, ּתָ ח ּגַ ּבַ ְלָעם ֲהָוה ָקא ְמׁשַ ל ְוָאַמר ְנֻאם ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵא, ּּבִ

ִגין ַדֲעָז. 'ְוגֹו ֵני ָעְלָמא, ל''ּא ְוַעָזֵא''ּּבְ ֵּמִאיֵלין ִמִלין ִעָלִאין, ַּאְמֵרי ְלִאיּנון ּבְ ּ ַּדֲהוֹו , ּ
ַקְדִמיָתא ְלֵעיָלא יה. ַּיְדֵעי ּבְ א ַדֲהוֹו ּבֵ ֵעי ֵמָעְלָמא ַקִדיׁשָ ּתָ ּוִמׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִתיב, ל ֵאלׁשֹוֵמַע קֹו. ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ִּאיּנון ֲאִמיָרן ְדַאְמֵרי , ֶּאָלא ִאְמֵרי ֵאל, ָלא ּכְ ּ
יה ַּמאן ְדָאֵתי ִמִפְרָקא. ִּמּנֵ ֲאִלין ֵליה ֵמָאן ַאּתְ ָאֵתי, ּ ַמע ִמִלין , ָאַמר. ְּוׁשָ ִּמְלִמׁשְ ּ

א א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ך ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל. ּ ֲעָתא ְּד, ְּויֹוֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון. ְּכַ ֲהָוה ָיַדע ׁשַ
ָעְלָמא ְּדַתְלָיא ִדיָנא ּבְ ַחְרׁשֹוי, ּ ֲעָתא ּבְ ּוְמַכִוין ׁשַ ּ.  

  ב''ח ע'' רדף
ַדי ֶיחֶזה ר ַמֲחֵזה ׁשַ ַדי, ֲּאׁשֶ לוי ֵעיָנִים. ַּמאן ַמֲחֵזה ׁשַ ִּאֵלין ִאיּנון ֹנֵפל וּגְ ּ ּ ְּוִאֵלין . ּ

, א''ָּדא ֲעָז: ֹנֵפל. ל''א ְוַעָזֵא'' ֲעָז)א''ב ע'' רלפנחס, א''ב ע''לקמן רי, ב''ח ע''לך לך פ(ִּאיּנון 
עוְמָקא ֲחׁשֹוָכא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָאְעִמיק ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ עוְמָקא ַעד ְקָדֵליה , ְּ ְּוָיִתיב ּבְ ּ

ְדָקַאְמָרן ַאְנפֹויַו, ּכִ ֲּחׁשֹוָכא ִאְזְדַרק ּבְ ָנַפל ִזְמָנא ֲחָדא ִמן . ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי נֹוֵפל. ּ
ַמָיא עוְמָקא ַדֲחׁשֹוָכא, ְלָבַתר, ְוָנַפל ִזְמָנא ַאֲחָרא, ׁשְ ּּבְ לוי ֵעיַנִים: ל''ֲעָזֵא. ּ ּהוא ּגְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]123דף [ -ּ

ְּדָהא ָלא ִאְזְדַרק ַחׁשֹוָכא ָעֵליה ּ ף, ּ ּקַ ַההוא ִדְלֵעיָלאְוָלא, ְּדָלא ִאְתּתָ יז ּכְ ּ ַאְרּגִ ּ ח ''דף ר(. ּ

ַדי) ב''ע ּוִבְלָעם ָקֵרי לֹון ַמֲחֵזה ׁשַ ְּדִאיּנון ֹנֵפל וְגלוי ֵעיָנִים, ּ ּ ּ ּ.  
ּוְבַההוא ִזְמָנא ָעְלָמא, ּ ַאר ּבְ ּתְ ְייהו, ָלא ִאׁשְ ּבַ ַכח ּגַ ּתְ ְּדִיׁשְ ר ִאיהו, ּ , ּוְבָכל יֹוָמא. ּּבַ

ִאיּנו ים ּבְ הֹוןֲּהָוה ַאְסּתִ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב ֵמַהַרֵרי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּן טוֵרי ִעּמְ ְַיְנֵחִני ּבָ

ֵני ֶקֶדם, ֵּמַהַרֵרי ֶקֶדם ַוַדאי. ֶקֶדם   .ְוָלא ֵמֶאֶרץ ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ ָמה ִזְמִנין ֲאֵמיָנא ִמָלה ָדא, ָאַמר ַרּבִ ּּכַ ֵלי ַחְבַרָייא, ּ ּכְ ְּדָהא , ְּוָלא ִמְסּתַ

א ּבְ אּקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ִּריך הוא ָלא ׁשַ א, ְ ֲאָתר ַקִדיׁשָ ֲאָתר ְדִאְתֲחֵזי , ֶּאָלא ּבַ ּּבַ
ְרָיא ֲעלֹוי ִריך הוא ַמְכִריז ְוָאַמר. ְלׁשַ א ּבְ ְּוֵכן קוְדׁשָ ֵצא ְבך ַמֲעִביר )דברים יח(, ְּ ָ ֹלא ִיּמָ

נֹו ְוגֹו ְּוהוא ְדָאֵתי . 'ּבְ ֲהַד)א אתי''ס(ּ   .ְּייהו ְלִאְתָעְרָבא ּבַ
ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ֶּאָלא ַזּכָ ּ יַנְייהו, ּ ְרָיא ּבֵ ִריך הוא ַקִדיׁש לֹון ְלׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .

יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֶקֶרב ַמֲחֶניך ְוגֹו)דברים כג(, ּ י ְיָי ֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ָ ּכִ ְ ּוְבִגין ְדהוא . 'ָּ ּ ּ
ֶרב ַמֲחֶנ ּקֶ ְִמְתַהֵלך ּבְ ִתיב ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש ְוגֹו, ָיךּ  ִוְהִייֶתם )ויקרא כ(ּוְכִתיב . 'ָּכְ

ים ְוגֹו ָכל ֵאֶלה ְוגֹו)ויקרא יח(ּוְכִתיב . 'ְקדֹוׁשִ או ּבְ ַטּמְ ּ ַאל ּתִ ּ ם )ויקרא כ(ּוְכִתיב . 'ּ  ָוָאֻקץ ּבָ
ְייהו. 'ְוגֹו ּבַ ְּדָלא ָיִכיְלָנא ְלָקְרָבא ּגַ רו ִלי ְלַבר, ּ ָרֵאל.ְּוׁשָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ּ ַזּכָ ָאה , ּ ְוַזּכָ

י ּחוָלֵקיהֹון ִדְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני ַקִדיׁשֵ ין, ּ ְּדִאיּנון ַקִדיׁשִ א , ּ ׁשָ ּמְ ּתַ ְּוִאית לֹון חוָלָקא ְלִאׁשְ
ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ּּבִ ֶדֶרך ְוַחְרּב)ב''במדבר כ(. ּ ב ּבַ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאך ְיָי ִנּצָ ְ ַוּתֵ לוָפה ְ ֹּו ׁשְ

ָידֹו ַקע , )א בדרך''ס(, ּבְ ּתְ ַההוא ָאְרָחא ְדֲהָוה ִאׁשְ ּּבְ ַגָווה)א אשתכח''ס(ּ ּ ּבְ לוָפה . ּ ְּוַחְרּבֹו ׁשְ
ָידֹו א, ְּוִכי ִאי ִאיהו ָנִפיק ָלֳקֵביל ַהאי ָאתֹון, ּבְ ֵעי ַחְרּבָ ְּוִאי ִאיהו ָנִפיק . ַמאי ּבָ

ָּלֳקְבֵליה ְדִבְלָעם ֶּאָלא ּכָֹלא ִאְזְדַמן. ְּוִאיהו ָלא ָחָמא, ּאת ֲאָתֵניהֲאַמאי ָחָמ, ּ ּ ַּההוא . ּ
ַּמְלָאָכא ִמְזְדַמן ָלֳקְבֵליה ְדָאתֹון ּ ה, ּ ְּלַאָפָקא ָלה ִמן ַההוא ָאְרָחא ְדִאְתְטַען ּבָ ּ ּ ּ . ּוְבָמה. ּ

ַרֲחֵמי ְּוִאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה ְדִבְלָעם. ּבְ ּ א ֵליה, ּ ֵעי ְלֵמיַהך ַּעל ְדִאיה, ְּלַאְעְנׁשָ ְו ֲהָוה ּבָ ּ
ְרׁשוֵתיה ּּבִ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא , ּ   .)א דלעילא''ס(ְּוָלא ּבִ

י יֹוֵסי ֲאָלא, ָאַמר ִרּבִ א ִאית ְלׁשָ ּתָ ְטָרא ְדִכְתִרין , ַהׁשְ ִּאי ִמלֹוי ֲהוֹו ַאְתָיין ִמּסִ ּ
ִאין ּתָ ִתיב ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ, ְוָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָרא, ּתַ ְְוַאך ֶאת ', ְלָעם ְוגֹוֲּאַמאי ּכְ

י ִיְצָחק . 'ַּהָדָבר ְוגֹו דאי תימא דקודשא בריך . בגיניהון דישראל אתהדר מלאכא למללא עמיה(ָאַמר ִרּבִ

דאי ', חס ושלום דהא ההוא מלאכא אמר ליה ואפס את הדבר וגו. 'הוא מליל עמיה והוא אמר אך את הדבר וגו

ְלהו ַמְלָאָכא ֲהָוה. י אֹוִליְפָנא ָהִכ.)'תימא ויאמר אלהים אל בלעם וגו ְּדַהאי ֱאֹלִהים ְדָהָכא ּכֻ ּ ּּ .
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוַההוא ִאיהו ֲאָתר ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ּ ְּדֵביה ֲאִחיָדן ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדִאיּנון , ּ ּ ּ ּ ּּ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ְלָעם, ּכִ הו ּבִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְּדֲהָוה ִמׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְלָעם, ּ . ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ
ְלָעם ָמא ִעָלָאה. ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ׁשְ ִּדְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַמְלָאָכא ּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]124דף [ -ּ

ט ָהָאתֹון ִמן ַהֶדֶרך ְַוּתֵ ְטָרא ְדִדיָנא , ָּסָטָאת ִמן ַההוא ָאְרָחא, ּ ַּדֲהַות ְטִעיָנא ִמּסִ ּ
ָיא ָרֵא, ַקׁשְ ְלָעם. לָּלֳקְבֵליהֹון ְדִיׂשְ ְּדִהיא ָסָטָאת ֵמַההוא ָאְרָחא, ּוְבָמה ָחָמא ּבִ ֶּאָלא . ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָאְרָחא, ָהִכי ָאַמר ַרּבִ ְּדֲאִפילו ּבְ ָרֵאל, ּּ א ְלהו ְלִיׂשְ ָעא ְלַאְבָאׁשָ ֵחיָלא , ּּבָ ּבְ
ַּדֲאָתֵניה ידֹוי. ּ ִתיב, ְּוֵכיָון ְדָלא ָסִליק ּבִ ְַוַיך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ, ַמה ּכְ לּ ּקֵ , ַּאְטָען ָלה. ּמַ

ׁש ָלה ִקיָפא, ְּוַאְלּבָ ָיא ּתַ ִזרוִזי ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ ַמֵקל. ּ ַמֵקל ַדְייָקא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ . ּּבַ
יָפא ּקִ ָיא ּתַ ְּדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ ּ ִתיב. ּ ַמְקלֹו ָלא ּכְ ל, ּבְ ּקֵ ּמַ   .ֶּאָלא ּבַ

ּפוק ָחֵמי יָפא ָחְכְמָתא ְד, ּ ּקִ ָמה ּתַ עּּכַ א ְלהֹון , ַּההוא ָרׁשָ א ִדיֵליה ְלַאְבָאׁשָ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ
ָרֵאל ח ְלָנְפָקא ֵמְרׁשוָתא ִדְלֵעיָלא, ְלִיׂשְ ּגַ ְּדִאיהו ַאׁשְ ּ ּ ּ ָרא, ּ יה ְלִאְתַייּקְ ִגין ְדִתיאוְבּתֵ ּּבְ ּ ּ ,

ָרֵאל א ְלהו ְלִיׂשְ ּוְלַאְבָאׁשָ ִמׁשְ)ב''במדבר כ(. ּ ְ ַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ּבְ ָרִמים ְוגֹוּ ַמה . 'עֹול ַהּכְ
ִתיב ְלֵעיָלא ִתיב, ּּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ֶדה, ּבְ ּשָׂ ֶלך ּבַ ט ָהָאתֹון ִמן ַהֶדֶרך ַוּתֵ ְַוּתֵ ְ ֹאַרח , ּ ֶלך ּבְ ְַוּתֵ

ר ֶדה, ֵמיׁשָ ְטָרא ְדׂשָ ה)אתער(, ִּמּסִ ה ְדֲהָוה ּבָ ּ ְוִאְרִכיַנת ִמּמַ ְלָעם ֶאת ָהָאתֹון . ּ ְַוַיך ּבִ ּ
ֶדהְּלַהטֹוָת ּה ַהָדֶרך ְלַאְסָטָאה ָלה ֵמַההוא ָאְרָחא ְדׂשָ ּ ּ ּ י יֹוֵסי. ְּ ין ַמְלָאָכא , ָאַמר ִרּבִ ּבֵ

ָעאקו ְלָעם ֲהָות ֲאָתָנא ּבְ ּוֵבין ּבִ ְלָעם. ּ ד ָחָמא ּבִ ֵדין ַוַיך , ְּדָלא ֲהָוה ָיִכיל, ְלָבַתר ּכַ ְּכְ ּ
ל ּקֵ ּמַ ַמר. ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  א''עט '' רדף
ְַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ְוגֹו א. 'ּ י ַאּבָ ִמֵלי , ָאַמר ִרּבִ ָלא ּבְ ּכְ ָמה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּּכַ

ָחְכְמָתא ִעָלָאה) א''ט ע''דף ר(ָהֵני ְקָרֵאי ְרִמיֵזי , ְּדאֹוַרְייָתא ְוִכי ְלַמָגָנא ָנַפק ַהאי . ּּבְ
ְרַמָייא ָלֳקְבָלהאֹו ְלֵמיָק. ְלִאְתֲחָזָאה ְלַחד ֲאָתָנא, ַמְלָאָכא ין ּכַ ּם ּבֵ ִזְמָנא ָהָכא ְוִזְמָנא , ּ

ֶּאָלא ּכָֹלא ָרָזא ִעָלָאה הוא. ָהָכא ּ ּ ָנא , ּ ִגין ְלַאּגָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוֹכָלא ּבָ ְּ ּ
ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ין, ּ יׁשִ הו ִזיִנין ּבִ ֵלטו ּבְ ְּוָלא ִיׁשְ ִגין ְדִאיּנון חוָלֵק, ּ ּּבְ ּ ִריך ּ א ּבְ ְיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ

  .ּהוא

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]125דף [ -ּ

 ] בשנה314יום [סדר הלימוד ליום יט אב 
ְַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ְוגֹו אָנא. 'ּ א, ּתָ ְטָרא ְדִאּמָ ד ִאיִהי ִמְתַעְטָרא, ִּמּסִ ָנְפִקין , ּּכַ

יָטָהא ַתְכׁשִ ִליִפין ּבְ ִעְטָרָהא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ִסְטֵרי ּגְ ָעאת. ּבְ ּ ְלִאְזַדְווָגא ְוַכד ּבָ
א ַמְלּכָ ָווִנין, ּבְ ע ּגְ ַחד ַעָטָרא ְדַאְרּבַ ִּמְתַעְטָרא ּבְ ע )גוונין(. ּ ַאְרּבַ ָווִנין ִמְתַלֲהָטן ּבְ ּ ִאיּנון ּגְ

ַההוא ִסְטָרא, ִסְטֵרי ָעְלָמא ַלת ִזְמִנין ּבְ ָווָנא וְגָווָנא ִמְתַלֲהָטא ּתְ ל ּגְ ּּכָ ֵריָסר . ּ ְּדִאיּנון ּתְ ּ
חוֵמי ִליִפיןּּתְ ְתֵריַסר ַאֲחָרִנין.  ּגְ ִלילו ּבִ   .ְּוָעאִלין ְוִאְתּכְ

א ְדַעָטָרא ֵריׁשָ ְּוִאיּנון ִמְגָדלֹות, ִסְטִרין' ּׁשוִרין ְלד' ִאית ד, ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ שיר (ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמהו ֶמְרָקִחים. ּ ִמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים)השירים ה ל ַאְבַקת )שיר השירים ג(, ּּכְ  ִמּכָ
ל ַמְגְדָלא וַמְגְדָלא ג. רֹוֵכל ְּוַעל ּכָ ּ ַאְבִנין ָטָבן, ִּפְתִחין' ּ ל ִסְטָרא , ְקִביִעין ּבְ ִמּכָ

ִדלוִגין ְדאֹוִפיר)א טמירא''ס( )א טהירא''ס(ְנִהיָרא , ַהאי ַעָטָרא. ְוִסְטָרא ּ ּבְ ּ ִגין ְיָקָרא , ּ ּבְ
א יב, ְּדַמְלּכָ ָמה ִדְכּתִ   .'ּ אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז ְוגֹו)יה יגישע(, ּּכְ

חֹות ַעָטָרא ָסֲחָרָנָהא, ּתְ ְלָיין ָזֵגי ְדַדֲהָבא ּבְ ְטָרא ָדא, ּּתַ ָּזָגא ְדַדֲהָבא ִמּסִ ְוָזָגא , ּ
ְטָרא ָדא ְּדַדֲהָבא ִמּסִ ָגַוון ַההוא ִרּמֹוָנא)א בגו''ס(. ְוַחד ִרּמֹוָנא, ּ ה ֶאֶלף ָזִגין, ּ ּכְ , ִּאית ּבָ

ְייהוְוָכל ָז ִחָווָרא, ָּגא ִמּנַ סוָמָקא ּבְ ִּמְתַלֲהָטא ּבְ ע. ּ ִפלוִגין ַאְרּבַ ַּההוא ִרּמֹוָנא ִאְתְפַלג ּבְ ּּ ּ ,
ְּוַקְייָמא ְפִתיָחא ִרין ַוֲחֵמׁש ָזִגין ְלִסְטָרא ָדא. ְלִאְתֲחָזָאה ָזָגָהא, ּ ַלת ְמָאה ְוֶעׂשְ ְוֵכן , ּּתְ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמאַּעד ְדִמְתַלֲה, ְלָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ֵּמֵחיזו ְדָכל ִפְלָכא וִפְלָכא, ָטן ַאְרּבַ ּ ּּ ,
ְּוִאיּנון ִאְקרון ֶפַלח ָהִרּמֹון ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ַעד )שיר השירים ד(, ּּכְ ֵתך ִמּבַ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ ְ ּכְ

ֵתך   .ְְלַצּמָ
ע ָזְוָיין ִפְלֵכי ַאְרּבַ ִלין ּבְ ְלּגַ ע ּגַ ִג, ַּאְרּבַ ְּלּגוָלא ְלַההוא ַעָטָראַנְטִלין ּבְ ְוַכד ַנְטֵלי , ּ

ָפן ְלֵעיָלא, ָּלה ִּאְזַדּקְ ַּעד ְדָמטו ְלִגְלּגוָלא ְדִפְלָכא ִעָלָאה. ּ ּ ּ ּ , ְּדָנִהים ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ּ
ל ִאיּנון ִפְלִכין ָרן ּכָ ִּמְתַחּבְ ְלּגַ. ְּוַזְקָפן ָלה, ְוַנְטִלין ְלַעְטָרא, ּ ְּוָקָלא ְדִאיּנון ּגַ , ִּליןּ

ֻכְלהו ְרִקיִעין ַמע ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ַמָיא. ּ ל ֵחיֵלי ׁשְ ין ּכָ ַאִלין , ְּלַקל ְנִעימוָתא ִמְתַרֲעׁשִ ְּוֻכְלהו ׁשָ ּ
ַּעד ְדֻכְלהו ַאְמֵרי , ָּדא ְלָדא קֹומֹו)יחזקאל ג(ּּ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ.  

ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ד ִמְזַדִווג ַמְלּכָ ּּכַ א , ָּרא ָדאַּסְלָקא ַעָט, ּ ֵריׁשָ ַבת ּבְ ְוִאְתָיׁשָ
ֵדין ָנִחית ַחד ַעָטָרא ִעָלָאה. ְּדַמְטרֹוִניָתא ְּוֵחיזור ְוׁשוָשן, ְּקִביָעא ְדָכל ֶאֶבן ָטָבא, ּּכְ ּ ,

ָסֲחָרָנָהא ִלין ַאְתָיא. ּבְ ְלּגַ ית ּגַ ׁשִ ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּּבְ ר ַנְטִלין , ְּלׁשִ ְדִפין ְדֶנׁשֶ ית ּגַ ּׁשִ ּ
ין . ּהָל ִפְלכֹוי ַחְמׁשִ א ִעָלָאה,  ֲעָנִבין ַסֲחָרָנָהא)א פלכין''ס(ּבְ ה ִאיּמָ ְּדָגִליף ּבָ ּ ְקִביָעאן . ּ

ֶאֶבן ָטָבא ָווָנא, ּבְ ֵכָלא ְוַאְרּגְ ִּחָוור ְוסוָמק ָירֹוק ְואוָכם ּתְ ּ ר . ּ ית ְמָאה וְתַלת ֲעׂשַ ּׁשִ
ִּזווִיין   .ְלָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]126דף [ -ּ

ְּוָכל ַמְגְדָלא וַמְגְדָלא. ְלֹכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ּית ְמָאה ִמְגָדִליןֶאֶלף ְוׁשִ ּ ּטוִרין , ּ
ַּפְרִחין ְלֵעיָלא. ְקִביִעין ִכיּתוָנא , ּ ֲאָבן ּבְ ּתַ א ִעָלָאה)א בפתורא''ס(ִּאׁשְ ּ ְדִאיּמָ ח ְרבות , ּ ְמׁשַ ּּבִ
ִּדיָלה א. ּ ֵדין ִאיּמָ ְלִחיׁשו, ּכְ ָנן ִע, ּּבִ ַההוא ַעָטָרא, ָּלִאיןָנִגיד ַמּתְ ַדר ְוָקַבע לֹון ּבְ . ְּוׁשָ

א ח ְרבות ַקִדיׁשָ יד ַנֲחֵלי ִדְמׁשַ ְּלָבַתר ַאְנּגִ ּ א, ּ א ְדַמְלּכָ יה. ַּעל ֵריׁשָ ּוֵמֵריׁשֵ ָּנִחית ַההוא , ּ
ָחא ָטָבא ִעָלָאה יָרא, ִּמׁשְ ַּעל ִדיְקֵניה ַיּקִ י ַמ. ּ ן ָנִגיד ַעל ִאיּנון ְלבוׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ אּ ֲהָדא . ְלּכָ

ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְוגֹו)תהלים קלג(, ּהוא ִדְכִתיב ּשֶׁ ּ ּכַ ּ'.  
ַההוא ַעָטָרא, ְּלָבַתר ִאְתַהָדר ַעָטָרא א ִעיָלָאה ּבְ ּוְמַעְטָרא ֵליה ִאיּמָ ּ ּ א , ּּ ּוְפִריׂשָ

ַההוא ַעָט, ְוַעל ַמְטרֹוִניָתא, ָּעֵליה י ְיָקר ּבְ ְּלבוׁשֵ ֻכְלהו . ָראּ ַמע ּבְ ּתְ ֵדין ָקָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ
א. 'ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ְוגֹו)שיר השירים ג(, ָעְלִמין ֵני ַמְלּכָ ָכל ִאיּנון ּבְ ֵדין ֶחְדָווָתא הוא ּבְ ּּכְ ּ .

ּוַמאן ִאיּנון ָרֵאל. ּ ְטַרְייהו ְדִיׂשְ ל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּּכָ ּ ּ ּ הו. ּ ְּדָהא ָלא ִמְזַדְווֵגי ּבְ ּ ּ ְוָלא , ּ
הֹון ָרֵאל, ַקְייִמין ִעּמְ ר ִאיּנון ִיׂשְ יָתא, ּּבַ ֵני ּבֵ ְּדִאיּנון ּבְ י ְלהו, ּ ְמׁשֵ ּוְמׁשַ ְרָכאן . ּ ֵדין ּבִ ּכְ
ְייהו ִּדְנִפיֵקי ִמּנַ ָרֵאל הוא, ּ ְּדִיׂשְ ּ.  

  ב''ט ע'' רדף
ָרֵאל ַנְטִלין ּכָֹלא ַאר ַעּמִ, ְּוִיׂשְ יה ִלׁשְ ְדֵרי חוָלָקא ִמּנֵ ּוְמׁשַ ּ ּ ָזנו , יןּ ּוֵמַההוא חוָלָקא ִאּתְ ּ ּ ּ
ין ַאר ַעּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ין, ְוָתאָנא. ּּכָ ַאר ַעּמִ ין ִסְטֵרי חוָלֵקיהֹון ִדְמָמָנן ַעל ׁשְ ִּמּבֵ ָנִפיק , ּ

ִביל ָדִקיק) ב''ט ע''דף ר( ן, ַּחד ׁשְ ּמָ ֵאי, ְּדִמּתַ ּתָ ִּאְתְנִגיד חוָלָקא ְלִאיּנון ּתַ ן ִמְתְפַר, ּ ּמָ ּוִמּתַ ׁש ּ
ה ִסְטִרין ְמִצית. ְלַכּמָ א, ְּוָדא ָקֵריָנן ֵליה ּתַ ְטָרא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדָנִפיק ִמּסִ ּ ּ.  

ֵתי ָרֵאל ָקא ׁשָ ְמִצית ְדֶאֶרץ ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ָעְלָמא ּכוֵליה ִמּתַ ּ ּ ָרֵאל. ּ ָהא . ַמאן ֶאֶרץ ִיׂשְ
ּוֵבין ְלֵעיָלא. אֹוִקיְמָנא א, ּ ל ִאיּנ, ּוֵבין ְלַתּתָ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּכָ ַאר ַעּמִ ּון ׁשְ ּ ּ ,

ְמִצית ָזנו ֶאָלא ֵמַההוא ּתַ ָּלא ִאּתְ ְלחֹודֹוי. ּּ יָמא ְדִאיּנון ּבִ ְּוָלא ּתֵ ֶּאָלא ֲאִפילו ִאיּנון , ּ ּ ּ ּ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ְתָיין, ּכִ ְמִצית ׁשַ ָרִמים. ֵּמַההוא ּתַ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ִביל, ְּוָדא הוא ּבְ  ֵמַרְבְרֵבי ׁשְ

יה ְרָכן ִמּנֵ ין ְדִמְתּבָ ַאר ַעּמִ ּׁשְ ּ.  
ד ָחָמא ַההוא ַמְלָאָכא ִביָלא, ּּכַ ְלָעם ַאְסֵטי ָלָאתֹון ְלַההוא ׁשְ ְּדָהא ּבִ יב , ּ ִּדְכּתִ

ְְלַהטֹוָתה ַהָדֶרך ּ ּ ָרִמים, ּ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ְִמַיד ַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ּבְ ּ ִביָלא, ּ ָמא ׁשְ ָלא ְּד, ְלַאְסּתְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאר ַעּמִ יה ִאיּנון ׁשְ ְייעון ּבֵ ִּיְסּתַ ּ ּ ּ ִאין, ּ ּתָ ְתִרין ּתַ . ְּוִאיּנון ּכִ

י ִיְצָחק, ְוָאְזָלא ָהא ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ִתיב , ּּכְ מוִני נֹוֵטָרה ְוגֹו)שיר השירים א(ּכְ ְלַנְטָרא ', ּ ׂשָ
ין ּבְ ַאר ַעּמִ ִלי. ָּגלוָתאּוְלָבְרָכא ִלׁשְ ְרִמי ׁשֶ ָרֵאל ְדִאינון ּכַ ְּוִיׂשְ ּ י, ּ ִגין , ֹלא ָנַטְרּתִ ּבְ

ָגלוָתא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ְרִכין ּכַ   .ְּוָלא ִמְתּבָ
ֵדר ִמֶזה ְוָגֵדר ִמֶזה ּּגָ א. ּ י ַאּבָ ָמא ַההוא , ָאַמר ִרּבִ ֵּהיך ָיִכיל ַההוא ַמְלָאָכא ְלַאְסּתְ ּ ְ

ִביָלא ִגין ְדִסיוָעא ַאֲחָרא ֲהָוה ֵליהֶּאָלא. ׁשְ ּ ּבְ ּ ָרֵאל, ּ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י . ְּ ִרּבִ
ּאֹוַרְייָתא ְמַסְייָעא ֵליה, ְּיהוָדה ָאַמר יב, ּ תוִבים)שמות לב(, ִּדְכּתִ ּ ִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]127דף [ -ּ

ִתיב ֲעָתא ַמה ּכְ ַהִהיא ׁשַ ֶרא ָהָאתֹון ְוגֹו. ּבְ ירַו', ַוּתֵ ָלֵחץ ֶאל ַהּקִ ָלֵחץ ֶאל , ּּתִ ַּמאי ַוּתִ
יר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַהּקִ ְלָטא , ַּפְטרֹוָנא: ִקיר. ' ְמַקְרַקר ִקיר ְוגֹו)ישעיה כב(ּכְ ַּההוא ְדׁשַ ּ

יר. ָּעַלְייהו ְלָעם ֶאל ַהּקִ ְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ּבִ ַלל, ַּוּתִ ִּהיא ָלא ָיֲהָבא ֵליה ִסיוָעא ּכְ ּּ .
ּוְבֲעקוָתא ַרת )א אשדת''ס( ,ּ ּ ֵליה ְלַההוא ִקיר)א אשדרת''ס( ַאׁשְ ֵדין , ְּוַרְמָזא ֵליה ַהאי. ּ ּכְ

ַהאי ִסְטָרא ַּויֹוֶסף ְלַהּכֹוָתה ּבְ ּ.  
ָמקֹום ָצר ְוגֹו ַּויֹוֵסף ַמְלַאך ְיָי ֲעבֹור ַוַיֲעמֹוד ּבְ ֲעָתא. 'ְ ַהִהיא ׁשַ ל , ּבְ ים ָלה ּכָ ַּאְסּתִ

ְּוָכל ִסיוִעין, ֹאְרִחין ל ִסְטָרא ְדָעְלָמא ִסיוָעא, ּ ה ִמּכָ ַכח ּבָ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ץ . ּּ ְרּבַ ֵדין ַוּתִ ּכְ
ְלָעם ַחת ּבִ ְלָעם ְדָלא ֲהָוה ָיִכיל. ּתַ ד ָחָמא ּבִ ִתיב, ּּכַ ְלָעם ַוַיך ֶאת . ַמה ּכְ ְַוִיַחר ַאף ּבִ ּ ּ

ל ּקֵ ּמַ ַמר, ָהָאתֹון ּבַ ָמה ְדִאּתְ ְּדַאְטַען ָלה, ּּכְ יָפא, ּׁש ָלהְוַאְלּבַ, ּ ּקִ ָיא ּתַ ִזירוֵזי ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ ּ .
ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאתֹון ְוגֹו)ב''במדבר כ( ּ ְוִיְפּתַ ַּהְיינו ַחד ֵמִאיּנון ִמִלין. 'ּ ּ ִריאו ֶעֶרב , ּ ְּדִאְתּבְ ּ

ָמׁשֹות ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ י ִיְצָחק. ׁשַ י ַהאי ְלִבְלָעם, ָאַמר ִרּבִ אֹו , אֹו ָלָאתֹון, ַמאי ַסּגֵ
ָרֵאל ָהֵני ִמִלין. ְלִיׂשְ י יֹוֵסי. ּּבְ יה, ָאַמר ִרּבִ יה ִאיּנון ַרְבְרִבין ַדֲהוֹו ִעּמֵ ְּדַחְייִכין ּבֵ ּ ּ ּ ְוַכד , ּ

ָּאְמרו ֵליה, ָּמטו ְלָבָלק ְדַרת ְלָיְקָרא, ּ ְטָיא ׁשַ ׁשות, ְוִכי ְלַהאי ׁשַ יה ַמּמָ ח ּבֵ ּכַ ׁשְ ָּלא ּתִ ּ ,
ִמלֹוי ּוְבִאיּנו. ְּוָלא ּבְ ּן ִמָלה ַדֲאָתָנאּ ָזא ִמן ְיָקֵריה, ּ י ִחָייא ָאַמר ִאְלָמֵלי ָלא . ִּאְתּבְ ִּרּבִ

ְלָעם ַההוא ִדיֵליה, ַאְמַרת ֲאָתָנא ַהאי ִביק ּבִ ָּלא ׁשָ ּ ר , ּ ּבַ ּוְבִמֵלי ַדֲאָתָנא ָיַדע ְדִאּתְ ּ ּּ
  .ֵּחיֵליה

א ָרֵמי י ַאּבָ ִתיב , ִרּבִ ח ָהָאֶרץ ְו)במדבר טז(ּכְ ְפּתַ ח ְיָי ֶאת ִפי ְוגֹו. 'גֹו ַוּתִ ּוְכִתיב ְוִיְפּתַ ּ ּ' .
ָנא ֶאֶרץ ֵמָאתֹון ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאֶרץ, ַמאי ׁשְ ה ְוִיְפּתַ ִתיב ּבָ ְּדָלא ּכְ ּ ּ ה , ֶּאָלא. ּ ָהָתם ֹמׁשֶ

ַזר ַעל פוָמא ּּגָ ה, ּוַפְתַחת, ּ ְּוַעְבַדת ַאְרָעא ִפּקוָדא ְדֹמׁשֶ ּ ִר, ּ א ּבְ ְּוָלא ַיאות ְדקוְדׁשָ ְיך ּ

ּהוא ַיָעֹבר ִפּקוֵדיה ּ ַזר וָפִקיד, ּּ ה ּגָ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּ וָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפיָה)במדבר טז(, ּ ְוַעל . ּ
ָּדא ִהיא ַעְבַדת ִפּקודֹוי ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה. ּּ ְפּתַ יב ַוּתִ ִּדְכּתִ ַכח , ֲאָבל ָהָכא. ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ

א, ַּמאן ְדָגַזר ֶּאָלא ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ִריך הוא ֲהָוהּ ּ ּבְ ַכך, ְ ְְוהֹוִאיל וְרעוֵתיה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ,
ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאתֹון ִתיב ְוִיְפּתַ ּּכְ יה ָאָתא ִמָלה. ּ ִּמּנֵ ַכח, ּ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ָתא ָדא, ִּרּבִ ָפָרׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ּוְבִאֵלין ִמִלין, ִּאְסּתַ ּ ְּוִאְתַחְזָיין ְדָלאו ִמ, ּ ִּלין ּ
ִּדְצִריִכין ִאיּנון ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאתֹון. ּ יב ְוִיְפּתַ ְּוִכי ֵמַאַחר ִדְכּתִ ּ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ִאיּנון ִמִלין , ּ ּּבַ ּ
ִּמֵלי ְמַעְלָייָתא ִּמֵלי ְדָחְכְמָתא, ּ ֲערו ַחְבָרָנא, ּ ָמה ְדַאּתְ ְּוִאי ּכְ ח ְדסוְסָיא , ּ ּבַ ְּדִאיהו ְמׁשַ ּ ּ ּ

ִּדיֵליה ָרֵעי ְרִטיָבאּ ַבת ְוַאְמַרת,  ּבִ ֵּמָהָכא ֲהָוה ָלה . ֲָהֹלא ָאֹנִכי ֲאתֹוְנך, ְוִהיא ּתָ
ח יִתי ְלך, ְלִמְפּתַ ְָוִהיא ָלא ָפְתָחה ֶאָלא ֶמה ָעׂשִ ּ א , ְוִאי ָהִכי. ּ ֲּאַמאי ָקא ָטַרח קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ח פוָמה ְלָהֵני ִמִלין, ְ ְּלִמְפּתַ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]128דף [ -ּ

  א''י ע'' רדף
אָאַמר ִרּבִ א ְדִבְלָעם, י ַאּבָ ִאֵלין ִמִלין אֹוִליְפָנא ַדְעּתָ ַּוַדאי ּבְ ּ ּּ ַדאי הוא , ּ ְּדָלאו ּכְ ּ

א ֵרי ָעֵליה רוַח קוְדׁשָ ְּלִמׁשְ ּ ַאְתֵניה, ְואֹוִליְפָנא, ּ ְּדָהא ֵלית ָיִכילו ּבְ ּ א אֹו , ּ דף (ְלַאְבָאׁשָ

ָרָאה ָעַלְייהו ְּד, ְואֹוִליְפָנא ֵמַהאי ָאתֹון. ְלאֹוָטָבא) א''י ע''ר ְבִעיֵרי ְלַאׁשְ ָּהא ֵלית ֵחיָלא ּבִ
ִלים א ׁשְ א ֲחֵזי. ַּדְעּתָ ְלָעם, ּתָ ַהִהיא ִמָלה ַדֲאָתֵניה, ּבִ ּּבְ ּ א ָלא , ּ א ִטְפׁשָ ּוְבַההוא ַדְעּתָ ּ ּ ּ
ה. ָיִכיל ְלֵמיָקם ָמה ְוַכּמָ א ִעָלָאה ַעל ַאַחת ּכַ ַדְעּתָ  ֶמה  ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם)ב''במדבר כ(. ּּבְ
יִתי ְלך ד ַטב וִביׁש. ָָעׂשִ ְרׁשוִתי ֲהָוה ְלֶמְעּבַ ְּוִכי ּבִ ִעיֵרי ָלא ִמְתַנֲהָגן. ָלאו. ּ , ְּדָהא ּבְ

ָמה ְדַנֲהגו לֹון ֶּאָלא ּבְ ּ ֲעִמיְקָתא . ּ ב ְדַהִהיא ֲאָתָנא ּבְ יר)א בעקתא''ס(ְּוַאף ַעל ּגַ ָלאו ,  ַיּתִ
ְרׁשוָתה ִהיא ּּבִ ְּדָהא הוא ַאְטִעין , ּ ַחְרׁשֹויּ ּוִבְרׁשוֵתיה ַקְייָמא, ָּלה ּבְ ּ ּ ּ.  

י י ִהְתַעַלְלּתְ ּבִ ְלָעם ָלָאתֹון ּכִ ַּויֹאֶמר ּבִ ה. ּ ֲּהָוה ֵליה ְלַחְייָכא ִמּנָ ְּוהוא ָאִתיב ָלָקְבָלא , ּּ
ִּטְפׁשוָתא ְדִמָלָהא ּ ּ יה, ּ ֵדין ַחְייכו ִמּנֵ ּּכְ ֵעיַנְייהו, ּ ְּוָיְדעו ְדִאיה, ְּוִאְתְקִליל ּבְ ְטָיאּ ּוָמה . ּו ׁשַ

ָיִדי. ָאַמר י לו ֶיׁש ֶחֶרב ּבְ י ִהְתַעַלְלּתְ ּבִ ּּכִ ין , ָּאְמרו. ּ יָצָאה ַעּמִ ְטָיא ָדא ִאיהו ָיִכיל ְלׁשֵ ּׁשַ ּ
פוֵמיה ּּבְ יָצָאה ְלַאְתֵניה, ּ ֵּהיך ָלא ָיִכיל ְלׁשֵ א, ְ ֵעי ַחְרּבָ ְּדֵלית ֵחיָלא , ְואֹוִליְפָנא. ְּוהוא ּבָ

ְבִעיֵרי ְל ָרָאה ָעַלְייהו רוָחא ַאֲחָראּבִ ַּאׁשְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּדִאי ֵייְמרון ּבְ ִעיֵרי, ּ ִּאי ְיַמְללון ּבְ ּ ,
ִלים ִיְפקון ְלָעְלָמא א ׁשְ ה ַדְעּתָ ּמָ ּּכַ ּפוק ְואֹוִליף ֵמַהאי ֲאָתָנא, ּּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ

ח פוָמה ּהוא ַאְפּתַ ּ   )חסר כאן, תקותמצאתי כתוב בהע(. ָּחֵמי ִמלֹוי, ּּ
ְלָעם ְוגֹו ָלק ֶאת ּבִ ח ּבָ י ִיְצָחק ָאַמר. 'ַּוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוִיּקַ ין, ִרּבִ ַחְרׁשִ ים ֲהָוה ּבְ ָלק ַחּכִ , ּבָ

ְלָעם ֲעָתא ְלַלְטָייא, ַיִתיר ִמּבִ ר ְדָלא ֲהָוה ְמַכִוון ׁשַ ּּבַ ל ְוכו. ּ ָלק . 'ָּמׁשָ ח ּבָ ך ַוִיּקַ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְלָעם ְו ּהוא ֲהָוה ַאְתִקין ֵליה ְוָאִחיד ֵליה ְלֹכָלא. 'גֹוֶאת ּבִ ּ ּ ּ.  
ַעל מֹות ּבָ ַּוַיֲעֵלהו ּבָ ַעל. ּ מֹות ּבָ ַּמאי ַוַיֲעֵלהו ּבָ ַחְרׁשֹוי. ּ ַגח ּבְ ַמאי ִסְטָרא , ֶּאָלא ַאׁשְ ּבְ

הו מֹות, ִּיְתֲאִחיד ּבְ ד ּבָ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ ח ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּכַ יב. ַעלּוְלִמְפַלח ַלּבַ, ְּוַאׁשְ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ַעל ַּוֵיְלכו ַאֲחֵרי ַהּבַ ם ְקֵצה ָהָעם. ּ א, ַּוַיְרא ִמּשָׁ א ִדְלהֹון, ָּחָמא ַרְבְרֵבי ְדַעּמָ ּוַמְלּכָ ּ ,

ְּדָפְלִחין ֵליה יב , ּ ָמה ִדְכּתִ ַעל)מלכים א יח(ּּכְ ם ַהּבַ  ִאם ְיָי )מלכים א יח(ּוְכִתיב , ּ ְוִיְקְראו ְבׁשֵ
ְלָעם. 'גֹוָהֱאֹלִהים ְו יָון ְדָחָמא ּבִ ָרֵאל ְלַהאי, ּּכֵ ְלָעם ֶאל , ִּדְזִמיִנין ִיׂשְ ִּמַיד ַויֹאֶמר ּבִ ּ

ֹחת ְבָעה ִמְזּבְ ֵנה ִלי ָבֶזה ׁשִ ָלק ּבְ   )חסר כתיב(. ּבָ
י ְיהוָדה י יֹוֵסי ְוִרּבִ ָחן ְדַקְדָמֵאי, ִּרּבִ ְבָעה, ַּחד ָאַמר ָלֳקְבֵלי ַמְדּבְ  ַּאְקִריב ִאיּנון ׁשִ

ָחן ָחְכְמָתא ָעֵבד ּכָֹלא, ְוַחד ָאַמר. ַמְדּבְ ין , ּּבְ ְבָעה ַדְרּגִ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ח ְדחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ
רו ָחן. ִּאְתְקּשָׁ ְבָעה ַמְדּבְ ך ַאְסַדר ׁשִ ִגין ּכַ ּּבְ ְ.  

ר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ְרִחיָמא ַחד ְּלּבַ ַבק ֵליה ֲאבֹוי, ּ ְּדׁשָ פו ְלַקְטָטה ּוְבֵני ָנׁשָ. ּ ּא ִמְסּתָ ּ
ֲהֵדיה ִגין ַההוא ְרִחיָמא, ּּבַ ר ָנׁש ַחד, ְליֹוִמין. ּּבְ ּוָבָעא ְלַאְתָעָרא ְקָטטו , ָאָתא ּבַ ּ
ֲהֵדיה יד, ָאַמר. ּּבַ יה ְקָטָטא, ַמה ַאְעּבֵ ר , ִּאי ַאְתַער ּבֵ ָּהא ַההוא ְרִחיָמא ְדִאְתְקׁשַ ּ
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ֲהֵדיה ַדר ֵליה דֹורֹון ְלַההוא ְרִחיָמא,  ֲעַבדָאַמר ָמה, ְוָלא ָיִכיְלָנא, ּּבַ ּׁשָ ּ ָּאַמר ַההוא . ּ
אי, ְרִחיָמא ּבָ ר ָנׁש ּגַ ר ְרִחיָמאי , ְּוִכי ָמה ִאית ֵליה ְלַהאי ּבַ ְּיַדְעָנא ִדְבִגין ַההוא ּבַ ּ

אי, ָאַמר. ּהוא ַּהאי דֹורֹון ָלא ֵייעול ַקּמָ י ְוֵיְכלוֵניה, ּ ְּזִמינו ֵליה ְלַכְלּבֵ ּ ּ ּ.  
ך ְלָעםְּכַ ָרֵאל,  ּבִ ִיׂשְ הו ּבְ ָּאָתא ְלַאְתָעָרא ְקָטטו ּבְ ִגין ַההוא , ּ ְּוָחָמא ְדָלא ָיִכיל ּבְ ּ

ְּרִחיָמא ִעָלָאה ִדְלהֹון יה .)רעך ורע אביך אל תעזוב) משלי כז(כמה דאת אמר (, ּ ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלַתּקְ ּ ׁשָ
ִריך הוא. ּדֹורֹון א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ע וַמה ִא, ְּ איָּרׁשָ ּבָ ְבַני, ְית ָלך ּגַ ֵעי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ַּאּתְ ּבָ ּ ,

י ין ְלַכְלּבֵ ְֲהֵרי דֹורֹוָנך ַזּמִ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ ְלָעם, ַמה ּכְ ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ י . ַּוִיּקָ ְוָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ּדֹורֹוָנך ְלִאֵלין ִאְתְמַסר ְוָלא ֵייעול ַקּמָ. ָּלׁשֹון ֶקִרי ְוטוְמָאה, ׁשִ ּּ   .איְ

א ָאַמר י ַאּבָ ר, ִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ַּוִיּקָ ּהוא .  ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹוד)תהלים קמז(, ּכְ
ין ִּדְבַההוא דֹורֹון, ֲהָוה ַזּמִ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ִתיב. ָּיִכיל ּבְ ר ֱאֹלִהים. ַמה ּכְ ְרֵמיה . ַּוִיּקָ ָּקִריר ּגַ

יב ִּמן ָדא ְדֲהָוה ָחׁשִ ר ֱאֹלִהיםַּוִי. ּ ַמר, ּקָ ָמה ְדִאּתְ ְטָרא , ּּכְ ְּדִאְתַער ָעֵליה ִמּסִ ּ
ִּדְמָסֲאבוָתא ּ.  

  ב''י ע'' רדף
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ר, ִרּבִ א ְלהו , ַּוִיּקָ יב ִדְבַההוא דֹורֹון ֵייעול ְלַאְבָאׁשָ ְלָעם ָחׁשִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ּמֵ, ְלִיׂשְ ִריך הוא ַאְעָקר ֵליה ִמּקַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּיה ְלַההוא דֹורֹוןְּ ּ ְּוַאְעַקר ֵליה . ּ
יב, ְלִבְלָעם ה ְדֲהָוה ָחׁשִ א ֲהָדא הוא , )א ליה מההוא דרגא''ס(ְוַאְעַקר . ִּמּמַ ְּלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ

ר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּדְכִתיב ַוִיּקָ רוָה עֹוְרֵבי ַנַחל)משלי לו(ּכְ ע, ָּאַמר ֵליה. ּ ִיּקְ ֵלית , ָרׁשָ
ַד ּתְ ּכְ ֲהָדאי ַאּנְ ָרא ּבַ אי) ב''י ע''דף ר(אי ְלִאְתַקּשְׁ י ִאְתְמַסר. ּוְלֵמיַעל ַקּמָ ְדֹורֹוָנך ְלַכְלּבֵ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ע, ּתָ ֲעָלא ְדֹכָלא ֲהָוה, ַהאי ָרׁשָ ּּגַ ָכל . ּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְּדָלא ּתִ
ָתא ָדא ָּפַרׁשְ ְלָעם, ּ ר ְיָיאֹו ַוְיַד, ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל ּבִ לֹום, ּבֵ ִתיב. ַחס ְוׁשָ ם ְיָי . ַמה ּכְ ַּוָיׂשֶ

ְלָעם ְוגֹו ִפי ּבִ פום ֲחָמַרא', ָּדָבר ּבְ ִוי ִחְסָמא ּבְ ַמאן ְדׁשַ ּּכְ ּ ך , ְּדָלא ִיְסֵטי ָהָכא אֹו ָהָכא, ּ ְּכַ

ִפי ְוגֹו ם ְיָי ָדָבר ּבְ ַּוָיׂשֶ ּ'.  
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ָרָכה ַאּתְ ָח, ָרׁשָ יב ְדַעל ְיָדך ְיֵהא ְוִיְתַקֵיים ּבְ ּׁשִ ְ ּ

ָבַני ְָלא ְצִריִכין ִאיּנון ָלך. ּאֹו ִאְפָכא, ּבְ ְרָעה ְוכו, ּ ָמה ְדַאְמִרין ַלּצִ ּּכְ ֶּאָלא ַאּתְ ׁשוב . 'ּ ּ
ָלק ח פוָמך, ֶאל ּבָ ְפּתַ ְְוַכד ּתִ ּ ְרׁשוָתך, ּ ְָלא ְיֵהא ּבִ ְלָייא ִמלו. ּ פוָמך ּתַ ְּוָלא ּבְ ּּ ֶּאָלא , ָלאְ

ר ַדּבֵ ָרָכה ִדְבַני, ּכֹה. ִּדְזִמיָנא ְלָבְרָכא לֹון, ה''ֲהֵרי ּכֹ. ְוֹכה ּתְ ַמֵלל ּבְ ּּתְ ח , ּ ְפּתַ ְּדַכד ּתִ
ְפוָמך ּ ַמֵלל ִמִלין, ּ ִּהיא ּתְ ַני, ּ ּבֹוק ִמִלין ָלך, ְּלִאְתַקְייָמא ַעל ּבְ ְְדָלא ֶאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדַכך הוא, ּתָ יָון ְדָא, ְּ ל ִאיּנון ִמִלין, ָתא ְלָבָלקּּכֵ ַמע ּכָ ּוָבָלק ׁשָ ּ יב , ּ ֲהָוה ָחׁשִ
ְּדָהא ִמפוֵמיה ְדִבְלָעם ָנְפִקין ּ ּ יך, ָאַמר, ּּ ְלָעם. ָָלקֹוב אֹוְיַבי ְלַקְחּתִ ַּסב ִאֵלין . ָאַמר ּבִ

יָדך ין ּבִ ָבא ָהָכא ְלַהאי ּכֹה, ְַחְרׁשִ ִגין ְלַאְעּכָ יכול ְלַאְע, ּבְ ָבא ְּוִאי ַאּתְ ּתֵ  )א לאעקרא''ס(ּכְ
ין ַהאי ַחְרׁשִ ֲּאָנא ַאְעָקר ָלה ֵמִאיּנון ִמִלין ְדִהיא ָאְמָרה, ָּלה ּבְ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]130דף [ -ּ

ִתיב ב ּכֹה ַעל עֹוָלֶתך, ַמה ּכְ ַהאי, ִָהְתַיּצֵ ין, ּבְ ּוְבִאֵלין ַחְרׁשִ ב ָלה, ּ ַעּכֵ ְוָאֹנִכי , ּּתְ
ֶרה ּכֹ לֹוַמר, ה''ִאּקָ ַּאְעָקר ָלה ֵמִאֵלין ִמ, ּכְ ִריך הוא. ִּליןּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ , ָרׁשָ

ְתֵריה. ְֲאָנא ַאְעָקר ָלך ִתיב ּבַ ְלָעם. ַּמה ּכְ ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ְּוַההוא ָדָבר ָאִרים ָקָלא. ַּוִיּקָ ּ ,
ִמלוֵלי ְדֹכ ּּבְ ר. ה''ּ ַדּבֵ ָלק ְוֹכה ּתְ ַּויֹאֶמר ׁשוב ֶאל ּבָ ר ַוַדאי''ּכֹ, ּ ַדּבֵ   .ּה ּתְ

א  ב ּכֹה ַעל עֹוָלֶתך, ֲחֵזיּתָ ִתיב ִהְתַיּצֵ ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ב ַעל עֹוָלֶתך , ָּבְ ֶָאָלא ִהְתַיּצֵ ּ
ֶרה ְיָי ִלְקָראִתי יָון ְדָחָמא ְדֹכ. ְּוֵאְלָכה אוַלי ִיּקָ ּּכֵ ְרָכאן''ּ ֵדין ָאַמר , ּה ָאַמר ִאיּנון ּבִ ּכְ

ב ּכֹ ֶרה, ָה ַעל עֹוָלֶתך''ִהְתַיּצֵ   .ה'' ּכְֹוָאֹנִכי ִאּקָ
לֹוַמר, ְּלָכה ָאָרה ִלי ַיֲעֹקב י יֹוֵסי ָאַמר. ְלקֹוט, ּכְ א , ִרּבִ ֵדי לֹון ֵמַההוא ַדְרּגָ ַּאׁשְ ּ ּ

ְּדִאיּנון ַקְייֵמי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ִצָדה אֹוֶרה)שמואל א כ(ּכְ ֵדי , ָאַמר. ּ יכול ְלִמׁשְ ִּאי ּתֵ א ''ס(ּ

א ִד)לון מההוא דרגא ּ ְלַההוא ַדְרּגָ ּ ְלהו ִאְתֲעָקרו ֵמָעְלָמא, ְלהֹוןּ ָּהא ּכֻ ּ ּוְלָכה זֹוֲעָמה . ּ
ָרֵאל ָרֵאל ִדְלֵעיָלא, ִיׂשְ ִּיׂשְ יה, ּ ַכח רוְגָזא ַקּמֵ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  ְוֵאל )תהלים ז(ּכְ

ָכל יֹום י ֵמֹראׁש צוִרים ְוגֹו)ג''במדבר כ(. זֹוֵעם ּבְ י ִיְצָחק. 'ּ ּכִ , ֹּראׁש צוִריםֵמ, ָאַמר ִרּבִ
ִּאֵלין ִאיּנון ֲאָבָהָתא ם)ישעיה נא(ִּדְכִתיב . ּ ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ּ ַהּבִ ּ ָבעֹות ֲאׁשוֶרנו. ּ ּוִמּגְ ּ ּ ,

ָהן ין ֵמַהאי ִסְטָרא וֵבין ֵמַהאי ִסְטָרא, ִּאֵלין ִאּמָ   .ָּלא ַיְכִלין ְלִאְתַלְטָייא, ּּבֵ
א ָאַמר י ַאּבָ י ֵמֹראׁש צוִרי, ִרּבִ ָרֵאל, םּּכִ ְּדָהא הוא ָאִחיד , ַּמאן ָיִכיל ְלהו ְלִיׂשְ ּ

א ְדָכל צוִרים ָנְפִקין  ֵּמֵריׁשָ ּוַמאן ִאיּנון צוִרים, )ד''שמות ס(ּ ּ בוָרן. ּ ל ִדיִנין . ּּגְ ְּדָהא ּכָ ּ
בוָרן ָנְפֵקי ְּדָעְלָמא ֵמִאיּנון ּגְ ּ הו, ּ ְּוִאיּנון ִאְתַאֲחָדן ּבְ ָבעֹות ֲאׁשוֶרנו. ּ ּוִמּגְ ּ ַאר ,ּ ּ ִאֵלין ׁשְ

ְרָיין  הו)א כתרין''ס(ַמׁשִ ּ ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ֶהן ָעם ְלָבָדד ְוגֹו. ּ '  ה)דברים לב(ּכְ
ָדד ַיְנֶחּנו   .ּּבָ

ָּהא אוְקמוָה', ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ְוגֹו י יֹוֵסי. ּ ין ִאיּנון, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ,
ָרֵאלַיֲעֹקב ְו ַקְדִמיָתא ַיֲעֹקב. ִיׂשְ ָרֵאל, ּבְ ב ְדֹכָלא ַחד. ּוְלָבַתר ִיׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ֵרין , ּ ּתְ

ין ִאיּנון ַּדְרּגִ ָרֵאל הוא, ּ ְּדָהא ַדְרָגא ִעָלָאה ִיׂשְ ּ ּּ.  
א. 'ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ְוגֹו ְמעֹון ָאַמר. ַּמאן הוא ָעָפר, ְלַתּתָ י ׁשִ י, ִרּבִ ב ַּהאי ִדְכּתִ

יה  ָעָפר ַחְרּבֹו ְוגֹו)ישעיה מא(ּּבֵ ן ּכֶ  ֶחֶרב )ישעיה לד(ִּדְכִתיב , ָהא ְיִדיָעא. ַמאן ַחְרּבֹו. ' ִיּתֵ
יה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָעָפר. ַלְיָי ָמְלָאה ָדם ֵרי ִמּנֵ ַּההוא ֲאָתר ְדִאְתּבְ ּ  )בראשית ב(ִּדְכִתיב , ּ

ּוֵמַההוא ָעָפר. 'ֹוַּוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ְוג ה ַחָייִלין, ּ ּמָ ְרָיין , ּּכַ ה ַמׁשִ ּמָ ְוּכַ
ה ַטְפִסין, ָּנְפקו ּמָ ְרִדיֵני ִנמוִסין, ּכַ ָמה ּגַ ּּכַ יִרין, ּ ה ּגִ ּמָ ִליְסְטָראֹות, ּכַ ה ּבַ ּמָ ָמה , ּכַ ּכַ

ָכחו ֵמַההוא ָעָפר, ְוַזְייִנין, ְוַסְייִפין, ּרוְמִחין ּתְ ִּאׁשְ ָמה)מי מנה(. ּ  )איוב כה(,  ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ
ֲּהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו ּ.  

ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת רֹוַבע ִיׂשְ ָרֵאל ִהיא ֵה. ּ ָרֵאל. ְּוַחד ִמָלה ִהיא, א''ֹרַבע ִיׂשְ , רֹוַבע ִיׂשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  אֹו)שמות כג(ּכְ ַחת ַמּשָׂ יב,  רֹוֵבץ ּתַ ְּרִביַע ֲהָדא הוא ִדְכּתִ  )שיר השירים ג(, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]131דף [ -ּ

ֹלֹמה ִלׁשְ ִּמָטתֹו ׁשֶ א, ָּדָבר ַאֵחר ֹרַבע. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ מֹו ְרִביִעית ִמִיׂשְ ֹּרַבע ִאְתְקֵרי ְלפום , ּכְ
ַמע ָדִוד ְתִרין ַמׁשְ ְּדִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְדכוְרְסָייא, ּּכִ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]132דף [ -ּ
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יִבין ַעְפָרא', ה ֲעַפר ַיֲעֹקב ְוגֹוָּדָבר ַאֵחר ִמי ָמָנ ל ִאיּנון ַדֲחׁשִ ּּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ . ּּכְ
ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת ֹרַבע ִיׂשְ יב ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו, ּ ִּדְכּתִ ָמה . ּּ ָרֵאל ּכְ א ''דף רי(ֹרַבע ִיׂשְ

ִּאיּנון ִפ, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעַפר. ְּדאֹוִקיְמָנא) א''ע ַעְפָראּ ּקוִדין ְדִאיּנון ּבְ ּ ְזִריָעה, ּ , ּבִ
ְנִטיָעה ַחְצָדא, ּבִ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּּבְ ּ ּוִמְסָפר ֶאת ֹרַבע. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ויקרא יט(ּכְ

יַע ך ֹלא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ . )בר דלא ידע לכוון שעתא ללטיא. בלק חכים הוה בחרשוי כבלעם, אמר רבי אבא(. ָּבְ
לֹו ַויֹאַמר)ג''במדבר כ( א ְמׁשָ ִתיב. ּ ְוִיּשָׂ ר ָלא ּכְ לֹו, ַוְיַדּבֵ א ְמׁשָ י ִחָייא ָאַמר. ַמאי ְוִיּשָׂ , ִּרּבִ

י ַההוא ְמַמֵלל ּהוא ֲהָוה ָזִקיף ָקָלא ְלַגּבֵ ּ ְלָעם, ּ לֹו ּבִ א ְמׁשָ ָמה . ְּוִיּשָׂ ַּויֹאַמר ַהאי ּכֹה ּכְ
ר ַדּבֵ יב ְוֹכה ּתְ ה ֲהָוהַוֲאִמיָר, ִּדְכּתִ   .ּה ִמּנָ

א ֲחֵזי ְלָעם ִדְבָכל ֲחָרׁשֹוי וְבָכל ַההוא דֹורֹון, ּתָ יָון ְדָחָמא ּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ָלא ָיִכיל ְלַאְעְקָרא , ּ
ֶרה ּכֹה, ַּההוא ּכֹה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָאֹנִכי ִאּקָ א . ַאְעָקר ְלַהאי ּכֹה, ּכְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ע, ְ ּתְ, ָרׁשָ ּ ָסבור ְלַאְעְקָרא ָלהַאּנְ ְלׁשוָלך, ּ ְֲאָנא ַאְעָקר ָלך ִמּשֶׁ ִתיב, ְּ . ַמה ּכְ

ְלָעם ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ַמר, ַּוִיּקָ ָמה ְדִאּתְ יָון ְדָחָמא ְדָלא ָיִכיל, ְלָבַתר. ּּכְ ּּכֵ , ָהָדר ְוָאַמר, ּ
ה יֶבּנָ ְוֵבֵרך ְוֹלא ֲאׁשִ ֵעי ֵליה, ּ יֶבּנו ִמּבָ ְּוֹלא ֲאׁשִ ה וַדאיֶּאָלא . ּ יֶבּנָ ְלַהִהיא , ְּוֹלא ֲאׁשִ

יב ּכֹה ר, ִּדְכּתִ ַדּבֵ ֵּלית ֲאָנא ָיִכיל ְלָאַהְדָרא ָלה. ְוּכֹה ּתְ ּ.  
ְלָעם הו, ָאַמר ּבִ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ין ּבָ ְתֵרין ַדְרּגִ ּּבִ א . ּ הו ִמַדְרּגָ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ּּבָ ּ

ֵעיָנא ְלַא. ְוָלא ָיִכיְלָנא, ְּדַיֲעֹקב ָרֵאלּבָ ְטָרא ַאֲחָרא ְדִיׂשְ הו ִמּסִ ֲּעָלא ּבְ . ְוָלא ָיִכיְלָנא, ּ
ָמא ָדא אֹו ָדא. ַמאי ַטֲעָמא ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ין, ּ יׁשִ ִזיִנין ּבִ ר ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָלא ִאְתְקׁשַ

ַיֲעֹקב ְוגֹו יט ָאְון ּבְ   .'ֹלא ִהּבִ
אָנא ין ִאיּנון, ּתָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ְלָעם. ָוָאְון, ָעָמל: ָלֳקְבֵליהֹון. ֶסםְוֶק, ַנַחׁש: ּ ָהא , ָאַמר ּבִ

ָרֵאל ְחָנא ָלֳקְבֵלי ְדָהֵני ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ּכַ ַּוַדאי ַאׁשְ ָּלֳקְבֵליה ְדַיֲעֹקב, ָאְון. ּ ְּדִאיהו ָקִטיר , ּ ּ
ַנַחׁש ָרֵאל, ָעָמל. ּבְ ְּלָקְבֵליה ְדִיׂשְ ֶקֶסם, ּ ְּדִאיהו ָקִטיר ּבְ יָון ְדָחָמא . ּ , ָאַמר, ְּדָלא ָיִכילּּכֵ

ַיֲעֹקב ְוגֹו יט ָאְון ּבְ ִגין ַדְיָי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוגֹו. ַמאי ַטְעָמא. 'ַּוַדאי ֹלא ִהּבִ   .'ּּבְ
יָמא ָהֵני ָלא ָיִכיְלָנא, ְוִאי ּתֵ ֶקֶסם ְוַנַחׁש ָיִכיְלָנא. ּבְ ַיֲעֹקב . ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ִתיב ּכִ ּכְ

ֶּאָלא ְד, ְוֹלא עֹוד. 'ְוגֹו ָּכל ֵחיִלין ִדְלֵעיָלאּ ְלהו, ּ ְרָיין ּכֻ ְּוָכל ַמׁשִ ָלא ַיְדֵעי ְוָלא , ּ
א ִעָלָאה ִנמוָסא ְדַמְלּכָ ֵלי ּבְ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ָרֵאל, ּ ֵרי ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ֲאֵלי ְלָהֵני ּתְ ּוַמאי . ַּעד ְדׁשָ

י ֶאְלָעָזר. ַּמה ָפַעל ֵאל. ַאְמֵרי ל ָהֵני ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ְּוהוא ָאִרים ָקָלא , ַמרּכֹה ָא, ּּכָ
ר ַקֵליה, ְּוָלא ָיַדע ַמאי הוא, ָּלֳקְבָלה ַמע ּבַ ּתְ   .ְּוָלא ִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]133דף [ -ּ

ָלִביא ָיקום ְוגֹו ָרֵאל', ֶּהן ָעם ּכְ ִיׂשְ יָפא ּכְ ּקִ א ּתַ ֲעָתא ְדִאְתְנִהיר ַצְפָרא. ַמאן ַעּמָ ׁשַ , ּּבְ
ַאְרָיא ר ּכְ ְּלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ָּקם וִמְתַגּבָ יִרין, ּ ה ׁשִ ַכּמָ ָחן, ּבְ ּבְ ה ּתוׁשְ ַכּמָ ְדֵלי . ּּבְ ּתַ ִּמׁשְ
ל יֹוָמא אֹוַרְייָתא ּכָ ב ְוגֹו, ּבְ ּכַ ּוַבַלְיָלה ֹלא ִיׁשְ ב ַעל ַעְרֵסיה. 'ּ ּכַ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ּבַ ד ּבָ , ּּכַ
ָמא ִעָלָאה ְּמַקֵדׁש ׁשְ א, ּ ַּאְמִליך ֵליה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ְרִדיֵני ִנ. ְ ָמה ּגַ ָרן ּּכַ ּמוִסין ִמְתַקּשְׁ

ְייהו ֲעָתא ְדַפְתִחין פוְמהֹון ַעל ַעְרַסְייהו, ַּקּמַ ׁשַ ּּבְ ּ ָרֵאל, ּּ ַמע ִיׂשְ ׁשְ י . ּבִ ּוָבָעאן ַרֲחֵמי ַקּמֵ
א א ַקִדיׁשָ ה ְקָרֵאי ְדַרֲחֵמי, ַּמְלּכָ ַכּמָ   .ּּבְ

א ָאַמר י ַאּבָ ָלִביא ָיקום, ִרּבִ א. ֶּהן ָעם ּכְ ין , ְזִמיִנין ַהאי ַעּמָ ל ַעּמִ ְלֵמיָקם ַעל ּכָ
ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות יף, ּ ר ְוַתּקִ יּבָ ַאְרֵיה ּגִ ָּאְרַחְייהו ְדָכל . ְּוִיְתְרֵמי ָעַלְייהו, ּכְ ּ

ב ַעל ַטְרַפְייהו ּכַ ַּאְרָייָווָתא ְלִמׁשְ ב, ּ ּכַ א ָדא ָלא ִיׁשְ   .ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף, ֲּאָבל ַעּמָ
ָל הֹון, ִּביא ָיקוםָּדָבר ַאֵחר ֶהן ָעם ּכְ י ַמְלּכְ ִנין ְוִעָלָוון ַקּמֵ י , ְּלָקְרָבא ָקְרּבְ ּבֵ ַעל ּגַ

ָחא ָחא, ְוָתאָנא. ַמְדּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ִאּתֹוַקד ַעל ּגַ ֲעָתא ְדקוְרּבְ ׁשַ ּּבְ ֲּהוֹו ָחָמן ִדיוְקָנא ְדַחד , ּ ּ ּּ
ָנא   .ְּוָאִכיל ֵליה, ַּאְרֵיה ְרִביַע ַעל ַההוא ָקְרּבְ

אְוָאַמר י ַאּבָ ִדיוְקָנא ְדֲאְרָיא , ּל ַמְלָאָכא ִעָלָאה ֲהָוה''ּאוִריֵא,  ִרּבִ ְּוָחָמאן ֵליה ּבְ ּ ּּ
ִקיָפא ָחא, ּתַ ִנין, ְרִביַע ַעל ַמְדּבְ ך. ְוָאִכיל לֹון ְלָקְרּבְ ל ּכַ ִאין ּכָ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו ַזּכָ , ְְוַכד ִיׂשְ

א ֲחִצי ְלּבָ ֲּהוֹו ָחָמאן ִדיוְקָנא ְדָחד ּכַ ּ ָרֵאל ְדַבְעָיין , ָּפא ְרִביַע ָעֵליהּּ ֵדין ֲהוֹו ַיְדֵעי ִיׂשְ ּּכְ
ׁשוָבה ְייַבן, ּּתְ ב ְוגֹו. ּוְכֵדין ּתַ ּכַ גֹון ַעָלָוון', ֹלא ִיׁשְ ִנין ְדֵליְלָיא ּכְ ִּאֵלין ָקְרּבְ ְוַדם ֲחָלִלים . ּּ
ה ּתֶ ְנ, ִיׁשְ ִריך הוא ֲאַגח ְקָרָבא ִדְלהֹון ַעל ׂשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ   .ֵאיהֹוןְּ

  ב''א ע'' רידף
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ב, ִרּבִ ּכַ ב, ֹלא ִיׁשְ ּכַ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא. ַּמהו ֹלא ִיׁשְ ר , ֶּאָלא ּבְ ד ּבַ ּכַ

ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה ָּנׁש ִאיהו ָאִזיל ּבְ ּ ּ ִכיב ַעל ַעְרֵסיה) ב''א ע''דף רי(ָלא , ּ ַּעד ְדָקִטיל , ּׁשָ
ִרים  ין, ַוֲחֵמׁשֶּאֶלף וְמָאה ְוֶעׂשְ יׁשִ יה, ֵּמִאיּנון ַזְייִנין ּבִ ְרָיין ִעּמֵ ְּדׁשַ א ָאַמר. ּ י ַאּבָ , ִרּבִ

ָמאָלא ֶּאֶלף ִאיּנון ִדְסָטר ׂשְ יב, ּ ְדך ֶאֶלף)תהלים צא(, ִּדְכּתִ ָ ִיפֹול ִמּצִ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ תהלים (, ּּכְ

ְגרֹוָנם ְוגֹו רֹוְממ)תהלים קמט(', ּ ַיְעְלזו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד ְוגֹו)קמט ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ', ֹות ֵאל ּבִ
ב ְוגֹו', ְוגֹו ּכַ ָפט ְוגֹו' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא ִיׁשְ ֶהם ִמׁשְ ְּוָדא הוא ַלֲעׂשֹות ּבָ ּ'.  

י ִחְזִקָיה ַלת ִזְמִנין ְדהוא ָמָחא ְלַאְתֵניה, ָּאַמר ִרּבִ ָּלֳקְבֵלי ּתְ ּ ַחְרׁשֹוי, ּ , ְּוַאְטִעין ָלה ּבְ
ַלת ִזְמִניןִאְתּבָ ָרֵאל ּתְ י ִחָייא ָאַמר. ְּרכון ִיׂשְ ַלת , ִּרּבִ ָרֵאל ּתְ ְרכון ִיׂשְ ָּלֳקְבֵליה ִאְתּבָ
א, ִזְמִנין א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָרֵאל ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ְּדַסְלִקין ִיׂשְ י )ג''במדבר כ(. ּּ ְלָעם ּכִ ּ ַוַיְרא ּבִ

ֵעיֵני ְיָי ְוגֹו ים ְוגֹוְְוֹלא ָהַלך ּכְ', טֹוב ּבְ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַמאי ִלְקַראת . 'ַפַעם ּבְ
ים י יֹוֵסי. ְנָחׁשִ ֵרין ִזְמִנין ַקְדָמֵאי, ָאַמר ִרּבִ ָכל ֲחָרׁשֹוי, ְּדָהֵני ּתְ ּוָבָעא , ֲהָוה ָאִזיל ּבְ

ָרֵאל ִריך הוא. ְלֵמיָלט ְלִיׂשְ א ּבְ יָון ְדָחָמא ְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ְּדָאַמר ׁשוב, ְּ ָלקּ ,  ֶאל ּבָ
ַני ְעָיין ּבָ ְְדָהא ִמלוָלך ָלא ּבַ ּ ין ֵמַהאי ּכֹה. ּּ ִּמלוָלא אֹוֲחָרא ַזּמִ ר, ּ ַדּבֵ יב ְוֹכה ּתְ ָמה ִדְכּתִ . ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]134דף [ -ּ

ר ַדּבֵ ּתְ, ּכֹה ּתְ ר. ְוָלא ַאּנְ ַדּבֵ ין ְוִקְסִמין ְוִזיִנין , ּכֹה ּתְ ִליִטין ַחְרׁשִ ל ׁשַ ְלָטא ַעל ּכָ ְּדׁשַ ּ
ין יׁשִ א ִלְבַניְּדָל, ּבִ הו. א ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ֵדין ּבָ א, ּּכְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ   .ּבְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ הו ּבְ ל ּבְ ּכַ ד ִאְסּתָ ע ּכַ ין , ַּהאי ָרׁשָ ֵרין ַדְרּגִ ִאֵלין ּתְ ל ּבְ ּכַ ֲּהָוה ִמְסּתָ ּ
ָרֵאל א לֹון, ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ַהאי , ְלַאְבָאׁשָ ֲחָרׁשֹויאֹו ּבְ ַהאי ּבְ ן , אֹו ּבְ ְרּכָ ל ּבִ ך ּכָ ִגין ּכַ ְּבְ

ִריכו ָרֵאל ִאְתּבְ ן ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ּוִבְרּכָ י טֹוב ְוגֹו. ּ ְלָעם ּכִ ֶמה ָחָמא ָחָמא ִדי . 'ַּוַיְרא ּבִ ּּבַ
א ְנִהיִרין ֲעָתא ְדַאְנֵפי ַמְלּכָ ׁשַ ִקיוַמְייהו, ּּבְ ין ָלא ַקְייֵמי ּבְ יׁשִ ִּזיִנין ּבִ ּ ין ְוָכל ְו, ּ ָכל ַחְרׁשִ
ְייהו ַחְרׁשַ ִּקְסִמין ָלא ַסְלָקאן ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ר, ּתָ ִתיב ַוִיּקָ ֵרי ְזַמֵני ּכְ ָהֵני ּתְ ר ֱאֹלִהים. ּּבְ ְלָעם ְוגֹו. ַּוֵיּקָ ר ְיָי ֶאל ּבִ ּוְכִתיב . 'ַּוִיּקָ
ר ַדּבֵ ַכח רוְג. ְוֹכה ּתְ ּתְ יָון ְדָחָמא ְדָהא ָלא ִאׁשְ א ּכֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֵדין , ְּוַחְרׁשֹוי ָלא ַסְלִקין, ָזאּ ּכְ

ַפַעם ְוגֹו ַפַעם ּבְ ְרֵמיה ֵמַחְרׁשֹוי. 'ְְוֹלא ָהַלך ּכְ ָלק ּגַ יָון ְדַאְפִריׁש ְוִאְסּתַ ּּכֵ אֵרי , ּּ ברוחא (ׁשָ

ָרֵאל)אחרא ָחא ְלִיׂשְ ּבְ ִאְתָערוָתא ַאֲחָרא ְלׁשַ י ְיהוָדה. ּ ּבְ ָערוָתא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ . ַּמאי ִאּתְ
ָמאָלא)רוח אלהים ולא רוח יי אלא(, ָּאַמר ֵליה ְטָרא ִדׂשְ ָערוָתא ְדרוָחא ֲחָדא ִמּסִ ּ ִאּתְ ּ ּ ַּההוא , ּ

ין ִדיֵליה חֹותֹוי ִאיּנון ִזיִנין ְוָחָרׁשִ רו ּתְ ְּדִאְתְקׁשָ ּ ּ ּ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְרָיא ּבֵ, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָאַמר ִרּבִ ְּדֲאִפילו ַהאי ִזְמָנא ָלא ׁשַ ּיה רוָחא ּּ ּ

א ְּדקוְדׁשָ י יֹוֵסי. ּ ִהי ָעָליו רוַח ֱאֹלִהים, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִתיב ַוּתְ ּוְבָכל , ָּהא ּכְ
הו ָהִכי ִתיב ּבְ ִּאיּנון ִזְמִנין ָאֲחָרִנין ָלא ּכְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא. ּ א ֲחֵזי. ּ ִתיב , ּתָ  )משלי כב(ּכְ

ְטֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ְקֵרי ְיבֹוָרךְוָהא, ּ ְ אוְקמוָה ַאל ּתִ ּ ְֶאָלא ְיָבֵרך. ּ ּוִבְלָעם ֲהָוה ַרע . ּ
ָווֵתיה, ַעִין ָעְלָמא ּכְ ַכח ַרע ַעִין ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ֵעינֹוי, ּ ל ּבְ ּכַ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתָ ֲהָוה , ּ

  .ִּמְתַלְטָייא
ְּוַעל ָדא ָאְמרו ֵריה ּבְ, ּ ר ּבְ ַּהאי ַמאן ְדַאְעּבַ א, ּׁשוָקאּ יׁשָ ֵפי ֵמֵעיָנא ּבִ ֶּיֱחֵפי , ּוִמְסּתַ
יה ּסוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ ְלָטָאה ָעֵליה, ּ א ְלׁשַ יׁשָ ִגין ְדָלא ָיִכיל ֵעיָנא ּבִ ּּבְ יָון , ּאוף ָהָכא. ּּ ּכֵ

ְלָעם ָרֵאל, ְּדָחָמא ּבִ א ְלִיׂשְ ַחְרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי ְלַאְבָאׁשָ ּכָ, ְּדָלא ָיִכיל ּבְ ָעא ְלִאְסּתַ הו ּבָ ּל ּבְ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ין, ּבְ יׁשִ ֵעינֹוי ּבִ ל ּבְ ּכַ ִגין ִדְבָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתָ ּּבְ   .ֲּהָוה ִמְתַלְטָייא, ּ

ָרֵאל א ֲחֵזי ַמה ְרעוֵתיה ִדיֵליה ַלֳקְבֵלהֹון ְדִיׂשְ ּּתָ ּ ּ ּ ר ָפָניו, ּ ְדּבָ ּת ֶאל ַהּמִ ִתיב ַוָיׁשֶ ּּכְ ּ ,
ַתְרּגומֹו ִגין ִדְיֵהא ֵליה ְסַטר , )לעגלא די עבדו ישראל במדברא אפוהי) בל עגלאא לק''ס(ושוי (, ּּכְ ּּבְ ּ

ִּסיוָעא א ְלהו, ּ   .ְּלַאְבָאׁשָ
ִתיב א ָחֵמי ַמה ּכְ ּתָ ָרֵאל, ַהׁשְ ְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ִיׂשְ א ּבִ ַּוִיּשָׂ ָלא . ּ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ּבָ

א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ הו ּבְ ֲעָתא. ּּבְ יה ׁשַ ִריך הוא ַאְסָווָתא,ּּבֵ א ּבְ ּ ִאְלָמֵלא ְדַאְקִדים לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
לוָתא ְדֵעינֹוי ּכְ ִאְסּתַ ד לֹון ּבְ ֲּהָוה ְמַאּבֵ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוַמאי ַאְסָווָתא ָיַהב קוְדׁשָ ּ ְּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִהי ָעָליו רוַח ֱאֹלִהים. ְלִיׂשְ יב ַוּתְ ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ַעל , ִהי ָעָליוַוּתְ. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]135דף [ -ּ

ָרֵאל ָקָאַמר יה ְדַיּנוָקא. ִיׂשְ ַמאן ְדָפִריׁש סוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ הו , ּּ לֹוט ּבְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ
  .ֵעינֹוי

  א''ב ע'' רידף
אֵרי ְוָאַמר ֵדין ׁשָ ַָמה ֹטבו ֹאָהֶליך ַיֲעֹקב, ּכְ ּ א ֲחֵזי. ּ ָלא , ּתָ ּכְ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּּכָ

ֵעי אּבְ יׁשָ ח ְואֹוִקיר ְלַההוא ִמָלה, ָלא ָיִכיל, ָנא ּבִ ּבַ ד ְמׁשַ ֶּאָלא ּכַ ְּדָבֵעי ְלַאְלְטָייא , ּּ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ּוַמה ָאְרֵחיה. ּבְ ָמה ָטָבא ָדא, ָאַמר. ּ ָּחמו ּכַ ָמה ָיָאה ָדא. ּ לֹוט . ּּכַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

א יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ָמה ִאיּנון ָיָאן, ָ ֹאֳהֶליך ַיֲעֹקבַּמה ֹטבו, ּאוף ָהָכא ָאַמר. ּּבֵ ָמה , ּּכַ דף (ּכַ

ִפיָרן) א''ב ע''רי ִּאיּנון ׁשַ ִפיָרן ְדִאְתְנָטָען ִמַנְייהו, ּ ָמה ְנִטיָען ׁשַ ּּכַ ּ ַּדְמָיין ְלִאיּנון ְנִטיִעין , ּ ּ
א ְדֵעֶדן ָיָאָיין ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ן. ְּ  ְנִטיָען )א דאלין''נ(ין ְּוִאֵל, ַמאן ִיּתֵ

ֵני ּכְ ָכחו ֵמִאיּנון ִמׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ִּדְבהו, ּ ּ ִיַזל ַמִים ִמָדְלָיו ְוגֹו)ד''במדבר כ(. ּ ּ ר ָנׁש ַדֲהוֹו ֵליה . 'ּ ְּלּבַ ּ
ִפיָרן א. ָיָאן ְלֵמֱחֵזי, ְּיָדן ׁשַ יׁשָ ר ָנׁש ְדֵעיָנא ּבִ ר ַחד ּבַ ִאיּנון ְיִדין, ַּאְעּבָ ל ּבְ ּכַ  ,ִּאְסּתָ
הו ָחא, ָּנִקיט ּבְ ּבְ אֵרי ְלׁשַ ִפיָרן, ָאַמר, ׁשָ ָמה ִאיּנון ׁשַ ּּכַ ָמה ִאיּנון ָיָאן, ּ ָען , ּּכַ ָּחמו ֶאְצּבְ

ִפירו ִעָלָאה ֵזָרה ְדׁשַ ִּמּגְ ּ ין ֲאָבִנין ַיִקיִרין, ְלָבַתר ָאַמר. ּּ ְרָיין ּבֵ ן ְיִדין ִאֵלין ְדׁשַ ַּמאן ִיּתֵ ּ ,
י ְיָקר ְדַאְרּגְ ּוִבְלבוׁשֵ ּ הו)בתיבותא דיליה' א בביתאי וכו''ס(ָווָנא ּ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ֵביֵתיה ְלִאׁשְ ּ ּבְ ְוֵיהֹון , ּ

ֵתיבוָתא ִדיֵליה ִניִזין ּבְ ּּגְ ּ ּ.  
ְלָעם ך ּבִ ָחא, ְּכַ ּבְ ֵרי ְלׁשַ ַָמה ֹטבו ֹאָהֶליך, ׁשָ ּ ִפיָרן, ּ ה ׁשְ ּמָ ָּחמו ּכַ ה ָיָאן ְוכו, ּ ּמָ ', ּּכַ

ּ ִמָדְלָיוְּלָבַתר ָאַמר ִיַזל ַמִים ִפיָרא ָדא, ּ ח ְנִטיָעא ׁשַ ּכַ ּתְ ָּלא ִיׁשְ , ְּנִטיָעא ְדאֹוַרְייָתא, ּ
ִנין  ים, )א משכנין''נ( )כלומר מסכנין, דליו(ְּלַבר ֵמִאיּנון ַמְסּכְ ַמִים ַרּבִ י ְוָלא , ְוַזְרעֹו ּבְ ְּדָלא ִיְסּגֵ
א י רוָחא ְדקוְדׁשָ ַּיְרּבֵ ּ ּ.  

ִריך א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ּ הואּ א, ָרׁשָ ָּהא ְפִריסו , ְָלא ַיְכִלין ֵעיַנִיך ְלַאְבָאׁשָ ּ
א ָעַלְייהו ְּדקוְדׁשָ ּ ֵדין ָאַמר, ּ ְצַרִים ְוגֹו, ּכְ ֵני ', ֵאל מֹוִציאֹו ִמּמִ ל ּבְ ָהא ָלא ַיְכִלין ּכָ

א לֹון הו, ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ יָפא ִעָלָאה ָאִחיד ּבְ ּקִ ְּדָהא ֵחיָלא ּתַ ֵאל . ּיהוּוַמאי ִא, ּּ
ְצַרִים תֹוֲעפֹות ְרֵאם לֹו, ְוֹלא עֹוד. מֹוִציאֹו ִמּמִ יט , ֶּאָלא ּכְ ר ָנׁש ְלאֹוׁשִ ְּדָלא ָיִכיל ּבַ

ְּיֵדיה ָעֵליה ִּמּגֹו רוֵמיה, ּ ְזִקיפו ִעָלָאה ָהִכי. ּ ַכח ּבִ ּתְ ּוִמְדִאׁשְ ּ ּ . 'ֹיאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוגֹו, ּ
  .א לֹוןְּוֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ

ִזְמָנא ְדָלא ָזִקיף ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ַכב, ָלא ַיְכִלין, ּ ַרע ׁשָ , ָּלא ָדִחיל. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ
ֲאִרי וְכָלִביא ר ּכַ יּבָ ַכח ּגִ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ יֵני ֲעְמַמָיא, ּ ד ִאיּנון ּבֵ ֲּאִפילו ּכַ ּ ַכב , ּ ְוָכַרע ְוׁשָ

יַנְייהו ּתְ, ּּבֵ ֲאִרי הוא ִיׁשְ ִנמוֵסי אֹוַרְייָתאּּכַ ח ּבְ אֹוְרֵחי אֹוַרְייָתא, ּּכַ  )ואף על פי כן(. ּבְ
ָמאֵריהֹון ּׁשוְלָטנוָתא ִאית ְלהו ּבְ ּ ל ַמְלַכָיא ְדָעְלָמא, ּ ְּדֲאִפילו ּכָ ּ ּּ ָּלא ַיְעְקרון ְלהו, ּ ּ .
ִכיב ַעל ַטְרֵפיה ד ׁשָ ַאְרָיא ָדא ּכַ ּּכְ יה, ּ ָמא ֵליה ִמּנֵ ָּלא ַיְכִלין ְלַאּקָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֲאִרי ְוגֹו ַכב ּכַ ַרע ׁשָ   .'ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]136דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ים ְלַאְבָאׁשָ ָעְלָמא ַחּכִ ַכח ּבְ ּתְ יָעא, ָלא ִאׁשְ ִבְלָעם ְרׁשִ ְּדָהא , ּכְ
ִמְצַרִים ַכח ּבְ ּתְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִאׁשְ ָר, ְוַעל ְידֹוי, ּבְ ירו ִמְצָרֵאי ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּקׁשִ ּ ֵאל ּ

וָרא ְּדָלא ִיְפקון ֵמַעְבדוְתהֹון ְלָעְלִמין, ִּקּשׁ ּ ְּוָדא הוא ְדָאַמר. ּּ א , ּ ָּמה ֵאיכול ְלַאְבָאׁשָ
ְּדָהא ֲאָנא ֲעִביְדָנא ְדָלא ִיְפקון ֵמֲעִביָדָתא ְדִמְצָרֵאי ְלָעְלִמין, ְּלהו ּ ּ , ֲאָבל ֵאל מֹוִציאֹו, ּּ

ְצַרִים וָלֳקְבֵליהֹון  ין ְדָעְלָמא)הא ולקבלי''נ(ִּמּמִ ִמין ַוֲחָרׁשִ ה )ד''במדבר כ(. ּ ָלא ַיְכִלין ַחּכִ  ְוַעּתָ
י ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח' ְִהְנִני הֹוֵלך ְלַעּמִ ִּרּבִ יר ֶעֶבד ֶאל ֲאדֹוָניו ְוגֹו)דברים כג(, ּ '  ֹלא ַתְסּגִ

ך ִקְרּבְ ב ּבְ ך ֵיׁשֵ ִָעּמְ ָמה ֲחִביִבין ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ָ ּּכַ ָמה . ּ א ּכַ י קוְדׁשָ ֲּחִביָבה אֹוַרְייָתא ַקּמֵ
ִריך הוא ּּבְ ָמה ֲחִביָבה אֹוַרְייָתא. ְ ָרֵאל, ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ִלּכְ א ּבְ ְּדאֹוִרית ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ .

א ֲחֵזי ְצָרִים, ּתָ ֲעָתא ִדי ַנְפקו ִמּמִ ׁשַ ּּבְ ְלָעם ְדָהא ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי. ּ ַמע ּבִ ְּוָכל ִאיּנון , ּׁשְ
ִרין ָרֵאל, ִקׁשְ ִיׂשְ הו ּבְ ָּלא ְסִליקו ּבְ ְרֵמיה, ּ אֵרי ְלַגְרָרא ּגַ יה, ּׁשָ ּוְלֵמיַרט ֵריׁשֵ ָאַזל . ּ

ְּלִאיּנון טוֵרי ֲחׁשֹוָכא ָלֵאי ְדַפְרְזָלא, ּ ְלׁשְ י ִאיּנון ׁשַ ּוָמָטא ְלַגּבֵ ּ ּ.  
ְייהו ּבַ ְּוַכך הוא ָאְרָחא ְדַמאן ְדָמֵטי ּגַ ּ ּ ּ יָון ְדָעאל ּבַ, ְ י טוַרָיאּּכֵ ֵריׁשֵ ּר ָנׁש ּבְ ָּחֵמי ֵליה , ּ

לוי ֵעיַנִים, ל''ֲעָזֵא ַּההוא ְדִאְקֵרי ּגְ ּ ֵדין ָיֲהִבין ָקָלא, א''ִּמַיד ָאַמר ַלֲעָז. ּ ין , ּכְ ׁשִ ּנְ ּוִמְתּכַ
ְייהו ִחְוָיין ַרְבְרֵבי ִדְמתֹוְקָדן ּבַ ּּגַ א ָל. ְוַסֲחִרין לֹון, ּ ְדֵרי אֹוִניְמָתא ְזֵעיְרּתָ ר ְּמׁשַ ֳּקְבֵליה ְדּבַ ּ

ִמין ׁשוְנָרא, ְוָתָנא, ָנׁש א ְדִחְוָייא, ִהיא, ּּכְ ֵריׁשָ ה ּכְ ְּוֵריׁשֵ ה, ּ ּוְתֵרין ַזְנִבין ּבָ ִויָדָהא , ּ
ר ָנׁש ְדָחֵמי ָלה. ְוַרְגָלָהא ְזִעיִרין ּּבַ ָּחֵפי ַאְנפֹוי, ּ א, ּ ְּוהוא ַמְייֵתי ַחד ַקטוְרּתָ ֵּמאֹוִקידו , ּ

יה, ָּווָראְּדַתְרְנגֹוָלא ִח ַאְנָפָהא ְוִהיא ָאְתָית ִעּמֵ ֵדי ּבְ ּׁשָ ּ.  
ָלֵאי ְלׁשְ א ְדׁשַ י ֵריׁשָ ַּעד ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ָלֵאי, ּ ְלׁשְ א ְדׁשַ ַאְרָעא, ְּוַהִהיא ֵריׁשָ , ָנִעיץ ּבְ

הֹוָמא ְתהֹוָמא. ּוָמֵטי ַעד ּתְ ן ּבִ ָאה, ְַחד ָסִמיך. ְוַתּמָ ּתָ ְתהֹוָמא ּתַ ַּההוא ּוְב, ְּוהוא ָנִעיץ ּבִ
ָלֵאי ְלׁשְ א ְדׁשַ ר ֵריׁשָ ָּסִמיך ִאְתְקׁשַ ָלָאה. ְ ְלׁשְ א ְדׁשַ ר ָנׁש ְלֵריׁשָ ד ָמֵטי ּבַ ה ג, ּּכַ ַטׁש ּבָ ' ּּבָ

ְּוִאיּנון ָקָראן ֵליה, ִזְמִנין ְרּכֹוי, ּ ַרע ְוָסִגיד ַעל ּבִ ֵדין ּכָ ַעד , ְוָאִזיל ְוָאִטים ֵעינֹוי, ּכְ
ְייהו ּבַ ְּדָמֵטי ּגַ ֵדין . ּ ְייהוּכְ ְּוָכל ִאיּנון ִחְוָיין ָסֲחִרין ֵליה ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי , ָּיִתיב ַקּמַ ּ ּ

  .ְּוָסִגיד ָלֳקְבַלְייהו, ְּוָנַפל ַעל ַאְנפֹוי, ִּאְזַדְעָזע, ְוָחֵמי לֹון, ָּפַתח ֵעינֹוי. ִסְטָרא

  ב''ב ע'' רידף
ין ְוִקְסִמין ְייהו ְוָיִתיב ּגַ, ְּלָבַתר אֹוְלִפין ֵליה ֲחָרׁשִ ד ָמָטא . יֹוִמין' נ) ב''ב ע''דף רי(ּּבַ ּכַ

ִּזְמָנא ְלֵמיַהך ְלָאְרֵחיה יה, ְּוָכל ִאיּנון ִחְוָיין, ַהִהיא אֹוִניְמָתא, ְ ַּעד ְדָנִפיק , ַּאְזִלין ַקּמֵ
ִּמן טוַרָייא יָפא, ּ ּקִ ין ַההוא ֲחׁשֹוָכא ּתַ   .ּּבֵ

ְייהו ּבַ ד ָמָטא ּגַ ּוִבְלָעם ּכַ הֹון, ִּמָלהאֹוַדע לֹון , ּ טוַרָייא ִעּמְ ְרֵמיה ּבְ ר ּגַ ְּוַאְסּגַ ּוָבָעא . ּ
ל ָחְכְמָתא . ְלָאָתָבא לֹון ְלִמְצַרִים, ְלַקְטְרָגא לֹון ל ְוִקְלֵקל ּכָ ְלּבֵ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ין ְדָעְלָמא, ְּדָעְלָמא ֲהַדְייהו, ְּוָכל ֲחָרׁשִ ְּדָלא ָיִכילו ְלָקְרָבא ּבַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]137דף [ -ּ

א ֲח ָרֵאל, ֵזיּתָ א ְלִיׂשְ ְלָעם ְדָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ יָון ְדָחָמא ּבִ א ּכֵ ּתָ ַּהׁשְ ְרֵמיה, ּ ַּאְהָדר ּגַ ּ ,
ְּוַאְמִליך ֵליה ְלָבָלק ָעא ִמֵניה, ְ ַּמה ְדָלא ּבָ א לֹון, ּ ִגין ְלַאְבָאׁשָ ְּוֵעיָטא ִדיֵליה ֲהָוה . ּבְ ּ

ִאיּנון נוְקֵבי ְדִמְדָין ְדִאיּנון ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ה, ִּפיָרןּ , ָלא ֲהִויָנא ָיַדע, ְּוִאְלָמֵלא ְדֲאַמר ֵליה ֹמׁשֶ
יב ְלָעם)במדבר לא(, ִּדְכּתִ ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ   .ּ ֵהן ֵהּנָ

ִריך הוא ֵעיָטא ִדיֵליה א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ִעיֵטך ִיפֹול, ָאַמר, ְּ ְרָמך ּבְ ָּהא ַוַדאי ּגַ ְ ְ ּ .
ין, ֵבדַמה ָע ל ֲחָרׁשִ ַּההוא ֵחיָלא ְדָשַלט ַעל ּכָ ַּאְחֵמי ֵליה סֹוָפא ְדֹכָלא, ּ ּ ְּוִכי ִאית ְלהו . ּ

י ִיְצָחק. ְּרׁשוָתא ִלְזַמן ָרִחיק ּוִמִלין ִאְתָמרו ֵמַההוא ְדָקִאים , ֵעיָנא ָחָמא, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּּ
ְּוָהא אוְקמוָה, ָּעֵליה לֹו ַויֹאַמר. ּ א ְמׁשָ ַּוִיּשָׂ ַּמאן ְדִאית ֵליה ְלֵמיַמר. ּ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ

ְּדָלא ִיְתַקְיימון ִמִלין ְדָגְעָלא ּ ּּ ְרעוָתא ִעָלָאה, ּ ּּבִ א )א ובגין דיתקיימון מלין דלעילא''ס(, ּ ַדְעּתָ  ּבְ
אֹוַרְייָתא ה)ד''במדבר כ(. ִּעָלָאה ּבְ ְיי, ּ ֶאְרֶאּנו ְוֹלא ַעּתָ ְּדָהא ִמִלין ִאֵלין ִמּנַ ּ ּהו ִאְתָקָיימו ּ ּּ

ַההוא ִזְמָנא ְייהו ְלָבַתר, ּּבְ ּוִמּנַ יָחא, ּ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ְייהו ּבְ ּוִמּנַ ּ מה שחסר כאן תמצא בזוהר (. ּ

ָנן)ש''א עי''ח ע''חדש דף ס ַלם,  ּתְ ִריך הוא ְלִמְבֵני ְירוׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּוְלַאְחָזָאה ַחד , ְּ
ע, ּכָֹכָבא ְקִביָעא ָצא ּבְ ֶאְמָצעות ְרִקיַע' ּוְבע, ָרֲהִטין' ְמַנּצְ יה ּבְ ִּזיִקין ַנֲהִרין ִמּנֵ ּ ,

יה ע ֲאלון ּבֵ ּתָ ְּוִיׁשְ   .יֹוִמין' ִויֵהא ָנִהיר ְוָלִהיט ע, ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנין' ּ
ִתיָתָאה כ, ּוְביֹוָמא ׁשְ יָתָאה''ִיְתֲחֵזי ּבְ ּתִ ִניׁש , ה יֹוִמין ְלַיְרָחא ׁשְ יֹוָמא ְוִיְתּכְ ּבְ

ִביָעָאה א , יֹוִמין' ְלסֹוף ע, ׁשְ ַקְרּתָ ְּוַההוא יֹוָמא . ּ ְדרֹוָמא)חדא(יֹוָמא ַקְדָמָאה ִיְתֲחֵזי ּבְ
ִּיְנְפלון ג א ְדרֹוִמי' ּ ּׁשוִרין ִעָלִאין ֵמַהִהיא ַקְרּתָ ִליָטא , ְּוֵהיָכָלא ַרְבְרָבא ִיְנפֹול, ּּ ְּוׁשַ

א ְימות ְּדַהִהיא ַקְרּתָ ֵדין. ּ ָעְלָמאּכְ ט ַההוא ּכָֹכָבא ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּ ִיְתָפּשַׁ ּוְבַההוא ִזְמָנא . ּ ּ
ָעְלָמא יִפין ּבְ ּקִ ֲערון ְקָרִבין ּתַ יַנְייהו, ִסְטִרין' ְלָכל ד, ִּיּתְ ח ּבֵ ּכַ ּתְ ּוְמֵהיְמנוָתא ָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

ּוְבֶאְמָצעות ָעְלָמא ְנִהיר ַההוא ּכָֹכָבא, ּ ד ִיּתְ ֶאְמָצעו, ּּכַ א ַחד . ת ְרִקיָעאּּבְ ְּיקום ַמְלּכָ
ַעְלָמא ִליט ּבְ ל ַמְלִכין, ַרב ְוׁשָ ֶאה רוֵחיה ַעל ּכָ ְּוִיְתּגָ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ַער ְקָרִבין ּבִ , ְוִיּתְ

ר ָעַלְייהו ּבָ   .ְּוִיְתּגַ
ֵרי  ּוְביֹוָמא ְדִיְתּבְ א מ,  ּכָֹכָבא)א דיתכסי''ס(ּ ִּיְזַדְעַזע ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּסֲחָרֵניה , יןּה ִמיִל''ּ

א י ַמְקְדׁשָ ֲּאָתר ְדֲהָוה ּבֵ ֵלי. ּ חֹות ַאְרָעא ִיְתּגְ א ֲחָדא ִמן ּתְ א . ּוְמַעְרּתָ ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ
יָפא ְלאֹוְקָדא ָעְלָמא ּקִ א ּתַ ִּיפוק ֶאּשָׁ י ַחד עֹוָפא . ּ א ִיְסּגֵ , )א ענפא''ס(ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ

לֹו, ַּרְבְרָבא ִעָלָאה ָכל ָעְלָמאְּדִיׁשְ ְּוֵליה ִאְתְיִהב ַמְלכוָתא, ט ּבְ י ֶעְליֹוִנין . ּ ְּוַקִדיׁשֵ
יה ּבֵ ׁשון ּגַ ּנְ ִּיְתּכַ ָכל ָעְלָמא. ּ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ְּוֵליה ִאְתְיִהיב ַמְלכוָתא, ּוְכֵדין ִיְתּגְ ּ.  

ֵלי ֲעָתא ְדִיְתּגְ ׁשַ ּוְבֵני ָעְלָמא ּבְ ַע, ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ אֵיהֹון ִמׁשְ ַתר ַעְקּתָ א ּבָ ְנֵאיהֹון . ְקּתָ ְוׂשַ
רון ָרֵאל ִיְתַגּבְ ְּדִיׂשְ יָחא ָעַלְייהו, ּ ַער רוָחא ִדְמׁשִ ֵדין ִיּתְ ּּכְ ּ יֵצי ֶלֱאדֹום ַחָייָבא, ּ ְוָכל , ִּויׁשֵ

נוָרא ַּאְרָעא ְדשִעיר יֹוִקיד ּבְ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ה ָחִיל, ּכְ ָרֵאל עֹוׂשֶ  ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִיׂשְ
ִעיר אֹוְיָביו ה ׂשֵ ה ְוָהָיה ְיֵרׁשָ ָרֵאל. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרׁשָ ה . ּאֹוְיָביו ְדִיׂשְ ָרֵאל עֹוׂשֶ ּוְכֵדין ְוִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]138דף [ -ּ

ּוְבַההוא ִזְמָנא. ָחִיל יה, ּ ִריך הוא ְלֵמַתָייא ְדַעּמֵ א ּבְ ָּיִקים קוְדׁשָ ּ ּ ּּ הֹון ִמיָתה, ְ י ִמּנְ , ְוִיְתָנׁשֵ
ה ָחִיל)ם קיחתהלי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ֶאְחֶיה.  ְיִמין ְיָי ֹעׂשָ  )עובדיה א(ּוְכִתיב . ֹּלא ָאמות ּכִ

יִעים ְוגֹו   .ְ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך)זכריה יד(ּוְכֵדין . 'ְּוָעלו מֹוׁשִ
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 ] בשנה316יום [סדר הלימוד ליום כא אב 
א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ְמָחה )ישעיה נה(, ַּמאי ִדְכּתִ ׂשִ י ּבְ ד ִיְפקון . 'ֵּתֵצאו ְוגֹו ּכִ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ
לוָתא ָרֵאל ִמן ּגָ הֹון, ִּיׂשְ א ָנְפָקא ִעּמְ ִכיְנּתָ ְּוִעָמה ִיְפקון, ׁשְ יב. ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ישעיה (, ּ

ְמָחה ֵתֵצאו)נה י ְבׂשִ ִריך הוא. ּ ּכִ א ּבְ ׂשֹון ָדא קוְדׁשָ ּׂשָ ּ י ִיְצָחק ָאַמר ָדא ַצִדיק. ְּ ִּרּבִ ֲהָדא . ּ
יבה ּוא ִדְכּתִ ֵצא ָבה)ישעיה נה(, ּ ְמָחה ִיּמָ ׂשֹון ְוׂשִ   .ּ ׂשָ

ְמעֹון י ׁשִ ׂשֹון ִאְקֵרי, ָאַמר ַרּבִ ָגלוָתא. ַּצִדיק ׂשָ ָרֵאל ַנְפַלת ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוִמן יֹוָמא ִדּכְ ּ .
א ְלָעְלָמא ֵמַהאי ַצִדיק ן ִמְלַנְחּתָ ְרּכָ ִּאְתְמָנעו ּבִ ִת. ּּ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ  )ישעיה יב(, יבּּבְ

ׂשֹון ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ָּדא ַצִדיק, ּוׁשְ ַעְייֵני ַהְיׁשוָעה. ּ א ְוִאָמא, ִּמּמַ , ָּדָבר ַאֵחר. ִּאֵלין ַאּבָ
ּבוֵעי ְנִביִעין ֲעִמיִקן. ד''ח ְוהֹו''ִּאֵלין ֶנַצ ְּוֹכָלא ִמּמַ ֵדין . ּ יֹום ַההוא )ישעיה יב(ּכְ ּ ְוָאַמְרּתָ ּבַ

ֶבת ִציֹון ְוגֹו)ישעיה יב(', גֹוָאֹוְדך ְיָי ְו י ֹיׁשֶ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 'ּ ַצֲהִלי ָוֹרּנִ ְּבָ ּ .
  .ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

  פרשת פנחס
ה ֵלאֹמר)ה''במדבר כ( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ְוגֹו,  ַוְיַדּבֵ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ', ִּפְנָחס ּבֶ ִּרּבִ
ך)משלי א(, רְוָאַמ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מוַסר ָאִביך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ ָ ׁשְ ָּ ִני )א''ה ע''יתרו פ(. ּ ַמע ּבְ  ׁשְ

ָמוַסר ָאִביך ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ְָוַאל ּתִ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּדא ּכְ
ַָמאי מוַסר ָאִביך ה ּתֹוָכִחין, ָּדא אֹוַרְייָתא, ּמוַסר, ּ ּמָ ה ּכַ ְּדִאית ּבָ ין, ּ ה עֹוָנׁשִ ּמָ ָמה . ּכַ ּכְ

תֹוַכְחּתֹו)משלי ג(, ְדַאּתְ ָאֵמר קֹוץ ּבְ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ   .ּ מוַסר ְיָי ּבְ
ַהאי ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתְ ּוְבִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ה ּתַ, ּ ּמָ חון ֵליה ּכַ ָּזֵכי ְדִיְפּתְ ּ ְרִעין ּ

ה ְנהֹוִרין, ְּלַההוא ָעְלָמא ּמָ ֲעָתא ְדִיְנפֹוק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּכַ ׁשַ ּּבְ יה, ּ , ִּהיא ַאְקִדיַמת ַקּמֵ
ְרִעין ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ַצִדיק)ישעיה כו(, ַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת, ְּוַאְזָלא ְלָכל ְנטוֵרי ּתַ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ .

ְרְסָיין ִלְפָלַנָי ַּאְתִקינו ּכֻ אּ ּא ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ִריך הוא ֶאָלא ַמאן . ּ א ּבְ ְּדֵלית ֲחדו ְלקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ אֹוַרְייָתא, ְּדִאׁשְ ְדָלא ּבְ ּתַ ֵליְלָיא ְלִאׁשְ ר ָנׁש ְדִמְתַער ּבְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדָהא , ּ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ל ַצִדיַקָייא ִדְבּגִ ּּכָ ּ ַּצְייִתין ְלַקֵליה, ּ יַנְייהו, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָמה ְדאוְקמוָה  ּּכְ ּ ִמיִעיִני)שיר השירים ח(ּ יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ַגּנִ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ ּ.  
יה ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ י ׁשִ ַּרּבִ ים. ּ ַגּנִ ֶבת ּבַ ֶנֶסת ָּד, ַּהיֹוׁשֶ א ּכְ

ָרֵאל ָרֵאל, ִיׂשְ ָגלוָתא ִעם ִיׂשְ ְּדִאיִהי ּבְ ְייהו, ּ ַעְקּתַ הֹון ּבְ יִבים . ְּוַאְזָלא ִעּמְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ
ְרָיין ִעָלִאין, ְְלקֹוֵלך ְלהו ַצְייִתין ְלקֹוֵלך. ַּמׁשִ ְּכֻ ּ ָגלוָתא, ּ ך ּבְ ְחּתֵ ּבַ ְּלקֹול ּתוׁשְ ְּ .

ִמיִעיִני ָמה ְדַאּתְ , ַהׁשְ ִמִעיִני ֶאת קֹוֵלך)שיר השירים ב(ָאֵמר ּכְ ְ ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיך ַהׁשְ ְ .
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ִמִעיִני אי, ַהׁשְ א ַקּמָ ְחּתָ ּבַ אֹוַרְייָתא ְדָהא ֵלית ּתוׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָּקָלא ְדִאיּנון ַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

ְמעֹו י ׁשִ ְבָיכֹול, ןָאַמר ַרּבִ אֹוַרְייָתא, ּכִ ְדָלא ּבְ ּתַ אן ְלִאׁשְ ל ִאיּנון ְדַזּכָ ּּכָ ּ ד ָפִליג , ּ ּוִמּכַ ּ
ד ָנִהיר ְיָמָמא, ֵליְלָיא ַמְטרֹוִניָתא ּכַ א, ְוַאְתָיין ּבְ ָלא ַאְנֵפי ַמְלּכָ ַאְתִקיף ְוַאֲחִסין , ְּלַקּבְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ יה , ְוֹלא עֹוד. ּבִ ְרָיא ּבֵ ֶּאָלא ְדׁשַ ּ ל ֶחֶסדּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּחוט ׁשֶ   .ּּכְ
א ֲחֵזי א, ּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַקף ּבִ ל ַמאן ְדָזֵכי ְלִאְתּתָ ְרמֹוִהי ֵמִאּנון ִמִלין ַדֲאִחיָדן , ּּכָ ַמר ּגַ ִּיְסּתְ ּּ

גֹון ַמאן. ָּלֳקְבָלה א. ּכְ ָאת ַקִדיׁשָ ֵרי ּבְ ּקְ ִּאיּנון ְדָלא ְמׁשַ ת ֵאל ֵנָכר, ּ גֹון ּבַ ַמאן ְוָכל . ּכְ
ְרֵמיה ְּדָנִטיר ּגַ יה, ּ ָרֵאל ֲאִחיָדא ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְבָיכֹול ּכְ ְּוִהיא ַאְקִדיַמת ֵליה , ְּוַנְטָרא ֵליה, ּּכִ ּ

ָלם ֵני ְלַהאי. ׁשְ ן ִאי ָזֵכי ְוּקָ ּכֵ ל ׁשֶ   .ְוּכָ
ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא, ְוָאַמר ַרּבִ ַההוא ׁשַ ָצָאה ּבְ ּתֵ ָרֵאל ְלִאׁשְ ּר ְדַאְקִדים ּבַ, ִּאְתַחְזָיין ִיׂשְ
ִכיך רוְגָזא, ִּפְנָחס ְלַהאי עֹוָבָדא ְּוׁשָ ן ַאֲהֹרן , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ִּפְנָחס ּבֶ

יב ְוגֹו ן ֶאְלָעָזר ְוגֹו, ָּדָבר ַאֵחר. 'ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ְמעֹון. 'ִּפְנָחס ּבֶ י ׁשִ ֵרי , ָאַמר ַרּבִ ן ּתְ ן ּבֶ ּבֶ
ְלָמא אֹו, ִזְמֵני   . ָקא ָאֵתי)א עובדא''נ(ָבָדא ְלַאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ְמָתא, ָאַמר ִרּבִ ְלגוָלא ְדִנׁשְ ר ָנׁש ְדָנִטיל ּגִ ַּהאי ּבַ ּ יה, ּ ן ּבֵ ּקַ ְּוָלא ָזֵכי ְדִיְתּתָ ּ ,
א ָטא ְדַמְלּכָ קוׁשְ ר ּבְ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ ּ א ָעֵליה ַהאי ְקָרא . ּ  אֹו ָמָצא )ויקרא ה(ַּוֲאָנא ָקֵריּנָ

ֶקרֲאֵביָדה ְו ע ַעל ׁשָ ּבַ ה ְוִנׁשְ ה. ִּכֶחׁש ּבָ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ְּוִכֶחׁש ּבָ ּ.  
מור ֵניָנן ַצִדיק ּגָ ּּתָ מור. ֵאינֹו ִנְדֶחה, ּ ֵאינֹו ּגָ ְּוַצִדיק ׁשֶ ַּמאן הוא ַצִדיק . ִנְדֶחה, ּ ּ

מור מור, ּּגָ ֵאינֹו ּגָ ּוַמאן הוא ַצִדיק ׁשֶ ּ ּ ִלים ּבְ, ּ . ַּצִדיק ִאְקֵרי, ִּמלֹויְּוִכי ַמאן ְדָלא ׁשְ
מור, ֶּאָלא ַּצִדיק ּגָ ין, ְיִדיַע, ּ ְלגוִלין ַעִקיּמִ ְּדָהא ָלא ָנִטיל ּגִ ְנָיין, ּ ֵני ּבִ יה ּבָ , ּוְבַאֲחַסְנּתֵ

יִרין, ְּוַאְתִקין ׁשוִרין   .ְוָנַטע ִאיָלִנין, ְוָחַצב ּבֵ
מור ֵאינֹו ּגָ ַאֲחַסְנּתָ, ַּצִדיק ׁשֶ ְנָיין ּבְ יִרין, א ָאֳחָראְּדָבֵני ּבִ ה ּבֵ ָהא , ְּוַאְעָדר, ָּחַפר ּבָ

ִמְלַקְדִמין ַּאְתִקין ַאְבֵני ְיסֹוָדא ּכְ ה, ּ ַאר ִדיֵליה, ְּוַאְעַמל ּבָ ּתְ ְּוָלא ָיַדע ִאי ִאׁשְ ְטָרא . ּ ִמּסִ
ִּדיֵליה א. ַטב ְוַצִדיק ִאְקֵרי, ּ ְטָרא ְדַההוא ַאֲחַסְנּתָ ּוִמּסִ ּ   .ָלאו ָהִכי, ּ

  ב''ג ע'' רידף
ִפיָרן ְנָיין ׁשְ ר ָנׁש ְדָבֵני ּבִ ְּלּבַ יסֹוָדא, ָיָאן ְלֵמֱחֵזי, ּ ל ּבִ ּכַ ִקיַע , ִאְסּתָ ְּוָחֵמי ֵליה ׁשְ

ִלים. ֲעִקיָמא ִמָכל ִסְטִרין ְנָייָנא ָלא ׁשְ ַּעד ְדָסַתר ֵליה, ָהא ּבִ ְּוַאְתִקין ֵליה , ּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ְנָייָנא ִדיֵל. ּ ְטָרא ְדַההוא ּבִ ִּמּסִ ּ ִפיר, ּיהּ ַכח ַטב ְוׁשַ ּתְ ְטָרא ) ב''ג ע''דף רי(. ִּאׁשְ ִמּסִ

יׁש ְוָעִקים, ִּדְיסֹוָדא ך. ּבִ ְוְבִגין ּכַ ִלים, ּ ִלים, ָלא ִאְקֵרי עֹוָבָדא ׁשְ ְנָייָנא ׁשְ . ָלא ִאְקֵרי ּבִ
מור ִאְקֵרי ֵאינֹו ּגָ ך ַצִדיק ׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ַבַל)חבקוק א(ְּוַעל ָדא . ְוִנְדֶחה, ְ ע ַצִדיק ּ ּכְ ּע ָרׁשָ

ּנו   .ִּמּמֶ
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א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ א ִלׁשְ ַּמאן ִדְמַקּנֵ ּ ְּדֲאִפילו ָלא ִיְזֵכי , ְּ ּּ
דוָלה ַּלּגְ ּ ָרַווח ָלה ְוָנִטיל ָלה)א דירית לה''ס(, ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ָלה, ּ ְּוָדא ָיִרית ָלה ְוָעִייל ָלה. ּ ּ .

ַההוא ִזְמָנאִּפְנָחס ָלא ִא ְּתֲחֵזי ֵליה ּבְ ָמא ְדָמאֵריה, ּ א ִלׁשְ ּוְבִגין ְדִקּנֵ ּ ּ , ָּרַווח ְלֹכָלא, ּ
ְכהוָנה ִעָלָאה, ְּוָסִליק ְלֹכָלא א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ יה ּכָֹלא ְוָזָכה ְלִאׁשְ ן ּבֵ ּקַ ְּוִאְתּתָ ּּ ֲעָתא. ּ , ֵמַהִהיא ׁשַ

ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יןְּד, ִּפְנָחס ּבֶ ִלים ִלְתֵרין ַדְרּגִ ָמא , ַּאׁשְ א ִלׁשְ ִגין ְדַקּנֵ ּּבְ
ְּדָמאֵריה ם, ּ ַקן ַמה ְדִאְתַעּקָ ְּדִאְתּתְ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ע ַעְבְדך ְוגֹו)תהלים פו(, ּ י ָחִסיד ָאִני הֹוׁשַ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ . 'ָ ׁשָ
ָלא ּכְ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ִתיב, ּר ְקָרא ּכָֹלאּוְלָבַת, ּ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא ּכְ ַהּבֹוֵטַח , ּ

ֵעי ֵליה, ֵָאֶליך ך ִמּבָ ַּהּבֹוֵטַח ּבָ ְבָיכֹול ָדִוד ַמְבַטח ֵליה. ַָמאי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליך, ְ ֶּאָלא ּכִ ּ ּ ,
א ְנּתָ ׁשִ ר ֵליה ַפְלגות ֵליְלָיא ּבְ ְּדָלא ַיְעּבַ ּ יב, ּּ ָמה ִדְכּתִ ּ ַלְיָלה ָאקום  ֲחצֹות)תהלים קיט(, ּּכְ

ֵעי ֵליה. ְְלהֹודֹות ָלך י ִמּבָ ך ְלָעְלִמין, ָּאקום, ֶּאָלא. ַּקְמּתִ ר ּבָ   .ְְוֶאְתְקׁשַ
י ְמָרה ַנְפׁשִ ֵעי ֵליה, ׁשָ מֹור ִמּבָ ה . ּׁשְ אֹוַרְייָתא ְדָלא ִאית ּבָ ֵניָנן ְדֵלית ָאת ּבְ ְּוָהא ּתָ ּ ּ

יִרין ְמָרה. ָּרִזין ִעָלִאין ְוַיּקִ ְּלקוְד. ׁשָ ִריך הוא ָקָאַמרּ א ּבְ ּׁשָ ְמָרה ְלַההוא חוָלָקא, ְ ּׁשָ ּ ,
יה ֶנֶפׁש ְּדִאְתֲאָחד ּבֵ א ָנְפָקאת ֵמַהאי ָעְלָמא. ּ . )דאתי(ַאְתָיא ְלֵמיַרת ָעְלָמא , ְּדַכד ַנְפׁשָ

ָמה ֵחיִלין ִעָלִאין ָנְפִקין ָלֳקְבָלא, ִאי ָזֵכי ּוְלַנְטָרא ָלה, ּּכַ ָמד, ּ ּוְלַאֲעָלא ָלה ּבְ ֹוָרא ּ
ְּדדוְכָתָהא י, ָּנִטיל ָלה' ְוַהאי ה, ּ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ה ּבְ   .ְּלִאְתַאֲחָדא ִעּמָ

ָנן ָלֳקְבָלה, ְוִאי ָלא ָזֵכי ְרִדיֵני ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ָמה ּגַ ּּכַ ְּוָדחו ָלה ְלַבר, ּ ַווי ְלַהִהיא . ּ
א ֵריָקַנָיא, ַנְפׁשָ ָלא ּבְ ְלּגְ ְּדִמְתּגַ ַאְבָנ, ּ קוְסִפיָתאּכְ  )שמואל א כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּא ּבְ

ַלע ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ִריך . ָ א ּבְ י קוְדׁשָ עוֵתיה ַקּמֵ ֵעי ּבָ ְְוָדִוד ּבָ ּ ּ ּ
י, ּהוא ְוָאַמר ְמָרה ַנְפׁשִ ְּדָלא ִיְדחון ָלה ְלַבר, ׁשָ ּ  )חון לךיפת, א לקבלך''ס(ְוַכד ָמֵטי . ּ

חון ָלה ִפְתִחין, ָּלֳקְבָלה ִּיְפּתְ ּ ך, ּ ל ָלה ַקּמָ ְוְתַקּבֵ ּ י ָחִסיד ָאִני. ּ ָאַמר . ְוִכי ָחִסיד ִאְקֵרי, ּכִ
י ְיהוָדה ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ִּדְכִתיב. ִאין, ִּרּבִ י. ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ְמָרה ַנְפׁשִ ך ׁשָ ִגין ּכַ ְּדָלא , ְּבְ

ּבֹוק ָלה ְלֵמ ׁשְ   .ְַהך ְלַברּּתִ
י ִיְצָחק ָאַמר ַצִדיק, ִרּבִ ר ָנׁש ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ל ּבַ ּּכָ ּ ּ ָמה , ָיִרית ְלַהאי ֶאֶרץ, ּ ּכְ

יב ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו)ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ַתר . ְוַהאי ַצִדיק ָחִסיד ִאְקֵרי. 'ְ ָּאַמר ָדִוד ּבָ
י, ָאִניָחִסיד , ִּדְבַהאי ֲאָתר ֲאִחיְדָנא ְמָרה ַנְפׁשִ ך ׁשָ ְוְבִגין ּכָ ך, ּ ָרא ּבָ   .ְְלִאְתַקּשְׁ

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ מֹו ְוגֹו)תהלים פא(, ּ יהֹוֵסף ׂשָ ְבִעין , ָּהא אֹוְקמוָה. 'ּ ֵעדות ּבִ ְּדאֹוִליף ׁשִ
ַפת ֹלא ָיַדְע)תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַיִתיר, ִּפְתִקין ָמע ׂשְ י ֶאׁשְ . ּתִ

א ֲחֵזי. ֲּאָבל ַמאי ֵעדות יה ְלַהִהיא , ּתָ ֵתיה ְדפֹוִטיַפר ֲהַות ֲאִחיָדא ּבֵ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ
ָנא ִדיָלה, ִּמָלה ַמאן ְדָלא ָיַדע ִליׁשָ ְרֵמיה ּכְ ֲּהָוה יֹוֵסף ָעִביד ּגַ ּ ּ ָכל יֹוָמא ַעד , ּ ְוֵכן ּבְ

ְתַרְייָתא ֲעָתא ּבַ ִבְגדֹו)בראשית לט(ִתיב ִּדְכ, ַהִהיא ׁשַ הו ּבְ ְתְפׂשֵ ּ ַוּתִ הו. ּ ְתְפׂשֵ ַּמאי ַוּתִ ֶּאָלא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]142דף [ -ּ

ָנא ַמאן ְדָלא ָיַדע ִליׁשָ ְרֵמיה ּכְ ִגין ְדָעִביד ּגַ ּּבְ ּ ְּורוַח ַהּקֶֹדׁש ָצַווח ָלֳקְבֵליה. ּ  )משלי ז(, ּ
ְכִרָיה ֲאָמֶריָה ֶהחִליָקה ה ָזָרה ִמּנָ ָמְרך ֵמִאׁשָ ִּלׁשְ ַמע ָלןַמאי ָקא ַמ. ָ ל ַמאן . ׁשְ ֶּאָלא ּכָ

ְרֵמיה ֵמַהאי ְּדָנִטיר ּגַ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ ר ּבָ ַההוא ֵעדות, ִּאְתְקׁשַ ְּוָאִחיד ּבְ ּוַמאי הוא. ּ ' ה. ּ
יה ְּדִאּתֹוַסף ּבֵ מֹו, ִּדְכִתיב. ּ יהֹוֵסף ׂשָ ִפְנָחס' ּאוף ָהָכא י. ֵּעדות ּבִ י , ִאּתֹוַסף ּבְ ַּעל ְדַקּנֵ

ַהאי   .ּבְ
ָזְכֵרנו ֶאת ִציֹון)תהלים קלז(, ּי ֵייָסא ָפַתחִרּבִ ִכינו ּבְ ם ּבָ ְבנו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ּ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ּ ּ ּ .

ֵעי ֵליה ַלם ִמּבָ ֶּאת ְירוׁשָ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ח )תהלים קלז(, ּּכְ ּכַ ׁשְ ַל ם ּתִ ֵחך ְירוׁשָ ּכָ ּ ִאם ֶאׁשְ ְ

ָזְכֵרנו ֶאת ִציֹון, ְיִמיִני ַּמאי ּבְ ּר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ֵהיָכָלא ַיִקיָראְלּבַ. ּ ִפיָרא, ּ ָּאתו , ָּיָאה ְוׁשַ
ִּלְסִטין ְואֹוִקידו ֵליה ַּצֲעָרא ְדַמאן הוא. ּ ָּלאו ְדָמאֵריה ְדֵהיָכָלא, ּ ּ א . ּ ִכיְנּתָ ּאוף ָהָכא ׁשְ

ְרָיא ָגלוָתא ׁשַ ַּצֲעָרא ְדַמאן הוא, ּּבְ ָּלאו ְדַצִדיק, ּ ָמה ְד. ּ ּאוְקמוָהְּוַאְזָלא ָהא ּכְ ִּדְכִתיב , ּ
ִדיק ָאָבד)ישעיה נז( ׁש, ּ ַהּצַ ָזְכֵרנו ֶאת ִציֹון. ָאָבד ַמּמָ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ָזְכֵרנו ַההוא ַצֲעָרא , ּ ּּבְ ּ

ִּדיֵליה ַעל ִזווָגָהא ּ ּ ַּצֲעָרא ִדיֵליה הוא, ּ ּ ּ.  

  א''ד ע'' רידף
י ֵייָסא ָמא ְדָמאֵריה ּבְ, ָאַמר ִרּבִ ַּמאן ְדאֹוִקיר ׁשְ ּ ָּזָכה ְדיֹוִקיר ֵליה , ְוָנִטיר ַהאי, ַהאיּ ּ
ָּמאֵריה ַעל ּכָֹלא יב. ִּמיֹוֵסף. ְמָנָלן. ּ ֶנה )בראשית מא(, ִּדְכּתִ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹותֹו ּבְ ּ ַוַיְרּכֵ

ר לֹו ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים , ֲאׁשֶ ד, ְוֹלא עֹוד) א''ד ע''דף רי(ּוְכִתיב ְוָנֹתן אֹותֹו ַעל ּכָ  ֶּאָלא ּכַ
א ָרֵאל ַית ַיּמָ ַקְדִמיָתא, ָּעְברו ִיׂשְ גֹו ּבְ ְּוָלא ֲהוֹו ַמָיא ַקְייִמין ַעל , ֲּארֹוָנא ְדיֹוֵסף ָעאל ּבְ

יה ִּקיוַמְייהו ַקּמֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַהָים ָרָאה ַוָינֹוס)תהלים קיד(, ּ ֶּאָלא ָרָאה . ַּמאי ַוָינֹוס. ּ
יה  ַּההוא ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה)בראשית לט(ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִמיָתֵתיה, ּתָ ַחייֹוי ְוָזֵכי ִליָקָרא ּבְ ָּזֵכי ִליָקָרא ּבְ ַחָייו ֲאַמאי. ּ ִגין ַההוא ְזַמן . ּבְ ּּבְ
ה ָקא ּבָ ָעא ְלִאְתַדּבְ ְּדָלא ּבָ ּ יב, ּ ת ֲאֹדָניו)בראשית לט(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב . ּ ַוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ

הְוֹלא ב ֶאְצָלה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ּ ׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ּ ך ָזָכה ּבְ ִגין ּכַ יב . ְּבְ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ
ִבְגדֹו הו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּוּתִ ּוְכִתיב ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה, ּ א ִעָלָאה, ּּ ָּזֵכי ְלָבַתר ְדָעאל ְלגֹו ָפרֹוְכּתָ ּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמאִּדיֵד, ְּוָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליה ָעְלָמא ַאֲחָרא, ּיה ָנַטל ּבְ   .ְּוִדיֵדיה ָנַטל ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּפְנָחס ָזֵכי ּבְ ל ִאיּנון , ְּוָזָכה ּבְ ְּוָזָכה ְלַקְייָמא ַיִתיר ִמּכָ ּ
ְצַרִים ְּדַנְפקו ִמּמִ ְתֵריה, ְּוָזָכה ְלַכֲהָנא ִעָלָאה, ּ נֹוי ֲאּבַ ּהוא ְוָכל ּבְ יָמא ְדָלא ְו. ּ א ''נ(ִּאי ּתֵ

ְּדָהא ִאיּנון ְדַאְמֵרי . )א לא''ס(ִאין . ּ ָזָכה ְלַכֲהָנא ַעד ָלא ָעֵבד עֹוָבָדא ָדא)דהא ּ  )דלא(ּ
א ֵלאֹלָהיו. ְּדָזָכה קֹוֶדם ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּתַ ַמע , ָּלאו ָהִכי ֶאָלא ּבְ ְּדַמׁשְ

ִּדְבִגין עֹוָבָדא ָדא ָרַווח ּכְ   .ַּמה ְדָלא ֲהָוה קֹוֶדם, ּהוָנָתאּ
א ֲחֵזי ל ּכֵֹהן ְדָקִטיל ֶנֶפׁש, ּתָ הוָנֵתיה ְלָעְלִמין, ּּכָ ָּפִסיל ֵליה ּכְ ּ ּ ְּדָהא ַוַדאי ָפִסיל . ּ ּ ּ

יה א ִדיֵליה ְלַגּבֵ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּוִפְנָחס ִמן ִדיָנא ָפִסיל ְלַכֲהָנא ֲהָוה. ּ ּ א ֵליה , ּ ּוְבִגין ְדַקּנֵ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]143דף [ -ּ

ִריך הואְּלק א ּבְ ּוְדׁשָ הוַנת ָעְלִמין, ְּ ִּאְצְטִריך ְלַיֲחָסא ֵליה ּכְ ּ ְתֵריה, ֵּליה, ְ , ְּוִלְבנֹוי ֲאּבַ
י ִיְצָחק. ְּלָדֵרי ָדִרין א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ים הוא ִפְנָחס ְלֵעיָלא, ּתָ ָּרׁשִ ּ א, ּ ים הוא ְלַתּתָ , ְּוָרׁשִ

ַּעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא ְדָהא ִעם ִאיּנו ּ ּ ְצַרִים ִאְתְמֵניּ ּן ְדַנְפקו ִמּמִ ּ.  
י ִחָייא י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָרא, ִּרּבִ ַמְדּבְ י יֹוֵסי, ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ יב , ָאַמר ִרּבִ ָּהא ִדְכּתִ

לֹום ִריִתי ׁשָ ִפְנָחס ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְות. ּבְ ְלַאך ַהּמָ לֹום ִמּמַ ִליט ּבֵ, ְׁשָ ְּדָלא ׁשַ ּיה ּ
ִדינֹוי, ְלָעְלִמין יָמא ְדָלא ִמית. ְּוָלא ִאְתָדן ּבְ ֵני ָעְלָמא. ְּוִאי ּתֵ ַאר ּבְ ׁשְ , ַּוַדאי ָלא ִמית ּכִ

ֵני ָדָרא ל ּבְ ְּואֹוִריך יֹוִמין ַעל ּכָ ִרית ִעָלָאה ָאִחיד, ְ ִגין ִדְבַהאי ּבְ ּּבְ ַלק , ּ ְּוַכד ִאְסּתְ
ִתיאוְבָתא ִעָלָאה וִב, ֵמָעְלָמא ּּבְ ֵני ָעְלָמאּּ ַאר ּבְ ָלק ִמּשְׁ ִפיָרא ִאְסּתַ ְּדִביקוֵתיה ׁשַ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני )זכריה ג(, ִּרּבִ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ
א ֲחֵזי. 'ְַמְלַאך ְיָי ְוגֹו א, ּתָ ֵני ָנׁשָ ָלאן ּבִ, ַּווי ְלִאיּנון ּבְ ּכְ , ּיָקָרא ְדָמאֵריהֹוןְּדָלא ִמְסּתַ

רֹוָזא ָקאֵרי ָעַלְייהו יִחין, ְּוָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכָ ּגִ ָלא . ְוָלא ַמׁשְ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָאָתא ּבַ
ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָרא ָעֵליה ְלָטב, ּּבְ יגֹוִרין ַקְייִמין ְלַאְדּכְ ָמה ַסּנֵ ר . ּּכַ ר ָנׁש ְוַאְעּבַ ָאָתא ּבַ

ַּעל ִפּקוֵדי א ִּאיּנון עֹוָבִדין ַקֵטיגֹוִרין ָעֵליה ְלִביׁש, ֹוַרְייָתאּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ְּ .
דֹול ֲהָוה ַע ּכֵֹהן ּגָ יה, ְּואֹוְקמוָה, ְיהֹוׁשֻ ִתיב ּבֵ ְטנֹו. ַּמה ּכְ ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ . ְוַהּשָׂ

ך ַהאי ּכַ ְוַמה ּבְ ֵני ָעְלָמא ְדָלא, ּ ַאר ּבְ ׁשְ יָקָרא ְדָמאֵריהֹוןּּבִ ֵלי ּבִ ּכְ ה , ּ ִמְסּתַ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
ה   .ְוַכּמָ

ִתיב ָגִדים צֹוִאים, ָחֵמי ַמה ּכְ ַע ָהָיה ָלבוׁש ּבְ ָגִדים צֹוִאים. ְּואֹוְקמוָה, ִּויהֹוׁשֻ , ֲאָבל ּבְ
ַההוא ָעְלָמא יה רוָחא ּבְ א ּבֵ ׁשָ ין ְדִאְתַלּבְ ַּוַדאי ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ָא. ּ ּה חוָלֵקיה ְדַמאן ַזּכָ ּ ּ

ַההוא ָעְלָמא ֵלִמין ּבְ ִנין וׁשְ ִּדְלבוׁשֹוי ִמְתַתּקְ ּ ּ ַמר. ּ ל ַמאן ְדַבְעָיין ְלַאֲעָלא , ְוָהא ִאּתְ ּּכָ
ין ֵליה, ַלֵגיִהָנם ׁשִ ין ִדְמַלּבְ ִּאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ֵּהיך ִאיּנון, ּ ִתיב ָהָכא. ְ ַע ָהָיה , ַמה ּכְ ִויהֹוׁשֻ

ָגִדים צֹו ְלָאךָּלבוׁש ּבְ ָּדא ַמְלָאך ִדְמָמָנא ַעל . ְַמאן ַמְלָאך. ְִאים ְועֹוֵמד ִלְפֵני ַהּמַ ְּ

ם יִהּנָ ין, ּגֵ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּוְמָמָנא ַעל ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ָּהִסירו , ַּעד ְדָאִתיב ָקָלא ְוָאַמר. ּ
ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו   .ַהּבְ

ָלא ּכְ ר ָנׁשְּדעֹוָבִדי, ֵמָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ין ְדּבַ יׁשִ ים , ּן ּבִ ַּעְבִדין ֵליה ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ
ׁש אֹוְתך ַמֲחָלצֹות. צֹוִאים י ֵמָעֶליך ֲעֹוֶנך ְוַהְלּבֵ ַָויֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרּתִ ָ ָ יֵניה . ּ יׁשִ ַּאְלּבִ

ין ַאֲחָרִנין ְמֻתְתְקָנן ִזיו ְיָקָרא, ְּלבוׁשִ ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ ּכַ ִּדְבהו ִאְסּתָ ּ ְדָמאֵריהּ ּ.  

  ב''ד ע'' רידף
א ֲחֵזי ַגְווָנא ָדא ִפְנָחס, ּתָ ּּכְ ָלק ֵמָעְלָמא, ּ ְּדָלא ִאְסּתַ ין , ּ יה ְלבוׁשִ ָקנו ַקּמֵ ַּעד ְדִאְתּתְ ּ ּ ּ

הו, ַאֲחָרִנין ְּדרוָחא ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ט . ְּדָאֵתי) ב''ד ע''דף רי(ְלָעְלָמא , ּ ֲעָתא ֲחָדא ִאְתְפּשָׁ ׁשַ ּּבְ
ִאֵליןְו. ֵּמִאֵלין ׁש ּבְ לֹום, ִּאְתְלּבָ ִריִתי ׁשָ יב ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ַּעד ַדֲהוֹו . ּ
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יָפא, ָאְזֵלי ּקִ א ֲהָוה ּתַ ְמׁשָ ָרא, ׁשִ חֹות ִצָלא ְדַחד ִטָנָרא ְדַמְדּבְ ְּוָיְתבו ּתְ ּ י . ּּ ָאַמר ִרּבִ
א, ֶאְלָעָזר ַּוַדאי ִצָלא ֶחְדָווָתא ְדַנְפׁשָ   .ּ הואּּ

י ֶאְלָעָזר י ִחָייא ְלִרּבִ ְתָרָאה ְדַחג, ִּאֵלין יֹוִמין, ָּאַמר ִרּבִ ָנה ַעד יֹוָמא ּבַ , ֵּמֹראׁש ַהּשָׁ
ֵעיָנא ְלֵמיָקם ָעַלְייהו י ֶאְלָעָזר. ּּבָ הו, ָאַמר ִרּבִ ַמר ְוַחְבַרָייא ִאְתָערו ּבְ ָּהא ִאּתְ ּ ָאַמר . ּ

י ִחָייא ַּוַדאי ָהִכי הוא, ִּרּבִ הוֲא, ּ א ִעָלָאה ִמָלה ּבְ ַמְעָנא ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּבל ֲאָנא ׁשְ ּּ ּ .
ֵּאיָמא ַההוא ִמָלה, ָּאַמר ֵליה יה. ּ ָּאַמר ֵליה ַעד ָלא ָקִאיְמָנא ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ב ְדַחְבַרָייא אֹוְקמו ִמָלה ַּאף ַעל ּגַ ּ ִפיר הוא, ּּ ְּוׁשַ ֲּאָבל ִסדוָרא ְדָהֵני יֹו, ּ ּ ָרָזא , ֵמיּ
ְּדָחְכְמָתא הוא ֵדי ַחְקָלא, ּ ין ְמַחּצְ   .ּבֵ

א ֲחֵזי ַחד ֵהיך ֲהִוי, ּתָ ַמר ִסדוָרא ְדִיחוָדא ּכָֹלא ּבְ ְָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ַמר. ּ , ָּפַתח ְוָאַמר. ְוָהא ִאּתְ
ף ְיָי ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו)ישעיה נב( ָּדא ְדרֹוָעא ֲחָדא,  ָחׂשַ ְלָיא ְיׁשוָע, ּ ְּדֵביה ּתַ ּ ְּדֵביה , הּ ּ

ְלָיא נוְקָמא ְלָיא פוְרָקָנא, ּּתַ ְּדֵביה ּתַ ּ ה. ּּ ָרֵאל ֵמַעְפָרא, ְוָלּמָ , ְּלֵמיָקם ָלה ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ
יה ָלא ָלה ְלַגּבֵ ּוְלַקּבְ ּ ֲחָדא, ּ ָלה. ְּלִאְזַדְווָגא ּכַ ְרָיא , ְּוַכד ַהאי ִאְתַער ְלַקּבְ ָמה ְדִחילו ׁשַ ּּכַ ּ

ָעְלָמא ָראַּעד ְדָיַנח, ּבְ ָהא ְלִאְתַחּבְ חֹות ֵריׁשָ ּ ַההוא ְדרֹוָעא ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר. ּ שיר (, ּּכְ

י ְוגֹו)השירים ב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּוְכֵדין ַנְייָחא ִדיָנא',  ׂשְ ּוְמַכֵפר חֹוִבין, ּ ּ.  
ָקא ָעְלָמא, ְלָבַתר ָאֵתי ְיִמיָנא ְלַחּבְ ְרָייא ּבְ ֵדין ֶחְדָווָתא ׁשַ . ְּנִפין ְנִהיִריןְוָכל ַא, ּכְ

גוָפא ְּלָבַתר ִאְזַדְווַגת ּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ִלימו , ּ ֵדין הוא ׁשְ ּּכְ ּ
ְּדֹכָלא ְּוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ּ ְּוָאִחידו וַדאי, ּ ַאר ִזְמֵני, ּ ׁשְ ַכח ָהִכי ּבִ ּתְ   .ַּמה ְדָלא ִאׁשְ

ַגְווָנא ְדַהאי ִּסדוָר, ּּכְ ְתָרָאה ְדַחג, ּא ְדָהֵני יֹוִמיןּ ָנה ַעד יֹוָמא ּבַ ֹראׁש . ֵּמֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ
ָנה ָמאָלא, ַהּשָׁ ִּאְתַער ְדרֹוָעא ִדׂשְ ָלא ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ְדִחילו , ְּלַקּבְ ל ָעְלָמא ּבִ ּוְכֵדין ּכָ ּ
ִדיָנא ִלים, ּבְ ִתיוְבָתא ׁשְ ּוָבֵעי ַההוא ִזְמָנא ּבְ ּ ְכ, ּּ ּתַ ִריך ְלִאׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְָחא ָעְלָמא ַקּמֵ ּ

ָעה ְלַיְרָחא, ְלָבַתר ֲאִתיַאת ַמְטרֹוִניָתא. ּהוא ִתׁשְ ֵני ֵהיָכָלא ּבְ ד , ּוַבְעָיין ּבְ ְלֶמְעּבַ
ַנֲהָרא, ֶחְדָווָתא ל ּבְ ִזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּוְלִמְטּבַ ְרַמְייהו ּבְ ְּלַדְכָאה ּגַ ּ יֹוָמא ַאֲחָרא, ּ , ּבְ
ּהוא ִזו ָהאּ חֹות ֵריׁשָ ָמאָלא ּתְ ָווָאה ׂשְ ּוָגא ִדיָלה ְלׁשַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר )א רישא דמלכא''נ(, ּ ּ ּכְ

י ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   .ׂשְ
ַתֲעִניָתא ַעל חֹוַבְייהו ָרֵאל ּבְ ּוְכֵדין ִיׂשְ ּוְמַכְפָרא ְלהו, ּ א ִעָלָאה ַאְנִהיַרת . ּּ ְּדָהא ִאיּמָ ּ

ִזווָגָהאַּאְנָפָהא ְלַמְטרֹוִניָת ּא ּבְ ֵני ֵהיָכָלא, ּ ל ּבְ ְפִרין ּכָ ּוִמְתּכַ ָלה . ּ ָמאָלא ְמַקּבְ יָון ִדׂשְ ּּכֵ ּ
ַהאי יֹוָמא ָמאָלא, ָּלה ּבְ ְרָייא ַעל ׂשְ א ְדַמְטרֹוִניָתא ׁשַ ְּדֵריׁשָ ּ.  

יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַחג ָלה, ּּבְ ל , ִּיְתַער ְיִמיָנא ְלַקּבְ ָקה וְכֵדין ּכָ ִגין ְלַחּבְ ֶחְדָווא ְוָכל ּּבְ
ָחא, ְּוֶחְדָווָתא ְדַמִים ְצִליָלן, ַּאְנִפין ְנִהיִרין ָכא ַעל ַמְדּבְ א ְלֶמֱחֵדי . ְלַנּסְ ֵני ָנׁשָ ּוַבְעָיין ּבְ

ָכל ִזיִנין ְדֶחְדָוה ִרים, ּּבְ אִרי ְיִמיָנא. ְּדָהא ְיִמיָנא ּגָ ָכל ֲאָתר ְדׁשָ ְֶחְדָווָתא ִאְצְטִריך , ּּבְ

ֹכָלא ֵדי, ּּבְ ָעאּכְ ְעׁשְ ּתַ   .ן ֶחְדָווָתא ִהיא ְלִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]145דף [ -ּ

 ] בשנה317יום [סדר הלימוד ליום כב אב 
  א''ו ע'' רטדף

ִמיָנָאה יֹוָמא ּתְ ֶּחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא הוא, ְלָבַתר ּבְ ֵדין ִזווָגא ְדגוָפא, ּ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּהוא , ּ
ִּזווָגא ְדֹכָלא ּ ּ ִלימ, ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ּו ְדֹכָלאְּוָדא הוא ׁשְ ּ ָרֵאל ִאיהו , ּ ְּוָדא יֹוָמא ְדִיׂשְ ּ

ְלחֹוַדְייהו, ַּוַדאי ְּוַעְדָבא ִדיְדהו ּבִ ּ יה חוָלָקא ְלַאֲחָרא, ּ ְּדֵלית ּבֵ ּ ָרֵאל . ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב , ּ ה ַל)דברים יד(ָּעַלְייהו ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ְָיָי ֱאֹלֶהיך  ּכִ

ָרֵאל )ה''במדבר כ(. 'ְוגֹו ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּ ִפְנָחס ּבֶ
י ְיהוָדה ָפַתח. 'ְוגֹו ִּרּבִ ִרים ִנְכָחדו)איוב ד(, ּ ּ ְזָכר ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיֹפה ְיׁשָ ן , ּ ּמָ ּתַ

ֵניָנן ְגָוונֹוי ַּמאן ְדָח, ּתָ ת ּבִ ִרית, )א נהרין''ס(ֵמי ֶקׁשֶ רוך זֹוֵכר ַהּבְ ְִאְצְטִריך ְלָבְרָכא ּבָ ִגין . ְּ ּבְ
א ִרית ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ְּדָדא ִאיהו ּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִוי קוְדׁשָ ְּדׁשַ ּ ּ ַאְרָעא ְדָלא ) א''ו ע''דף רט(ְּ ּּבְ

ִגין ְדַכד ְסִגי. ֵּייֵתי ָעָלה ֵמי טֹוָפָנא ָעְלָמאּּבְ ּאו ַחָייִבין ּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

ּוְכֵדין ָדִכיר לֹון ַהאי אֹוָמָאה ְדאֹוֵמי ְלַאְרָעא, ְלאֹוָבָדא לֹון ּ ֵרי ִזְמֵני ֹלא , ּ יב ּתְ ִּדְכּתִ
ָּדא ִאיהו אֹוָמָאה, ְוֹלא אֹוִסיף עֹוד ְלַהּכֹות, ּ ֹלא אֹוִסיף ְלַקֵלל)בראשית ח(. ֹלא ָמ. ּ ה ּכְ

יב י ֵמֲעבֹור ֵמי ֹנַח)ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ   )קשור עם הרעיא מהימנא(.  ֲאׁשֶ

ִפיר ָקַאְמַרת, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ִגין ְדֵאִלָיהו ְדִאיהו ִפְנָחס, ּׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,

ִרית י ַעל ּבְ ָּצִריך ְלַחְדָתא ִמִלין ַסִגיִא, ַקּנֵ ּ יהְּ ֵמיה, ּין ּבֵ אֹוַרְייָתא ַעל ׁשְ ִתיָבא ּבְ ָתא ּכְ ְּדַהאי ַפְרׁשְ ְּדָעֵליה , ּּ ּ
ַד, ְּתֵרי ְקָנאֹות,  ַקּנֹא ִקּנֵאִתי)מלכים א יט(ִּאְתַמר  ׁשַ ּי ִדְלֵעיָלא''ַּחד ּבְ ַד, ּ ׁשַ ּי ִדְלַתָתא''ְּוִתְנָייָנא ּבְ ּוְבִגין , ּ

בועֹות  ָּדא ָעִביד ְתֵרין ׁשְ ַתְרַווְייהו)א בתרין זמנין''ס( )תרין לא לאא ב''נ(ּּ   .ּוְתֵרין ִזְמִנין ֹלא ֹלא, ּ ּבְ

י ְיהוָדה ָאַמר ְגָוונֹוי ְנִהיִרין, ֲּאָבל ִרּבִ ת ּבִ ִרית, ַּמאן ְדָחֵמי ֶקׁשֶ רוך זֹוֵכר ַהּבְ ְָצִריך ְלָבְרָכא ּבָ ְּ ּ .
ְדָקא ֵיא ְגָוונֹוי ּכְ ּוְבָגלוָתא ְדָלאו ִאיהו ָנִהיר ּבִ ּ ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ִדְלִזְמִנין ָנִהיר ְזֵעיר, ֹותּ ְוִזְמִנין ָלא ָנִהיר , ּ

ַלל ִלימו, ּכְ ׁשְ ת ָקא ָרִמיז ְגָוונֹוי. ְוִזְמִנין ָלאו, ִּזְמִנין ִאְתֲחִזי ּבִ ְּדֶקׁשֶ ְרֵאִלים, ּ ְּלַזְכָוון ְדֹכֲהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ּ ,
ִפיִרין ד ִאיּנון ׁשַ ּּכַ ְגָוונֹוי ְדִאיּנון ְתַלתְּדָנִהיר ֶקׁשֶ, ּ ּת ּבְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ַהָגִליִלי ּקום ַאְנְת ִרּבִ ִחּבוָרה ַקְדָמָאה, ְוֵאיָמא, ּ ִפיִרין ָקַאְמַרת ּבְ ְּדָהא ִמִלין ׁשְ ּּ ת ָלא , ּ ְּדֶקׁשֶ
ַּאְתָיא ֶאָלא ְלַאָגָנא ַעל ָעְלָמא א. ּ ִּדְבָכל ִזְמָנא ִדְבֵריה ָחב, ְלַמְלּכָ ּ א ֲח, ּ ָסִליק , ֵזי ְלַמְטרֹוִניָתאּוַמְלּכָ

ּרוְגָזא ִדְבֵריה ּ ִּדְכִתיב, ּ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(, ּ ת. ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ֶּאָלא , ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתֲחִזי ֶקׁשֶ
ְלבוׁש ְיָקר ְדַמְלכו, ְוָלא ִאְתַגְלָיא. ְּלַאָגָנא ַעל ָעְלָמא ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ֲעָתא ְדִאית ַצִד, ּ ּוְבׁשַ ּ ַאְרָעאּ ִּאיהו , יק ּבְ

ִרית ִרית. ּבְ   .ְלֵמיָקם ּבְ

ָגלוָתא ִריך הוא ִאְתְרַחק ִמַמְטרֹוִניָתא, ְּוִכי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ַמְלכוָתא , ְּ ת ְלבוׁשֵ ׁשַ ְּוֵאיך ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַלּבְ ּ ְ

ָגלוָתא  ָגלוָתא.  ֹלא)ג לא''א ל''ס(ּּבְ ה ְדַקְדרות, ֲּאָבל ּבְ ְּלבוׁשָ ּ ּ ּ ַאל ִתְראוִני )שיר השירים א(ּיהו ַאְמַרת ְוִא, ּ ּ
ַחְרֹחֶרת ֲאִני ׁשֶ ָגלוָתא. ׁשֶ ת ְדִאְתַגְלָייא ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ַההוא ֶקׁשֶ ּ ּ ּּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ְמַטְטרֹו, ּ ְּדִאְתְקֵרי , ן''ּ
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ַד יתֹו)בראשית כד(ּי ְוִאיהו ''ּׁשַ ָכל ִדיֵליה , ּ ַעְבדֹו ְזַקן ּבֵ ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּ ִּאְתְקִריאו ֲעָבִדים , ּוְבנֹוי, )בגלותא(ּּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִנים. ְּ ּוְבִגין ָדא, ּוְבֵני ַמְטרֹוִניָתא ּבָ ֲעָבִדים, ּ ָבִנים ִאם ּכַ   .ִאם ּכְ

א י ַמְקְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ם, ּ ּאוְקמוָה ַדֲעָבִדים ָחפו ֹראׁשָ ּ ּ י ַמֲעׂשֵ, ּ ַּוַדאי . הְּוִנְתַדְלְדלו ַאְנׁשֵ
ה ִאְתְקִריאו י ַמֲעׂשֵ ם ַמְטרֹוִניָתא, ַּאְנׁשֵ ְּדִאְתַמר ָעָלה , ַעל ׁשֵ נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאְת )משלי לא(ּּ ּ ַרּבֹות ּבָ ּ

ָלָנה ֲּאָבל ִאי ִאית ֵליה ַצִדיק. ָּעִלית ַעל ּכֻ הֹון ַמְטרֹוִניָתא, ְּדַזְכוֹוי ְועֹוָבדֹוי ְלַאְנָהָרא, ּ ה ּוְלִמְפׁשַ, ּבְ ּט ִמּנָ
ין ִדְגָווִנין ְנִהיִרין ְדָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְלבוׁשִ ָטא ָלה ּבִ ִטין וְלַקׁשְ י ַקְדרוָתא ִדְפׁשָ ְּלבוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ , ַּמה ּכְ

ִרית עֹוָלם ָרִזין ְנִהיִרין ְדאֹוַרְייָתא, ּוְרִאיִתיָה. ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ֲּהָדא הוא , ֵריז ִאְתְק''ְּדאֹור ָר, ּּבְ
י ֵנר ִמְצָוה תֹוָרה אֹור)משלי ו(, ִדְכִתיב ּוְבִאֵלין ָרִזין ִאְתַמר וְרִאיִתיָה. ּ ּכִ ּּ ּ.  

יה רוְגָזא ִדְבֵריה ּוְבַההוא ִזְמָנא ָסִליק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ָכָכה)אסתר ז(, ּ ְ ַוֲחַמת ַהֶמֶלך ׁשָ ְצלֹוָתא , ּ א ּבִ ְּוֵייָמא ָלה ַמְלּכָ ּּ
ַּדֲעִמיָדה ַקֵמי ֵתך)אסתר ה(, ּהּ ׁשָ ּקָ ֵאָלֵתך ְוִיָנֶתן ָלך וַמה ּבַ ְ ַמה ׁשְ ְ ְּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ ֵאְלָתא ַעל פוְרָקָנא , ּּבְ ּׁשְ ּ ּ

ִּדיָלה ּוְבָנָהא ִעֵמיה, ּ ִתי)אסתר ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ׁשָ ַבּקָ ֵאָלִתי ְוַעִמי ּבְ ׁשְ י ּבִ ֶתן ִלי ַנְפׁשִ ּ ִתּנָ ת . ּ ֲאָבל ֶקׁשֶ
ָגלוָתאְּדִאְת ָעְלָמא ּבְ ְּדַעְבָדא ִאיהו, ַּחְזָיא ּבְ ּ ִלימו, ּ ׁשְ ִּזְמִנין ְדָנִפיק ּבִ יִרין עֹוָבדֹוי, ּ נֹוי ַמְכׁשִ ד ּבְ ּוְלִזְמִנין , ּכַ

ִלימו ׁשְ ְתַכח ּבִ ָּלא ִאׁשְ ִרין עֹוָבדֹוי , ּ נֹוי ָלא ַמְכׁשְ ד ּבְ   .)כאן חסר(ּכַ

ִגין אֹות יֹו ַד''ְוִאי ָלאו ּבְ ּד ְדׁשַ ְמעֹון ֲהוו ַקְטִלין ֵליה ''ּ ְבָטא ְדׁשִ י ֲעָלה ִפְנָחס ְדַאִגין ֵליה ִמׁשִ ּי ְדַקּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ּוְבִגין ָדא . ְּואֹוְבִדין ֵליה ֵמָעְלָמא ִרים ִנְכַחדו)איוב ד(ּ ּ ְזכֹור ָנא ִמי הוא ָנִקי ֲאַבד ָדא ִפְנָחס ְוֵאיֹפה ְיׁשָ ּ ּּ ,

ִרין עֹוָבֵדיהֹון ַק ִּאֵלין ִדְמַכׁשְ אּ ֵמיה, ֵּמי ַמְלּכָ ין ַעל ׁשְ ּוְמַקּנִ ים, ּ ַרּבִ ין ֵליה ּבָ ּוַמְקִדיׁשִ ּ ין ֵליה . ּ ָּהִכי ְמַקְדׁשִ
ַאר ַעִמין, ְּלֵעיָלא ין ְמָמָנן ִדׁשְ ּּבֵ ִכנוֵייה, ּ ל ְמָמָנא ּבְ ְתמֹוְדִעין ֵליה ּכָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ְתמֹוְדִעין . ּ ָרֵאל ִאׁשְ ֲּאָבל ִיׂשְ

ׁשֵ ְּלֵעיָלא ּכָֹלא ּבְ ּנוִיין, ד''ם ְידֹוָּ ל ּכִ ְּדִאיהו ַחֵיי ּכָ ּ ּּ.  

ם ְוִכּנוי ָסִהיד ָעֵליה ְּוָכל ׁשֵ ל ֵאל, ּל ָסִהיד ָעֵליה''ֵא, ּ ְּדִאית ֵליה ְיכֹוֶלת ַעל ּכָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְּדִאיהו ֱא, ֱּאֹלִהים ָסִהיד ָעֵליה. ָּמאֵרי ְדֵאל, ֵאל.  ֲאִני ֶאְדרֹוׁש ֶאל ֵאל)איוב ה( י ''ֲאֹדָנ. ֹלֵהי ָהֱאֹלִהיםּ

ְּדִאיהו ֲאדֹוֵני ַהֲאדֹוִנים, ָּסִהיד ָעֵליה ם. ּ ל ׁשֵ ם )ספירה ומלאך(ְּדָכל . ּאוף ָהִכי ּכָ ְ ַמְלָאך ִאית ְלָכל ַחד ׁשֵ

א ִדיֵליה, ְיִדיַע ם ְדַמְלּכָ ַההוא ׁשֵ ת ּבְ ְתמֹוְדָעא ְלָכל ּכַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ּ ָרֵאל. ּ ְתמֹוְד, ֲאָבל ִיׂשְ   .ה''ָּען ֵליה ביהוִּאׁשְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָמה סוְסָוון, ּ ר ָנׁש ַחד ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ֵליה ּכַ ּּבַ נֹוי ְדָאָדם, ּ ָרֵאל ִאיּנון ּבְ ל ִיׂשְ ּאוף ָהִכי ּכָ ּ ּ ,
ּסוס ְוַכֲחמֹור ְלָמׂשוי ָרא ָצִריך ְלֶמֱהִוי ֵליה ַלֲאבוי ּכַ ְּוָכל ּבְ ּ ּ ּ ְ ִפיף ְתחֹותֹוי, ּ ּוְלֶמֱהִוי ּכָ ּ ְוַהאי ִאיהו ָרָזא ,ּ

יַע ְיָי)תהלים לו( ּ ָאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ָרא ְדָאָדם. ּ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְבֵהָמה ְתחֹותֹוי, ּ ְּוָעִביד ַגְרֵמיה ּכַ ּּ.  

אֹוַרְייָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ִפּקוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ם ְלִאְתֵתיה ְדָאח, ּ ְּלֶמֱהִוי ָאח ְמַיּבֵ ּ ד ְלֶמ, ּ ְעּבַ
ָרא ַלֲאחוי ִגין ְדָלא ִיְתֲאִביד ֵמַההוא ָעְלָמא, ּּבְ ּּבְ ִציִצית. ּ גֹון ָרָזא ְדִכְלַאִים ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ּכְ ּ ּ ְּדָאְמרו. ּ ַמה , ּ

אן ָאַסְרִתי ָלך ּכָ ְׁשֶ אן, ּ ְֵהַתְרִתי ָלך ּכָ ּ ְלַאִים ְדָעְלָמא. ּ ָּאַסְרִתי ָלך ּכִ ְ ְלַאִים, ּ ְֵהַתְרִתי ָלך ּכִ ּ ּ ְדִציִציתּ ּ ָּאַסְרִתי . ּ
ת ָאח ְֵהַתְרִתי ָלך ְיָבָמה, ְָלך ֵאׁשֶ ּ ִמינֹו. ּ גֹון ַמְרִכיִבים ַתפוִחים אֹו ְדָקִלים ִמן ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ָבא ִמין . ּ ְּוָאסור ְלַאְרּכָ
ֵאינֹו ִמינֹו ׁשֶ יה . ּבְ ְּוִאְתַמר ּבֵ ֶדה)דברים כ(ּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשָ י. ּ ּכִ ּוַבְיָבָמה ַמְרּכִ ֵאינֹו ִמינֹוּ ׁשֶ , ִבין ִמין ּבְ

ִגין ְדָלא ִלְתֲאִביד )ש''א ע''ט ע''תיקונים י( ָרֵאל)דברים כה(. ּ ֶנֶפׁש ַהֵמת)להאביד(ּ ּבְ מֹו ִמִיׂשְ ּ ְוֹלא ִיָמֶחה ׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]147דף [ -ּ

ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדִגְלגול ּ ָלא ֲאַמת ַהַמִים. ּּ ַּגְלַגל ֵלית ֵליה ְתנוָעה ּבְ ּ ּ ּּ ַּמת ַהַמִים ָרָזא ֲא, ּאוף ָהִכי, ּ
יה ִאְתָעִביד ַגְלַגל ִגְלגול', ְּדָאת ו ּּבֵ ּּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ָלא ֲאַמת ַהַמִים, ּ ַּמה ַגְלַגל ֵאין לֹו ְתנוָעה ּבְ ּ ּ ּאוף , ּּ

ַּגְלַגל ִאיהו י, ָהִכי ָלא ֲאַמת ַהַמִים ְדִאיהו ו', ּ ְּוֵלית ֵליה ְתנוָעה ּבְ ּ ּ ּּ יָנְלַהאי ִא. 'ְיָבָמה ה. 'ּ ן ''ה ּבֵ''ּיהו ּבִ
אֹות י. ּה''ָי ָרא ָעְלָמא ְדָאֵתי' ּבְ ְּדִאיהו ו, ְעֹוָלם ָארֹוך, ּּבָ ּ'.  

ִגין ָדא ן, ּּבְ ֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּמאן ְדֵלית ֵליה ּבֵ ָּלאו ִאיהו ִמּבְ ְּדַיָמא ָלֳקְבֵליה, ּ יה ָנִפיק, ּּ ּוִמּנֵ ּ ,
יַנְייהו  ָמה ַנֲחֵליּו',  ו)א''ב ע''תיקונים ע(ִּמּבֵ יה ִמְתַפְלִגין ּכַ ִּמּנֵ ּ ִבין ָעְלָמא, ּ ְּדִאיּנון ְמַסּבְ ַּעד ְדַחְזרו ְלַיָמא , ּ ּ ּ

ְּדַנְפקו ִמַתָמן ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְקָרא, ּ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ֶאל )קהלת א(, ּ ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ּ
ָחִלים ְוגֹו ַהּנְ ַגְווָנא ְדַנְפקוַעד. 'ְמקֹום ׁשֶ ּ ְדָאַהְדרו ּכְ ּ ּ ּ.  

ר ְנָתָנה)קהלת יב(, ּאוף ָהִכי ּ ְוָהרוַח ָתׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ ַגְווָנא ְדָיִהיב ָלה . ּּ ּּכְ  )א''ז ע''דף רט(ּ
ֵליָמָתא ִתיוְבָתא. ׁשְ ִּאם ָתׁשוב ּבְ ּּ יָנ, ּ ְּדִאיהו ּבִ ָאת יְסִליַקת' ָאת ה. ִּעָלָאה, ּה''ן ָי''ה ּבֵ''ּ ין'  ּבְ , ְלַחְמׁשִ

ר ִזְמִנין ֲחֵמׁש ַּנַחל ְדָנַפק ִמן ַיָמא, ן''ּבֵ. ּה''ָי, ם''ָּהא ִאיהו ָי. ֶעׂשֶ ְּוִאְתְפִליג ְלַכָמה ַנֲחִלין, ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ט ְלַכָמה ַעְנִפין ְּדִאיָלָנא ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ.  

ֵליָמָתא ְמָתא ׁשְ ַגְווָנא ְדִא, ְוִאי ָלא ָחַזר ִנׁשְ ְתָלַמתּּכְ ה. ּׁשְ ִּאְתַמר ּבָ ִבים ָלָלֶכת, ּ ם ֵהם ׁשָ ִאיִהי ְוָכל , ׁשָ
ָמִתין ַאֲחָרִנין ֶבן. ִנׁשְ ִלים ּבְ ּאוף ָהִכי ָלאו ִאיהו ׁשְ ת, ּ ְּדִאיהו ָעְלָמא ֵדין, ִּאי ֵלית ֵליה ּבַ ּ ִלים , ּ ְלֶמֱהִוי ׁשְ

ה ֵרי ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְדִאְתּבְ ְרָאם)ראשית בב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב', ּּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהׁשָ ּ .

  )אלא(

ֹלׁש ִעם ָגֶבר)איוב לג(, ּו''ְיה ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֵהן ּכָ ּ הֹון. ּ יַעָייא ְדִאְתַמר ּבְ ְּוַרׁשִ ּּ  )קהלת ח(, ּ
ִעים ְקבוִרים ָוָבאו ּוְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ ַּגְרמו ֵאֶלה , ּ ּ ָרֵאלּ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו, ֱָאֹלֶהיך ִיׂשְ ה )עמוס ב(, ּּ ֹלׁשָ  ַעל ׁשְ

ָרֵאל ֵעי ִיׂשְ ַתר ְדִקְלְקלו ַגְרַמְייהו ְתַלת ִזְמִנין. ִּפׁשְ ּּבָ ּּ ּ יה, ּ יה , ו''ְוָלא ָזֵכי ּבְ ְּדִאְתַמר ּבֵ  ְמקֹום )קהלת יא(ּּ
ם ְיהו ִיפֹול ָהֵעץ ׁשָ ּׁשֶ ּ יֶב. ּ ָעה ֹלא ֲאׁשִ ְּדַהְיינו ה, ּּנוַעל ַאְרּבָ ם. 'ּ ֵגיִהּנָ ְּוִאְתָדנו ּבַ ִחית ַאף ְוֵחיָמה, ּ ַמׁשְ   .ּבְ

ין ִדְתַלת ַאְתָוון ִאֵלין ּוְלבוׁשִ ּ ּ ת, ּ ׁשֶ ּקֶ ְתמֹוְדִעין ּבַ ְּדִאיּנון ִחיָוור סוָמק ְוָירֹוק, ִּאׁשְ ּ ּ ִזְמָנא . ּ ַּמאן ְדִייֵתי ּבְ
ִּאיהו ִחיָוור, ֲחָדא ִתְנָייָנא. ּ ְתִליָתָאה. ּסוָמק, ּבְ ִלילו ַאְתָוון. ָירֹוק, ּבִ ּוְבִגין ִדְבַיֲעֹקב ִאְתּכְ ּ ְתָרׁש , ּ ְּוִאׁשְ

א א ָטָבא, ִאיָלָנא ְוִאְתְנָטע ְוִאְתַרּבָ ּ ֹלא ַעָתה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעָתה ָפָניו )ישעיה כט(, ְוִאְתָעִביד ִאיּבָ ּ ּ
ִיֶצר ָה, ְּיֱחָורו ְבֵתיה ּבְ ְּלֶמֱהִוי ֶמְרּכַ ְּדִאיהו ָנָחׁש, ָרעּּ א, ּ יׁשָ ּוְבִגין ָדא. ְּוָכל ִמיֵני ַחָיה ּבִ ר ֶאל )הושע יב(, ּ ּ ַוָיׂשַ

ַּמְלָאך ַויוָכל ּוְבִגין ְדִאְתְקֵרי ָאָדם ִאיָלָנא. ְ ִּאיהו ָרָזא ָדא, ּ ֲאָתר ְדָלא ָעִביד , ּ ְּלִאיָלָנא ְדִאְתָנַטע ּבַ ּ
א ָּעַקר ֵליה וְנָטֵע. ֶמה ָעֵבד. ִאיּבָ ֲאָתר ַאֲחָראּ ל ָמקֹום ְדָלא ֲהִוי מוְחָזק . ּיה ּבַ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ִמּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל, ְלֶמֱהִוי ָעָקר ִאְתָתא, ַּעד ְדָאִזיל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְּוִאְתְנָטע ַתָמן ּבְ ּ ּ.  

ּאוף ָהִכי ַצִדיק ְּדִאיהו ִמַטְלֵטל ֵמֲאָתר ְלֲאָתר, ּ ִית ְלַבִית, ּ ִאילו ֵיי, ִמּבַ ּּכְ ִגְלגוָלא ִזְמִנין ַסִגיִאיןּ ֵּתי ּבְ ּּ .
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹוֲהָביו)שמות כ(ְּוַהְיינו  ה ְלָעְלָמא ,  ְועֹוׂשֶ ִלים)דאתי(ַּעד ְדִיְזּכֶ ֲּאָבל ְלַחָייַבָיא.  ׁשְ ָלא , ּ

ַּאְייֵתי ֵליה ַיִתיר ִמְתַלת ִזְמִנין ִתיוְבָתא. ּ ְּוִאי ָחַזר ּבְ יה ָג, ּ ִּאְתַמר ּבֵ ּלות ְמַכֶפֶרת ֲעֹוןּּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה . ּ ּ ּ
ל ָמקֹום ַּצִדיִקים ׁשוב ֵאיָנן חֹוְזִרים ַלֲעָפָרם, ִמּכָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]148דף [ -ּ

ִית)ויקרא יד(, ֶּאָלא ָקא ָרִמיז ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ קהלת (. ּ ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב)איוב לד(.  ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ

ָהָיה ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ )יב ׁשֶ ִגין ְדהוא ְמנוַגע. ּכְ ּּבְ ּ ה ָרָעה, ּ יה ֶאָלא ִאׁשָ ְּוֵלית ּבֵ , ֵּיֶצר ָהָרע, ּ
ה ָרָעה ָצַרַעת ְלַבְעָלה ה ִאׁשָ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ּּ ַּמאי ָתַקְנֵתיה. ּ ה ְוִיְתַרֵפא. ּ ּנָ ְּדִאיִהי ַגְרַמת . ְּיָגְרׁשֶ  )בראשית ג(ּ

ְמָתאָּדא ִנ, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ָהָאָדם ת זוגֹו ְדָאָדם, ת''ֶא. ׁשְ ּּבַ ן )משלי כז(. ּ ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ּ ּ
  .ִּאיׁש נֹוֵדד ִמְמקֹומֹו

ּוְבִגין ָדא ּ ַגם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית)תהלים פד(, ּ ּ ּ ּוְדרֹור ֵקן ָלה. ַּהְיינו ְיָבָמה, ּ ַּהְיינו גֹוֵאל, ּ ָתה , ּ ר ׁשָ ֲאׁשֶ
ן, ֶאְפרֹוֶחיָה ָאה ִאיהו ַמאן ְדָעַבד . ּ וַבתּבֵ ַּזּכָ א)לון(ּ ר ָאִחיו)ויקרא כה(,  ִקיּנָ ְּדִאיהו ָמכור .  ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ ּ ּ

ֲעבור ְדָלאו ִדיֵליה ּּבַ ּ ּ ּ.  

ה ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֹמׁשֶ י ְלַמַעְנֶכם)דברים ג(, ּ ר ְיָי ּבִ ָּהָכא הוא סֹוד ָהִעּבור.  ַוִיְתֲעּבֵ , אַרְעָיא ְמֵהיָמָנ. ּ
ִתין ִרּבֹוא ִזיב ׁשִ ִגְלגוָלא, ּׁשֵ ָמה ִזְמִנין ְדָאֵתי ּבְ ּּכַ ּּ יה, ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְלהו ַתְלָייא קוְדׁשָ ּוְבִגין ָדא ְזכות ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ .

ָנן ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ֶכֶרס ֶאָחד, ּ ים ִרּבֹוא ּבְ ׁשִ ִמְצַרִים ׁשִ ה ַאַחת ָיְלָדה ּבְ ִּאׁשָ ּ ַּעל ַגב ְדאֹוְקמוָה ְוַאף . ּ ּ ּ
ִמִלין ַאֲחָרִנין ָנן ּבְ ְבִעים ָפִנים ַלתֹוָרה, ַּרּבָ ּׁשִ ּ.  

ְּדָהִכי ֹאַרח ְדָמאֵרי ָרִזין ְרִמיָזא, ַאְמִרין ַמְרָגִלית ְלַתְלִמיֵדיהֹון, ּ יה ּבִ ְתמֹוְדעון ּבֵ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ַּאְהָדר לֹון , ּ
חֹוק ִמֵלי ׂשְ ַּההוא ִמָלה ּבְ ּ ַגְווָנ, ּ ּא ְדַההוא ְדָאַמרּכְ ּ ְּדֵביָצה ַאַחת, ּ ָרִכין, ּ ִתין ּכְ ַּאִפיַלת ׁשִ יָצה . ּ ְּוָאָתא ּבֵ

ֲאִויָרא ְּוַנְפַלת ִמן עֹוָפא ְדֲהָוה ָפַרח ּבַ ָרִכין, ּ ִתין ּכְ ּוָמָחָאת ִאֵלין ׁשִ ּ ּוָמאֵרי ְדֵליָצנוָתא ָאְמרו, ּ ּ ּ ְּדָלא ָאַמר , ּּ
ַתב ׁשִ ר ָנׁש ּכָ ּהוא ֶאָלא ְדּבַ ָרִכיןּּ ים ּכְ ָרִכין ִדְכִתיָבה, ּׁשִ ִתין ּכְ יָצה ְדַנְפַקת ִמן עֹוָפא וְמָחַקת ׁשִ ְּוָאָתא ּבֵ ּ ּ ּ .

חֹוק לֹום ְדָמאֵרי אֹוַרְייָתא ַאְמִרין ִמִלין ִדׂשְ ְּוָחס ְוׁשָ אֹוַרְייָתא, ּּ ֵטִלים ּבְ   .ּוְדָבִרים ּבְ

ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה ָנהִּאֵלי,  ֶאְפרֹוִחים)דברים כב(, ּ יִצים. ן ָמאֵרי ִמׁשְ . ִּאֵלין ָמאֵרי ִמְקָרא, ּאֹו ּבֵ
ּוְכַגְווָנא ְדָנַפל ֵמַההוא ִנפֹול ּ ּ ר ַנְפֵלי, ּ ְּדִאיהו ּבַ יָצה, ּ ַכּבֵ יעוָרא ּבְ יָצה ְדִאיהו ֶאְתרֹוג ׁשִ ְּנִפיַלת ּבֵ ּּ ּ ּוְבִגיָנה . ּ ּ

ת ָדִוד ַה)עמוס ט(ִּאְתַמר  יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּ ּבַ ְּוָנְפלו ִעָמה . ּנֹוֶפֶלתּ ים ֵהָמה )שיר השירים ו(ּּ ׁשִ ּ ׁשִ ּ
ה, ְמָלכֹות ִריִכין ּבָ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ַמע, ּ יַצד ּכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ גֹון ּכֵ ְכתֹות. ּּכְ ים ַמּסֶ ׁשִ ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין . ּ
תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹו)תהלים מה(ִּאֵלין , ִּמְסָפר ְּדִאיּנון ֲהָלכֹות, ֶתיָהּ ּבְ ן, ּ ּבַ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּ.  

ן ָי ְּוַההוא ִניפֹול ִאיהו ּבֶ תֹוך נ''ּּ ְה ִאיהו ּבְ ּ ַּתְרִעין ְדִביָנ' ּ ְּדַהְיינו ָי, ה''ּ ר ו''ּ ִּאיהו ' ּה ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ
ַתר ַהִהיא ְדִאְתַמר, ִּניפֹול ְּדָנַפל ּבָ ּ ּ ֵאיך ָנַפְלָת)ישעיה יד(, ּ ַחר ְוִאְקֵרי ִניפֹולְ ן ׁשָ ַמִים ֵהיֵלל ּבֶ ּ ִמׁשָ ְוֹלא , ּּ
ִגין ְדֵביה ִניפֹול י. ְוֹלא נֹוֵפל, ָנַפל ּּבְ ּ י ה''ּ הֹון ְלַגּבֵ הֹון ', ה' ו ְוָנִחית ּבְ ְּדִאְתַמר ּבְ ֵתיֶהן)רות א(ּ ּ ַוֵתַלְכָנה ׁשְ ּ .

ַלח ַחד ִמּבַ)דברים כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵלח ְתׁשַ ּ ׁשַ ִניּּ ִית ׁשֵ ֲהָדא . ְלַאָקָמא לֹון, ִית ִראׁשֹון ְוִתְנָייָנא ִמּבַ
ְמחו ַה'' ִי)תהלים צו( )ב''ז ע''דף רט(, ּהוא ִדְכִתיב ַמִים ְו''ּׂשְ   .ָאֶר ץ''ָתֵגל ָה''ּׁשָ

יָמָמא, ָּתא ֲחִזי א ִאְתַגְלָיא ּבִ ְמׁשָ ֵליְלָיא, ַהאי ׁשִ ְסָיא ּבְ ִתין. ְוִאְתּכַ ׁשִ ּאוף ָהִכי . ּ ִרּבֹוא ּכָֹכַבָיאְּוָנִהיר ּבְ
ִניׁש ֵמָעְלָמא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ַתר ְדִאְתּכְ ָרֵאל, ּּבָ ָמִתין ְדִיׂשְ ִתין ִרּבֹוא ִנׁשְ ׁשִ ָּנִהיר ּבְ ְדָקא ָיאות, ּ ִּאי ָדָרא ּכַ ּ ּ .

ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדִגְלגוָלא ּ ְּדָאַמר ָעֵליה ֹקֶהֶלת, ּּ ְ דֹור הֹוֵלך ְו)קהלת א(, ּ אּ ְּואֹוְקמוָה ְדֵלית דֹור . דֹור ּבָ ּ ּ
ים ִרּבֹוא ׁשִ ָּפחות ִמׁשִ ָרֵאל, ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוֶמֶדת. ּּ ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ָּדא ּכְ ַּהִהיא ְדִאְתַמר ּבָ  ְוָהָאֶרץ )ישעיה סו(, ּּ

ֲעַפר ָהָאֶרץ)בראשית כח(, ֲהדֹום ַרְגָלי   .ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ
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ָנןְועֹוד ָרָזא ַאֲחָרא אֹו א, ְּקמוָה ַרּבָ ּבָ הֹוֵלך הוא ַהדֹור ׁשֶ ַּהדֹור ׁשֶ א ִחֵגר, ְ ֹּהֵלך סוָמא , ְָהַלך ִחֵגר ּבָ ְ

א סוָמא ָנן. ּּבָ ָדָרא ְדטֹוָפָנא, ְּועֹוד אֹוְקמוָה ַרּבָ ָלא אֹוַרְייָתא ּבְ ה ְלַקּבְ ְּדָעִתיד ֲהָוה ֹמׁשֶ ִגין ַדֲהוֹו , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
יַעָייא ַג)בראשית ו(, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא , ַּרׁשִ ׁשַ ר''ּ ּבְ ׂשָ ַג. ּם הוא ּבָ ׁשַ ַּוֲאַמאי ָקֵרי ֵליה . ה''ם ֶזה ֹמׁשֶ''ּּבְ

ַגם ׁשַ ר ב. ּּבְ ַג' ֶּאָלא ֹקֶהֶלת ִחּסֵ ׁשַ ָאה ִמָלה''ִּמן ּבְ ַגם ֶזה ָהֶבל)קהלת ח(ָאַמר . ּם ְלַכּסָ ּ ָאַמְרִתי ׁשֶ ְּואֹוְקמוָה . ּ
ִין, מֹו ֵקיִניָּלָמה ִנְקָרא ׁשְ, ַעל ִיְתרֹו ְפָרד ִמּקַ ּנִ א ְוָאַמר. ׁשֶ ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִתיב, ּ בראשית (, ַּעל ָדא ּכְ

רוַח ַהּקֶֹדׁש. ד'' ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ְידֹוָ)ד ְּדָחָזָאת ֵליה ּבְ ּ ת ַהָגִזית, ּ ּכַ ִלׁשְ נֹוי ְלֵמיַתב ּבְ ַּדֲעִתיִדין ּבְ ּ.  

ן  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֲעָתא, ְּפָדתְואֹוף ָהִכי ִרּבִ ְּדֲהָוה ְדִחיָקא ֵליה ׁשַ ּ ְּדָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ַקב ֲחרוִבין ְמֶעֶרב , ּ ּ ּּ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ י ֲחִניָנא, ׁשַ מֹו ְלִרּבִ ת קֹול ַנְפַקת ְואֹוֶמֶרת, ֲאַמאי ַהאי. ּכְ ַתר ַדֲהַות ּבַ לֹו , ּּבָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּּכָ

ִביל  ׁשְ ִניֵּאינֹו ִניזֹון ֶאָלא ּבִ   .ֲחִניָנא ּבְ

ֶּאָלא ִאיהו ָגִרים קֹוֶדם ּ ְּדִאיהו ַיּבֹ', ב ִמן י''ְּדָחַרב ק, ּ ּאוף ָהִכי ָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ַקב ֲחרוִבין. ק''ּ ּ ּּ .
ִּאיהו ִיחוד' ְּדָאת י יה ַאְתָיא ְנִביעו ְלָאת ב, ּ ּוִמּנֵ ּ ָרָכה', ּ יה ִאְתַקָד, ְוִאיִהי ֹקֶדׁש, ְּדִאיִהי ּבְ ּוִמּנֵ ּ ', ׁש קּ

יה ְּדִאיִהי ִקדוׁשֵ י ְפָדת ָגִרים ְלֶמֱהִוי ֲחרוִבין ִדיֵליה ק. ּ ְּוִרּבִ ּ ּ ּ ְּדִאיּנון ְק, ב''ּ ה ּבְ''ּ ּאוף ָהִכי ָלא , ָרָכה''ּדוׁשָ
ֲּהָוה ֵליה ֶאָלא ַקב ֲחרוִבין ן ְיָבָמה ֲהָוה, ּּ ּאוף ָהִכי ִאיֹוב ּבֶ ׁש, ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתַעּנָ ָברַּעל ַמה ְדִאי, ּ   .ַרע לֹו ּכְ

ְּוִאיּנון ְדָלא ַיְדֵעי ָרָזא ָדא ּ ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא, ּ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ַּאְמֵרי ּבְ ּ ּ ּ ַמָזָלא ַתְלָיא , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ַמָזֵליה. ִּמְלָתא ְּוָהא ֲחֵזיָנא ְלַאְבָרָהם ְדָחָזא ּבְ ָרא, ּּ ְּדָלא ֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱהִוי ֵליה ּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַּאִפיק ֵליה ְלָבָרא ִדְכִתיב , ּ ט ְוגֹו)בראשית טו(ּּכְ ּ ַויֹוֵצא אֹותֹו ַהחוָצה ַויאֶמר ַהּבֶ ּּ ְּדָאַמר ֵליה ֵצא , ְּוַאְקמוָה. 'ּּ ּ
ָלך ְֵמִאְצַטְגִנינות ׁשֶ ּ ּ ַמְי, ְּוֶהֱעָלהו ְלַמְעָלה ֵמַהּכָֹכִבים, ּ ט ָנא ַהׁשָ ַעד ָהָכא . ָּמה וְספֹור ַהּכָֹכִביםְּוָאַמר לֹו ַהּבֶ

ָנן ִּמִלין ְדַרּבָ ֶדֶרך ִנְסָתר, ּ א לֹון ּבְ ְּוָצִריך ְלָפְרׁשָ ְּ ְ.  

ְרָיין ְדָעְלָמא, ָּתא ֲחֵזי ל ּבִ ָרֵאל, ּּכָ ַמָזָלא, ּקֹוֶדם ְדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ֲּהוֹו ַתְלָיין ּבְ ֵני , ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ
ַּחִיי וְמזֹו ָרֵאל. ֵניּ ַתר ְדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ַּאִפיק לֹון ֵמִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי, ֲּאָבל ּבָ ּ ּ ּּ ּ ְוָדא . ּ

ָלא ה. אֹוִליְפָנא ֵמַאְבָרָהם נֹוי ְלַקּבְ ִגין ַדֲהוֹו ֲעִתיִדין ּבְ י תֹוָרה, ֵמַאְבָרָהם' ּּבְ ה חוָמׁשֵ ְּדִאיִהי ֲחִמׁשָ ּּ ּ .
ְּדִאְתַמר  ה ּ ְרָאם)בראשית ב(ּּבָ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהׁשָ ה, ּ ָרָאם' ּבְ ִגין ַהאי , ָאַמר ְלַאְבָרָהם. ּבְ ּבְ

ָמך' ה ׁשְ ְְדִאתֹוָסף ּבִ ַמִים ַתְחָתך, ּ ְַהׁשָ ּ ּ ה, ּ ְּוָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ִדְנִהיִרין ּבְ ה , ְוֹלא עֹוד. 'ּּ ֶּאָלא ְדִאְתַמר ּבָ ּּ ּ
ֵה, א ָלֶכם ְזַרע'' ֵה)בראשית מז( ּוְזַרְעֶתם ּבְ ֵרא ְלך ָזַרע)בראשית כא(. א''ּ ִיְצָחק ִיּקָ י ּבְ ָ ּכִ ּ.  

ּוְבִגין ָדא אֹוַרְייָתא, ּ ַתֵדל ּבְ ל ַהִמׁשְ ּּכָ יה ִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי, ּ ִטיל ִמּנֵ ּּבָ ּ ּ ּ ֵדי . ּּ ִּאי אֹוִליף ָלה ּכְ
ְּלַקְייָמא ִפּקוָדָהא ּ ה, ְוִאם ָלאו. ּ ְתַדל ּבָ ִאלו ָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּּ יה ִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי, ּ ִטיל ִמּנֵ ְּוָלא ּבָ ּ ּ ּ ן . ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ַּעֵמי ָהָאֶרץ ְדִאיּנון ִאְתַמְתָלן ִלְבִעיָרן ּ ְּדאֹוְקמוָה ָעַלְייהו . ּ ּ ֵהָמה)דברים כז(ּ ל ּבְ ְּדָלא , ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ
ְטלו הֹון ִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵליִּאְתּבָ ּן ִמּנְ ּ ּ ּּ.  

ן ָיִציץ)תהלים קג( ֶדה ּכֵ ִציץ ַהׂשָ ָחִציר ָיָמיו ּכְ ּ ֱאנֹוׁש ּכֶ ּ ּ יה, ּ ְּוִאְתַמר ּבֵ ּ ַנַער ָהִייִתי ַגם )תהלים לז(, ּ
ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג(ְלָבַתר . ָּזַקְנִתי ְּדִאיָלָנא ְדִאְתְקִציצו ַע. ּ ּ ּּ ְּנִפין ַעִתיִקין ִדיֵליהּ ּ ְּוָצְמחו , ּ ּ

ְרׁשֹוי ׁשָ ִמְלַקְדִמין ּבְ ּּכְ ִמְלַקְדִמין, ּ ָעְלָמא ּכְ ָּאַהְדרו ּבְ ְּוִאְתַהְדרו ְלַהאי ָעְלָמא עוְליִמין, ִּמיתו ָסִבין. ּּ ְּוַהְיינו . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]150דף [ -ּ

ה ְבֵר ָכל יֹום ָתִמיד ַמֲעׂשֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּרָזא ִדְמַחֵדׁש קוְדׁשָ ּ ּ ּ יתְּ ין . אׁשִ ָכל יֹוָמא וִמְתַחְדׁשִ ְּדֵמִתין ֶאֶלף ּבְ ּ ּ
ָכל יֹוָמא   .ֶאֶלף ּבְ

ַמח ְלַבב ֱאנֹוׁש)תהלים קד( ָּדא ִייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְוַיִין ְיׂשַ ן סֹו, ְּדָהִכי ָסִליק ַיִין. ּ ּבַ חוׁשְ ן ''ּוַמה ַיִי. ד''ּּכְ
ְָצִריך ְלֶמֱהִוי ָסִתים ְוָחִתים ך ְלֲעבֹוָדה ָזָרהְּדָלא ִיְתְנ, ּ ְאוף ָהִכי ָצִריך ְלֶמֱהִוי ָסִתים ְוָחִתים סֹוד . ְּסַ ּ ּ

ְּוָכל ָרִזין ִדיָלה, ְּדאֹוַרְייָתא ַתְקָיין ֶאָלא ִליֵרָאיו, ּ ְּוָלא ִאׁשְ ַיִין. ּ ָמה ִפקוִדין ּבַ ְּוָלאו ְלַמָגָנא ַעְבִדין ּכַ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ יה ְלקוְדׁשָ ּוְמָבְרִכין ּבֵ ּ ּ ְּ ְּוַיִין ִאית ֵליה ְתֵרי ַגְווִנין, ּ ּ ִּחיָור ְוסוָמק, ּ ' ְּוַהְיינו ב, ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּ

ַיִין ה ִחיָוָרא ְוסוָמָקא. ּתֹוֶסֶפת ּבַ ּנָ ַגְווָנא ְדׁשֹוׁשַ ּּכְ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ ִּחָוור ִמּסִ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ּסוָמק ִמּסִ ּ.  

ֶּאָלא ִאית ֵלב ָמסור ַלֵלב. ּה ְלֵמיַמרֵלב ֲהָוה ֵלי, ּוַמאי ְלַבב ֱאנֹוׁש ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ''ְּוִאיּנון ל. ּּ
ית ית' ב, ִּדְבֵראׁשִ ֵראׁשִ ָרֵאל' ל, ִמן ּבְ ל ִיׂשְ  )א אינון''ס(ב ''ב ֵל''ָּדא ֵל. ּב ִתְנָייָנא''ִּאיהו ל, ִמן ְלֵעיֵני ּכָ

ַנִים ַסְלָקא ַדְעָתך ְׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו ַוְיֻכלו, ב''ֲּחַסר ְתַמְנָיא ְלע, ּ ּ ית. ּּ ֵראׁשִ ְבָעה ְיֵמי ּבְ ְּתִמיָנָאה ַמאי . ִּאיּנון ׁשִ
ית' ז. ִהיא ֵראׁשִ ַיִין, ב''ֶזה ע. ּ ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם)בראשית ה(ִעם , ְיֵמי ּבְ ָבן ּבְ חוׁשְ   .ּּבְ

ֶמן ַּמאי ְלַהְצִהיל ָפִנים ִמׁשָ ּ ר' ד, ְּדׁשֹור'  ד,ְּדַאְרִיה' ד, ּב ָפִנים''ִּאיּנון י. ּ ּ ְדִאיּנון )א''ז ע''דף רי(, ְּדֶנׁשֶ ּ
ע ַאְנִפין ִדיֵליה ֶיהֹוְ, ִמיָכֵאל ַאְרִיה ַּאְרּבַ ּ ע ַאְנִפין ְדׁשֹור. ה''ּ ַּאְרּבַ ְּוִאיהו ַגְבִריֵאל, ּ ' ד. ה''ְּוִאיּנון ַיהֹוַ, ּ
ר ַּאְנִפין ְדֶנׁשֶ ְּוִאיהו נוִריֵאל, ּ ַּדְרִגין ִדְתַלת , ת''ד ֶאֶמ''ּד ַפַח''ְּתחֹות ֶחֶס, ּיּנון ְמָמָנןְוִא. ה''ְּוִאיּנון ִיהֹוְ, ּ ּּ

ָנן. ֲאָבָהן ָבה, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ן ַיּבֹ)א נקודין''ס(ְּוַסְלִקין . ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ ּבָ ְְוִאיּנון ֶמֶלך . ק'' ְנהֹוִרין ְלֻחׁשְ ּ
ְַמַלך ִיְמלֹוך   .)ב שייך כאן''רבי אבא ורבי יוסי שבע(ק ''ְַסך ַהּכֹל ַיּבֹ. י''ה ֲאֹדָנ''ה ֶאְהְי''ְיהֹוָ, ְ

ָתא ָדא ָפְרׁשְ ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ֵריה, ִּרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאָתא ְלַקֵמיה ִרּבִ ּ ָנָדב , ָּאַמר ֵליה, ּ
ִפְנָחס ַּוֲאִביהוא ַמאי ֲעִביְדַתְייהו ּבְ ָעְל. ּ ד ִמיתוִּאי ָלא ֲהָוה ִפְנָחס ּבְ ִלים , ָּמא ּכַ ּוָבַתר ָאָתא ְלָעְלָמא ְוַאׁשְ

ִפיר ּדוְכַתְייהו ׁשַ ּ ּ ָעְלָמא ֲהָוה. ּ ִקיוָמא ָקֵאי)א וסגן קאי''ס(, ֲּאָבל ִפְנָחס ּבְ יה ּבְ ָמֵתיה ּבֵ ּ ְוִנׁשְ ּ ּּ.  

ִרי ֲעָתא ְדִאְסָתָלקו . ְּוָהִכי הוא, ָּרָזא ִעָלָאה ָהָכא, ָּאַמר ֵליה ּבְ ִּדְבׁשַ ּ ָּלא ֲהוֹו ִמְתַטְמָרן , ִמן ָעְלָמאּּ
א ְּתחֹות ַגְדֵפי ִטָנָרא ַקִדיׁשָ ּ ִגין ִדְכִתיב. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ וָבִנים ֹלא ָהיו ָלֶהם)במדבר ג(, ּ ְּדַאְזִעירו , ּ ּ

א ִּדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ה, ּּ ְכהוָנה ַרּבָ א ּבִ ְמׁשָ ְּדָהא ִאיּנון ָלא ִאְתָחזון ְלׁשַ ּ ּ ּּ.  

ֲעָת ׁשַ אּבְ ִרית ַקִדיׁשָ י ִפְנָחס ַעל ּבְ ּא ְדַקּנֵ ָמה אוְכלֹוִסין, ּ גֹו ּכַ ְלַגִייִפין ַעל , ְוָסִליק לֹון, ְּוָעאל ּבְ
ָרֵאל, ּרוְמָחא ַכָמה ֻאְכלוִסין ְדָאתו ְלַגֵביה. ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל ִיׂשְ ְמעֹון ּבְ ְבָטא ְדׁשִ ד ָחָמא ׁשִ ּּכַ ּ ּ ּ ַּפְרָחא , ּּ

י ָמֵתיה ִמּנֵ ָלא דוְכָתא, ּהִּנׁשְ ָמִתין ַדֲהוֹו ַעְרִטיָרִאין ּבְ ּוְתֵרין ִנׁשְ ּ ּ ה, ּ ִּאְתְקִריבו ּבָ ֲחָדא, ּ ִלילו ּכַ , ְּוִאְתּכְ
ָמֵתיה ְּוִאְתַהְדַרת ִנׁשְ ִליָלא רוָחא, ּ ְתֵרין רוִחין, ּּכְ ְּדִאְתְכִליל ּבִ יה, ּ ְּוִאְתָתָקפו ּבֵ ּ ֵדין ָרַווח דוְכַתְייהו, ּ ּּכְ ּ ּ ,

ֲהָנא ְלֵמיֱהִוי   .ּ ִמן ַקְדַמת ְדָנא)אתחזי(ּ ַמה ְדָלא )רבא( ּכַ

ִתיב ֲעָתא, ּ ְזָכר ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד)איוב ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַהִהיא ׁשַ ְוָלא ָאִביד , ְּדָלא ִאְתֲאִביד ּבְ
יה ד ַפְרָחה ִמּנֵ ּרוֵחיה ּכַ ּ ִרים ִנְכָחדו. ּּ ֵני ַאֲהֹרן. ְּוֵאיֹפה ְיׁשָ ַחִייהֹון, ִּאְתַהְדרו ְלָעְלָמאְּד, ִּאֵלין ּבְ ַּמה ְדָאַבד ּבְ ּ .

ן ן ּבֶ ִפְנָחס ּבֶ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ן. ְּתֵרי ִזְמֵני, ּ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ   .ִּפְנָחס ּבֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]151דף [ -ּ

ָתא ָדא ִתיב ְלֵעיָלא ִמָפַרׁשְ ַּמה ּכְ ּ י ָהָעם ְוהֹו)במדבר כה(. ּ ל ָראׁשֵ ה ַקח ֶאת ּכָ ַקע ּ ַויאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ
ֶמׁש ֵליְלָיא. ּאֹוָתם ַלְיָי ֶנֶגד ַהׁשָ יֹוָמא ְדִעיָבא, ְּוִכי ַעל ְדַקְטִלין ּבְ יָמָמא ּבְ ּאֹו ַעל ְדַקְטִלין ּבִ ִתיב ֶנֶגד , ּ ּכְ

ֶמׁש י ְיהוָדה. ַּהׁשָ ִאְתַגְלָייא, ָּאַמר ִרּבִ ְּדְתֵהא ִמיָתְתהֹון ּבְ ִאְתַגְלָייא, ּ ָמה ְדָחבו ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

י ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ך ִאְתַמר,  ׁשִ ִגין ּכַ ָּלאו ּבְ א , ֶּאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ַדְרָגא ְדָחב ּבַ ּּבְ ּּ
ִריך הוא ּּבְ יה, ְ ד ְתַקְנָתא ְלַנְפׁשֵ ְּלַההוא ֲאָתר ִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ּּ ּ ֶמׁש. ְּ א ְדִאְקֵרי ׁשֶ ְבִרית ַקִדיׁשָ ִּאיּנון ָחבו ּבִ ּ ּ .

ִגין ּכַ ֶמׁשּבְ ֶנֶגד ַהׁשֶ ּך ִדיָנא ְוִתּקוָנא ִדיְלהֹון ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְ ר ָנׁש . ְוָלאו ּבַ אן ְדָלא ִאְצְטִריך ּבַ ְִמּכָ ּ ּ
יה ָנא ַנְפׁשֵ יד ָהִכי, ְּלַתּקְ ַההוא ֲאָתר ְדָחב ְלַגֵביה וַמאן ְדָלא ַיְעּבִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ֵּלית ֵליה ִתּקוָנא ְלָעְלִמין , ּ ּּ

ְד   .ָּקא ָיאותּּכַ

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ר ָנָטע)תהלים קד(, ּ עו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ּ ִיׂשְ ִתיב ְלֵעיָלא, ּ ַמח , ַּמה ּכְ ְּוַיִין ְיׂשַ
ִּדְכִתיב, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ְוִכי ַמאי ַהאי ְלַהאי. 'ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוגֹו  )ב''ח ע''בראשית י( )תהלים קד(, ּ

ֵהָמה ְוגֹו ַּמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ א. 'ּ רוַח קוְדׁשָ ָבָחא ִדְבֵהָמה ְדִאית ָלה ָחִציר ָאָתא ָדִוד ְלֵמיַמר ּבְ ְּוִכי ׁשְ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא . ּּ
ַּמְצִמיַח ָחִציר ִתין ֶאֶלף ִרּבֹוא ְדַמְלָאִכין, ּ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּּ ִליָחן, ּ יֹוָמא ִתְנָי, ׁשְ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ יתּ , ּיָנא ִדְבֵראׁשִ

א ְמָלֲהָטא ְּוֻכְלהו ֶאׁשָ ּ ִּאֵלין ִאיּנון ָחִציר. ּ ּ ָעְלָמא. ֲּאַמאי ָחִציר. ּ ָחִציר ָדא ּבְ ִגין ְדַצְמִחין ּכֶ ּּבְ ּּ ְּדָכל יֹוָמא , ּ
ָתא ְּויֹוָמא ִאְתְקִצירו ַהׁשְ ִמְלַקְדִמין, ּּ ּוְלָבַתר ַצְמִחין וְמַהְדִרין ּכְ ּ ּ ּּ ּ.  

ֵהָמהְּוַעל ָדא ּכְ ִּתיב ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ ֶהְמתֹו)משלי יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ יֹוֵדַע ַצִדיק ֶנֶפׁש ּבְ ּּ ,
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְוָתֵניָנן ֶּאֶלף טוִרין ַסְלִקין ָלה ּבְ ִתין ִרּבֹוא ֲהִוי. ּּ ְּוָכל טוָרא ְוטוָרא ׁשִ ּ   .ְוִהיא ָאְכָלה, ּ

ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָד ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא, םְוֵעׂשֶ ִּאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּּ ֵהָמה , ּ ִליט ַעל ּבְ ְּדַההוא ָאָדם ְדָרִכיב ְוׁשָ ּ ּ
ַגִוויה, ָּדא ָאִכיל ְּוָאִעיל לֹון ּבְ ל ָעְלָמא ֵמַההוא ָאָדם, ּ ּוִבְזכוֵתהֹון ִאְתָזן ּכָ ּ יה, ּּ ִּדְכִתיב ּבֵ  ְוַעל )יחזקאל א(, ּּ

א ְדמו ּסֵ ְּדמות ַהּכִ ּ ּ ַמְרֵאה ָאָדם ְוגֹוּ ִתיב ָהָאָדם. 'ת ּכְ ְתמֹוַדע, ְּוַעל ָדא ּכְ ַּההוא ְדִאׁשְ ּ ִגין ְלהֹוִציא ֶלֶחם , ּ ּּבְ
א, ִמן ָהָאֶרץ ְּלַאָפָקא ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ִמן ָהָאֶרץ ַקִדיׁשָ ּ.  

ָּדא ַחְמָרא ַעִתיָקא ְדָנִגיד ִמְלֵעיָלא, ְוַיִין ּ ַמח ְלַבב ֱאנֹוׁש. ּּ ָּדא ָרָזא ְדַההוא ַנַער: נֹוׁשֱא, ְּיׂשַ ּ ז ''דף רי(, ּ

ּ ְדָסִליק ְלִסיבו)ב''ע ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוִאְתַהָדר ּכְ ִתיב. ּּ ָחִציר ָיָמיו)תהלים קג(, ְּוַעל ָדא ּכְ   .ּ ֱאנֹוׁש ּכֶ

ְּלַהְצִהיל ָפִנים ִּאֵלין ִאיּנון ָפִנים: ּ ּ ְּדִאְקרון ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי, ּ ּ ְּוַאְנֵפי זוְט, ּ ֶמן. ֵריּ ִגידו ְדָעְלָמא : ִּמׁשָ ִּמּנְ ּ
א ִעָלָאה, ְּדָאֵתי ח וְרבו ַקִדיׁשָ ְּמׁשַ ּ ּ ָחִקים, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד. ּ ַּההוא ֶלֶחם ְדֲאִזילו ׁשְ ּ ְוַטֲחָנן ַמָנא , ּ

ְּלֵמיְכָלא ְדַצִדיַקָייא ְסָתָמא ּ ּוִמַתָמן ִאְתְנִגיד ְלַכָמה ַחָייִלין, ּּ ּ ּ ּ ִגידו . ּרון ְלַבב ֱאנֹוׁשְּדִאְק, ּ ְּוֹכָלא ָאָתא ִמּנְ ּ
  .ִּעָלָאה

עו ֲעֵצי ְיָי ּבְ ִּיׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ִאיָלִנין ִעָלִאין ְפִניָמִאין, ּ ּ ר ָנָטע. ּּ ְּדָהא ִאְתֲעָקרו ְוָנַטע , ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ין ֲעֵצי ְיָי. ְּ ִּאֵלין ֵעץ ַהַחִיים, ֲּעֵצי ְיָי. ְלָבנֹוןְלַאְרֵזי , ַּמאי ּבֵ ְּוֵעץ ַהַדַעת ְוטֹוב , ּ

ין ַתְרִעין, ַאְרֵזי ְלָבנֹון. ָוָרע ִּאֵלין ַחְמׁשִ ָנה, ּ ְּדִאְקרון ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּ.  

ר ָנָטע נו. ֲאׁשֶ ם ִצֳפִרים ְיַקּנֵ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ טוְליהֹון, ּ ָמֵתהֹון ְד)ו''רצ(, ּּבְ ָנן ִנׁשְ ַּצִדיַקָייאּ ְמַקּנְ ּ ְּוָכל ַחָייִלין , ּ
ין ִאְתָזנו ִמַתָמן ַּקִדיׁשִ ּ ּּ ָרֵתיה ְדַאְבָרָהם ָאִבינו, ֲחִסיָדה. ּ ּּבְ ּ ֵני ָעְלָמא, ְּדִאְקֵרי ָחִסיד, ּ ל ּבְ , ְוָעִביד ֶחֶסד ִעם ּכָ

ך ִאְקֵרי  ִגין ּכָ יָתה.  ֲחִסיָדה)ב''ה ע''שמות צ(ְּבְ ים ּבֵ רֹוׁשִ ין ְדרֹוֵעי . ּבְ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ָעְלָמא ָיְתָבאּּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]152דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָאַמר ָנא ַעל ָעְלָמא, ִרּבִ ת ָאָתא ְלַאּגָ א. ֶקׁשֶ ְּדָכל ִזְמִנין ִדְבֵריה ָחב , ְלַמְלּכָ ּ ּ
א ְלַאְלָקָאה ֵליה, ָּלֳקְבֵליה י ְיָקר , ָּאָתא ַמְלּכָ ְלבוׁשֵ ְלָיא ָעֵליה ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ִּאְתּגַ ּ
ְּדַמְלכו ּא ָחֵמי ָלה ָסִליק רוְגָזא ִדְבֵריהַמְלּכָ, ּ ּ ּ ה, ּ יב, ְּוַחֵדי ּבָ ּ וְרִאיִתיָה )בראשית ט(, ִּדְכּתִ

ִרית עֹוָלם ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא. ִלְזּכֹור ּבְ ת ּבְ י ְיָקר ְדַמְלכו, ָלא ִאְתֲחֵזי ֶקׁשֶ ְלבוׁשֵ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ּ .
ָעְלָמא ֲעָתא ְדִאית ַצִדיק ּבְ ּוְבׁשַ ּ ִרי, ּ ִרית, תִּאיהו ּבְ ָלא . ְוָאִגין ַעל ָעְלָמא, ְלֵמיָקם ּבְ

ת, ֲּהִוי ַצִדיק ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָהא ָעְלָמא ִאיהו ַקְייָמא ְלאֹוָבָדא, ָהא ֶקׁשֶ ּ ִגין , ּ ֶּאָלא ּבְ
ת ָדא   .ֶּקׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ת ָדא, ִרּבִ ׁש ֶקׁשֶ א ַדֲאָבָהן ַקְד, ְּלעֹוָלם ָלא ִאְתְלּבַ ְלבוׁשָ ֶּאָלא ּבִ ּ . ָמֵאיּ
ָּירֹוק ְוסוָמק ְוִחיָוור א ְדַאְבָרָהם, ְירֹוָקא. ּ ָּדא ְלבוׁשָ ּ א , ּ ע ְלבוׁשָ ד , ּ ָדא)א גוון''ס(ִּאְצְטּבַ ּכַ

ָמֵעאל יה ִיׁשְ ון ִיְצָחק, ּסוָמָקא. ָּנַפק ִמּנֵ ע. ָּדא ּגֹוָ ְּדַאְתָיא סוָמָקא ְוִאְצְטּבַ ד ָנִפיק , ּ ּכַ
ו יה ֵעׂשָ ך . ִּמּנֵ אְְוִאְתְמׁשַ ַּההוא סוָמָקא ְלַתּתָ ַּעד ּכָֹכָבא ְדַמְאִדים, ּ יה , ּ ְּדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּ

ו א ָטָבא ְדַיֲעֹקב, ִּחָווָרא. ֵעׂשָ ָּדא ִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּנו ַאְנפֹוִהי ְלָעְלִמין, ּ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

  ב''ו ע'' רטדף
א ָאַמר ָיאות הוא י ַאּבָ ִּרּבִ אֲּאָבל ָהִכי ָאַמר ּבוִציָנא, ּ . ָּדא ַאְבָרָהם, ִּחָוור,  ַקִדיׁשָ

ִחָווָרא ְדנוָרא ן ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ּ ּ ָּדא הוא ַיֲעֹקב, ָירֹוק. ָּדא ִיְצָחק ַוָדאי, ּסוָמָקא. ּ ְּדַקְייָמא , ּ ּ
ְווִנין ֵרין ּגַ ין ּתְ ַיֲעֹקב, ּבֵ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ ה ָפָנ)ישעיה כט(, ּ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ יו ּ ֹלא ַעּתָ

ִלים ֲהָוה ל ַעְרֵסיה ׁשְ ֶּיחָורו ְדָהא ּכָ ּ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב. ּ ָגְוון , ְּוָהִכי הוא ֹלא ַעּתָ ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ
ו, ּסוָמק יה ֵעׂשָ ִיְצָחק ְדָנַפק ִמּנֵ ּּכְ ה ָפָניו ֶיחָורו. ּ ְּוָלא ַעּתָ ָגְוון , ּ ַאְבָרָהם ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּכְ
יה ִי, ִּחָוור ְּדָנַפק ִמּנֵ ָמֵעאלּ ְווִנין. ׁשְ הו, ֶּאָלא ָנַטל ּגַ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ַּעל ֲאָבָהן ִדיֵליה, ּ ּ ,

ת) ב''ו ע''דף רט( ת ֶקׁשֶ ׁשַ ין ִמְתַלּבְ ּוְבִאֵלין ְלבוׁשִ א, ּּ י ַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאְתֲחֵזי ַקּמֵ ׁשַ   .ּּבְ
א ֲחֵזי א, ּתָ ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּדִמְתַעְטָר, ד''ִהיא ָאת יֹו, ּ ימו ִעָלָאהּ ְרׁשִ ּא ּבִ ְוָהא , ּ

ִדיר ְלָעְלִמין)א ודא''ס( ְבִרית ּתָ ים ּבִ ּ ִאיהו ְדִאְתְרׁשִ ִרית, ּ י ִפְנָחס ַעל ּבְ ּוְבִגין ְדַקּנֵ ּ ּ ,
ֵמיה ָהָכא ָאת ָדא ׁשְ ים ּבִ ִּאְתְרׁשִ ִרית ַוַדאי''ִּאיהו יֹו, ד ְזֵעיָרא''ִּפְנָחס יֹו, ּ ּד ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ,

א'' יֹוְּדָנִפיק ִמגֹו א , ְּוַעל ָדא. ּד ִעָלָאה ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִלים ַקּמֵ ִקיוָמא ׁשְ ִּאיהו ָקִאים ּבְ ּּ
א ְּוָהִכי הוא ָנִקי ֵמַההוא חֹוָבא ִדְפעֹור. ְּדָלא ִאְתֲאִביד ִמּגֹו ָעְלָמא, ַקִדיׁשָ ּ ְוָלא , ּ

א ְדָעְלָמא ִדיר ִמּגֹו ַקִדיׁשָ ִרים )איוב ד( )ו עלמאא ולא אתאביד מג''ס(. ִּאְתֲאִביד ּתָ  ְוֵאיֹפה ְיׁשָ
ִּאֵלין ָנָדב ַוֲאִביהוא, ִּנְכָחדו ִגיֵניה, ּ ִציאו ִמן ַההוא ָעְלָמא ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי א ְוִרּבִ י ַאּבָ ַפְלגות ֵליְלָיא, ִרּבִ אֹוַרְייָתא ּבְ ָּקמו ְלִמְלֵעי ּבְ ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי , ּ
אֹוַרְייָתא י יֹוֵסי. ְוָלָעאן ּבְ ִפיר , ָאַמר ִרּבִ ָחִציר ָיָמיו ׁשַ י ִחָייא ֱאנֹוׁש ּכֶ ָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ּ ּ

ַמאי אֹוִקיְמָנא סֹוֵפיה ִדְקָרא. ָקָאַמר ֲּאָבל ּבְ יֶרּנו , ּ י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו ְוֹלא ַיּכִ ּּכִ ּ ּ
ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא ַוַדאי. עֹוד ְמקֹומֹו ּ ָחִצ, ּ ָמה ְדָאַמרֱאנֹוׁש ּכֶ ֶדה , ּיר ָיָמיו ּכְ ִציץ ַהּשָׂ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]153דף [ -ּ

מֹוַדע ּתְ ֶדה ְדִאׁשְ ַּההוא ׂשָ ִמְלַקְדִמין. ּ ן ָיִציץ ְדִאְתַחָדׁש ְוִאְתַהָדר ּכְ ּּכֵ ּ ּ מאי , הכי יציץ וסליק(. ּּ

  )טעמא בגין

ארעיא מהימנא  ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ י ׁשַ, ּּ ִּפיר ָאְמרו ִרּבִ ּ

י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו)תהלים קג(ֲאָבל , ַּאּבָ ּ ּכִ ָּהָכא ָצִריך ְלִמְפַתח ִמִלין, ּ ּ ַמאי , ְּ
ָּדא ֶעְבָרה ְוַזַעם ְוָצָרה. ָעְבָרה ּבֹו   .ַּחד ֵמִאיּנון ַמְלֲאִכין ָרִעים. ּ

ִּדְבִגין ְדָלא ִיׁשְ יה ִאיּנון ָמאֵרי חֹוִביןּ ְּתמֹוְדעו ּבֵ ּ ּ ּנוי ָמקֹום, ּ ד ֵליה ׁשִ ָּצִריך ְלֶמְעּבַ ּ ְ ם, ּ ּנוי ַהׁשֵ ְּוׁשִ ּנוי , ּ ְּוׁשִ
ה ַגְווָנא ְדַאְבָרָהם. ַמֲעׂשֵ יה , ּּכְ ְּדִאְתַמר ּבֵ ָ ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך וִממֹוַלְדְתך)בראשית יב(ּּ ָ ָ ְּ ּ ּנוי ָמקֹום, ּּ . ֲּהֵרי ׁשִ

ְמך ַאְבָרם)ית יזבראש( ֵרא עֹוד ׁשִ ְמך ַאְבָרָהם, ָ ְוֹלא ִיּקָ ם, ְָוָהָיה ׁשִ ּנוי ַהׁשֵ ֲּהֵרי ׁשִ ָתֵני . ּ ה ְדִאׁשְ ּנוי ַמֲעׂשֵ ּׁשִ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ין ְדָעַבד ּבְ יׁשִ ִנין. ִּאיהו ְמָתָלא. ְלעֹוָבִדין ָטִבין, ֵּמעֹוָבִדין ּבִ ָלא ּבְ ְּלרוַח ְדַההוא ְדִמית ּבְ ּ ּ ַג. ּ ְווָנא ּכְ

ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ ָּדא ָעֵבד קוְדׁשָ ּ ך ָתִריך ֵליה ֵמַההוא ָעְלָמא, ְּ ּּכַ ּ ְ ְוָהא . ְּוַאְייֵתי ֵליה ְלַהאי ָעְלָמא, ְּ
  .ִּאְתַמר ְלֵעיל

ְלֵחהו)איוב יד( ה ָפָניו ַוְתׁשַ ּנֶ ּ ְמׁשַ ּ ּ י רוַח ָעְבָרה ּבֹו, ּ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ ד ֲחֵזי , ן ָרִעיםַּחד ֵמִאיּנון ַמְלֲאִכי, ּ ּכַ
ה ֵּליה ְמׁשוּנֶ ִזְמָנא ְדִאְעַרע , ּ ּ ִעֵמיה)א ביה''ס(ּּבְ ִחיִתין ָעֵליה, ּ ַאר ַמׁשְ ַאִלין ֵליה ׁשְ ּׁשָ ָּדא הוא ָמאֵרי , ּ ּ

  .ְּוֵאיֶנּנו, ִּאיהו ָעֵני לֹון ְוָאַמר. ְחֹוָבך

ד ִאְתָתַרך ֵמַאְתֵריה ּּכַ ְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּ יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹוִּאְת, ְוִאְתְנָטע ּבְ יה ְוֹלא ַיּכִ ַּמר ּבֵ ִגין . ּ  )ויקרא יד(ּבְ
ִית ח ְוָטח ֶאת ַהּבַ ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ְּדָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ִּאיּנון ַגְרִמין , ְּוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ּ

ָרא ְדֲהָוה ָחַזר ֲעָפָרא ְּוִגיִדין וִבׂשְ ִתיב ּבֵ. ּ ִגין ְדֲהָוה ְמנוָגע.  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיה סה(ּיה ַמה ּכְ ּּבְ ּ .
ִית ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ ּוָבֵני ֵליה ַגְרִמין ְוִגיִדין, ּוְלָבַתר ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ּ ָנה ְדַעְבִדין ֵליה , ְּוִאְתַחָדׁש. ּ ַבִית ְיׁשָ ּּכְ ּ

ה ַּוַדאי ִאיהו ְדִאְתַחֵדׁש. ֲחָדׁשָ ּ ּ ּ.  

ּוַמאי ְדָא יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹוּ ִליל רוָחא ְזֵעיָרא, ַּעל רוַח. ַּמר ְוֹלא ַיּכִ ְּדִאְתּכְ רוָחא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ַּהאי ִאיהו . ּ
ַּנְטִלין ַעְנִפין ִדיֵליה, ְּלִאיָלן ְדָלא ָעִביד ֵאיִבין, ְמָתָלא ַעְנָפא ְדִאיָלָנא ַאֲחָרא ִעָלָאה, ּ יִבין ֵליה ּבְ ּוַמְרּכִ ּ ּ ּּ ,

ָדא, ָּעִביד ֵפיִריןּ ְד)דא בדא( ִליל ָדא ּבְ יה. ְּוָעִביד ֵפיִרין, ְּוִאְתּכְ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַמר ּבֵ ּּבְ יֶרּנו עֹוד , ּּ ְּוָלא ַיּכִ
  .ְמקֹומֹו

ין יׁשִ ין ּבִ ה ֲאָנׁשִ ַקְרָתא ְדַיְתִבין ּבָ ר ָנׁש ְדָיִתיב ּבְ ּאוף ָהִכי ּבַ ּ ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלַקְייָמא ִפקוִדין ְדא, ּּ ּ ּ , ֹוַרְייָתאּ
אֹוַרְייָתא ּנוי ָמקֹום, ְּוָלא ַאְצַלח ּבְ ר ִמַתָמן, ָּעִביד ׁשִ ְּוִאְתַעּקָ יה גוְבִרין , ּ ֲאָתר ְדַדְייִרין ּבֵ ְתָרׁש ּבַ ְּוִאׁשְ ּ ּּ ּ

ָּמאֵרי ִפקוִדין, ָּמאֵרי תֹוָרה, ָטִבין ים ִהיא ּ ֵעץ ַחִי)משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדאֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ֵעץ, ּ
ה ּוַבר ָנׁש הוא ֵעץ. ַּלַמֲחִזיִקים ּבָ ִּדְכִתיב, ּ ֶדה)דברים כ(, ּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשָ ּוִפּקוִדין ְדָבה. ּ ּכִ ּ ּ ַּדְמָיין , ּ

יה, ְלִאיָבא ִתיב ּבֵ ּוַמה ּכְ ִחית ְוָכַרָת)דברים כ(, ּ י ֹלא ֵעץ ַמֲאָכל הוא אֹותֹו ַתׁשְ ר ֵתַדע ּכִ ּ ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ ּ ּּ .
ִחית ֵמָעְלָמא ֵדיןאֹותֹו ּ ַתׁשְ ְּוָכַרָת ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְוְבִגין ָדא ָצִריך ְלַאְעְקָרא . ּ ּ ּ , ּ ֵמַההוא ֲאָתר)ליה מההוא(ּ

ין ַצִדיַקָייא ֲאָתר ַאֲחָרא ּבֵ ְּוִיְתְנַטע ּבַ ּ ּ.  

ִנין ָלא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ְּוִאְתֵתיה ֲעָקָרה, ִאְתְקֵרי ָעָקר, ַמה ּבַ ָלא ִפקוִדיןּאוף ָהִכי אֹו. ּ ַּרְייָתא ּבְ ִאְתְקִריַאת , ּ
ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה, ֲעָקָרה ּ ּ ה, ּ ר ֶאָלא ַהַמֲעׂשֶ ֹּלא ַהִמְדָרׁש הוא ָהִעיּקָ ּּ ְתָטחו ַקֵמיה. ּ ָּאתו ַחְבַרָייא ְוִאׁשְ ּ ּּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]154דף [ -ּ

א ַען אֹוִליְפָנא ִחדוׁשָ ְּוָאְמרו ַוַדאי ּכְ ּ ּ רוַח, ּ ִליל רוַח ּבְ ֵּאיך ִאְתּכְ ּ ִריר ֵליהּכְ, ְ ֵעיָנא ְוִאְתּבְ ַּמאן ְדָחֵזי ִמָלה ּבְ ּּ .
ָלה ַקְדִמיָתא ֲהָוה ָלן ַקּבָ ִרירו ְדִמָלה, ּבְ ּוְכַען ּבְ ּ ּ ּ.  

ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ְּותו ִאְתַמר ּבְ ָאה, ּּ ְלָטָאה ַעל ַזּכָ ְּדָהא ִניָחא ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ּ ַּיִתיר ִמּכָֹלא, ּ ּ ,
ְייהו, ַּאְדָהִכי. ֵדין ְלָכל ָעְלָמאְוָלא ָחִייׁש ּכְ ָּהא טוָלא ִאְזְדַמן ְלַגּבַ ּ ְּדָחָזא . ֵּמִאיֹוב. ְּוָאַמר ֵליה ְמָנָלן, ּ

ָלָייה ִריך הוא ְדָדָרא ֲהוֹו ְמחוָיִבין ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָטן ְלַקְטְרָגא, ְּ ִריך הוא, ְוָאָתא ׂשָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ְמ)איוב א( ָכל ָהָאֶרץ ֲהׂשַ מֹוהו ּבְ י ֵאין ּכָ ך ֶאל ַעְבִדי ִאיֹוב ּכִ ָּת ִלּבְ ּּ ָ יה ָדָרא, ּ ְתָזָבא ּבֵ ְּלִאׁשְ ּ ְּוִאיהו ְמָתָלא . ּ

ְּלַרְעָיא ְדָאָתא ְזֵאב ְלִמְטַרף ָעאֵניה ּוְלֵמיַבד ֵליה, ּ יָמא. ּ ַּמה ָעֵבד ַההוא ַרְעָיא ְדֲהָוה ַחּכִ ָּיִהיב ֵליה , ּ
יָפ ְלהוִּאְמָרא ַתּקִ ֵמָנה ְוַרְבְרָבא ִמּכֻ ּא וׁשְ ְלהו, ּּ ְתֵריה ּכֻ ַּההוא ַדֲהוֹו ִמְתַנֲהִגין ֲאּבַ ּ ּ ְלָטָאה ַעל . ּּ ּוִבְרעו ְלׁשַ ּ ּ

ַכח , ַּההוא ִאְמָרא ָטָבא ּ ְלֻכְלהו)א שבק''נ(ׁשָ ָתַדל , ַּמה ָעֵבד ַההוא ַרְעָיא. ּ ֲעָתא ְדֲהָוה ְזֵאב ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּּ
ַההוא ִאְמָרא ַאְתֵריהֹון, ּּבְ ִוי לֹון ּבְ ַרח ַרְעָיא ִעם ָעאָנא ְוׁשַ ּוְלָבַתר ָתב ְלִאְמָרא. ּּבָ ִזיב ֵליה ִמְזֵאב, ּ ְּוׁשֵ ּ.  

ִריך הוא ִעם ָדָרא א ּבְ ָּהִכי ָעִביד קוְדׁשָ ּ ִריך הוא ַלַצִדיק, ְּ א ּבְ ָּיִהיב קוְדׁשָ ּ ּּ ְרׁשו ְמַקְטְרָגא, ְ ָזָבא , ּּבִ ְלׁשֵ
ִגיֵניה ַיֲעֹקב. ְּלָדָרא ּבְ יף ּכְ ְּוִאם הוא ַתּקִ יה , ּ ִּאְתַמר ּבֵ ן , ּ ַוִיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו)בראשית לב(ּ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְּדָנַצח ֵליה ְלֵחִני, ּּ ַּעד ְדָאַמר ׁשַ ָּאַמר טוָלא טוָלא. ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ַצִדיק, ָּהִכי הוא, ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּּ ּ
יף ְלִמְסּבַ הֹון ִלְמַקְטְרָגא ִדיֵליה, ּל ִייסוִריןַּתּקִ ן ַמאן ְדָנַצח ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ל ָדָרא. ּּ ְּדִאיהו ׁשוְלָטנוֵתיה ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ִזיב לֹון ִאילו הוא ׁשֵ יב ֵליה ּכְ ְּוִאְתֲחׁשִ ּ ַאְתֵריה, ּּ ִריך הוא ָעִביד ֵליה ַרְעָיא ָעַלְייהו ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ְּ ּ
ָרֵאל. ָכה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאָז ָעְלָמא , ְלֶמֱהִוי רֹוֶעה ַעל ִיׂשְ ִליט ֵליה ָעַלְייהו ּבְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָהִכי ַאׁשְ ּ ּ ּ

ִזיב לֹון ְדָלא ִאְתֲאִבידו ִמַתָמן. ְּדָאֵתי ִגין ְדׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא וְבעֹוָבִדין ָטִבין, ּ ְּדַאְנִהיג לֹון ּבְ ּ.  

ל ָמאֵרי ַאְסָווָתא . ַּוֲאַמאי ָלֵקי ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָאַמר לֹון,  ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאַּאְדָהִכי ָהא ְּדאֹוַרח ּכָ
ַקְדִמיָתא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַּדֲאִקיִזין ּבְ א, ּ ָמאָלא ִאיהו ָקִריב ְלִלּבָ ְּוָהא ְדרֹוָעא ׂשְ . ֲּאַמאי ָלא ֲאִקיִזין ֵליה, ּ

ִגין ְדקוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה ּבְ ֵעי ְלַאְלָקָאה ַיִתירּ ִריך הוא ָלא ּבָ ּא ּבְ ּ ַהאי ַסֵגי, ְ ְּדָהא ּבְ ְוִאי ִאְתְיַקר ַמְרָעא ַעל , ּ
ְייִפין ְדגוָפא ּׁשַ ָמאָלא, ּ   .ָּאִקיז ְדרֹוָעא ׂשְ

ַחד ִזְמָנא, ָּאַמר ֵליה ִּאי ָלא ֲהוֹו ַתְרַווְייהו ּבְ ָּיאות ֲאָבל ִאית ַצִדיק ָהָכא, ּ ְּוִאית ַצִדיק, ּּ ְלָדא ,  ָהָכאּ
ין ִּאית ַמְרִעין וַמְכְתׁשִ ּוְלָדא ִאית ִטיבו, ּ יז ְלַתְרַווְייהו. ֲאַמאי. ּ יה ַמְרָעא ַיּקִ ִּאי ִאְתְייַקר ּבֵ ְּדִאיּנון ְתֵרין , ּ ּ ּ

ְייִפין, ְּדרֹוִעין ְייִפין, ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ ל ׁשַ יה ַמְרָעא ַעל ּכָ ַמאי ָאִקיז ֲא, ְּוִאי ָלא ִאְתְייַקר ּבֵ
ָמאָלא, ִלְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַּיִתיר ִמׂשְ   .ּ ֵאיָמא ַאְנְת)א אמר ליה''נ(ֶּאָלא . ּ

ַּוַדאי גוָפא וְתֵרין ְדרֹוִעין, ָּאַמר ֵליה ּ ּ א. ִּאיּנון ָלֳקֵבל ֲאָבָהן, ּּ ְּדרֹוָעא . ָלֳקֵבל ָאָדם ַקְדָמָאה, ֵריׁשָ
ּגוָפא. ָּלֳקֵבל ִיְצָחק, ָמאָלאְּדרֹוָעא ׂשְ. ָלֳקֵבל ַאְבָרָהם, ְיִמיָנא ּוִמְלגֹו ְלגוָפא. ָלֳקֵבל ַיֲעֹקב, ּ ֵבד , ּּ ּכָ

ָמאָלא. ִליִמיָנא ָמֵעאל. ְטחֹול ִלׂשְ ו ְוִיׁשְ א ַיֲעֹקב. ֵעׂשָ ֶאְמָצִעיָתא, ִלּבָ ְנֵפי ֵריָאה ְוכוְלָיין. ּּבְ ָלֳקֵבל , ּּכַ
ְּדִאיּנון . ֵריָאה ַמִים. ַּאְבָרָהם ְוִיְצָחק ִקין)א כנפי ריאה שואבין''ס(ּ ל ִמיֵני ַמׁשְ א.  ׁשֹוֲאִבין ּכָ ּּכוְלָיין ֶאׁשָ ּ ,

יל ְזַרע ְדָנִחית ִממֹוָחא ְּדָבׁשִ ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדַאְבָרָהם ִאיהו ַמִים ּ ֵבד ִליִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ּ ָגלוָתא ֶדֱאדֹום וְבִגין ָדא ּכָ ִוי ַזְרֵעיה ּבְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ , ּוָמָרה, ּ
ּ ִדיֵליהְּדָכֵבד ֶחֶרב ה , ִאיִהי ָמָרה, ּ ִּאְתַמר ּבָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה)משלי ה(ּ ְבנֹוי . ּ ין ּבִ ְוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]155דף [ -ּ

ָגלוָתא ֶדֱאדֹום ְּדַאְבָרָהם ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ְטָרא ְדָכֵבד, ּ יה ְמָרע ָעַלְייהו ִמּסִ ִּאְתְיַקר ּבֵ ּ ְְדרֹוָעא ְיִמיָנא ָצִריך , ּ ּ ּ
יהְלַאְלָק ָּאה ְלָאָקָזא ָדֵמיה ִמּנֵ ּ יה ָממֹוֵניה, ּ ְּדַמאן ְדַנְטִלין ִמּנֵ ּ ּ ִפיכו ָדֵמיה, ּ ִאילו ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ְתַאר ָעִני, ּ , ְּוִאׁשְ

ֵמת ְּדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ ּ.  

ְטָרא ִדְבֵני ִיְצָחק ין ִמּסִ ְּוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ְּדִאיּנון , ּ ָמֵעאל)א בגלותא''ס(ּ ין ִיׁשְ ּי ַמְרֵעיה ִיְתְיַקר ּבֵ,  ּבֵ
ָמאָלא ְטָרא ִדְטחֹול ִלׂשְ ָמאָלא, ִּמּסִ ְּוָצִריך ְלָאָקָזא ְדרֹוָעא ׂשְ ְ   .ְּוָלא ַיִתיר, ּ

ְבֵני ַיֲעֹקב ין ּבִ ְּדִאיּנון ֲאִחיָדן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ו , ּ ְבֵני ֵעׂשָ ְּדִאיּנון ְמפוָזִרים ּבִ ּ ּ
ָמֵעאל ּ ַמְרָעא ִאְתְיַקר ַעל גוָפאָהא, ְוִיׁשְ ֲחָדא. ְּדרֹוִעין' ּוָבֵעי ְלָאָקָזא ב, ּ ַמְרִעין ּכַ ְלהו ְתַלת ּבְ ְּוִאי ּכֻ ּ ָהא . ּ

א א, ַמְרָעא ָסִליק ְלֵריׁשָ ּוָבֵעי ְלָאָקָזא ְוִריִדין ְדֵריׁשָ ָבה ְלָאָדם ַקְדָמָאה , ּ ְּוִאֵלין ְתַלת ִאְתָעִבידו ֶמְרּכָ ּ ּ
ל ִייסוִריןּוְב, ְוַלֲאָבָהן ּהֹון ִאְתְתָקפו ְלִמְסּבַ ּ ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא, ּ ְּלַאָגָנא ַעל ָדָרא ְלַאְרּבַ ּ ּ.  

ְּדַגְרִמין ְדִיְלקון ֲאָבָהן ְוָאָדם ַקְדָמָאה, ַּווי ֵליה ְלָדָרא ּ ְּוִאֵלין ַצִדיַקָייא ְדֵביַנְייהו, ּ ּ ּּ ּ ְּדֵלית ַאְפָרׁשוָתא , ּ ּ
ין ִאֵלין ַצִדיַקָיא ּּבֵ ּ ּ ָמִתין ִדְלהֹון,  ַלֲאָבָהן ְוָאָדם,ּ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ ְּודֹוֲחָקא ְוַצֲעָרא ִויגֹוָנא ִדְלהֹון, ּ ָמֵטי ַלֲאָבָהן , ּ

ַגְווָנא ְדַיָמא. ְוָאָדם ּּכְ ִּאֵלין ַנֲחִלין ְדָנְפִקין ִמַתָמן, ּ ּ ּ ִּאי חֹוְזִרין ֲעכוִרין וְמלוְכָלִכין ְלַיָמא, ּ ּ ּ ָּהא ַיָמא ָנִטיל , ּ
ּן ָעִכירו ְוִלְכלוָכא ִדְלהֹוןִמ ּ יָפא. ּ ּוְבֵחיָלא ְדַיָמא ְדִאיִהי ַתּקִ ּּ ּ ָּלא ְסִביַלת ִלְכלוָכא ִדְלהֹון, ּ ּוְזִריַקת ֵליה , ּ ּ

ְתָארו ַנֲחִלין ְצִליִלין ְוַדְכָיין ֵמַההוא ִלְכלוך, ְלַבר ְְוִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ.  

ַגְווָנא ְדִאיָמא ְּדָדִכיָאת ִלְכלוִכין ִדְב, ּּכְ ּ ִאין חֹוִבין ְוִלְכלוִכין ִדְבַנְייהו , ָנָהא ְזִעיִריןּ ָּהִכי ֲאָבָהן ְמַדּכְ ּ ּ
ָרֵאל עֹוָבֵדיהֹון, ְּדִיׂשְ הֹון ַצִדיַקָייא ּבְ ְתָכחו ּבְ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ּּ ל ִייסוִרין ַעל ָדֵריהֹון, ּ יִפין ְלִמְסּבַ ַּתּקִ ּ ַההוא ִזְמָנא . ּ ּּבְ

הֹון א ּבְ ְל. ֵלית ַאְפְרׁשָ ָּאתו ּכֻ ּהו וָבִריכו ֵליהּ ּ ּ ְּוָאְמרו ֵליה ִסיַנ, ּ ִכיְנֵתיה , י''י ִסיַנ''ּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

פומֹוי ַּמִליל ּבְ ֹכָלא, ּ ַּמאן ָיִכיל ְלַקְייָמא ַקֵמיה ּבְ ּ ּ ָאה חוָלָקָנא. ּ א ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָדא , ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלַחְדׁשָ ּ ּ ּ
ך ָגלוָתאְלַאְנָהָרא ׁשְ, ְּבָ ִּכיְנָתא ּבְ ּ.  

יהֹון, ָאַמר לֹון ְזַמּנֵ ָנן ְדָכל ָדָרא ֲהִויתו ּבִ ַּרּבָ ּ א, ּ ן ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָכל ָדִרין , ּּ ְּדָנִהיר ָחְכָמֵתיה ּבְ ּ ּ
ְתֵריה ַּדֲהוֹו ֲאּבַ אֹוַרְייָתא, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּאל ִתְתנו ֳדִמי ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ּ א ַעד ֵיָעֶר, ּ ּה ָעֵלינו רוַח ֻקְדׁשָ לגבי (ּ

ְמַטְטרֹו)שכינתיה א ּבִ ַתְמׁשָ ּ ְדָהא ָלא ִאית ְרׁשו ְלִאׁשְ ּ ּ ר ַהָפִנים ֶאָלא ָלך''ּ ְן ׂשַ ּ ְּדַאְתָוון ִדיֵליה ְרִמיִזין , ּ ּ ּ
ָמך ׁשְ   .ְּבִ

ְוְכַען ָצִריך ַאְסָיא ּ ַכָמה ַדְרִגין ִאְסָתַלק ְדִפיקו ְדַה, ּ ְּלִמְנַדע ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ָגלוָתא ֶדֱאדֹוםּ ּהוא חֹוֶלה ּבְ ּ ְּדִאְתַמר , ּ ּ
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני)שיר השירים ה(ָּעֵליה  ָנׁשו ָעֵליה.  ׁשֶ ָמה ַאְסָיין ִאְתּכְ ְּדָהא ּכַ ּ ְּלִמְנַדע ֵקץ ְדַמְרָעא , ּ ּ
ִּדיֵליה ִאֵלין ְדִפיִקין, ּ ּּבְ הֹון, ּ ְתמֹוַדע ּבְ ְייהו ְדִאׁשְ ְּוָלא ֲהָוה ַחד ִמּנַ ּ ִּדְדִפיקו ְדַההוא חֹוֶלה, ּ ּ ּ ל ַאְסָיא , ּ ָלא ּכָ

יה ְתמֹוַדע ּבֵ ִקי ְלִאׁשְ ּּבָ ְּדִאית ְדִפיִקין דקשר, ּ ְּדָאַמר ָנִביא ָעַלְייהו , ק''ק קר''ק קש''ּ מֹו )ישעיה כו(ּ  ּכְ
ֲחָבֶליָה ָּהָרה ַתְקִריב ָלֶלֶדת ָתִחיל ִתְזַעק ּבַ ּ ּ.  

ר ׁשֹוָפרֹות ְּוֻכְלהו ֶעׂשֶ ִליָל, ּ ְתַלתּכְ ְּדִאיּנון ִסיַמן קש, ן ּבִ ָבִרים ְתרוָעה, ר''ּ ְּדִאיהו ְתִקיָעה ׁשְ ּ ּּ ּוְתִקיָעה . ּ
ַּאְחִזי ֲאִריכו ְדָגלוָתא ּ ָבִרים ְקִריבו ְדָגלוָתא, ּ ּׁשְ ּ יה ֵייֵתי פוְרָקָנא. ּ ְּתרוָעה ּבֵ ּ ּּ ַתר דֹוֲחָקא, ּ ְּדַאְחֵזי דֹוֲחָקא ּבָ ּ ּ ,

ין ָדא  ָגלוָתא, ְלָדאְּוֵלית ְרָווָחא ּבֵ ָרֵאל ּבְ ִבין לֹון ְלִיׂשְ ַאר ַעִמין ְמַעּכְ יָון ִדׁשְ ְּדַוַדאי ּכֵ ּ ּ ּדֹוֲחָקא ִדְלהֹון , ּּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]156דף [ -ּ

ְּמָקֵרב לֹון פוְרָקָנא ּאוף ָהִכי ְמִהירו ִדְדִפיקו ָדא ָבֶתר ָדא. ּ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש, ּ א ְדּבַ יה ָנִפיק ַנְפׁשָ ּּבֵ ַתר ְדֵלית , ּ ּּבָ
ין ָדא ְלָד   .אֶּריַוח ּבֵ

ִוי קש, ק''ק קר''ק קש''קשר ִּאיהו ְדׁשַ ּ ָבִרים ְתרוָעה, ר''ּ ְּתִקיָעה ׁשְ ּ ֶקר ִמן ָעְלָמא. ּ יה ׁשֶ ר ּבֵ ְּדִאְתַעּבָ ּ ,
ּ ְדֵביה אֹוָמָאה)ב''ט ע''דף רי( ֲעָמֵלק)שמות יז(, ּ ָעְלָמא.  ִמְלָחָמה ַלְיָי ּבַ יר ָפׁשוט. ִּיְתַער ּבְ ּׁשִ , ְּוָכפול, ּ

ּוְמׁשוָלׁש עּו, ּ ְּדִאיהו ָסִליק ַאְתָוון ִדיֵליה. ְּמרוּבָ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ב''ע, ה''יהו, ו''יה, ה''י', י, ּ ּוְבֵכן , ּּבְ
ה ָיִגילו ִרּנָ ִרים ַיֲעלֹוזו ַוֲחִסיִדים ּבְ ָמחו ִויׁשָ ַּצִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ִתיָתָאה, ּתֹוֶסֶפת' ו. ּ ּקֹוֶדם ִדיֵליה . ֶאֶלף ׁשְ ּ

אָחַר, ב''ָעֵק י ַמְקְדׁשָ ּוְלָבַתר ִדיֵליה, ּב ּבֵ ּ לום ָרָעב, ּ ַּעד ַתׁשְ  )שמות טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִיְהֶיה ֶעֶרב, ּ
י ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם ְוגֹו ֶּעֶרב ויַדְעֶתם ּכִ ַער ְוגֹו)בראשית מד(. 'ּ י ַעְבֶדך ָעַרב ֶאת ַהּנַ ָ ּכִ   )כ רעיא מהימנא''ע(. 'ּ

י רוַח ָעְבָרה ּב ִניָזא ִמּכָֹלא, ֹּו ְוֵאיֶנּנוּּכִ א ּגְ ָּדא הוא רוָחא ִעָלָאה ְטִמיָרא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ּ ּ ,
ַגִויה ְּדָכִליל ֵליה ּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ְוֵאיֶנּנו. ּ ְְוָדא הוא ָרָזא ַדֲחנֹוך. ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ְוֵאיֶנּנו )בראשית ה(ּ

י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ָּדא ֱאֹלִהים ִעָלָאה, ּכִ ּרוַח ִעָלָאה. ּ ִניָזא ְטִמיָרא, ּ ְוָלא . ּרוַח ּגְ
יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹו ִליל רוָחא ְזֵעיָרא. ַּיּכִ ְּדָהא ִאְתּכְ רוָחא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ , ַּמה ּכְ

ים א ְלגֹו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ֲהָנא ַרּבָ , ּהְוָנִטיל ֵלי. ְּוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְוָעאל ֵליה ּכַ
ִמְלַקְדִמין ְּואֹוִליד ֵליה ּכְ ר עוְלִמין, ּּ ֶנׁשֶ ְּוִאְתַחָדׁש ּכְ ְּוִאְתַהָדר ִאיהו ַנַער. ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]157דף [ -ּ

 ] בשנה318יום [סדר הלימוד ליום כג אב 
  א''ח ע'' רידף

ָּחמו ַחד טוָלא ְדַקְייָמא ָעַלְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ּ ּ  ,ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ּ
יָתא גֹו ּבֵ ְווהו. ּבְ א. ּּתַ י ַאּבָ ִני, ָאַמר ִרּבִ ֵּאיָמא ָלך ַמה ְדֲהָוה ִלי ִעם ּבוִציָנא , יֹוֵסי ּבְ ּ ְ

א ִבְקָעָתא ְדאֹונֹו. ַּקִדיׁשָ אֹוַרְייָתא, ּיֹוָמא ַחד ֲהִויָנן ַאְזִליָנן ּבְ ל ַההוא , ַוֲהִויָנן ָלָעאן ּבְ ּּכָ
י ַחד ִטיָנָראּוִמּגֹו ּת, יֹוָמא) א''ח ע''דף רי( ּבֵ א אֹוְתֵבָנין ּגַ ְמׁשָ ּוְקָפא ְדׁשִ א ֲחָדא, ּּ גֹו נוְקּבָ   .ּּבְ

ָעְלָמא, ַמאי ַהאי, ֲּאֵמיָנא ֵליה יאו ּבְ ֲעָתא ְדַחָייִבין ַאְסּגִ ִּדְבָכל ׁשַ ּ ְרָייא , ּּ ְוִדיָנא ׁשַ
ָעְלָמא הֹון ָלָקאן ָעַלְייהו, ּבְ ִאין ִדּבְ ַּזּכָ ֵניָנן. ּ ָייא , ּחֹוָבא ְדָדָראּבְ, ְּדָהִכי ּתָ ַּקִדיׁשַ ּ

ְפסון ְּוַצִדיַקָייא ִיּתָ ִגין ְדִאיּנון ְדָלא מֹוִכיִחין ְלָעְלָמא ַעל עֹוָבַדְייהו, ֲאַמאי. ּּ ִּאי ּבְ ּ ּ ּ ,
ה ִאיּנון ְדמֹוִכיִחין ּמָ ּּכַ ְייהו, ּ ֵלי ִמּנַ ְייהו, ְּוָלא ְמַקּבְ ְפָיין ַקּמַ ְּוַצִדיַקָייא ִאְתּכַ ִג. ּּ ין ְוִאי ּבְ

ְּדָלא ֲהִוי ַמאן ְדָיִגין ַעל ָעְלָמא חֹוַבְייהו, ָלא ֵיהֹון ֵמִתין, ּ ְפסון ּבְ ְּוָלא ִיּתָ ְּדָהא ֶחְדָווה , ּ
ִאּבוָדא ִדְלהֹון ִּאיהו ְלַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּ ּּ.  

ְפִסין ַצִדיַקָייא, ָּאַמר ֵליה חֹוָבה ְדָדָרא ַוַדאי ִמּתָ ּּבְ ּ ּ ֲאָבל . יְוָהא אֹוִקיְמָנא ָהֵני ִמיֵל, ּ
ַמְרִעין ְפסון ַצִדיַקָייא ּבְ ֲעָתא ְדִיּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ין, ּ ׁשִ ַמְכּתְ ִגין ְלַכְפָרא ַעל ָעְלָמא ֲהִוי, אֹו ּבְ , ּּבְ

ל חֹוֵבי ָדָרא ְפרון ּכָ ֵדין ִיְתּכַ ּּכְ ּ ְייֵפי ּגוָפא. ְמָנָלן, ּ ל ׁשַ ְייִפין , ִּמּכָ ֲעָתא ְדָכל ׁשַ ׁשַ ּּבְ
ָעאקו י, ּּבְ ְרָייא ָעַלְייהוּוְמָרע ַסּגֵ ְייָפא ֲחָדא ִאְצְטִריך ְלַאְלָקָאה, ּ ׁשַ ִגין ְדִיְתּסון , ְׁשַ ּּבְ ּ
ְלהו ּּכֻ ּוַמנו, ּ יה ָדָמא. ְּדרֹוָעא. ּ ְּדרֹוָעא ַאְלֵקי ְוַאִפיקו ִמיּנֵ ּ ּ ֵדין ָהא ַאְסָווָתא ְלָכל , ּּ ּכְ

ְייֵפי ּגוָפא   .ּׁשַ
ְייִפי ֵני ָעְלָמא ִאיּנון ׁשַ ּאוף ָהִכי ּבְ ּן ָדא ִעם ָדאּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

יַנְייהו, ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא ַּאְלֵקי ְלַחד ַצִדיָקא ּבֵ ין, ּ ׁשִ ַמְרִעין וְבַמְכּתְ ּוְבִגיֵניה , ּּבְ ּ
יב. ְמָנָלן. ָּיִהיב ַאְסָווָתא ְלֹכָלא ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ)ישעיה נג(, ִּדְכּתִ א ּ ֵּעינו ְמדוּכָ ּ

ּוַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו. 'ֵּמֲעֹונֹוֵתינו ְוגֹו ּ ּוַבֲחבוָרתֹו. ּּ ֲּאָקזוָתא ְדָדָמא, ּ ַמאן ְדָאִקיז , ּ ּּכְ
ּוְבַההוא ַחּבוָרא ִנְרָפא ָלנו, ְּדרֹוָעא ּ ּ ְייִפין ְדגוָפא, ּ ַּאְסָווָתא הוא ָלָנא ְלָכל ׁשַ ּ ּ.  

  ב''ח ע'' רידף
ּוְלַכְפָרא ָעַלְייהו, ֶּאָלא ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָדָרא, ְּלֵקי ַצִדיָקאּוְלעֹוָלם ָלא ַא ורזא (. ּּ

ְלָטא )דא צדיק ורע לו ּ ְדָהא ִניָחא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִדיָנא ׁשַ יר )לשלטאה(ּ ָאה ַיּתִ  ַעל ַזּכָ
ֵדין ְלָכל ָעְלָמא, ִּמּכָֹלא הו, ְּדָלא ָחִייׁש ּכְ ח ּבְ ּגַ ִליט ָעֵליהֵמ, ְּוָלא ַאׁשְ ֶּחְדָוה ְדׁשַ ְּוַההוא . ּּ

ָאה ָזֵכי ְלׁשוְלָטָנא ִעָלָאה ַּזּכָ ַהאי ָעְלָמא, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ְוטֹוב ) ב''ח ע''דף רי(ַּצִדיק . ּ
ִריך הוא ְלַכְפָרא ַעל ָעְלָמא, לֹו א ּבְ ְּדָלא ָחִייׁש קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]158דף [ -ּ

ַחד , ֲּאֵמיָנא ֵליה ִּאלו ָלא ֲהוֹו ּבְ ְּוִאית ַצִדיק , ֲּאָבל ִאית ַצִדיק ָהָכא. ָּיאות, ִזְמָנאּ
ין, ָהָכא ׁשִ ל ִטיבו ְדָעְלָמא, ְּלָדא ִאית ַמְרִעין וַמְכּתְ ּוְלָדא ִאית ּכָ ּ ַחד , ָאַמר ִלי. ּ ּבְ

י ֵרין ַסּגֵ ְייהו אֹו ּתְ ִריך הוא ְלַאְלָקָאה ּכָֹלא, ִּמּנַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ָמה )דמהא כל ''ס(, ְּ  ּכְ
ְּדָלא ִאְצְטִריך ֶאָלא ְדרֹוָעא ֲחָדא ּּ ְייִפין, ְ . ְּלַאְלָקָאה וְלָאָקָזָאה ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ

י, ּאוף ָהָכא ַחד ַצִדיָקא ַסּגֵ   .ּּבְ
ַקף  יה ְמָרע)א אתייקר''ס(ְוִאי ִאּתְ ְייִפין, ּ ּבֵ ל ׁשַ ֵרין ְדרֹוִע, ַעל ּכָ ֵדין ִאְצְטִריך ּתְ ּּכְ ין ְ

יִרין ַעל ָעְלָמא, ּאוף ָהִכי. ְלָאָקָזָאה יאו חֹוִבין ַיּקִ ִאין ַאְלקון, ִּאי ַאְסּגִ ל ַזּכָ ֵדין ּכָ , ּּכְ
ל ָדָרא ך. ְּלֵמיַהב ַאְסָווָתא ַעל ּכָ ל ּכַ יאו ּכָ ְזַמן ְדָלא ַאְסּגִ ְֲאָבל ּבִ ּ ָאה , ּ ֵדין ַחד ַזּכָ ּכְ

ָלם, ַאְלֵקי ׁשְ ַאר ַצִדיַקָיא ּבִ ּוׁשְ ּ ְלהוְּד, ּ ָּהא ָלא ִאְצְטִריך ָעְלָמא ְדִיְלקון ּכֻ ּ ּּ ִּאְתִסיאו . ְ
א ִּאְתִסיאו ַצִדיַקָייא. ַעּמָ ּ ַמְרִעין. ּ ּוְלִזְמִנין ְדָכל יֹוֵמיהֹון ַקְייִמין ּבְ ָנא ַעל ָדָרא, ּ . ְּלַאּגָ
ֵסי ּכָֹלא, ִּמיתו ַפר, ָּהא ַאּתְ ְּלִזְמִנין ְדחֹוִבין ִאיּנון ַיּקִ. ְּוִאְתּכְ ירּ   .יִרין ַיּתִ

יר. ַקְמָנא ְוָאַזְלָנא א ֲהָוה ַיּתִ ְמׁשָ ְּוּתוְקָפא ְדׁשִ אֹוְרָחא, ּּ ֲחֵמיָנן ִאיָלִנין . ְוָדִחיק ָלן ּבְ
ָרא ַמְדּבְ חֹוַתְייהו, ּבְ ּוַמִיין ּתְ ָרא. ּ חֹות ַחד טוָלא ְדִאיָלָנא ְדַמְדּבְ ָּיִתיְבָנא ּתְ ּ ִאיְלָנא . ּ ׁשָ

ין ְדָעְלָמא ָלא ַעְבִדין ִנְענוָעאַּמאי ַהאי ְדָכל ַע, ֵּליה ּּמִ ּ ְלחֹוַדְייהו, ּ ָרֵאל ּבִ ֶּאָלא ִיׂשְ ּ ,
אֹוַרְייָתא ָעְלָמא, ִמְתַנְעְנָען ָהָכא ְוָהָכא, ְּדַכד ָלָעאן ּבְ ָלא ִלּמוָדא ְדַבר ָנׁש ּבְ ּּבְ ְוָלא , ּ

ִקיוַמְייהו ַּיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ ּ ּ.  

  א''ט ע'' רידף
ְר, ָאַמר ִלי ן ִמְלָתא ִעָלָאהַאְדּכַ ּּתָ יִחין, ּוְבֵני ָעְלָמא ָלא ַיְדִעין, ּ ּגִ ָיִתיב . ְוָלא ַמׁשְ

ֲעָתא וָבָכה ְבִעיֵרי ַחְקָלא, ָאַמר, ּׁשַ א ְדַאְזִלין ּכִ ָלא סוְכְלָתנו, ַּווי ִלְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ִמָלה . ּ ּּבְ
ין ְד ָמְתהֹון ַקִדיׁשִ מֹוְדָען ִנּשְׁ ּתְ ְלחֹודֹוי ִאׁשְ ָּדא ּבִ ּ ָרֵאלּ ָמְתהֹון ְדַעִמין עֹוְבֵדי , ִיׂשְ ין ִנׁשְ ּּבֵ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָזרו. ּ ָרֵאל ִאְתּגְ ָמְתהֹון ְדִיׂשְ ִּנׁשְ א ְדָדִליק, ּ ִּמּגֹו ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
יב ַמת ָאָדם)משלי כ(, ִּדְכּתִ ֲעָתא ְדִאְתַאֲחד .  ֵנר ְיָי ִנׁשְ ׁשַ ט ''דף רי( )אתדליקא ד''נ(ְּוַהאי ֵנר ּבְ

ִּמּגֹו אֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא) א''ע ִכיך ְנהֹוָרא ָעֵליה ֲאִפילו ִרְגָעא, ּ ָּלא ׁשָ ּּ תהלים (, ְּוָרָזא ָדא. ְ

ְ ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך)פג ִתיב. ּ ַגְווָנא ָדא ּכְ יִרים ֶאת ְיָי ַאל ֳדִמי ָלֶכם)ישעיה סב(, ּּכְ ְזּכִ , ּ ַהּמַ
ִכיכו ְלכֹו יָון ְדִאְתַאֲחָדא ּגֹו ְפִתיָלה. ןָּלא ׁשְ א ּכֵ ְרּגָ ְּנהֹוָרא ְדׁשַ ּ ִכיך , ּ ְַההוא ְנהֹוָרא ָלא ׁשָ ּ

אן, ְלָעְלִמין ֶּאָלא ִמְתַנְעְנָעא ְנהֹוָרא ְלָכאן וְלּכָ ִכיך ְלָעְלִמין, ּ ּתְ   .ְְוָלא ִמׁשְ
ַגְווָנא ָדא ָרֵאל, ּּכְ ָמַתְייהו ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא, ִיׂשְ ְּדִנׁשְ ּ אּ ְרּגָ יָון ְדָאַמר ִמָלה , ּ ְדׁשַ ּּכֵ ּ

ָכא, ָּהא ְנהֹוָרא ָדִליק, ֲּחָדא ְדאֹוַרְייָתא ּכְ ּתַ ְּוָלא ֵיְכלון ִאיּנון ְלִאׁשְ ּוִמְתַנְעֵנָען ְלָכאן , ּ
אן א. ּוְלָכל ִסְטִרין, ּוְלּכָ ְרּגָ ְנהֹוָרא ְדׁשַ ִתיב)משלי כ(ְּדָהא , ּּכִ ַמת ָאָדם ּכְ   . ֵנר ְיָי ִנׁשְ
ם)יחזקאל לד(, ִתיבּוְכ ם ְקרוִיין ָאָדם,  ָאָדם ַאּתֶ ְּוָלא אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ַּאּתֶ

ּוַמָזלֹות ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ָמִתין ְדַעּמִ ִּנׁשְ ּ ִּמְדִעיכו ְדָקׁש, ּ ֵרי , ּ ָלא ְנהֹוָרא ְדׁשָ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]159דף [ -ּ

ְכִכין. ָּעַלְייהו ּתַ ְּוָלא ַדְלִקין , ְּדָהא ֵלית לֹון אֹוַרְייָתא, ְעְנָעןְוָלא ִמְתַנ, ְּוַעל ָדא ִמׁשְ
ה הֹון, ּּבָ ְרָייא ּבְ גֹו נוָרא ְדָדִליק, ְוָלאו ְנהֹוָרא ׁשַ ֵעִצים ּבְ ִּאיּנון ַקְייִמין ּכְ ּ ָלא ְנהֹוָרא , ּ ּבְ

ְרָיא ָעַלְייהו ְּדׁשַ ָלל, ּ ָלא ְנהֹוָרא ּכְ ְכִכין ּבְ ּתַ י יֹו. ְּוַעל ָדא ִמׁשְ ָּדא ִאיהו , ֵסיָאַמר ִרּבִ ּ
ִרירו ְדִמָלה ּּבְ ּ ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלַהאי, ּ ַּזּכָ ַמע ָדא, ּ   .ְּלִמׁשְ

א י ַאּבָ א ִמיִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּקום ִרּבִ ְּלַחְדׁשָ ִחּבוָרא ַקְדָמָאה, ּ ְּדַאָמְרת ּבְ י . ּ ָּפַתח ִרּבִ
א ְוָאַמר יר ָחָדׁש ּתְ)ישעיה מב(, ַאּבָ ירו ַלְיָי ׁשִ ה ֲחִביִבין . 'ִּהָלתֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוגֹוּ ׁשִ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ִּיׂשְ א ִדְלהֹון, ְּ ְחּתָ ּבַ ְּדֶחְדָוה ִדְלהֹון ְותוׁשְ ּ ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא , ּ ּ
יה)'א לשתפא לקודשא בריך הוא ושכינתיה בההוא דהכי וכו''ס( ֵניָנן. ּ ּבֵ ל ֶחְדָו, ְּדָהִכי ּתָ ָרֵאל ּכָ ּה ְדִיׂשְ

ִריך הוא  א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ֵפי ּבָ ּתְ ּתַ ְּדָלא ִמׁשְ ּ ּ ְּ ין ִאיהו ָסָמֵאל . ָּלאו ִאיהו ֶחְדָוה, )ושכינתיה(ּ ְּוַזּמִ
א ִדיֵליה ְלַקְטְרָגא ְלַההוא ֶחְדָוה ְּוָכל ִסַייְעּתָ ּ ּ ַצֲעָרא וִבְכָיה)א ואתחזר''ס(, ּ ָאר ּבְ ּתְ , ּ ְוִאׁשְ

ִר א ּבְ ַההוא ַצֲעָראְּוקוְדׁשָ ף ּבְ ּתַ ּתְ ּיך הוא ָלא ִאׁשְ ּ ְ.  
ֶחְדָוה ִדיֵליה יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ יף קוְדׁשָ ּתִ ֲּאָבל ַמאן ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ִאם ֵייֵתי ְמַקְטְרָגא , ְּ

ַהִהיא ֶחְדָוה ַההוא ַצֲעָרא. ְלַקְטְרָגא ּבְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ יה ִמׁשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַמה . ְּ
יה  ִתיב ּבֵ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג(ּּכְ ִגין . ּוְבָמאי.  ּבְ   .ּ ְדִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה)תהלים צא(ּבְ

ֶחְדָוה , ּוְמָנָלן יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָפא ְלקוְדׁשָ ּתְ ָרֵאל ְלׁשַ ְּדִאית לֹון ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ ּ
יב)תפות דיליה מאליןאלא בשו, בגין דלאו איהו חדוה(. ִּדְלהֹון ָרֵאל )שם קמט(, ּ ִדְכּתִ ַמח ִיׂשְ  ִיׂשְ

יו עֹוׂשָ ָרֵאל ָלאו ִאיהו. ּבְ ַּההוא ֶחְדָוה ְדִיׂשְ ּ יו, ּ עֹוׂשָ יו. ֶּאָלא ּבְ עֹוׂשָ ֵעי , ּבְ עֹוׂשֹו ִמּבָ ּבְ
יה. ֵּליה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ֶּאָלא ִאֵלין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ב ְדִמיתוְּדַאף, ְוָאִביו ְוִאּמֹו, ּ ּ ַעל ּגַ ּ ,

ן ֵעֶדן ִריך הוא ַאְעַקר לֹון ִמּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ יה ְלַההוא ֶחְדָוה, ְּ ְּוַאְייֵתי לֹון ִעּמֵ ְלַנְטָלא , ּ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּחוָלָקא ְדֶחְדָוה ִעם קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּ  ָהעֹוׂשֹו )איוב מ(ּכְ

ׁש ַחְרּבֹו   .ַיּגֵ
יוָּדָבר  עֹוׂשָ פות, ַאֵחר ּבְ ׁשוּתָ ר ָנׁש ִאְתָעִביד ּבְ ִגין ְדּבַ ּּבְ ּ ָתא, ּ ְבָרא ְוִאּתְ א , ּגַ ְּוקוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ִתיב. ְ ה ָאָדם)בראשית א(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ פו,  ַנֲעׂשֶ ׁשוּתָ ּּבְ ַלת , ְּדָתֵניָנן. ּ ּתְ
ִריך הוא א ּבְ ּאוָמִנין ָעֵבד קוְדׁשָ ּ הֹון ָעְלָמאְּלַאָפָקא ִמ, ְּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּנְ ַמָיא: ּ , ּׁשְ

ּוַמָייא, ְוַאְרָעא ׁש ַחד יֹוָמא. ּ ּמֵ ִמְלַקְדִמין, ְוָכל ַחד ׁשִ ְּוָאַהְדרו ּכְ ּּ.  
ַמָיא אוָמנוָתא ִדיֵליה, יֹוָמא ַקְדָמָאה ַּאִפיק ׁשְ ּ ּ ּ יב , ּ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים )בראשית א(ִּדְכּתִ

ְנָייָנא.ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור א,  יֹוָמא ּתִ ַּאִפיקו ַמָיא אוָמנוָתא ַלֲעִביְדּתָ ּ ּּ יב ַויֹאֶמר , ּ ִּדְכּתִ ּ
ִים ְוגֹו תֹוך ַהּמָ א ַמָייא ְלֵעיָלא. 'ְֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ָלקו ַפְלּגָ ִּאְסּתְ ּ ּ א ַמָייא , ּ ּוַפְלּגָ ּ

ָארו ּתְ א ִאׁשְ ך ַדְמָיא ִאְתְפָר. ְּלַתּתָ ְּוִאְלָמֵלא ּכַ ּ יֹוָמא . ָעְלָמא ָלא ֲהָוה ָקִאים, ּׁשוְ
ִליָתָאה ַדת, ּתְ ָמה ְדִאְתַפּקְ ֲּעִביַדת ַאְרָעא ְוַאִפיַקת ּכְ א , ּּ ְדׁשֵ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ ִּדְכּתִ ּ

ב א ֵעׂשֶ א ְוגֹו, ָּהָאֶרץ ֶדׁשֶ ּוְכִתיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]160דף [ -ּ

ָלָתא ל אוָמָנא ֵמִאֵלין ּתְ ַּעד ָהָכא ּכָ ּ ַאִפיק אוָמנוָתא ִדיֵליה,ּ ּ ּ ּ ְּוַעְבדו ַמה , ּ
ְּדִאְתְפָקדו ַלת יֹוִמין ַאֲחָרִנין. ּּ ֲארו ּתְ ּתָ ד ', יֹוָמא ד. ִּאׁשְ ִּאְתְפַקד אוָמָנא ַקְדָמָאה ְלֶמְעּבַ ּ

ּאוָמָנא ִדיֵליה ּ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ְוגֹו, ּ ִּדְכּתִ ַמִים', ּ יֹוָמ. ְּוַהְיינו ׁשָ א ּבְ
ָאה ַּאִפיקו ַמָייא ְדִאיהו אוָמָנא ָאֳחָרא, ֲחִמּשָׁ ּ ּ ּּ ִים , ּ ְרצו ַהּמַ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ִּדְכּתִ ּּ

יָתָאה. 'ְוגֹו ּתִ יֹוָמא ׁשְ ַּעְבַדת ַאְרָעא אוָמנוָתא ִדיָלה, ּבְ ּ ּ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא , ּ ִּדְכּתִ ּ
  .'ָּהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוגֹו

ִריך הואהימנא רעיא מ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְמָתא, ְּ ִכיְנִתי ֲאָנא ׁשוָתפוָתא ְדִנׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ַּוֲאבֹוי ְוִאֵמיה , ּ ּ

ּׁשוָתפוָתא ְדגוָפא ּ ּ חֹור ְדַעְייִנין. ּומֹוָחא, ְוִגיִדין, ּוְדַגְרִמין, ְּדַעְייִנין, ַּדֲאבֹוי ַמְזִריַע לֹוֶבן, ּּ ְּוִאְתָתא ׁשְ ּ ,
ֲעָרא ָראּו, ְוׂשַ ָכא, ִבׂשְ ַמָייא ְוַאְרָעא. ּוִמׁשְ ְּוָכל ַחָייִלין ִדְלהֹון. ְואֹוף ָהִכי ׁשְ יִציָרֵתיה, ּ ְתָתפו ּבִ ִּאׁשְ ּּ ּ ּ .
הֹון ֵיֶצר ַהטֹוב ְוִיֶצר ָהָרע ְלֶמֱהִוי ְמצוָייר ִמַתְרַווְייהו, ַמְלָאִכין ִּמּנְ ּּ ּ ּ א ְוִסיֲהָרא. ּ ְמׁשָ ְּלַאְנָהָרא ֵליה , ׁשִ

יָמָמא  ֵּחיָון וְבִעיָרן ְועֹוִפין ְונוִנין. ְוֵליְלָיאּבִ הֹון, ּ ל ִאיָלִנין ְוַזְרִעין ְדַאְרָעא. ְּלִאְתַפְרְנָסא ִמּנְ , ּּכָ
הֹון   .ְּלִאְתַפְרְנָסא ִמּנְ

ִריך הוא א ּבְ ַּמה ָעַבד קוְדׁשָ ַּאְעַקר ַלֲאבוי וְלִאֵמיה ִמִגְנָתא ְדֵעֶדן, ְּ ּ ּ ּּ ּ ְּוַאְייֵתי ְלהו ִעֵמיה, ּ ְלֶמֱהִוי , ּּ
ֶחְדָוה ִדְבנֹוי ִּעֵמיה ּבְ ּ ֶחְדָוה ְדפוְרָקָנא, ּ ְּוֵלית ֶחְדָוה ּכְ ה, ּ ִּדְכִתיב ּבָ ַמִים ְוָתֵגל )דברי הימים א טז(, ּּ ְמחו ַהׁשָ ּ ִיׂשְ ּ

ְָהָאֶרץ ַויאְמרו ַבגֹוִים ְיָי ָמָלך ּ ּ נו ֲעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי)דברי הימים א טז(. ּ ּ ָאז ְיַרּנְ ּ פֹוט ֶאת ּ י ָבא ִלׁשְ ּ ּכִ
  )כ רעיא מהימנא''ע(. ָהָאֶרץ

ִלימו עֹוָבַדְייהו יָון ִדְתַלת אוָמִנין ִאֵלין ַאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ִריך הוא. ּּ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ְּ ,
ד ּאוָמנוָתא ֲחָדא ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ ֲחָדא. ְּוִאיהו ָאָדם, ּ רו ּכַ כֹון, ִּאְתַחּבָ ה ַנֲעׂשֶ, ַוֲאָנא ִעּמְ

ּּגוָפא ִדְלכֹון, ָאָדם כֹון, ּ פו ִעּמְ ַּוֲאָנא ֱאֵהא ׁשוּתָ ה ָאָדם, ּ ָמה ִדְבַקְדֵמיָתא ֲהָוה . ְוַנֲעׂשֶ ּּכְ
פו ׁשוּתָ ּּבְ א. ָהִכי ָנֵמי ְלָבַתר, ּ ַמָיא, ַאּבָ א ִדׁשְ ְּדֵביה ָעִביד ֲעִביְדּתָ ּ ּ א ְדַמָייא, ּ . ְּוֲעִביְדּתָ
ָתא ְּדִאיִהי אוָמָנא ּתְ, ְוִאּתְ ַגְווָנא ְדַאְרָעא, ִליָתָאהּ ַתף . ּּכְ ּתְ ִריך הוא ְדִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ֲהַדְייהו יו. ּּבַ עֹוׂשָ ִתיב ּבְ   .ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ
א ִאְתְפָרׁשו ֵמַהאי ָעְלָמא א ְוִאּמָ ב ְדַאּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ פוָתא ֲהִוי, ּּ ָכל ׁשוּתָ ֶּחְדָוה ּבְ ּ .

ֲעָתא ְד, ְּדָתֵניָנן ׁשַ ִריך הוא ְלֶחְדָווה ִדיֵליה)א''כ ע''דף ר(ַבר ָנׁש ּּבְ א ּבְ יף ְלקוְדׁשָ ּתִ ּ ׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,
א ְדֵעֶדן ִריך הוא ָאֵתי ְלִגְנּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ן , ְּ ּמָ יה)א דאודע תמן''ס(ְוַאְעַקר ִמּתַ ּ ַלֲאבוִהי ְוִאּמֵ ּ ,

ֲהֵדיה ִפין ּבַ ְּדִאיּנון ׁשוּתָ ּ ּ יה ְל, ּ ן, ַּההוא ֶחְדָווהְּוַאְייֵתי לֹון ִעּמֵ ּמָ ְּוֻכְלהו ְזִמיִנין ּתַ ּוְבֵני , ּ
א ָלא ַיְדִעין ר ָנׁש. ָנׁשָ ָעקו ְדּבַ ֲּאָבל ּבְ ְלחֹודֹוי, ּ יה ּבִ ין ְלַגּבֵ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָלא , ְּ

יה ּאֹוַדע ַלֲאבוִהי וְלִאּמֵ ּ ר ִלי ֶאְקָרא ְיָי)תהלים יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּצַ  ְוֶאל ֱאֹלַהי  ּבַ
ִוַע ְוגֹו   .'ֲּאׁשַ

ַּאְהָדר ַההוא טוָלא ְדִמְלַקְדִמין ּ ּ ּ יָתא, ּ ר ָנׁש, ְוַאְזָלא ּגֹו ּבֵ מֹו ִדיוְקָנא ְדּבַ ּּכְ ּ ָנַפל ַעל . ּּ
א י ַאּבָ י יֹוֵסי. ַּאְנפֹוי ִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ, ָאַמר ִרּבִ ְרָנא ִדְבַהאי ַאְתָרא ֲחֵמיָנא ֵליה ְלִרּבִ ַּאְדּכַ ּ ן ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]161דף [ -ּ

א, ָיִאיר ַהאי דוְכּתָ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקִאים ּבְ ן )ב''במדבר כ(, ַוֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּ ּ ִפיְנָחס ּבֶ
ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ָאת י, ֶאְלָעָזר ּבֶ   .ְזֵעיָרא' ּבְ

יִמין יִתין ְרׁשִ ִגין ִדְתֵרין ַאְלִפין ּבֵ יָתא ְדַאְתָוון ַרְבְרָבן, ּּבְ יָתא ְוַאְלָפא ּבֵ, ַּאְלָפא ּבֵ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ְּדַאְתָוון ְזִעיָרן ִּאיּנון ּבְ ָעְלָמא , ְוַאְתָוון ְזִעיָרן. ּ ִּאיּנון ּבְ

ָאה ּתָ א, ְזֵעיָרא' י. ּתַ ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִרית ָדא. ּ י ִפְנָחס ַעל ּבְ יָון ְדַקּנֵ ּּכֵ יה , ּּ ִּאּתֹוַסף ּבֵ
  .ְּבִרית ָדאָּרָזא ִד, ְזֵעיָרא' י

ֲעָתא ַההוא ׁשַ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה, ְּ יד ִעם ֹמׁשֶ ה , ָמה ַאְעּבִ ִרית ָדא ִמּמֹׁשֶ ּּבְ
ְּוַכָלה ִדיֵליה ֲהִוי, ֲהִוי ּ ַנאי הוא ְלֵמיַהב ֵליה ְלַאֲחָרא. ּ ּּגְ ה, ּ א וְרעוָתא ְדֹמׁשֶ ָלא ַדְעּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ָּלאו ָיאות הוא אֵרי קוְדׁשָ. ּ הּׁשָ ִריך הוא ְוָאַמר ְלֹמׁשֶ ּא ּבְ ה, ְ ן , ֹמׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ִּפְנָחס ּבֶ
ה. ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ל עֹוָלם ַמהו, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ַּאְנּתְ הוא ְדַמְסַרת , ָּאַמר ֵליה. ִּרּבֹונֹו ׁשֶ ּ

ה ִזְמִנין ַכּמָ צון ִמן ָעְלָמא ּבְ ּתֵ ָרֵאל ְדָלא ִיׁשְ ך ַעל ִיׂשְ ַּנְפׁשָ ּ יב ֶאת ֲחָמִתי ְו, ְ ִּאיהו ֵהׁשִ
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ י. 'ֵמַעל ּבְ ֵעי ִמּנִ ה ַמה ַאּתְ ּבָ ְָהא ּכָֹלא ִדיָדך, ָאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ.  

ְָהא ּכָֹלא ִדיָדך ִהיא, ָּאַמר ֵליה ּ ַגִויה, ּ ֵרי ּבְ ֵּאיָמא ֵליה ְדִתׁשְ ּ ה. ּ א , ָאַמר ֹמׁשֶ ִלּבָ ָהא ּבְ
יה ֵהא ְלַגּבֵ ִלים ּתְ פוָמךָאַמר. ּׁשְ ְ ֵליה ֵאיָמא ַאְנּתְ ּבְ ּ ְּדַאְנּתְ ָמַסר ֵליה , ְְוָאִרים ַקָלך, ּ ּ

ְרעוָתא ִלים, ּּבִ א ׁשְ ִלּבָ ְרעוָתא, ָלֵכן ֱאמֹור, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ִהְנִני , ַּאּתְ ֵאיָמא ּבִ
לֹום ִריִתי ׁשָ ה ֲהָוה ָאַמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ְוגֹו. נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ִריך ְּד', ֹמׁשֶ א ּבְ ְִאילו קוְדׁשָ ּ ּ ּ

לֹום, ּהוא ִריִתי ׁשָ ִתיב , ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ָלֵכן ֱאמֹור לֹו ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ֲאָבל ָלא ּכְ
יָמא. ֶּאָלא ָלֵכן ֱאמֹור ה, ְוִאי ּתֵ ַרת ִמן ֹמׁשֶ בוִציָנא ָדא ְדַאְדִליקו . ָלא. ְּדִאְתַעּבְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ּ

ה, ִהיב ְוַאֲהֵניָּדא ָי, ִּמיָנה ַרע ִמּנָ   .ְּוָדא ָלא ִאְתּגָ
ָּאָתא ַההוא טוָלא יק ֵליה, ְוָיִתיב, ּ ְמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר. ְּוָנׁשִ ּׁשָ ְּפנון ֲאָתר, ּ ּ ,

ן ָיִאיר י ִפְנָחס ּבֶ ְּפנון ֲאָתר ְלִרּבִ ְייכו, ּּ ּבַ ְּדִאיהו ּגַ ּ ְּדָכל ֲאָתר ְדַצִדיָקא ִאְת, ְּדָתֵניָנן. ּ ּ ַּחָדׁש ּ
יה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּּבֵ ַההוא ָעְלָמא, ּּ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ָּפִקיד ְלַההוא ֲאָתר, ּ יה, ּ ְּוָאֵתי ֵליה ְלַגּבֵ ּ .

ַגִוויה ַצִדיַקָייא ָאֲחָרִנין ָראן ּבְ ד ׁשָ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ַההוא ֲאָתר. ּ א ּבְ ְּדַאְמִרין ִמֵלי , ְּלָחְדּתָ ּ
ַגְו. ְּדאֹוַרְייָתא ד ְלַאְתֵריהּכְ ן ָיִאיר ְלִמְפּקַ י ִפְנָחס ּבֶ ּוָנא ָדא ְדֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ ּ ח , ּּ ּכַ ְוַאׁשְ

ין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִּאֵלין ַצִדיַקָייא ְמַחְדּתִ ּּ ִמְלַקְדִמין, ּּ ְּוִאְתַחָדׁש ּכְ י , ּּ ַּההוא ִמָלה ְדִרּבִ ּ
יה ן ָיִאיר ַקּמֵ ִּפְנָחס ּבֵ ּ.  

א י ַאּבָ ן ָיִאיר, ָאַמר ִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ָּיאות ִמָלה ְדִרּבִ ּ ִתיב ָלֵכן ִהְנִני נֹוֵתן, ּּ , ְּדָהא ָלא ּכְ
חֹות ְיָדך. ֶּאָלא ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ִניָזא ֵמַחִסיָדא ָדא ּתְ ְְוִכי ִמָלה ָדא ֲהָוה ּגְ ּ ּ ּ ,

ָאה חוָלָקָנא. ְוָלא ֲהִוית ָאַמר א ָהָכאְּדָזֵכיָנא ְלֶמֱהִוי , ַּזּכָ א ְדטוָלא ַקִדיׁשָ ִסַיְעּתָ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ּאוף הוא ָפַתח ְוָאַמר ּ י ִפְנָחס , ּ ֵמיה דִרּבִ ִּמּשְׁ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות )קהלת ט(ּ ר ּתִ ָ ּכֹל ֲאׁשֶ

ה ְוגֹו ֹכֲחך ֲעׂשֵ יה', ָּבְ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ עֹוד ְדבוִציָנא ָדִליק ְוׁשַ ר ָנׁש ּבְ ָמה ָיאות ֵליה ְלּבַ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ, 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]162דף [ -ּ

ד ְרעוָתא ְדָמאֵריה ְדָלא וְלֶמְעּבַ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדבוִציָנא. ּ ּּבְ ּ ּ ַח ''ִאיִהי ּכֹ, ּ
ְרָיא ָעֵליה ְּדׁשַ ִתיב. ּ ָּדא הוא ּכַֹח, ּכַֹח ְיָי. ּ ִיְגַדל ָנא ּכַֹח ְיָי)במדבר יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ,

יהֹון ְדַצִדיַקָי ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשַ ּ ּ ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, יאּ ְדִלין ּבִ ּתַ ְּוֹכל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ֵניָנן ָכל ּכֹחֹו, ּתָ א ְמָבַרך ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ְּכָ   )דא איהו כחו(. ּ

  ב''כ ע'' רדף
ִגין  יף ּבְ ּקִ ֵחיָלא ּתַ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ָעָרא ּכָ ְוַדאי ִאְצְטִריך ְלִאּתְ יף ּ ּקִ ָערוָתא ּתַ ִּדְבִאּתְ ּ

ַקף א ִעָלָאה, ְּדִאּתָ ַער ַההוא ּכַֹח ַקִדיׁשָ ִּאּתְ ּ ר ֵחיָלא , ּ ּבַ א ְוִאּתְ ָלק ּגֹו קוְדׁשָ ְּוִאְסּתַ ּ
ְּוּתוְקָפא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֹכֲחך) ב''כ ע''דף ר(ְּוַעל ָדא . ּּ ד ְרעוָתא , ָּבְ ִּאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ְ

ְְדָמאָרך ּ.  
י ֵאין  ּבֹון ְוגֹוּכִ ה ְוֶחׁשְ ה', ַמֲעׂשֵ ִגין ִדְבַההוא ּכַֹח ִאית ַמֲעׂשֶ ּּבְ ְדלוָתא , ּ ּתַ ִּאׁשְ ּ

ה ַהאי ָעְלָמא ְדִאְקֵרי ַמֲעׂשֵ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ ָבה, ָּעְלָמא ְדעֹוָבָדא, ּ ָלם סֹוָפא ְדַמֲחׁשָ . ְּלִמׁשְ
ּבֹון ָּדא הוא ָעְלָמא, ְוֶחׁשְ ִדּבוָרא, ּ ְּדַתְלָיא ּבְ ְלָייאְּד, ּ ִדּבוָרא ּתַ ּבֹון ּבְ , ְּוַעל ָדא. ָּהא ֶחׁשְ

יַמְטִריאֹות ל ּגִ ּוְתקוִפין, ּּכָ ְּוִעּבוִרין ְדָעְלָמא, ּ ִסיֲהָרא ֲהוֹו, ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא , ְוַדַעת. ּבְ ּ
ית ִסְטִרין ָבה, ְּדׁשִ ַמֲחׁשָ ְלָיין ּבְ ָבה, ְּדּתַ ְּוִאְקרון ָעְלָמא ְדַההוא ַמֲחׁשָ ּ ְּדֹכָלא , הְוָחְכָמ. ּ ּ
יה ְלָייא ִמּנֵ   .ּּתַ

ַההוא ּכַֹח ִליָלן ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ּכְ אֹול, ּ ִסְטָרא ִדׁשְ ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ ם, ּ א ְדֵגיִהּנָ ַּדְרּגָ ּ .
ַהאי ּכֹ ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדָלא ִאׁשְ ל ּבַ ְּדָהא ּכָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ַח''ּ יה, ּבְ ה , ְּלַאְעָלָאה ּבֵ ַמֲעׂשֶ ּבְ

ּב אֹול, ֹון ָוַדַעת ְוָחְכָמהְוֶחׁשְ ּשְׁ ּבֹון ְוַדַעת , ּסֹוֵפיה ְלַאְעָלָאה ּבַ ה ְוֶחׁשְ יה ַמֲעׂשֵ ְּדֵלית ּבֵ ּ
אֹול ִאיִהי, ְּדָהא ִסְטָרא ָאֳחָרא. ְוָחְכָמה יב, ֹאַרח ׁשְ יָתה)משלי ז(, ִּדְכּתִ אֹול ּבֵ ּ ַדְרֵכי ׁשְ ּ .

ַּמאן ְדִאְתַרֵפי ֵמַהאי ּכֹ א''ּ יה ִסְטָרא ַאֲחָראַאּתְ, ַּח ַקִדיׁשָ יָתה, ַּקף ּבֵ אֹול ּבֵ ִּדׁשְ ּ.  
ה ּמָ ה הֹוֵלך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול, ְֲאׁשֶ ֵני ָעְלָמא ָאְזֵלי ִלׁשְ ל ּבְ ֲּאָבל ַסְלִקין ִמַיד. ִאין. ְוִכי ּכָ ּ ,

יב אֹול ַוָיַעל)שמואל א ב(, ִּדְכּתִ ר ִאיּנון ַחָייִבין. ּ מֹוִריד ׁשְ ּּבַ ׁשו, ּ ְּדָלא ִהְרֵהרו ּתְ ּ ָבה ּ
ין ְוָלא ַסְלִקין, ְלָעְלִמין ְּדַנְחּתִ ן. ּ ּמָ ין ּתַ מוִרים ַנְחּתִ ַּוֲאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ין. ּ . ֲאַמאי ַנְחּתִ

ן ּמָ ָמה ַחָייִבין ִמּתַ ִגין ְדַנְטִלין ּכַ ּּבְ ְּוַסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא, ּ ּ וַמאן )ותמן עבדין לון להרהר בתשובה(. ּ
ִּאיּנון ְדִה. ִּאיּנון ַהאי ָעְלָמאּ ְתׁשוָבה ּבְ ְּרֵהרו ּבִ ָלקו ִמן ָעְלָמא, ְּוָלא ָיִכילו, ּ ְּוִאְסּתְ ּ .

אֹול ִגיֵניהֹון ְדַחָייִבין ּגֹו ׁשְ ין ּבְ ְּוַצִדיַקָייא ַנְחּתִ ּּ ן, ְוַנְטִלין לֹון, ּ ּמָ   .ְּוַסְלִקין לֹון ִמן ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]163דף [ -ּ

 ] בשנה319יום [סדר הלימוד ליום כד אב 
י יֹוֵס ִתיב , יָאַמר ִרּבִ ּבֹון)קהלת ז(ּכְ ּבֹון ְדִגיַמְטִרייאֹות .  ַאַחת ְלַאַחת ִלְמֹצא ֶחׁשְ ֶּחׁשְ
ִסיֲהָרא א ִדיָלה ִאיּנון, ְּדַקְייָמן ּבְ ָאן ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ַמְעָנא, ָאַמר. ָּלא ָאִתיב ֵליה. ּ ְוָלא , ׁשְ

ְרָנא ִמָלה ָּקם ַההוא טוָלא. ִּאְדּכַ י , ּ ֵעינֹוי דִרּבִ אּוָבַטׁש ּבְ ָּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ִמּגֹו , ַאּבָ
ְּדִחילו ַּעד ְדֲהָוה ָנַפל ַעל ַאְנפֹוי. ּ פוֵמיה, ּ ָּנַפל ְקָרא ּבְ יב, ּ ְ ֵעיַנִיך )שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ּבֹון ַעל ׁשַ ֶחׁשְ ֵרכֹות ּבְ ְּוִאֵלין ַעְייִנין ִדיָלה. ּבְ ּ ַּפְרְפָראֹות ְלגֹו ָחְכָמה , ּ ּ
ָכא ִמְלֵעיָלא, הִּעָלָא ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ּבֹון וְתקוִפין ְוִעּבוִרין ִאְתַמְלָיין, ּ ּוִמּגֹו ֶחׁשְ ּ ּ ּ ְּוִאְתָעִבידו , ּ

ֵריכֹות ְּדַנְפקו ִמָיִמין, ּבְ ּ ן )א אינון עיינין''נ(, ְלָכל ִסְטִרין, ּ ּבָ ּ ַעד ְדִאְתָפְקָדן ְלָכל חוׁשְ ּּ
ְלַבד  ְּוִעּבוִרין ְדִסיֲהָרא ּבִ ּבֹון, ) דלברא''ס(ּ ד ֶחׁשְ ְּוֹכָכִבין וַמָזֵלי ְלֶמְעּבַ ְּוָדא ִאיהו ַעל , ּ

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ָּדא ִאיִהי ִסיֲהָרא ִדְלַבר, ׁשַ ּ.  
י יֹוֵסי א ְלִרּבִ י ַאּבָ חֹות ְיָדך, ָאַמר ִרּבִ א ְדֲהָוה ּתְ ָלא ַקִדיׁשָ ְַההוא ַמְרּגְ ּ ּ א , ּ ִּמּגֹו ִסַיְעּתָ

א ְד ַּדֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ןּ ּבָ ִפיר ִאיהו, ִּאיהו ּגַ ה ׁשַ ּמָ ּּכַ יה, ּ ְּדָהא ַוַדאי ָלא . ְּוָאֲהַדְרָנא ּבֵ ּ
ָתא ִּאְצְטִריך ְלַאָפָקא ִאּתְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְ ֵרי ּבַ ַּעד ְדַבְעָלה ַיְפֵקד ָלה ְוָיִהיב ָלה , ְלִמׁשְ ּ ּ ּ

ְְרׁשו ְלֵמַהך ַקְדִמיָתא. ּ ְּדהוא ַיְפֵקד ָלה, ּן ֵליהּוְמַפְייִסי, ְּואֹוְדִעין ְלַבְעָלה ּבְ ּ ְּוָיִהיב ָלה , ּ
ְּרׁשו ְלֵמיַהך ְלַההוא ֲאָתר ה. ְּ ִריך הוא ָפִייס ְלֹמׁשֶ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ְּוַעד ְדָיַהב ֵליה ְרׁשו, ְ ּ ּ ,

לֹום, ְּוָאַמר ֵליה ֵאיָמא ַאְנּתְ ִריִתי ׁשָ ַגִוויה, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ ּד ְדָיַהב ְוַע, ּ
ן ּמָ ְָלה ְרׁשו ְלֵמַהך ּתַ ּ   .ָלא ַאְזַלת, ּ

ל עֹוָלם. ְמָנָלן ִדיקֹו ׁשֶ ְּדָיִהיב ָלה ְרׁשו, ִּמּצַ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֵרי ּגֹו ַצִדיֵקי ּבְ . ְּלִמׁשְ
הֹון וָטָהא, ְוָיְתָבא ִעּמְ ַכָלה ּגֹו ִקּשׁ ּּכְ ְּוַצִדיָקא ְדָעְלָמא ָחֵמי. ּ ַהאי, ּ ין ֲאָב. ְּוַחֵדי ּבְ ל ּבֵ

ִכיַבת ְּדרֹוֵעי ְדַבְעָלה ׁשְ ּ ֲהַדְייהו, ּ ְּוִאְתַהְדַרת ְלֶמֱהִוי ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָתַבת ְלַבְעָלה, ּ , ּכְ
ָבה)אסתר ב( ֶעֶרב ִהיא ָבָאה וַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה. ּ ּבָ ְעָלה, ּבָ י ּבַ ּוַבּבֶֹקר . ְּלַגּבֵ

ָבה י ַצִד, ִהיא ׁשָ ּיַקָייא ְדָעְלָמאְּלַגּבֵ ְרׁשוָתא ְדַבְעָלה. ּ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּ ) תהלים לז(, הדא הוא דכתיב(. ּ

  .)וצדיק חונן ונותן
ך ָאַמר ה ּכַ ְוֹמׁשֶ ִריִתי, ּ ָמה ְדַצִדיק ִדְלֵעיָלא נֹוֵתן, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּּכְ ּ ּ ּאוף ֲאָנא , ּ

ָנה ִאיִה, ִהְנִני נֹוֵתן ָנה ְלֶמֲהָדר ַמּתָ ִרית ָדא. יַמּתָ ּוְבִגין ּבְ הוָנה ִעָלָאה, ּ ָּרַווח ּכְ ְוִאי ָלא . ּ
ֲהֵדיה ֵהא ּבַ א ִדְכהוָנה ִעָלָאה, ּּתְ ַדְרּגָ ר ִפְנָחס ּבְ ָּלא ִאְתְקׁשַ ּ ּ ִרית ַדְבָקא ִאיהו , ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

יִמיָנא ִעָלָאה ִדיר ּבִ ִּויִמיָנא ִעָלָאה ָדא. ּּתָ י ַמְקְד, ּ ין ְלִמְבֵני ּבֵ אַּזּמִ ִרית, ׁשָ ְּדִאיהו ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]164דף [ -ּ

  א''א ע'' רכדף
א י ַאּבָ ְרָנא ִמָלה ֲחָדא, ָאַמר ִרּבִ א, ִּאְדּכַ ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדׁשָ ּ ַמע , ּ ְּדׁשָ

י ֱאִליֶעֶזר ֵמיה ְדִרּבִ ִּמּשְׁ ים ּגֹוי, יֹוָמא ַחד. ּ יה ַחד ַחּכִ , ָּאַמר ֵליה ָסָבא ָסָבא, ָּאָתא ְלַקּמֵ
ְעָי ַלת ּבַ ע ִמָנך) א''א ע''דף רכ(ין ּתְ ֵעיָנא ְלִמְתּבַ י , ַחד. ְּבָ ֵני ְלכו ּבֵ ְּדַאּתון ַאְמִרין ְדִיְתּבְ ּ ּ ּ

א ָאֳחָרא ֵרי ִזְמִנין, ַּמְקְדׁשָ ִני, ְּוָהא ָלא ֲהוֹו ְלִמְבֵני ֶאָלא ּתְ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ִית , ּּבַ ּבַ
י  ִליׁשִ אֹוַר)ובית רביעי(ׁשְ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְּוָהא ַמה ְדֲהָוה ֵליה ְלִמְבֵני, ְייָתא ָלא ּתִ נון, ּ ַבר ִאְתּבָ , ּּכְ

יר יה ַיּתִ ּוְלעֹוָלם ֵלית ּבֵ ָרֵאל ָקָרא לֹון ְקָרא, ּ י ִיׂשְ ּתֵ ֵרי ּבָ דֹול )חגי ב(, ּוְכִתיב. ְּדָהא ּתְ  ּגָ
ִית ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון בֹוד ַהּבַ   .ִּיְהֶיה ּכְ

ְּדַאּתון ַאְמִר, ְּותו א ִעָלָאה, יןּ ְּדַאּתון ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ַמאן , ַיּתִ
א ִּאיהו ַחֵדי , ְּדִמְתְקִריב ְלַמְלּכָ ִדיר)יתיר(ּ ָלא ַצֲעָרא,  ּתָ ָלא ְדִחילו, ּבְ ּּבְ ּוְבָלא ְדִחיקו, ּ ּ ּ .

ִדיר ַצֲעָרא וְבֹדֲחָקא וִביגֹוָנא ּתָ ְּוָהא ַאּתון ּבְ ּ יר , ּ ֵני ָעְלָמאַיּתִ ל ּבְ ַוֲאָנן ָלא . ִמּכָ
ָלל א ִעָלָאה. ִאְתְקִריב ָלן ַצֲעָרא ְוֹדֲחָקא ִויגֹוָנא ּכְ ְּוַאּתון ְרִחיִקין , ֲּאָנן ְקִריִבין ְלַמְלּכָ

יה ְּוַעל ָדא ִאית ְלכו ַצֲעָרא ְוֹדֲחָקא ֶאְבָלא ִויגֹוָנא, ִּמּנֵ   .ַּמה ְדָלא ִאית ָלן, ּ
ְּדַאּתון ָלא ָא, ְּותו ִריִאין, ְּכֵלי ְנֵבָלה וְטֵרָפהּ ֱהוֹון ּבְ ִגין ִדּתְ ְּוגוָפא ִדְלכֹון ִלֱהִוי , ּּבְ ּ

ְבִריאוָתא ל ַמה ְדָבֵעיָנן. ּּבִ ְבִריאוָתא, ֲּאָנן ָאְכֵליָנן ּכָ ֵחיָלא ּבִ יִפין ּבְ ּקִ ְוָכל , ַּוֲאָנן ּתַ
ִקיוַמְייהו ְייפֹון ִדיָלן ּבְ ּׁשַ ּ ְּוַאּתון ְדָלא ַאְכִלין. ּּ ין, ּ יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ְלכו ּבְ ין ּכֻ ַּחָלׁשִ ּוִבְתִבירו , ּ ּ
ין ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ֹכָלא. ַיּתִ א ְדָסֵני ְלכֹון ֱאָלֲהכֹון ּבְ ַּעּמָ יָמא ִלי , ָסָבא ָסָבא. ּ ָלא ּתֵ

ְמִעיָנך, ִּמִדי ְְדָלא ַאׁשְ ל ִמָנך, ּ י ֱאִליֶעֶזר. ְְוָלא ֲאַקּבֵ יהְוַאׁשְ, ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ ח ּבֵ , ּּגַ
ָלא ְדַגְרֵמי ְּוִאְתָעִביד ּתִ ּ.  

יָון ְדָנח רוְגֵזיה ּּכֵ ּ יה וָבָכה, ּ ַּאְהָדר ֵריׁשֵ ּ ְמך )תהלים ח(, ְוָאַמר, ּ ָ ְיָי ֲאדֹוֵננו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ
ָכל ָהָאֶרץ א. ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ יף ֵחיָלא ִדׁשְ ּקִ ָמה ּתַ ּּכַ ָכל ַאְרָעא, ּ יָפא ּבְ ּקִ ה ֲח, ּתַ ִביִבין ְוַכּמָ

ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא, ּ ח ָלה ּבְ ּכַ ׁשְ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ְזֵעיָרא ְדָלא ּתִ ּ ּּ ְּוֵלית ִמָלה , ְ
אֹוַרְייָתא ִריך הוא, ְּזֵעיָרא ְדַאְתָיא ּבְ א ּבְ ְּדָלא ַנְפַקת ִמפוֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ִּמִלין ִאֵלין . ּ ּ

ע ַאל ַההוא ָרׁשָ ְּדׁשָ ַא, ּ ְּלָנא יֹוָמא ַחד ְלֵאִלָיהוֲאָנא ׁשָ א , ּ ְמִתיְבּתָ ְּוָאַמר ְדָהא ּבִ
ִריך הוא, ִּדְרִקיָעא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִּאְתְסָדרו ַקּמֵ ּ ּ ּ   .ְּוָהִכי הוא, ְּ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ְּדַכד ַנְפקו ִיׂשְ ַאְרָעא, ּ ד לֹון ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ְּ ,
ַמְלָאִכין ַקִדי ין ְלֵעיָלאּּכְ א, ּׁשִ יָתא ַקִדיׁשָ ּוָבָעא ְלִמְבֵני לֹון ּבֵ ֵמי , ּ א ֵליה ִמּגֹו ׁשְ ּוְלַנְחּתָ ּ

ָרֵאל, ְרִקיִעין ּוְלַנְטָעא לֹון ְלִיׂשְ א, ּ ַגְווָנא ְדִדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא, ְּנִציָבא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ ֲהָדא . ּּ
ִביֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ)שמות טו(, ּהוא ִדְכִתיב ך . ַָהר ַנֲחָלְתךּ ּתְ ְבּתְ ָמכֹון ְלׁשִ ָאן ֲאָתר ּבְ ָּבְ

ַההוא ְדָפַעְלּתָ ַאְנּתְ ְיָי. ָּפַעְלּתָ ְיָי ּּבְ ך ָפַעְלּתָ ְיָי. ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ְבּתְ ָּמכֹון ְלׁשִ ִית , ָ ָּדא ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]165דף [ -ּ

ָדׁש ְיָי ּכֹוְננו ָיֶדיך. ִראׁשֹון ִָמּקְ ּ ִני, ּ ִית ׁשֵ ִריך ּאו, ְּוַתְרַווְייהו. ָּדא ּבַ א ּבְ ְָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ּהוא ִאיּנון ּ.  

ָרא ַמְדּבְ יה ּבְ יזו ַקּמֵ ּוִמְדַאְרּגִ ּ ּ ִריך הוא ִלְבַנְייהו , ִּמיתו, ּ א ּבְ ְּוַאְכָנס לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ

ַאְרָעא ֵני ַעל ְיָדא ְדַבר ָנׁש)אוליפו עובדיהון(. ּבְ ּ וֵביָתא ִאְתּבְ ך ָלא ִאְתְקָיים, ּ ּוְבִגין ּכַ ְ ּ .
ִּדְבִגין ְדַהאי עֹוָבָדא ְדַבר ָנׁש ָלא ִיְתָקָיים, ֹלֹמה ֲהָוה ָיַדעּוׁשְ ּ ּ תהלים (, ְּוַעל ָדא ָאַמר, ּ

ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו)קכז יה ִקיוָמא, ּ ִאם ְיָי ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ ְּדָהא ֵלית ֵליה ּבֵ ּ ּ יֹומֹוי . ּ ּבְ
ַרם ֲחָטָאה, ְּדֶעְזָרא יה ִקיוָמא, ּּנון ְלִמְבֵניְּוִאְצָטְרכון ִאי, ּּגָ ְּוָלא ֲהָוה ּבֵ ַען. ּ , ְוַעד ּכְ

ִריך הוא א ּבְ ְנָייָנא ַקְדָמָאה ְדקוְדׁשָ ּּבִ ָעְלָמא, ְּ ִתיב, ָלא ֲהָוה ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ תהלים (, ּ

ַל ם ְיָי)קמז אן. ִּאיהו ְוָלא ָאֳחָרא, ּ ּבֹוֵנה ְירוׁשָ ּוִבְנָייָנא ָדא ֲאָנן ְמַחּכָ ְנָייָנא ְדַבר ,ּ ּ ְוָלא ּבִ
ַלל, ָנׁש יה ִקיוָמא ּכְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּּ.  

ִית ִראׁשֹון ִני, ּבַ ֲחָדא ִמְלֵעיָלא, ּוַבִית ׁשֵ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָּיִחית לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ִית ִראׁשֹון . ְּ ּבַ
ְסָיא ִאְתּכַ ְלָיא, ּבְ ִאְתּגַ ִני ּבְ ְל. ּוַבִית ׁשֵ ִאְתּגַ ִית ֶלֱהִוי ּבְ ִני, ָיאַּההוא ּבַ ִית ׁשֵ , ְּדִאְתְקֵרי ּבַ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִיְתֲחֵזי ְלָכל ָעְלָמא אוָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִלים. ְּ א , ֶחְדָוה ׁשְ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ
ָכל ִקיוָמא ּּבְ ּ.  

ְסָיא ִאְתּכַ ִית ִראׁשֹון ּבְ ַלק ְלֵעיָלא, ַּההוא ּבַ ִּאְסּתְ ְלָיא, ּ ּבֹוי ְדַההוא ְדִאְתּגַ ַּעל ּגַ ּ ְוָכל . ּ
ְלָייא, ָּעְלָמא ֶיחמון י ְדַההוא ְדִאְתּגַ ּבֵ ֲּעָנֵני ְיָקר ְדָסֲחָרן ַעל ּגַ ּ ּ ּוְבגֹו ְדִאיּנון ֲעָנִנין, ּ ּ ֲהִוי , ּ
ִית ִראׁשֹון עֹוָבָדא ְטִמיָרא, ּבַ ַמָייא, ּבְ ְּדָסִליק ַעד רום ְיַקר ׁשְ ּ ּוִבְנָייָנא ָדא ֲאָנן , ּ ּ

אן   .ְמַחּכָ

  ב''א ע'' רכדף
ַעןְוַעד ָעְלָמא,  ּכְ ר , ָלא ֲהָוה ּבְ ַלם ָלא ִליֱהִוי אוָמנוָתא ְדּבַ א ִדְירוׁשָ ְּדֲאִפילו ַקְרּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִתיב, ָנׁש א . 'ּ וֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגֹו)זכריה ב(, ְּדָהא ּכְ ִאי ְלַקְרּתָ
ִתיב ָהִכי יָתא, ּכְ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדִאיהו ִד, ּכָ ּ ּיוָרא ִדיֵליהּ ּ ּ ֲהִוי ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי , ְּועֹוָבָדא ָדא. ּ

א ֵריׁשָ ְצַרִים, ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ַלק ַעד ְלסֹוף יֹוִמין, ּּכַ פוְרָקָנא , ְּוִאְסּתְ א ''דף רכ(ּּבְ

ְתָרָאה) ב''ע   .ּבַ
א ַאֲחָרא ֶאְלּתָ א ִעָלָאה, ׁשְ ְּדוַדאי ֲאָנן ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ ּ יןַי, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ּוַדאי . ּתִ

א ְדָכל ָעְלָמא, ָּהִכי הוא ִריך הוא ִלּבָ א ּבְ ָרֵאל ֲעַבד לֹון קוְדׁשָ ְּדִיׂשְ ּ ּ ְּוָהִכי ִאיּנון . ְּ
ין ַאר ַעּמִ ין ׁשְ ָרֵאל ּבֵ ְייִפין, ִיׂשְ ין ׁשַ א ּבֵ ִלּבָ ָעְלָמא , ּכְ ְייִפין ָלא ַיְכֵלי ְלֵמיָקם ּבְ ָמה ְדׁשַ ּּכְ

אֲאִפ ָלא ִלּבָ ּילו ִרְגָעא ֲחָדא ּבְ ְלהו, ּ ין ּכֻ ָּהִכי ַעּמִ ָעְלָמא, ּ ָלא , ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ ּבְ
ָרֵאל ַאר ַאְרָעאן. ִיׂשְ גֹו ׁשְ ַלם ּבְ ְייִפין, ְּואֹוף ָהִכי ְירוׁשָ גֹו ׁשַ א ּבְ ִלּבָ ְּוַעל ָדא ִאיִהי . ּכְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדכוֵלי ָעְלָמא ּּבְ א ּג. ּ ִלּבָ ְייִפיןּכְ   .ֹו ׁשַ
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ין ַאר ַעּמִ ָרֵאל ִמְתַנֲהָגן ּגֹו ׁשְ ְייִפין, ְוִיׂשְ א ּגֹו ׁשַ ַגְווָנא ְדִלּבָ א ִאיִהי ָרִכיך . ּּכְ ְִלּבָ

ְייִפין, ְוָחָלׁש ְּוִאיהו ִקיוָמא ְדָכל ׁשַ ּ א, ּּ ָלל ֶאָלא ִלּבָ ֲעָרא ְוָעָקא ִויגֹוָנא ּכְ , ָּלא ָיַדע ִמּצַ
ְּדֵביה ִקיוָמא ּ ּה סוְכְלָתנוְּדֵבי, ּ ּ ָלל, ּ הו ּכְ ְייִפין ָלא ִאְתְקִריב ּבְ ַאר ׁשַ הו , ּׁשְ ְּדָהא ֵלית ּבְ ּ

ִּקיוָמא א. ְוָלא ַיְדִעין ִמִדי, ּ ְייִפין ָלא ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ְּדִאיהו ָחְכְמָתא , ּכָ ּ
ְּוסוְכְלָתנו מֹוָחא, ּ ְרָיא ּבְ א, ְּדׁשַ ְייִפ. ֶּאָלא ִלּבָ ַאר ׁשַ יה, יןּוׁשְ ְוָלא ַיְדִעין , ְּרִחיִקין ִמּנֵ
ָלל יה ּכְ ָרֵאל. ִּמּנֵ ך ִיׂשְ א ְקִריִבין, ְּכַ א ַקִדיׁשָ יה, ְּלַמְלּכָ ין ְרִחיִקין ִמּנֵ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּ.  

א ַאֲחָרא ֶאְלּתָ ָרֵאל ָלא ָאְכֵלי ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות, ׁשְ ְּדִיׂשְ ָקִצים , ּ ְּוִטּנוָפא ְוִלְכלוָכא ִדׁשְ ּ ּ
יןּוְרָמ ַאר ַעּמִ ׁשְ ים ּכִ א ְדִאיהו ָרִכיך ְוָחַלׁש, ָּהִכי הוא, ׂשִ ְְדָהא ִלּבָ ּ ּ א ְוִקיוָמא , ּ ּוַמְלּכָ ּּ

ְייִפין ַאר ׁשַ ִרירו ְוָצחוָתא ְדָכל ָדָמא, ָּלא ָנִטיל ִלְמזֹוֵניה, ְּדָכל ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּוְמזֹוֵניה ָנִקי , ּ ּ
ְְוִאיהו ָרִכיך ְוָחִלׁש ִמ, ּוְבִריָרא ְייִפין, ּּכָֹלאּ ַאר ְפסֹוֶלת ֲאָנח ְלָכל ׁשַ ּוׁשְ ַאר , ּ ְוָכל ׁשְ

ַהאי ִחין ּבְ ּגִ ְייִפין ָלא ַמׁשְ ל ְפסֹוֶלת וִביׁש ְדֹכָלא ַנְטִלין, ׁשַ ֶּאָלא ּכָ ּּ ּ ְתִקיפו , ּ ְּוִאיּנון ּבִ ּ
ָמה ְדִאְתֲחֵזי לֹון   .ּּכְ

ְייִפין ִאית ֲאַבְעּבוִעין ַאר ׁשַ ָכל ׁשְ ְּוַעל ָדא ּבְ ֵאת אֹו ַסַפַחת, ּ ְּסִגירו ְדָצַרַעת, ּׂשְ ּ .
א לום, ְלִלּבָ ל ָהֵני ּכְ ִריָרא ִמּכָֹלא, ָּלאו ִמּכָ ֶּאָלא ִאיהו ָנִקי ּבְ ָלל, ּּ יה מוָמא ּכְ ֵּלית ּבֵ ּ .

יה מוָמא ַע ָרֵאל ְדִאיהו ָנִקי וְבִרירו ְדֵלית ּבֵ ִריך הוא ָנִטיל ֵליה ְלִיׂשְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ל ְ
ִתיב ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ָבך)שיר השירים ד(, ָּדא ּכְ ְ ּכֻ ְּ ּ י יֹוֵסי. ּ יק ְידֹוי, ָאָתא ִרּבִ , ָנׁשִ

ִּאילו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ָאַמר ַמע ָדא, ּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ַּדִיי, ּ ם ִאיׁש )ב''במדבר כ(. ּ  ְוׁשֵ
ה ְוגֹו ּכֶ ָרֵאל ַהּמֻ י ִיְצָח. 'ִיׂשְ ב, קָאַמר ִרּבִ ם ִאיׁש , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ְוׁשֵ

ה ִפְנָחס ר ִהּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה, ִּיׂשְ ר ֻהּכָ ה ֲאׁשֶ ּכֶ ֹאַרח ָסִתים, ְוֹלא ַהּמֻ   .ָּלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ּבְ
י ֶאְלָעָזר  יָון ְדַסְלֵקיה קוְדׁשָ, )רבי שמעון) ב''ה ע''רצ(א ''נ(ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ִרּבִ ּּכֵ ּ ִריך ּ ְא ּבְ

א ַקְטָלנוָתא ְדַבר ָנׁש, ּהוא ְלִפְנָחס ְלַכֲהָנא ַרּבָ ָרא ֵליה ְלִפְנָחס ּבְ ָעא ְלַאְדּכְ ָּלא ּבָ ּ ּ .
א א. ְּדָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַכֲהָנא ַרּבָ ר ֵליה, ַּעד ָלא ַסְלֵקיה ְלַכֲהָנא ַרּבָ ְּוָאַמר ַוַיְרא , ַּאְדּכַ

ח ֹרַמח ְוגֹו ִּפְנָחס ַוִיּקַ ֵניֶהם ְוגֹוַו', ּ ר . 'ִּיְדקֹור ֶאת ׁשְ א ָלא ַאְדּכַ יָון ְדַסְלֵקיה ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּּכֵ ּ
ַקְטָלנוָתא ֵמיה ּבְ ּׁשְ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָחס ָעֵליה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ְּדַכֲהָנא , ְּ

ַקְטָלנוָתא ָרא ּבְ א ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ ם ָהִאּשָׁ. ַּרּבָ הְוׁשֵ   .ּאוף ָהִכי, ּה ַהּמוּכָ
פוְטִקָיא ְללוד ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ י ׁשִ ִּרּבִ ּּ יה, ּ י ְיהוָדה ָאִזיל ִעּמֵ ּוִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי , ּ

ן ָיִאיר י ִפְנָחס ּבֶ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ּוְתֵרין ּגוְבִרין טֹוֲעִנין ֲאַבְתֵריה, ּּ ּ י . ּ ִכיך ֲחָמֵריה ְדִרּבִ ּׁשָ ּ ְ

ָּטִעינו ֵליה. ְנָחסִּפ י ִפְנָחס. ְוָלא ָאִזיל, ּ ִביקו ֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ּׁשְ ְּדָהא ֵריָחא ְדַאְנִפין , ּ ּ ּ
ין ָקא ָאַרח א, ַחְדּתִ ּתָ א ִאְתָעִביד ָלן ַהׁשְ ן. אֹו ִנּסָ ּמָ ַּעד ְדִאיּנון ּתַ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ָנַפק ִרּבִ
ַתר ַחד ִטָנָרא י ִפְנָחס, ָנַטל ֲחָמָרא ְוָאִזיל. ִמּבָ ְּדָהא ֵריָחא , ְּוָלא ֲאָמִרית ְלכו, ָּאַמר ִרּבִ

ין ָקא ָאַרח ְּדַאְנִפין ַחְדּתִ ּ.  
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י ִפְנָחס ָּנַחת ְוָגִפיף ֵליה ִרּבִ ֶחְלִמי, ָּאַמר ֵליה, ּוָבָכה, ּ א , ֲחֵמיָנא ּבְ ִכיְנּתָ ְּדַאְתָיא ׁשְ
י ָזן ַרְבְרָבן, ְלַגּבִ הְּוַחִדי, ְוָיָהַבת ִלי ְנִבְזּבְ ָמה ַדֲחֵמיָנא. ָּנא ּבָ א ּכְ ּתָ י . ַּהׁשְ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ל ַפְרֵסי ַדֲחָמָרך, ׁשִ ְִמּקָ ּ ְּיַדְעָנא ְדַאְנּתְ הוא, ּ ִלים. ּ א ֶחְדָוה ׁשְ ּתָ י . ַהׁשְ ָאַמר ִרּבִ
דוך ַחד, ִּפְנָחס ְֵנִתיב ּבְ ְּדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִאְצְטִריך ָצחוָתא, ּ ּ ְּ חו ֵעיָנ. ּ ּכָ , ּא ְדַמָייאַּאׁשְ

  .ָּיְתבו, ְוִאיָלָנא

  א''ב ע'' רכדף
י ִפְנָחס ִתים, ָּאַמר ִרּבִ ל ֲהִויָנא ְדָהא ִלְתִחַיית ַהּמֵ ּכַ ִּמְסּתָ יד לֹון , ּ ָאְרָחא ָאֳחָרא ַיְעּבִ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א ַקְדָמָאה, ְּ ּתָ ּוַמה ְדֲהָוה ַהׁשְ ְתָרָאה, ּ ֵדין ּבַ ִּאיּנון ֵמ. ְמָנָלן. ִליֱהִוי ּכְ

ִריך הוא ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל, ֲעָצמֹות א ּבְ ְרִמין ְדַאֲחָיא לֹון קוְדׁשָ ַּהְנהו ּגַ ּ ּ יב, ְּ יחזקאל (, ִּדְכּתִ

ַקְדִמיָתא)לז ְקְרבו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו ּבְ ִתיב , ּ ַוּתִ ְוָרִאיִתי ) א''ב ע''דף רכ(ּוְלָבַתר ּכְ
יִדים וָבׂשָ ה ֲעֵליֶהם ּגִ ֶהם. 'ר ָעָלה ְוגֹוְּוִהּנֵ ַּוִיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורוַח ֵאין ּבָ ּ .

ַקְדִמיָתא יט ּבְ ְּדָהא ַמה ְדַאְפׁשִ ְתָרָאה, ּ ַקְדִמיָתא . ִליֱהֵוי ּבַ ,  עֹור)ולבתר, אפשיט מרוחא(ּבְ
ר ׂשָ יט ֵמרוָחא, ּוְלָבַתר ּבָ ַקְדִמיָתא ַאְפׁשִ רּוְלָבַתר , ּוְלָבַתר עֹור, ּּבְ ׂשָ ּוְלָבַתר , ּבָ

  .ֲעָצמֹות
ְמעֹון י ׁשִ ן ַקְדָמֵאי, ָאַמר ַרּבִ ָדא ַאְקׁשָ ִריך , ּבְ א ּבְ ְרִמין ִאֵלין ְדַאֲחָיא קוְדׁשָ ְֲאָבל ּגַ ּ ּ ּ

ְנָיין, ּהוא ין ְוָאִתין ְמׁשַ ִריך הוא, ִנּסִ א ּבְ הו קוְדׁשָ ֲּעַבד ּבְ ּ ִתיב. ְּ א ֲחֵזי ַמה ּכְ  )איוב י(, ּתָ
י  יֵבִניְזָכר ָנא ּכִ ׁשִ יָתִני ְוֶאל ָעָפר ּתְ ְתֵריה. ַכחֹוֶמר ֲעׂשִ ִתיב ּבַ ֲהֹלא ֶכָחָלב , ַּמה ּכְ

ְקִפיֵאִני ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ סֹוְכֵכִני, ּּתַ ִני וַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ּעֹור וָבׂשָ ין . ּ ַזּמִ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ר , ְּ ֵלי ּבַ ַעְפָראְּלָבַתר ְדִיְתּבְ ִתים, ָנׁש ּבְ ּוָמֵטי ִזְמָנא ִדְתִחַיית ַהּמֵ ּ ,

ַאר ּתְ ְרָמא ְדִיׁשְ ְּדַההוא ּגַ ּ ִעָסה ָדא. ּ ד ֵליה ּכְ ְּלֶמְעּבַ ִביָנה ְדָחָלב, ּ ָחָלב, ְּוַכּגְ , ּוְנִביַע ּכְ
ְרָמא ָצחוָתא ַההוא ּגַ ְּדהוא ְנִביעו ָנִקי ְמצוְחַצח ּבְ ּ ּ ּ ּ ְר. ּ ד ִיְתֲעָרב ַההוא ּגַ ָמא ְוִיְתְמֵחי ּּכַ

ָחָלָבא ּוְלָבַתר ַיְקִפיא ֵליה, ּכְ ְקִפיאוָתא, ּּ ִביָנה ּבִ ּגְ ִצייוָרא ּכַ ְּוִיְתַצֵייר ּבְ ּּ ּ ך , ּ ְוְלָבַתר ִיְתְמׁשַ ּ
ר ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים ָּעֵליה עֹור וָבׂשָ ּ.  

ְקִפיֵאִני ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ ִתיב.ּ ִני ָלא ּכְ ְכּתָ ,  ִהּתַ
יֵכִני ּתִ ִתיב. ֶּאָלא ּתַ ְקִפיֵאִני, ִּהְקִפיָתִני ָלא ּכְ ֶּאָלא ּתַ ִתיב. ּ ִני ָלא ּכְ ּתָ ׁשְ ֶּאָלא , ִהְלּבַ

ִני יׁשֵ ְלּבִ ִתיב. ּתַ ִני ָלא ּכְ סֹוְכֵכִני, סֹוַכְכּתָ ַמע. ֶּאָלא ּתְ ְלהו ְלָבַתר ִזְמָנא ַמׁשְ ּּכֻ ּ.  
ִת ִדי, יבּוְלָבַתר ַמה ּכְ יָת ִעּמָ ָּדא רוָחא ְדַחֵיי, ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ּ ּ יָת )א ואי תימא''ס(. ּ  ָעׂשִ

ִתיב ִדי ּכְ ה, ִעּמָ ֲעׂשֶ ִתיב ּתַ ִדי, ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר. ְוָלא ּכְ יָת ִעּמָ ַההוא . ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ּּבְ
י רוָחא ְדַחִיים ִדית ּבִ ָּעְלָמא ׁשָ ּ ֲָאָבל וְפקוָדְתך, ּ ּ ּ א, ּ ְּדַמְטרֹוִניָתא ְדַמְלּכָ ְמָרה רוִחי, ּ , ּׁשָ

ַההוא ָעְלָמא, ִּאיִהי ַנְטַרת ְלרוִחי ַָמאי וְפקוָדְתך. ּּבְ ּ ּ ין ְלַפְקָדא ָלה , ּ ְּדַאּתְ ַזּמִ ּ
ַקְדִמיָתא ּ ְוָרָזא ְדִמָלה ָדא)שמרה רוחי(. ּבְ ין ְדַצִדיַקָייא, ּּ ל ַנְפׁשִ ּּכָ חֹו, ּ ִניִזין וְטִמיִרין ּתְ ת ּּגְ
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א ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ְּלָאָתָבא לֹון ְלדוְכַתְייהו, ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון, ּּכֻ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְמָרה רוִחי ּוְפקוָדְתך ׁשָ ּ ּ ַָמאי וְפקוָדְתך. ָּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ח ַאֵחר)תהלים קט(, ּכְ ּ ְפקוָדתֹו ִיּקַ ּ ּ .

ְָפקוָדְתך ּ ּ ָּדא ַמְטרֹוִניָתא ְדַמְל, ּ אּ יָדָהא, ּכָ ְּדָכל רוִחין ִאיּנון ִפְקדֹוִנין ּבִ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ְוגֹו)תהלים לא(, ִדְכִתיב ּ ּבְ ְמָרה רוִחי, ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון', ָ ִגין ָדא ׁשָ ּּבְ ּ ,

  .ְּוִאיִהי ַנְטַרת ָלה
ַגְווָנא ָדא ָאַמר ָדִוד ּּכְ י )תהלים פו(, ּ ְמָרה ַנְפׁשִ י ָחִסיד ָאִני ׁשָ ְמָרה. ּכִ ָּדא : ׁשָ

א י. ַּמְטרֹוִניָתא ְדַמְלּכָ י ָחִסיד ֲאִני, ְּדִאיִהי ַנְטָרא ַנְפׁשִ ִגין ּכִ ּוְבָכל ֲאָתר ִדְכִתיב . ּבְ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ְסָתם ה)שמות כד(, ּכְ ּ ַויֹאֶמר )שמות טו(. ּ ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ

ֹמַע ּתִ קֹול ְיָי ֱאֹלֶהיךִאם ׁשָ ַמע ּבְ   .ָׁשְ
י ִפְנָחס ָכה ִרּבִ ָזן וַמְתָנן, ְוָאַמר, ּּבָ א ָיָהַבת ִלי ְנִבְזּבְ ִכיְנּתָ ְּוָלאו ֲאָמִרית ָלך ִדׁשְ ּ ְ ,

ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלֵמחֵמי ָלך ְַזּכָ ּ ַמְעָנא ָדא, ּ ַההוא ִזְמָנא, ָּאַמר ֵליה. ְּוׁשָ יַנח , ּּבְ ּתִ
ְרָמ הֹון, אַּההוא ּגַ ְכחון ַמה ִיְתֲעִביד ִמּנְ ּתַ ְרִמין ְדִיׁשְ ַאר ּגַ ּׁשְ ִלילו , ָּאַמר ֵליה. ּ ְלהו ִיְתּכְ ּּכֻ ּ ּ

ְרָמא ַההוא ְנִביעו ְדַהאי ּגַ ּּבְ ּ ֲהֵדיה, ּ ִלילו ּבַ ְּוִיְתּכְ ה ֲחָדא, ּ ן , ְּוִיְתֲעִביד ּכָֹלא ִעּסָ ּמָ ְוּתַ
ִּיְתַצֵייר ִציוָרא ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ַמאי . ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ)ישעיה נח(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה. ּּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַיֲחִליץ יוַמְייהו.  ָחַלץ ֵמֶהם)הושע ה(ּכְ רון ִמּקִ ְלהו ִיְתַעּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ִלילו , ּ ְּוִיְתּכְ
ְרָמא ַהאי ּגַ ה ֲחָדא, ּבְ ַגן ָרְוה )ישעיה נח(ּוְכֵדין . ְלֶמֱהִוי ִעּסָ . 'ּוְכמֹוָצא ַמִים ְוגֹו ְוָהִייָת ּכְ

  )אמר רעיא מהימנא(

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  א, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדִאיּנון ֲאִטיִמין ִלּבָ ְסִתיִמין , ּ

ְּדָלא ַיְדִעין ְדַכד ָאֵתי ֵליְלָיא, ַעְייִנין ם ִאְתְפָתחו, ּ ַּתְרִעין ְדֵגיִהּנָ ּּ ִּנין ִדיָלה וֲעׁשָ. ְּדִאיִהי ָמָרה, ּ ּ
ִטין ְּדִמְתַפׁשְ ּ ְּוַכָמה ַחָייִלין ְדֵיֶצר ָהָרע. ַּסְלִקין ַעד מֹוָחא, ּ ּ ָכל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ּ ִטין ּבְ ִּמְתַפׁשְ ּ ּ ְּוַתְרִעין ְדַגן . ּ

א, ֵעֶדן ְּדִאיהו ַעְייִנין ְדִלּבָ ּ ִּמְסַתְתִמין ְוָלא ִמְתַפְתִחין, ּ ּ ְּדָכל ְנהֹוִרין ְדַעְייִני. ּ א ָנְפִקין, ןּ   .ִּמִלּבָ

א ִּאיּנון ַעְייִנין ִמְסַתְתִמין, ְּוַתְרִעין ְדִלּבָ ִאֵלין ַמִזיִקין, ּ ִלין ּבְ ִגין ְדָלא ִמְסַתּכְ ּּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון ִליִלית, ּ ְוָלא . ּ
א ְנהֹוִרין ְדִלּבָ ְלִטין ּבִ ָכל ֵאָבִרים, ּׁשַ ִטין ּבְ ְּדִאיּנון ַמְלָאִכים ְדִמְתַפׁשְ ּ ּ ּ ַע, ּ . ְּנִפין ְדִאיָלָנא ְלָכל ִסְטָראּכְ

א ִלּבָ ְלהו ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִאיּנון ּכֻ ּּבְ ּ יה, ּּ ין ְלַגּבֵ ְנׁשִ ּוִמְתּכַ יֹוִנים ֶאל ֲאֻרּבֹוֵתיֶהם)ישעיה סא(, ּ .  ּכְ
ֹנַח ְוִאְתֵתיה ּּכְ ֵתיָבה, ְּוָכל ִמין וִמין, ּ ְּדָעאלו ִעֵמיה ּבַ ּּ ּ ּ.  

  ב''ב ע'' רכדף
ל ֵאָבִרים ְדגוָפא ִרין ַעל ּכָ ּוַמִזיִקין ְדִמְתַגּבְ ּ ּ ּּ ֵמי טֹוָפָנא ְדָגְברו ָעֵליה ט, ּ ּּכְ ּ ָי, ו ָאַמה''ּ ִגין ְדָחב ּבְ , ּה''ּּבְ

ְּוִאְסַתָלק ָי ּה ִמן גוָפא''ּ ְתַאר ִאֵלם, ּּ ְּוִאׁשְ ִמיָעה ְוֵריָחא ְוִדּבור, ּ ָלא ְרִאָיה וׁשְ ּּבְ ְּוָרָזא ְדִמָל. ּ  )תהלים לט(, הּ
ֶּנֱאַלְמִתי דוִמָיה  ּ ּ ּדוִמָי, )החשיתי מטוב וכאבי נעכר(ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּה''ם ָי''ּדֹו: ה''ּ ֵרה ַאָמה, ּּכְ ָּגְברו , ֲּחֵמׁש ֶעׂשְ ּ
ַּמִזיִקין ַעל גוָפא ּ ִכְסָלא ְלעוְגָיא. ּ ְּוִאיּנון ּכְ   .) ב''ב ע''דף רכ(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]169דף [ -ּ

ּוְכַגְווָנא ְדֹנַח ַלח ֶאת ַה, ּ ִליחוֵתיהׁשָ ׁשְ ּיֹוָנה ּבִ ּ ָאָדם. ּ ְמָתא ּבָ ַלח ִנׁשְ ִליחוֵתיה. ּאוף ָהִכי ׁשָ ׁשְ ּרוֵחיה ּבִ ּ ּ ּ .
ַמְטרֹוִניָתא ר ָנׁש ְלַפְקָדא ָלה ּבְ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי)תהלים לא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּ ּ ּבְ ָ .

חֹובֹוי ְדגו ְּוִאם ִהיא ֲאִסיָרא ּבְ יָדא ְדַחָייִלין ְדֵיֶצר ָהָרע, ָפאּ ּּבִ ִתיב, ּּ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדיָת אֹוִתי , ַמה ּכְ ּּבְ ּ ָ

  .ְיָי ֵאל ֱאֶמת

ִזְמָנא ְדִאיִהי ַחֶייֶבת ְּועֹוד ּבְ רוֵחיה, ּ ִתיב ּבְ ַּמה ּכְ ֶקה ָרע)משלי יא(, ּ ְּדָאִזיל ִמָיד ְלָיד.  ָיד ְלָיד ֹלא ִיּנָ ּ ,
ְרָיין ְד ַמׁשִ חֹוִבין ִדיֵליה, ֵיֶצר ָהָרעּּבְ ְרָיין ָעֵליה ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדַאְחֵזי . ְּוַזְרִקין ֵליה ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ ּ

ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ַּגְרֵמיה ּבִ ַמְלכו ַאֲחָרא, ּ ָפה, ּאֹו ּבְ ַאׁשְ ּוְלִזְמִנין ּבָ פום חֹובֹוי, ּ ָאה. ּּכְ ְרָיין, ְּוִאי ִאיהו ַזּכָ ל ַמׁשִ  ּכָ
ְלהו ְּדֵיֶצר טֹוב ּכֻ ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות)יחזקאל א(, ּּ ָלה רוֵחיה, ּּ ְּלַקּבְ ּ ְּוַסְלִקין ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ַלֲאָתר , ּּ
ְּדֵחיָון ְדֻכְרְסָייא ְּוַתָמן ֲחֵזי, ּ ָמה ֶחְזיֹונֹות, ּ ּוַמְראֹות ִדְנבוָאה, ִּדְמיֹונֹות, ּכַ ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה. ּ ּ ָנןּ ,  ַרּבָ

בוָאה ּנְ ים ּבַ ׁשִ ְּדֲחלֹום ֶאָחד ִמׁשִ ּּ.  

י ָחִסיד ָאִני)תהלים פו(ְועֹוד  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ל ,  ׁשָ ּכָ ְגָמָרא ְוָלא ָחִסיד ֲאִני ׁשֶ ַּאף ַעל ַגב דאוְקמוַה ּבַ ּּ ּ ּ
ִנים ַעד ד עֹות ַוֲאִני ' ַּמְלֵכי ִמְזָרח וַמֲעָרב ְיׁשֶ ְָלה ָאקום ְלהֹודֹות ָלך ֲחצֹות ַלְי)ט''תהלים קי(ׁשָ ְוֹלא עֹוד . ּ

ל ַמְלֵכי ִמְזָרח וַמֲעָרב וכו ּכָ ֶּאָלא ׁשֶ ה ְלַבְעָלה' ּ ֵדי ְלַטֵהר ִאׁשָ ְלָיא ּכְ ִפיר ְוׁשִ ָדם ׁשַ ַּוֲאִני ָיַדי ְמלוְכָלכֹות ּבְ ּ ּּ ּ .
ַחת ַגְרָמ ּבַ ִּמָיד ִאְזָדַמן ֵליה ְצָפְרְדַע ְוָאַמר ֵליה ָלָמה ַאְת ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ְך ְלֵמיָמר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאקום ְלהֹודֹות ָלך ּ ְּ ּ

ָחא ֵליה וְלָנְגָנא ַקֵמיה ּבְ ִכיְבָנא ְלׁשַ ל ֵליְלָיא ָלא ׁשָ ַּוֲאָנא ּכָ ּ ֲּאָמר ָדִוד ַווי ְלְמָמָנא ְדַההוא ְצָפְרְדַע ְדָלא . ּּ ּ ּ ּ
י ָחִסיד ֲאִני   .ָּיַדע ַמאי ְדֲאָנא ֲאֵמיָנא ְדָלא ֲאֵמיָנא ּכִ

ָנןֶּאָלא ּבְ ִּגין ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ִריך . ְוֹלא ָעם ָהָאֶרץ ָחִסיד. ּ א ּבְ ְְדאֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ְּדִאיהו ֶחֶסד, ּהוא ּוְבִגין ָדא. ּ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ ִגין ָדא. ִאְתְקֵרי ָחִסיד, ַּמאן ְדִאְתַעּסֵ א , ּּבְ ֲּאֵמיָנא ְלקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ י,ְ ְמָרה ַנְפׁשִ עֹוָבֵדי ִאֵלין ַעֵמי ָהֲאָרצֹות,  ׁשָ ְּוָלא ִתדון ָלה ּכְ ּּ ּ הו ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ , ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ּּ
ָמה ַעֵמי ָהֲאָרצֹות ִאיּנון ְדָעְבדו ֶחֶסד, ְּוִאי ֵתיָמא. ָחִסיד ּּכַ ּ ּ ּ ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה. ּ ּ ֶזה , ֵּאי ֶזהו ָחִסיד, ּ

ד ִעם  ר. קֹונֹוַּהִמְתַחּסֵ גֹון ָדִוד ְדֲהָוה ְמַחּבֵ ּּכְ ר. ּ ר ִעם , ּוַמאי ֲהָוה ְמַחּבֵ ּאֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה ְמַחּבֵ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְבִגין ָדא. ְּ י ָחִסיד ָאִני, ּ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ   .ׁשָ

ר ָנׁש ִמית ַהאי ֶנֶפׁש , ְוַכד ּבַ ה ּבְ ִתיב ּבָ ִהְת)משלי ו(ַּמה ּכְ מֹור  ּבְ ך ִתׁשְ ְכּבְ ׁשָ ַּהֶלְכך ַתְנֶחה אֹוָתך ּבְ ָּ ְ ָ ּ
ַּוֲהִקיצֹוָת ִלְתִחַיית ַהֵמִתים, ָָעֶליך יֶחך, ּ ִפיר. ִָהיא ְתׂשִ ָּדא ִלְתִחַיית ַהֵמִתים ׁשַ ּ ּ ר ָנׁש, ּ ְּדיֹוִקים ֵליה ְלּבַ ּ ,

ָעְלָמא ְדָאֵתי ְמָתא ּבְ   .ַמאי ֲהִוי, ֲּאָבל ְלַאְגָרא ְלִנׁשְ

ֶּאָלא קוְד בֹודּ ֲעָנֵני ּכָ ַקְדֵמיָתא ּבַ יׁש ָלה ּכְ ִריך הוא ַמְלּבִ א ּבְ ּׁשָ ּ ַמְרָאה. ְ ַקְדֵמיָתא ֵתיעול ּבְ ּּכְ ְּדִאיהו , ּ ּ
ַגְווָנא ְדגוָפא ּּכְ רמ, ּ ִליל ּבְ ַמְרָאה. ח ֵאיָבִרים''ּכָ ּאוף ָהִכי ֵתיעול ּבַ ֹמָנה , ּּ ִעים וׁשְ ָמאַתִים ְוַאְרּבָ ִליל ּבְ ּּכָ

ִּפיּקוִדין ו ן ֵמַההוא ַמְרָאה. ח''ְברמּ ְּנִהיִרין ְדִמְתָפְרׁשָ יה. ּּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ַויֹאֶמר ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם )במדבר יב(, ּּ
ַמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוָדע בֹוד . ְּיָי ּבַ ין ַדֲעָנֵני ּכָ ּוִבְלבוׁשִ ּ ִרית עֹוָלם)בראשית ט(ּ ָּדא , ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ

ר ּבֹו)במדבר יב(. ָּאה ַהְמִאיָרהַּאְסַפְקַלְרָי ֲחלֹום ֲאַדּבֵ ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ַנֲהָרא,  ּבַ ִליל ִמשס. ּּ ה ''ּכָ
ָנה, ְנִהיִרין ן ְיׁשֵ ּבַ ֻחׁשְ ָנה)שיר השירים ה(ְּוַהְיינו . ּכְ ָעְלָמא ֵדין.  ֲאִני ְיׁשֵ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּחד ּבְ ְּוִאיּנון . ְּוָחד ּבְ

עֹוְבֵדי ִריך הואּבְ א ּבְ ּ ְידֹוי ְדקוְדׁשָ ְּ.  
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ִמי ְלעֹוָלם)שמות ג(, ְּוָרָזא ִדְלהֹון ִמי''ָי. ּ ֶזה ׁשְ ים, ּה ִעם ׁשְ ׁשִ ה ְוׁשִ ֹלׁש ֵמאֹות ַוֲחִמׁשָ , ה ִעם ִזְכִרי''ו. ּׁשָ
ִעים ֹמָנה ְוַאְרּבָ ָּמאַתִים וׁשְ ְּוָכרֹוִזין ַנְחִתין ְוַסְלִקין ַקֵמיה. ּ ּ א)א לדיוקנא''ס(ָּהבו ְיָקר , ּ   .ּ ִליָקָרא ְדַמְלּכָ

ָרא אֹותֹו)בראשית א(ְּוַהְיינו  ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ְּוהוא ְדֲעַבד ֵליה . ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּ ּ
ְתֵרין ִדיוְקִנין ּּבִ ים , ּ ְתֵרין ַגּנִ ּ ְדִאְתַמר ָעַלְייהו )א פנים''נ(ּּבִ ֶב)שיר השירים ה(ּּ ים ִאיהו ִעיַלת ַעל ּ ַהיֹוׁשֶ ַגּנִ ּת ּבַ ּ ּ

ּּכָֹלא ְדִאְתַמר ָעָלה  ּּ ל ְתמוָנה)דברים ד(ּ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ ּ ּכִ ִתיב. ּ ַאר ִדיוְקִנין ּכְ ְּוַעל ׁשְ ל ְוגֹו, ּ ְּתמוַנת ּכָ ּ' .
יט)במדבר יב( ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ְמָתא''ְותרי. ּ ּג ַמְלָאִכין ַסְלִקין ָלה ְלִנׁשְ ִאֵל. ּ ּין ִדיוְקִניןּּבְ ְלהו וְפֵניֶהם , ּ ּּכֻ ּ ּ

ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות הֹון , ּ ְּלַקֵיים ְקָרא ִדְכִתיב ּבְ ּ ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם )שמות יט(ּ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ּ ָוֶאׂשָ
  .ֵאָלי

ַגְווָנא ְדַנְפקו ִמִמְצַרִים ּּכְ ּ בֹוד, ּ ֲעָנֵני ּכָ ּוְבָכל ַההוא ְי, ְּוַאְזלו ּבַ ַההוא ַגְווָנא ְתֵהא ַמְפָקנוָתא , ָקרּ ּּכְ ּּ ּ
ְמָתא ִּמגוָפא ְדִטָפה ְסרוָחה, ְּדִנׁשְ ּ ים, ּּ ם ְיָי, ְּלֵמיָזל ִלְתֵרין ַגּנִ ׁשֵ ַמָיא ְוַאְרָעא ִדְלהֹון ּבְ ֵרי ׁשְ ְּדִאְתּבְ ּוְבִגיֵניה . ּ ּ

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ)תהלים צו(, ִּאְתַמר ְמחו ַהׁשָ ּ ִיׂשְ ַההו. ּ ר ָנׁש ּּבְ ּבַ ֵנף )ישעיה ל(ּא ִזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ  ְוֹלא ִיּכָ
יך ְעֹוד מֹוֶריך ְלַגּבָ ה ָפָניו)ישעיה ו(, ָ ַתִים ְיַכּסֶ ׁשְ ּ ּבִ ֶָאָלא ְוָהיו ֵעיֶניך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריך, ּ ָ ּ ְטָרא ְדִאֵלין . ּ ּוִמּסִ ּ ּ

לֹום, ַמְראֹות ינו ָעָליו ֲהׁשָ ה ַרּבֵ ן , ָּזָכה ֹמׁשֶ ל ְנִביִאים ַוֲחָכִמיםַרּבָ א. ׁשֶ ַּאְנְת הוא , ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ
ַחָייך ְְדָזִכית ּבְ ַתר ַחֵייהֹון, ּ ְּלָמה ְדִיְזּכון ַצִדיַקָיא ּבָ ּ ּ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ּ.  
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 ] בשנה320יום [סדר הלימוד ליום כה אב 
  א''ג ע'' רכדף

י ָחִסי י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ד ִעם ֲאִנ. ֲאַמאי, ד ָאִניָּדָבר ַאֵחר ׁשָ ֶאְתָחּסֵ ֵדי ׁשֶ יה ֲאִנ. י''ּכְ ְּדִאְתַמר ּבֵ . ּו''י ָוה''ּּ
ַּווי ֵליה ְלַמאן ְדַאְפִריׁש  ְּדִאְתַמר . ֲּאִני ִמן הוא) א''ג ע''דף רכ(ּ נו ְוֹלא ֲאַנְחנו)תהלים ק(ּ ּ הוא ָעׂשָ ּ ּ .

ָלא ִפרוָדא ְּדֹכָלא ַחד ּבְ ּּ י ֲאִני ֲאִני הוא ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה )דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ְראו ַעָתה ּכִ ּ ּּ
ָּמַחְצִתי ַוֲאִני ֶאְרָפא ְוֵאין ִמָיִדי ַמִציל ּ ד . י''ְוָדא ֲאִני ִמן ֲאֹדָנ. ֲּאִני הוא ְוֹלא ַאֵחר, ד''ֲאִני ְידֹוָ. ּּ ְידֹוָ

ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדְידֹוָ ך ִעם ֲאִני, ָאַמר, ּיִמיָנא ְדִאיִהי ֶחֶסדּד ִאיהו ִל''ּ ד ּבָ י ְדֶאְתַחּסֵ ְמָרה ַנְפׁשִ ְׁשָ י ''ְּוִאיהו ֲאֹדָנ, ּ
ַּלְגבוָרה ָמָהן יאהדונה, ּוְבִתְפֶאֶרת. ּ ָרן ְתֵרין ׁשְ ֶחֶסד וִבְגבוָרה. י''ִּאְתַחּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ ּ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א(, ּּ

ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹו ִתיב , ד ִאיׁש ִמְלָחָמה'' ְידֹוָ)שמות טו(ְּדִאְתְקֵרי , ּת ִמְלָמְעָלה וְבִתְפֶאֶרתּ  )יחזקאל א(ַמה ּכְ
ַתִים חֹוְברֹות ִאיׁש ֲחָדא, ּׁשְ יה ּכַ ָרן ּבֵ ָמָהן ִמְתַחּבְ ַּתְרֵתין ׁשְ ּ ַתִים ְמַכּסֹות ֶאת ְגִויֹוֵתיֶהָנה. ּ ּוׁשְ ּ ּ ִּתְפֶאֶרת . ּ

ִּאְתְקֵרי גוף יׁש יאההויה)אל ידני(, ּ ּ וְגִוָיתֹו ַכַתְרׁשִ ֵמַח ֶנֶפׁש )תהלים פו(. ה''ּ ע ַעְבְדך ַאָתה ֱאֹלַהי ׂשַ ּ הֹוׁשַ ּ ָ ּ
ַָעְבֶדך ְתָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך ָ ָּ ּּ ְתִהָלה ָדא. ּ ְּתַלת ִזְמִנין ִאְתָעִביד ָדִוד ֶעֶבד ּבִ ּּ ְּדאֹוְקמוָה ָמאֵרי , ִזְמִנין' ָלֳקֵבל ג, ּ ּ

ְצלֹוָתאְּד, ַמְתִניִתין ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ַעְבָדא ּבִ ִבְרָכאן ַקְדָמִאין. ָּבֵעי ּבַ יה, ּבְ ָבחֹוי ַקֵמי ַרּבֵ ֶעֶבד ִדְמַסֵדר ׁשְ ּּכְ ּ ּּ .
ֶאְמָצִעיֹות יה, ּּבְ ַעְבָדא ְדָבֵעי ְפָרס ֵמַרּבֵ ּּכְ ּ ַאֲחרֹונֹות. ּּ יה, ּבַ ֶעֶבד ְדמֹוֶדה ֳקָדם ַרּבֵ ּּכְ יל ִמיֵנ, ּ ְפַרס ְדַקּבִ ּּבַ , ּיהּ
  .ְּוָאִזיל ֵליה

ד ֶעֶבד ּוְתַלת ִזְמִנין ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה, ּ ְּדאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִּמּסִ ְּדֵלית ֲעבֹוָדה ֶאָלא , ּ ּ
ְּתִפָלה ְטָרָהא, ּוְתַלת ֲאָבָהן. ּ ִכיְנָתא, ִּאְתְקִריאו ֲעָבִדים ִמּסִ ם ׁשְ ה . ָיְּדִאיִהי ֲעבֹוַדת ְי, ַּעל ׁשֵ ְואֹוף ָהִכי ֹמׁשֶ

ּוְבִגין ָדא. ֶעֶבד ְיָי ָרֵאל ֲעָבִדים)ויקרא כה(, ּ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ י ַאֲחָרִנין.  ּכִ ֵני ְמָלִכים , ֲאָבל ְלַגּבֵ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ
ְטָרא ְדַמְלכות, ֵהם ִּמּסִ אֹוַרח ְדִאְתָתא ְלִמיְפַל. ְוִאיִהי ֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ֲעבֹוָדה. ּ ּּכְ ְואֹוַרח , ּח ְלַבְעָלהּ

ִנין   .ְּלִמְפַלח ַלֲאבוהֹון, ּבְ

ָ ְתִפָלה ְלָדִוד ַהֵטה ֲאֹדָני ָאְזְנך )תהלים פו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוֶעֶבד, ָחִסיד, ִאְתָעִביד ָעִני, ְוָדִוד ּ ּ ּ
י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני י ָחִסיד ָאִני. ֲעֵנִני ּכִ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ע . ׁשָ ַָעְבְדך ַאָתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליךהֹוׁשַ ָּ ִאְתָעִביד . ּ

א ה, ָּעִני ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ְּדִאְתַמר ּבָ ָפַתי ִתְפָתח)תהלים נא(, ּּ ּ ֲאֹדָני ׂשְ ִאְתָעִביד ָעִני , ל''י ֵהיַכ''ֲאֹדָנ. ּ
א ְּלַתְרָעא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ִתיב. ּ ַָהֵטה ֲאֹדָני ָאְזְנך ֲע. ּוַמה ּכְ ִכיְנָתא ַתָתָאהּ ֵּנִני ְוָדא ׁשְ ּ ָלא . ּ ְּדִאיהו ֹאֶזן ְלַקּבְ ּ

ַמע לֹון ִדְכִתיב. ְּצלֹוִתין וְלִמׁשְ ץ ֱענות ָעִני ְוֹלא ִהְסִתיר ָפָניו ִמֶמּנו )תהלים כב(, ּכְ ּקַ י ֹלא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ ּ ּכִ ּּ ּ ּ
ֵמַע ְועֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְבׁשַ ּ.  

ְּדִאיהו ִאְתָעִביד ָעִני ְוָדל ְטָרא ְדָאת ד, ּ ַאל ִמן א, ִמן ֶאָחד' ִּמּסִ ְּדִאיהו ַעמוָדא , ח''ְלִמׁשְ ּ ּּ
יה. ְּדֶאְמָצִעיָתא ְּלַקְייָמא ּבֵ יַע)תהלים קטז(, ּ ּ ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ן ֶאְפַרִים, ּ יַח ּבֶ ְּדָלא ְימות ָמׁשִ יה . ּ ִאיל ִמּנֵ ְּוׁשָ

ַההוא ַתְרָעא ּּבְ ָרֵאל ַהֲעִנִי, ּ ִגין ִיׂשְ הו , יםּבְ ְּלַקֵיים ּבְ יַע)שמואל ב כב(ּ   .ּ ְוֶאת ַעם ָעִני תֹוׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]172דף [ -ּ

ֲהַנָייא ִגין ּכַ ִאיל ּבְ ְּדַיֲחזֹור ֲעבֹוָדה ִלְמקֹוָמה, ּוְלָבַתר ׁשָ ּוְלָבַתר ְדָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא . ְוִאְתָעִביד ֶעֶבד, ּ ּ
ְטָרא ְדֶחֶסד ד ְגמול ִעם ָדֶלי, ִּמּסִ ְּלֶמְעּבַ ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתָעִביד ָחִסיד, ְייָתאת ִמן אֹוַר''ּ ך ָמָטא ְלג. ּ ' ְּכַ
ְגדֹולֹות )תהלים קלא(ָּפַתח ְוָאַמר , ְּסִפיָראן ִעָלִאין י ְוֹלא ָרמו ֵעיַני ְוֹלא ִהַלְכִתי ּבִ ּ ְיָי ֹלא ָגַבה ִלּבִ ּּ ּ ּ
י ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶמּנִ ּ.  

ֹלֹמה ָאַמר ה, ׁשְ יָנה ִאיִהי ְדֹמׁשֶ ָחְכָמה ִעָלָאהֶאׁשְ, ָּהא ּבִ ְּדִאיִהי ְלֵעיל ִמַדְרֵגיה, ַּאל ּבְ ּ ִתיב. ּּ , ַמה ּכְ
י)קהלת ז( ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶמּנִ ּ ָאַמְרִתי ֶאְחּכָ ִתיב . ּ ֹלֹמה)מלכים א ה(ְוָהא ּכְ ָחְכָמה .  ַוְיָי ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ

ּוָבָעא ְלַסְלָקא ִמַתָתא ְלֵעיָלא. ְזֵעיָרא ּּ ּ יהְּדִאְתְרִח, ּ ָעְלָמא . ּיַקת ִמּנֵ ר ָנׁש ּבְ יָנה ֵלית ּבַ ִגין ְדֲאִפילו ַלּבִ ּּבְ ּּ
ְּדָיִכיל ְלַסְלָקא ה, ּ ר ִמֹמׁשֶ יה, ּּבַ ן ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדִאיהו ָחְכָמה ִעָלָאה, ּ ּ ְטָרא ִדיָלה ָחָכם ָעִדיף , ּ ִּמּסִ ּ

ִביא ֹאַרח ְד. ִמּנָ ְּוַאף ַעל ַגב ְדאוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ אּ ַּעל ָפָרה ֲאדוָמה, ָרׁשָ ְבִעים ָפִנים ַלתֹוָרה. ּ ּׁשִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִכיְנָתא, ִרּבִ א ִמִלין ַקֵמי ׁשְ ּקום ְלַחְדׁשָ ּ ּ ּ ִָדי ְתֵהא ֵעֶזר ְלָאִביך, ּ ּ ָמא ָגִרים, ּ ִּדׁשְ ֵאל , ֵעֶזר ֶאל, ּ
ָמאָלא, ִמיִמיָנא ֶנְגדֹו ֶאֱעׂשֶ)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵּעֶזר ִמׂשְ ּה לֹו ֵעֶזר ּכְ ַמאי. ּ ִפיר. ּבְ ֶזַרע ׁשַ , ּּבְ

ְְדִאיהו ֶהֶפך ֵעֶזר ּ י יֹוֵסי ִעָמך. ּ ְְוֵיקום ִרּבִ ּ ֵליָמָתא ְלָמאֵריה, ּ ְרְסָייא ׁשְ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ּבֹון , ְּדָהִכי ָסִליק יֹוֵסי, ּ ְלֶחׁשְ
ּסֵ ן, א''ַהּכִ ּבָ חוׁשְ   .ֱּאֹלִהים ּבְ

י ְי ְּוֵיקום ִעֵמיה ִרּבִ ְּדֵביה הֹו, ּהוָדהּּ ּוֵביה ָי, ד''ּ ד ד, ּה''ּ ּוֵביה ְידֹוָ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א(. ֵחיָון' ד', ּ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ְלהו, ּ ּּכֻ ָלא ֵליה, ּ יה ָדִוד. ְּלַקּבְ ּוִמּנֵ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדהֹוָדה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ הֹוָדאֹות , ּ ַּדְרָגא ּבְ ּ
ְּדִאיהו ִמַצד הֹוד ּ י ֶאְלָעאיְוֵי. ּ ּקום ִעֵמיה ִרּבִ ִגיַמְטִרָיא ַיּבֹ, ּּ ִהְלְכָתא, ק''ּבְ ִקי ּבְ   .ּבָ

  ב''ג ע'' רכדף
י יוָדאי ְּוֵיקום ִעֵמיה ִרּבִ ּ ֵניה ֵא, ּּ ּבָ ְּדחוׁשְ ּ גֹון ִמיָכֵאל. ל''ּ ֵאל, ּכְ יִמין ּבְ גֹון . ַמְלֲאִכין ְרׁשִ  )בראשית לא(ּכְ

ְּדמות ָאָדם' א, ְּוָרָזא ְדֵאל. ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ְּדִאיּנון ד, ְּתַלת ֵחיָון' ל. ּ  )א בה''ס(ִּדְרִמיִזין , ַאְנִפין ְלָכל ַחד' ּ
ה ָבן ל' ּבְ חוׁשְ רֹות. )'א עולים ל''נ(, ְּתַלת יֹוִדין' ּּבְ י ְתַלת ַאְזּכָ ָראׁשֵ ְּוִאיּנון ּבְ ְְדִאיּנון ְיָי ֶמֶלך, ּ ּ ְיָי , ְְיָי ָמַלך, ּ

א ִעְמהֹון.ְִיְמלֹוך ְלעֹוָלם ָוֶעד י ַאּבָ ּ ְוֵיקום ִרּבִ ֵניה ד, ּ ּבָ ְּדִאיהו חוׁשְ ּ ּ   .) ב''ג ע''דף רכ(. ֵחיָון' ד', ּ

ִאיָלָנא ְמעֹון ִאיהו ּכְ י ׁשִ ֵריה ְוַחְברֹוי, ִּרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְרָנא, ְּוִרּבִ ה ְדַאְדּכַ ְּדִאיּנון ֲחִמׁשָ ּ ֲעָנִפין ְדִאיָלָנא , ּּ ּּכַ
  .ִלְדרֹוִעין ְוׁשֹוִקיןַּרְבְרִבין ְדַדְמָיין 

ְמעֹון י ׁשִ ְְוִיְתַחְדׁשון ִמִלין ִמפוָמך, ּקום ַרּבִ ּ ּ ּּ ַהאי ְקָרא ְדִמְלַקְדִמין, ּ ּּבְ ַּתָמן ֶנַצח, ַּלְמַנֵצַח. ּּ . ִּנגון ַצח, ּ
ד ָמאֵרי ָנְצָחן ְקָרִבין ּוֵביה ִאְתְקֵרי ְידֹוָ י אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ְּלַגּבֵ ּ ְוַרֲחִמין ְוִדיָנא , ּ ְדָעְלָמאּ

ָרֵאל ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְלִיׂשְ ה)משלי יא(, ּ ִעים ִרּנָ ָמָהן ִאית ֵליה, ל''מ. ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ ְבִעין ׁשְ , ְוִעם ֶנַצח ְוהֹוד, ּׁשִ
ן ֶחֶס, ב''ע ּבַ חוׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ד''ּּכְ יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז(, ּ   .ָ ְנִעימֹות ּבִ

יה , הֹוד יה , ַּצִדיק. ּ הֹודו ַלְיָי)דברי הימים א טז(ּּבֵ ד)תהלים לג(ּּבֵ ְידֹוָ נו ַצִדיִקים ּבַ ּ ַרּנְ ּוֵביה . ּ  )ירמיה לא(ּ
ְמָחה יה ַהְללו ֵאל, ִּתְפֶאֶרת. ָּרּנו ְלַיֲעֹקב ׂשִ ּּבֵ ַּהְללוָיה. ּ ַּהְללו ָיה, ּ ְּדַתָמן ְידֹוָ. ּ ִנגון וְבֶזֶמר. ד''ּ ּּבְ ֶחֶסד , ּ

יר וִבְבָרָכה. ּבוָרהּוְג ׁשִ ֵרי. ָּחְכָמה וִביָנה, ּּבְ ַאׁשְ ֶתר, ּבְ ְתִהָלה. ּכֶ   .ַּמְלכות, ּּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]173דף [ -ּ

יה ָר, ִמְזמֹור ּוֵביה מו, ז''ּּבֵ ּ ְטָרא ְדֶזֶמר ְדאֹוַרְייָתא ְוֶזֶמר ִדְצלֹוָתא. ם''ּ ִּמּסִ ּ ְטָרא ַאֲחָרא. ּ ִאיִהי , ֶזֶמר ִמּסִ
ֵביָתא. ר''ם ָז''ּמו ֵביָתאָח, ִזְמָרא ּבְ א ּבְ ת עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות זֹוָנה. ְרּבָ ְפָחה ּבַ ִּנָדה ׁשִ ּ ְוָדא ַאְתָוון . ּ

ִּנגו. ר''ִמְזמֹו ַּתָמן ַג, ן''ּ ּ ִפירו ְדִנגוָנא. ן''ּ ָּהִכי ׁשְ ּ ּ יה ַהֵלל, ּ ּּבֵ גֹון . ּ מוִרים הוא ַלְיָי )שמות יב(ּכְ ּ ֵליל ׁשִ ּ ּ
ִחין. ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּבְ ֵרי ָעְלָמא ְמׁשַ ֵרי ְדֵביה ׁשָ ַּאׁשְ ָכה לֹו)תהלים קמד(, ּ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ . ּ ַאׁשְ

ְבָרָכה ָכל ֵעת'  ֲאָבְרָכה ֶאת ה)תהלים לד(, ּבִ ְתִהָלה. ּבְ ּּבַ ִפי, ּ ָּתִמיד ְתִהָלתֹו ּבְ ּ ן ֵעדות)תהלים ס(. ּ ּ ַעל ׁשוׁשַ ּ ,
ן. ָּדא הֹוד ְּדִאיהו ׁשוׁשַ ּ ִּליט ַעל ִחָוורּסוָמק ׁשַ, ּ ִליט ִאיהו ִחָוור ַעל סוָמק, ּ ְּדֶנַצח ׁשַ ּ ּ ָּדא . ַּמאי ֵעדות. ּּ

ִרית. ַּצִדיק ַמָיא ְוַאְרָעא, ִּאיהו ּבְ ְּדִאיהו ָאִחיד ִלׁשְ ּ ּ ֲהִעידֹוִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת )דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּאיהו ַצִדיק, ְם ָמך''ּ ָתְך''ָמ. ַּמאי ִמְכָתם. ַּהׁשָ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ָּתם. ּ ּ ַּדְרָגא , ּ ּ

ֵביָנן ַחד. ִּאיׁש ָתם. ְּדַיֲעֹקב ּגוף וְבִרית ַחׁשְ ּ ֶּחֶסד וְגבוָרה, ְּלַלֵמד. ּ ְּדִמַתָמן אֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת, ּ ּ ִלְלמֹוד , ּ
ּוְלַלֵמד ּ.  

ִפיר ָקַאָמְרת ָּאַמר ֵליה ׁשַ ִמיִנית)תהלים יב(ֲאָבל , ּ ּ ַלְמַנֵצַח ַעל ַהׁשְ ְּדָלא ָתזוז ֶנַצח ִמן הֹוד, ּ ְּדִאיִהי , ּּ
ִמיִנית', ְסִפיָרה ח ָּאַמר ַלְמַנֵצַח ַעל ַהׁשְ א. ּ ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ יָנה ַדְרָגא ִדיָלך, ִאי ָהִכי, ּ ְּבִ ּ ַוֲאַמאי , ּּ

ה ּאֹוְקמוָה ְוִנָתן ַההֹוד ְלֹמׁשֶ ֱאַמ, ּ ּנֶ ָ ְוָנַתָתה ֵמהֹוְדך ָעָליו)במדבר כז(ר ׁשֶ ּ.  

ַאְלָת, ָּאַמר ֵליה ִפיר ָקא ׁשָ ּׁשַ ָאת י' ה. ּ ר', ַּסְלָקא ּבְ ין ַתְרִעין ְדִביָנה, ֲחֵמׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ ְּלַחְמׁשִ ּ ,
טוָתא ִדְלהֹון ֵמֶחֶסד ַעד הֹוד ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ָכל ְסִפיָרה, ּ ָרה ּבְ יןִּאיּנון ַח, ֵהן ֲחֵמׁש ַעׂשְ ּוְבִגין ָדא. ְמׁשִ יָנה , ּ ִמּבִ

טוָתא ֲחָדא, ַעד הֹוד ּּכָֹלא ִאְתַפׁשְ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ְּלָבַתר ָאָתא ַצִדיק. ּ ין ַתְרִעין ּבִ ל ַחְמׁשִ ִקיל , ְּוָנִטיל ּכָ ְלֶמֱהִוי ׁשָ
ל, ְלָכל ֲחֵמׁש ין ַתְרִעין, ְוִאְתְקֵרי ּכָ ל ַחְמׁשִ ְּדָנִטיל ּכָ ָלה. ּ ְלהו, ְּואֹוף ָהִכי ּכַ ְּנִטיַלת ְלהו ּכֻ ּ ַען , ָאַמר. ּּ ּכְ

ב ִמָלה ַעל ּבוְרֵייה ַּוַדאי ִאְתָייׁשָ ּ ּּ.  

ַּתָמן מ, ְּועֹוד ַלְמַנֵצַח ַמ''ְוָדא מ. ל ִעם ֶנַצח''ּ ִּאיּנון ָלֳקֵביל ְתֵרין , הֹוד ְוֶנַצח, ש''ִמן ח. ל''ל ִמן ַחׁשְ ּ
ְפָוון ְפָוון. ׂשִ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו ׂשִ ּ א ְמַמְלָלאֵח, ּ ּיָון ֶאׁשָ ָבה. ּ ה ֶמְרּכָ ְּואֹוְקמוָה , ּוַבֲחִגיָגה ַעד ֵהיָכן ַמֲעׂשֵ

ַמל א. ִמן ָוֵאֶרא ַעד ַחׁשְ ְּדִמְסְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְקִריאו ֵחיָון ֶאׁשָ ּ ּ ּ ְּוָנָהר ְדָנִפיק ִמֵזיָען ִדְלהֹון. ּ ְלהו . ְיסֹוד, ּּ ּּכֻ ּ
ָבה ְלִתְפֶא ְּתַלת ִאיּנון ֶמְרּכָ   .ָאָדם, ֶרתּ

ָבה ה ֶמְרּכָ ָּדא ַמְלכות, ַמֲעׂשֵ ּוִבְתַלת ִאֵלין. ּ ִּאיהו ָחְכָמה וִביָנה ָוַדַעת, ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי . ּ ּ ּ ּ
ָיִחיד, ַמְתִניִתין ָבה ּבְ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ְּדֵאין דֹוְרׁשִ ן הוא ָחָכם וֵמִבין ִמַדְעתֹו, ּ ֶּאָלא ִאם ּכֵ ּ ּ ּ ּ.  

ָבה ְלַתָתא ִמְזֵעיר ַאְנִפיןְוִאית ֶמ ְּרּכָ ְּדִאיהו ְמַט, ּּ ָטן. ְטרֹון''ּ ָבה ִדיֵליה ְדִאיהו ַפְרֵדס. ָאָדם ַהּקָ ְּדַבֶמְרּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ְּרִדיֵפי ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא ְּדָנִפיק ִמגֹו ַפְרֵדס ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּּ ע, ּ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו, ִלְתַלת ֵמַאְרּבַ ָעה ִנְכ, ּּ ְּנסו ַאְרּבָ

  .ְּוָהא ִאְתַמר. ַּלַפְרֵדס

ה ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ְּדִאיהו ִצָפָרא ְדָחָזא ַרּבָ ּ ְּלֵכיף ַיָמא ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ְּדַיָמא ָמֵטי ַעד קֹוְרסולֹוי, ּ יה . ּּ ְּוֵריׁשֵ
ַמָיא יה, ָמֵטי ַעד ֵצית ׁשְ ילו ְתַלת ּבֵ ְּוָלא ַאְכׁשִ י ַמָיא ִדיֵל, ּּ ִּמׁשום ִדְנִפיׁשֵ ּ ּּ ֶּאָלא ִמׁשום ִדְרִדיֵפי ַמָיא , ּיהּ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ְּואֹוְקמוָה

ית ִליל לֹון ְדַסְלִקין ְלׁשִ ּאבג ּכָ ה)מלכים א יט(', ְרִביָעָאה ד. ן''ָלֳקֵבל ַאְתָוון ְמַטְטרֹו, ּ , ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ
א ְּדַתָמן ָאֵתי ַמְלּכָ א. ּ ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ   .ְּוִאיהו ָאָדם ָלׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]174דף [ -ּ

ּוַמִים ַתְחתֹוִנים, ְליֹוִניםַמִים ֶע, י''אי ּ ְמֹלא ִניָמא. ּ יַנְייהו ֶאָלא ּכִ ְּדֵלית ּבֵ ּ ְּדִאיהו ו, ּ יַנְייהו', ּ ָּנטוי ּבֵ ּ ,
ין ַמִים ָלַמִים ָרִקיַע ְדִאיהו ַמְבִדיל ּבֵ ּּבָ ּ א ִלְדכוָרא, ּ ין נוְקּבָ ִּדְיֵהא ַהְבָדָלה ּבֵ ּ ּ ִגין ָדא . ּ  ִויִהי )בראשית א(ּּבְ

ָּרָזא ְדִמָלהַּמְבִדיל ְו ַּמִים ַתְחתֹוִנים ְנֵקבֹות, ִּעָלָאה' ַמִים ֶעְליֹוִנים ְזָכִרים י. יאהדונהי, ּ ַּתָתָאה' י, ּ ית . ּ ׁשִ
יַנְייהו ן ו, ַּאְתָוון ּבֵ ּבַ חוׁשְ ין א, ָּדא ְמַטְטרֹון', ּּכְ ְּדִאיהו ּבֵ ּ.  

  א''ד ע'' רכדף
ַּגְלַגל' ו. ּיֹוד ְנקוָדה, ְועֹוד ן וְּוֵלית ְת. ּ ּבַ חוׁשְ ית ִסְטִרין ּכְ ׁשִ ַגְלַגל ּבְ ּנוָעה ּבְ ּּ ַהִהיא ְנקוָדה', ּ ֶּאָלא ּבְ ּ .

ְּוַההוא ְנקוָדה ִאיהו ִיחוָדא ְדֹכָלא ּ ּ ּ ּ ִני, ְּוַאְסִהיַדת ַעל ַההוא ָיִחיד, ּ ְּדֵלית ֵליה ׁשֵ ָנן, ּ ְּדאֹוְקמוָה ָעֵליה ַרּבָ ּ ּ ,
ַתְמִליֵכה ֵדי ׁשֶ ָצִריך ְלַיֲחדֹו ּכְ ּׁשֶ ַמִים ְוַעל ָהָאֶרץ) א''ד ע''דף רכ(ּו ַעל ְ ', ב. ּרוחֹות ָעְלָמא' ְוַעל ד, ַּהׁשָ

ַמִים ָוָאֶרץ ַּעמוָדא ָסִביל לֹון', ג. ׁשָ ע ֵחיָון', ד. ּ ְרְסָייא' ה. ַאְרּבַ ית ַדְרִגין ְלֻכְרְסָייא', ו. ּכֻ ּׁשִ א ב , ְועֹוד. ּ
ִּייחוד ִדיֵליה' י. ָאָדם: ג ד ה ו ז ח ט ּ יָרָאה ְדָאָדם, ּכותַמְל, ּ ע. ֲּעׁשִ ע ַאְתָוון, ֵּתׁשַ ִּאיהו ָלֳקֵבל ֵתׁשַ ּ .

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדַיְדִעין ָרָזא ְדָמאֵריהֹון, ַּזּכָ ּ.  

י ֵריַח ִניחֹוִחי, ָּדָבר ַאֵחר ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ַּצו ֶאת ּבְ י ְיה. ּ ּוָדה ִרּבִ
ן, ָאַמר ָנא ִאית ָעׁשָ ָקְרּבָ ְטָרא ְדִדיָנא, ְוִאית ֵריַח ִניֹחַח, ְוִאית ֵריַח, ּבְ ן ִאיהו ִמּסִ ָּעׁשָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ן ַאף ְיָי)דברים כט( י ָאז ֶיְעׁשַ ַאפֹו ְוֵאׁש ִמִפיו ֹתאֵכל)תהלים יח(.  ּכִ ן ּבְ ּ ָעָלה ָעׁשָ ּ שיר (. ַרֲחֵמי, ֵריַח ִניֹחִחי. ּ

ַתפוִחים)השירים נ ּ ְוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ ּ ְּ.  

ן ְוֵריַח, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְּוָהא ַתְרַווְייהו ָעׁשָ ַאף, ּ ַאפֹו, ַחד. ּוְקָרִאין ַסֲהִדין, ִּאיּנון ּבְ ן ּבְ . ָּעָלה ָעׁשָ
ַתפוִחים, ְוִתְנָייָנא ְּוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ ּ ן ִדי. ְּ חֹוָטָמא ִאית , ֶּאָלא. ָנא ְוִתְנָייָנא ַרֲחֵמיַּוֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַחד ָעׁשָ ּבְ

ְּתֵרין ַחלֹוִנין ָמאָלא, ּ ׂשְ ַאפֹו, ְּוִאְתַמר ּבִ ן ּבְ ָמאָלא. ַמאי ָעָלה, ָּעָלה ָעׁשָ ׂשְ א ְדִאיהו ּבִ ֶּאָלא ִמִלּבָ ּ ָלֳקֵבל , ּ
יה. ִגּבֹור ִּמיִמיָנא ָנִחית רוָחא ְלַגּבֵ ָכא , ְּלַקְרָרא ֵליה, ּ ּכְ ּרוְגֵזיהּוְלׁשַ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ְּדַתָמן מֹוָחא, ִּמּסִ ָחְכָמה . ּ

ים ַיְדִרים, ִליִמיָנא א. ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ִלּבָ יָנה ּבְ ָמאָלא, ּבִ ַלֵפי ׂשְ יר ַיְצִפין, ּּכְ ּוְבִגין ָדא ָעָלה . ָּהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ
ַאפֹו ן ּבְ י ָחְכָמה, ָּעׁשָ יָנה ְלַגּבֵ ֶחְדָוה, יָנאְּדִאיִהי ִליִמ, ִמן ּבִ ל ֵליה ּבְ ּוְמַקּבֵ ִנגוָנא ְדֵליָוֵאי, ּ ּּבְ ּ ּ.  

ן ָלא ָסִליק ֵעִצים, ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ֵאׁש, ְוַהאי ָעׁשָ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים ַמְלָיין ִפקוִדין, ְּדַאְדִליק ּבְ ּ ֲעֵצי , ּּ
הֹון, ָּמאֵרי תֹוָרה. עֹוָלה ת, ּאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ַאְדִליָקת ּבְ ּוְקָפא ִדְגבוָרהֵּאׁש ּבְ ּ הֹון, ּ ן ּבְ יָנה . ְוָעָלה ָעׁשָ ּבִ ּבַ

ן ַהַמֲעָרָכה   .ָעׁשָ

ּוִמִדְסִליַקת ְלַאף ַאֶפך)דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאְתְקֵרי ְקֹטֶרת, ּ ימו ְקטֹוָרה ּבְ ָ ָיׂשִ ּ ְּוֵלית ְדָבִטיל . ּ
ָעְלָמא ֹטֶרת, מֹוָתָנא ּבְ ּקְ ְּדִאיהו ִקׁשוָרא ְד, ּכַ ּ ּ ַרֲחֵמיּּ ַאף, ִדיָנא ּבְ ר ְקִטירו. ִעם ֵריַח ִניחֹוַח ּבְ ַּתְרגום ְדֶקׁשֶ ּ ּ ּ ּ .
י ְיהוָדה ִאְתַגְלָייא, ָּאַמר ִרּבִ ָאה חוָלָקָנא ְדַרַווְחָנא ִמִלין ְסִתיִמין ּבְ ַּזּכָ ּ ּ א. ּ ּעֹוד ָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדָבַתר , ּ

ָנא ָקְרּבְ ֹטֶרתַּמאן ְד, ִּדְצלֹוָתא ִאיִהי ּכְ ֵּייָמא ִפטום ַהּקְ ּ ּ ַתר ְתִהָלה ְלָדִוד, ּ ּּבָ יָתא, ּ ִטיל מֹוָתָנא ִמּבֵ   .ּבָ

ֵעי ְלִמְנַדע, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ַען ּבָ ִנין, ּּכְ ֵּאיך ַאְתִקינו ְצלֹוִתין ָלֳקֵבל ָקְרּבְ ֶּאָלא ְתַלת ְצלֹוִתין. ְ ּ ,
ה ַבּבֶֹקר ֶבׂש ָהֶאָחד ַתֲעׂשֶ ְחִרית, ָּלֳקֵבל ֶאת ַהּכֶ ָּדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ה, ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ם )בראשית יט(, ּּ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ

ם ֶאת ְפֵני ְיָי ר ָעַמד ׁשָ ַּאְבָרָהם ַבּבֶֹקר ֶאל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ָנן. ּ ְּדֵלית ֲעִמיָדה ֶאָלא ְצלֹוָתא, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ּ .
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ִני ַתֲעׂשֶ ֶבׂש ַהׁשֵ ְּוֵאת ַהּכֶ ל ְצלֹוָתא ְדִמְנָחהְל, ּ ין ָלה ִיְצָחק, ַּקּבֵ ְּדַתּקִ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]175דף [ -ּ

ֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב)בראשית כד( ׂשָ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ּ יָחה. ּ , ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ֶּאָלא ְצלֹוָתא, ְוֵלית ׂשִ
ל ַהַלְיָלה ִלין ּכָ ָּלֳקֵבל ֱאמוִרין וְפָדִרין ְדִמְתַאּכְ ּ ּ ם )בראשית כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָמקֹום ַוָיֶלן ׁשָ ּ ַוִיְפַגע ּבַ ּּ ּ

ֶמׁש י ָבא ַהׁשֶ   .ֶּאָלא ְצלֹוָתא, ְּוֵלית ְפִגיָעה. ּּכִ

ֲאָתר ָדא ַּאְדָהִכי ַדֲאָנן ּבַ ּ ָמקֹום, ּ ב ּבַ ּכַ ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ַוִיׁשְ ח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹום ַוָיׂשֶ ִתיב ַוִיּקַ ֲּאַמאי ּכְ ּּ ּ , ּ ַההואּ
ב ּכַ ִרים וְכָסתֹות ְלִמׁשְ ְּוִכי ָלא ֲהוֹו ֵליה ּכָ ָלה. ּ י ּכַ ֶּאָלא הֹוִאיל ְוָאָתא ָחָתן ְלַגּבֵ ַּאף ַעל ַגב ְדָלא ֲהָוה , ּ ּ

ִרים וְכָסתֹות ּכָ ב ֶאָלא ּבְ ּכַ ָּאְרחֹוי ְלִמׁשְ ב, ּ ּכַ ְרע, ְּוִאיִהי ְיִהיַבת ֵליה ֲאָבִנים ְלִמׁשְ ל ּכָֹלא ּבִ אְּיַקּבֵ ּוָתא ְדִלּבָ ּ ,
ִחּבוָרא ַקְדָמָאה. ְּוָהא ִאְתַמר ְּואֹוף ָהִכי ִאְתַמר ּבְ ַּמהו ִדְכִתיב. ּ ּ ר ָרָאם)בראשית לב(, ּ ֲאׁשֶ , ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ

ְמעֹון ִתיב י ׁשִ   )מ שם''ב אלא פגיעה בר''ה ע''ככתוב דף רכ( )כ רעיא מהימנא''ע(, ְוֵאיָמא ְקָרא. ָּאַמר ַרּבִ

ִנין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאהימנא רעיא מ ּוְלָקְרָבא , ֶּאָלא ְלַרֲחָקא ִסְטִרין ִמְסֲאִבין, ֵלית ָקְרּבְ

ין ַּדְרִגין ַקִדיׁשִ ִחּבוָרא ַקְדָמָאה. ּּ ְּוִאְתַמר ּבְ  )אלין אישים וכל אינון חיילין ואתמר, ערקין דכבדא(, ִּדְלהֹון, ּ
הֹון ַר הֹון ַרְבְרִבין וְזִעיִרין, ְבְרִביןַּעְרִקין ְדַכְבָדא ִאית ִמּנְ הֹון ְלַכָמה ִסְטִרין, ִּאית ִמּנְ ִטין ִמּנְ ּוִמְתַפׁשְ ּ ּ .

ל ַהַלְיָלה ִלין ּכָ ְּוִאֵלין ַנְטִלין ֵאָבִרין ְוֱאמוִרין וְפָדִרין ְדִמְתַאּכְ ּּ ּ ן ּכָֹלא ַלְיָי, ּ ְּדָהא ָקְרּבָ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִריך הוא ָלאו , ָנאַרְעָיא ְמֵהיָמ, ּּ א ּבְ ִנין ְדקוְדׁשָ ַּוֲהֹלא ַאְמַרת ְלֵעיל ְדָקְרּבְ ּ ְּ

ִּאיּנון ֶאָלא ְלָקְרָבא י ה' ּ ה' ו' ּבְ ִנין ְצִריִכין ְלָקֵרב ַקֵמיה, ֶּאָלא. 'ּבְ ַּאף ַעל ַגב ְדָכל ָקְרּבָ ּּ ּ ִּאיהו ָפִליג , ּ ּ
ְרָיין ִנין, ְּלָכל ַמׁשִ ְדָקא ֲחֵזי ֵליהְלָכל, ַּמֲאָכִלין ְדָקְרּבְ ְכִלִיים, ּ ַחד ּכַ ְתָייא , ְּמזֹוֵני ְדאֹוַרְייָתא, ְּלׂשִ ּוִמׁשְ ּ

ְּדִייָנא וַמָיא ְדאֹוַרְייָתא ּ ְבֵני ָאָדם, ְּלִטְבִעִיים. ּּ ִדים ְדִאיּנון ּכִ ְּדִאיּנון ׁשֵ ּ ּ ָּיִהיב לֹון ִאֵלין ַמֲאָכִלין ִטְבִעִיים, ּ ּ ,
א ִדְלהֹון ְּדָנִחית ֶאׁשָ   .ֵמיַכל לֹוןְל, ּּ

ָנן ָמה ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ ִנין, ִּאי ָזכו, ּ א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ מֹו ַאְרֵיה ְדֶאׁשָ ֲּהָוה ָנִחית ּכְ ֲהָוה ָנִחית , ְוִאי ָלא. ּ
א א ְדֶאׁשָ ְלּבָ ִמין ּכַ ַּתָמן ּכְ ּ ר ָנׁש. ּּ ד ִמית ּבַ ְדמות ַאְרֵיה, ִאי ָזֵכי, ְואֹוף ָהִכי ּכַ יהְלַקּבְ, ָּנִחית ּבִ . ָּלא ַנְפׁשֵ

ֶלב ְדמות ּכֶ ְּדָאַמר ָדִוד ָעֵליה, ְּוִאי ָלאו ּבִ ּ ֶלב ְיִחיָדִתי)תהלים כב(, ּ י ִמַיד ּכֶ ּ ַהִציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ּ.  

הֹון הֹון ְוַנְפׁשֵ ָרֵאל ִמּנְ ִריך הוא גוֵפיהֹון ְדִיׂשְ א ּבְ יָזָבא קוְדׁשָ ּוְבִגין ְלׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ִנין, ָמֵני. ְ ּ ִדְבִעיָרן ְלָקֵרב ָקְרּבְ
ַאְתַרְייהו ְּוגוָפן ּבְ ֵקהו ָמִים)משלי כה(ְּלַקֵיים , ּ ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּּ ֲאָבל . ָ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ָּלא ָנִטיל ֶאָלא ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּוְתִבירו ִדיֵליה , ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. )דאיהו ישראל(ּ
ה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה)תהלים נא( ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ַגְווָנא ִדְכֵלי ֶחֶרס. ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ְּדִאְתַמר , ּּכְ ּ

רו ִנְטָהרו ּבָ הֹון ִנׁשְ ּּבְ ּ.  

ֲהָנא מֹוָחא א. ּכַ ָרֵאל. ֵלִוי ִלּבָ ּגוָפא ִיׂשְ הֹון. ּ ֲעבֹוָדָת, ְּוִאְתַמר ּבְ דוָכָנם, םּכֲֹהִנים ּבַ ּוְלִוִים ּבְ ּ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ
ַמֲעָמָדם א. ּבְ י ְדִלּבָ ֵעי ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ֵבד ּבָ יה ְדִאיּנון ִמְסֲאִבין, ְּוִאי ּכָ ֶּחְלּבֵ ּ ְמנונֹו . ִּאיהו ָלא ָנִטיל, ּ ֶּאָלא ׁשַ ּ

גוָפא. ְּדֵחֶלב ָטהֹור ַגְווָנא ְדִאית ּבְ ּּכְ ָלא ְפסֹוֶלתָּד, ֵחֶלב ָטהֹור ְוֵחֶלב ָטֵמא, ּ ּם ָצִליל ּבְ ְּוָדם ָעכור , ּ
ְפסֹוֶלת א. ּּבַ ין, ְּוַעְרִקין ְדִלּבָ ַּחָייִלין ַקִדיׁשִ ְרָיין ְדֵיֶצר . ַּחָייִלין ִמְסֲאִבין, ְּוַעְרִקין ְדָכֵבד. ּ ּאוף ָהִכי ִאיּנון ַמׁשִ ּ ּ ּ

ְרָיין ְדִיֶצר ַהטֹוב, ָהָרע ּוַמׁשִ ּ אִּאֵלין ְמָמָנן ַעל ַעְרִקין , ּ ְּוִאֵלין ְמָמָנן ַעל ַעְרִקין ְדַכְבָדא, ְּדִלּבָ ּאוף ָהִכי . ּ
ָרֵאל, ְּתֵרי אֹוֵמי ְּואוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִיׂשְ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]176דף [ -ּ

ֹכָלא, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִפיר ָקא ַאְמַרת ּבְ ּׁשַ ִו, ּ ְלהו ׁשָ ָרֵאל ָלאו ּכֻ ֲּאָבל ֲאִפילו ִיׂשְ ּּ ְּדִאית , יןּ
ֵני ַמְלכות הֹון ּבְ א, ּּבְ ְטָרא ְדַמְלכות ַקִדיׁשָ ִּמּסִ ּ ר ְסִפיָראן, ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ל ֲהָווָיין ְוִכּנוִיין, ּכְ ּוִמּכָ הֹון . ּּ ְוִאית ִמּנְ

ְטָרא ְדֶעֶבד, ַּעְבִדין ְּדִאיהו , ִּמּסִ יתֹו)בראשית כד(ּ ְבִע. ּ ַעְבדֹו ְזַקן ּבֵ הֹון ּכִ הֹון, יָרןְוִאית ִמּנְ , ְּוִאְתַמר ּבְ
ּ ְוַאֵתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶתם)יחזקאל לד( ּ ּ ְּוִאיּנון ְדַדְמָיין ְלָעָנא. ּ ִריך הוא ָמֵני , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַאְתַרְייהו ִעיָרן ּבְ ְּלַכְפָרא ָעַלְייהו, ְּלָקְרָבא ּבְ ְּוִאיּנון ְדַדְמָיין ְלַמְלָאִכין. ּ ִנין, ּ ּ ִדְלהֹון ִאיּנון עֹוָבִדין ָקְרּבְ ּ
ִּדְמָמָנן ָעַלְייהו ַמְלָאִכים, ָטִבין ַאְתַרְייהו, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּדַמְקִריִבין ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ.  

ד ִנין ַלְידֹוָ ְּוִאיּנון ַדֲהוֹו ּבְ ִנים ַאֶתם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ חֹוִבין ִדְלהֹון. ּ ּבָ  ּּבְ
ד, )א דלהון הוא אורייתא''ס(ְּוִתּקוָנא , ִּמְתָפְרֵדי ַאְתָוון ם ְידֹוָ ּהוא ְדֶלֱהִוי אֹוַרְייָתא ְדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ְלָקְרָבא , ּ

ה' י, ַאְתָוון ה' ו', ּבְ ָנא ִדְלהֹון', ּבְ ָקְרּבְ   .ּּבְ

ִנין ָכל ָקְרּבְ ין ִדְבִעיֵרי, ֲהֵרי ּבְ ין ְדַמְלָאִכין ִדְמָמָנן ַע, ּּבֵ ּּבֵ ּל ִפקוִדיןּ ַמְלכוָתא, ּ ין ּבְ ֵמיה, ּּבֵ ׁשְ ין ּבִ . ּּבֵ
ִריך הוא  א ּבְ ּּכָֹלא ָצִריך ְלָקְרָבא ְלקוְדׁשָ ְּ ְ ּ ין)דאורייתא דיליה(ּ ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ע ֵחיָון . ּ ּבְ ַאְרּבַ ְּוִאיהו ָרִכיב ּבְ

ע ְיסֹוִדין. ְּדַמְלָאִכים ַאְרּבַ הֹון ִאְת, ְּוִאיהו ָרִכיב ּבְ ע ֵחיָון ִטְבִעִייםְּדִמּנְ ִריאו ַאְרּבַ ּּבְ ְּוִאיהו הוא ִדְמָקֵרב . ּ ּ ּ
א ֶאׁשָ ַּמָיא ּבְ ַעְפָרא, ּ ְמרֹוָמיו)איוב כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּורוָחא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ְּואֹוף ָהִכי הוא ְמָקֵרב .  עֹוׂשֶ

ְכִלִיים ִּמיָכֵאל ְדִאיהו ַמִים ׂשִ ּ ְּדהוא ֵא. ִּעם ַגְבִריֵאל, ּ ְכִליּ ְּוִאיהו ְמָקֵרב אוִריֵאל. ׁש ׂשִ ְּדִאיהו ַאִויר, ּ ּ ּ .
ְכִלי ְּדַהְיינו רוַח ׂשִ ּ ְּדִאיהו ֵאֶפר, ִעם ְרָפֵאל. ּ ְכִלית, ּ ְּדַהְיינו ָעָפר ׂשִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּדִמָיד ְדִאְסַתָלק קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ

יַנְייהו הֹון ֵחיָלא, ִּמּבֵ   .ֵלית ּבְ

ִנין ַלְידֹוָָהא ּכְ, ְּוִאי ֵתיָמא ָכל ָקְרּבְ ַאְתָוון, ד''ִתיב ּבְ ְּוֵאיך ָאַמְרָנא ְדִאית ִפרוָדא ּבְ ּּ ֶּאָלא ַהאי ִאְתַמר. ְ ּ ,
ֵמיה ׁשְ ִריאו ְוִאְתְקִריאו ּבִ ַדְרִגין ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּוָלא ְדִאיּנון ִאיהו ַמָמׁש. ּ ּ ּ  ּכֹל )ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ִמי  יִתיוַהִנְקָרא ִבׁשְ ָראִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ ְּוִלְכבֹוִדי ּבְ ְּדִאית ַאְתָוון ַדְידֹוָ. ּ ֲאִצילות''ּ ּד ּבַ הֹון , ּ ְּדֵלית ּבְ
ִּפרוָדא ְוַהְפָסָקה ְייהו, ּ ַמּבוִעין ְלַגּבַ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ְקָיין ְלִאיָלִנין, ּ ְּדַאׁשְ ִריאו. ּ ּוְבִגין ִאֵלין ְדִאְתּבְ ּ ' ִאָדְמָיין י, ּּ

א ָען' ה' ה, ְּלגוָפא' ו, ְלֵריׁשָ ר ֶאְצּבְ   .ְּלֶעׂשֶ

ֲּאָבל ִעלֹות ָהִעלֹות ַעל ּכָֹלא ּ יה, ד''ְּדִאְתְקֵרי ְידֹוָ, ּ ִּאְתַמר ּבֵ ְוה )ישעיה מ(, ּ ּ ְוֶאל ִמי ְתַדְמיוִני ְוֶאׁשְ ּ ּ
ּ ְוֶאל ִמי ְתַדְמיון ֵאל וַמה ְדמות ַתַעְרכו לֹו)ישעיה מ(. ֹיאַמר ָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּּ ּ ִניִתי)מלאכי ג(. ּ ָלא .  ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ

א ַאְתוֹוי יה חֹוִבין ְלַאְפְרׁשָ יה ִפרוָדא', ֵמה' ו', ֵמה' י, ָּמֵטי ּבֵ ְּדֵלית ּבֵ ּ ְּוָעֵליה ִאְתַמר. ּּ  ֹלא )תהלים ה(, ּ
ְָיגוְרך ָרע ִליט ַעל ּכָֹלא. ּ ִּאיהו ׁשַ ּ יה, ּ ִליט ּבֵ ְּוֵלית ַמאן ְדׁשָ ִּאיהו ָתִפיס ּבְ. ּ יה, ֹּכָלאּ ְּוֵלית ַמאן ְדָתִפיס ּבֵ ּ .

ָמָהן, ד''ְּוִאיהו ָלא ִאְתְקֵרי ְידֹוָ טות ְנהֹוֵריה ָעַלְייהו, ּוְבָכל ׁשְ ִאְתַפׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְייהו. ּ ְּוַכד ִאְסְתִליק ִמּנַ ֵלית , ּ
הֹון ָלל ִמּנְ ם ּכְ ֵּליה ִמַגְרֵמיה ׁשֵ   .ּוּ ָעמֹוק ָעמֹוק ִמי ִיְמָצֶאּנ)קהלת ז(. ּּ

יה ָלא ּבֵ ֵּלית ְנהֹוָרא ָיִכיל ְלִאְסַתּכְ ַכת, ּ ְּדָלא ִאְתַחׁשְ ֶתר ֶעְליֹון. ּ ֲּאִפילו ּכֶ יף ַעל , ּ ְּדִאיהו ְנהֹוֵריה ַתּקִ ּ ּ ּ
ל ַדְרִגין ּּכָ ַמָיא, ּ ל ֵחיֵלי ׁשְ ִּעָלִאין ְוַתָתִאין, ְוַעל ּכָ ִּאְתַמר ָעֵליה, ּ ך ִסְתרֹו)תהלים יח(, ּ ת ֹחׁשֶ ַעל ְו. ְ ָיׁשֶ

ַאר ְסִפיָראן.  ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו)תהלים צז(, ָּחְכָמה וִביָנה ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ֵחיָון. ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְיסֹוִדין. ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ , ּכָ
ְּדִאיּנון ֵמִתים ל ָעְלִמין. ּ ֵּעיָלא ְוַתָתא, ְוֵלית סֹוֵבב לֹון ְלָכל ִסְטָרא, ִּאיהו סֹוֵבב ַעל ּכָ ע ִס, ּ , ְטִריןּוְלַאְרּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]177דף [ -ּ

ר ִמֵניה ְּוֵלית ַמאן ְדָנִפיק ֵמְרׁשוֵתיה ְלַבר. ּּבַ ּ ל ָעְלִמין. ּ  )לון בר מיניה' א אלהא וכו''ס(ְוֵלית . ִּאיהו ְמַמֵלא ּכָ
  .אֹוֲחָרא ְמַמֵלא לֹון

ִּאיהו ְמַחֶיה לֹון ְוֵלית ָעֵליה ֱאָלָהא ַאֲחָרא ְּלֵמיַהב ֵליה ַחִיין, ּּ ּ ְוַאָתה )מיה טנח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְּמַחְיה ֶאת ּכוָלם ּוְבִגיֵניה ָאֹמר ָדִניֵאל. ּ ּ ֵייה ָעִביד )דניאל ד(, ּ יִבין וְכִמְצּבְ ָלא ֲחׁשִ ּ ְוָכל ְדָאֵרי ַאְרָעא ּכְ ּ ּּ ּ

ַמָיא ֵחיל ׁשְ ר וְמַיֵחד ִזיָנא ְלִזיֵניה. ּבְ ִּאיהו ְמַקׁשֵ ּ ֵּעיָלא ְוַתָתא, ּּ ד. ּ ְּוֵלית קוְרָבא ְלהו ּבְ ֶּאָלא , סֹוִדיןְי' ּ
יַנְייהו ד ִאיהו ּבֵ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ִּמַיד ְדָחבו ּ ד ֱאֹלֵקיֶכם, ּ ִנים ַאֶתם ַלְידֹוָ ִּאֵלין ְדִאְתְקִריאו ּבָ ּ ּ ִּאְסְתַלק ִמן ַאְתָוון, ּ ֵפרוָדא, ּ ְתָארו ּבְ ִּאׁשְ ּ ּ .
ּוַמאי ִתּקוֵניה ּ ִר, ּּ א ּבְ קוְדׁשָ ּיך הואְּלָקְרָבא ַאְתָוון ּבְ ה' י, ְ ה' ו', ּבְ ּאוף ָהִכי ִאיּנון ַעְבִדין ִדיֵליה. 'ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ְטָרא ְדֵחיָון חֹוִבין ִדְלהֹון ָגְרמו ֵליה. ִּמּסִ ּּבְ ּ הֹון, ּּ ְּלִאְסַתְלָקא ִמּנְ ַּמאי ָתַקְנָתא ִדְלהֹון. ּ ּ א . ּ ְּלַנְחָתא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ָעַלְייהו ּּבְ ּ ע ְיסֹוִדיןּאוף ָהִכ. ְלָקְרָבא לֹון, ְ ּי ִאיּנון ַדֲהוֹו ֵמַאְרּבַ ִריך , ּ א ּבְ ְְדִאיּנון ָעאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ְייהו, ּהוא ִריך הוא ִמיּנַ א ּבְ ְּדַגְרמו ְלַסְלָקא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ִריך הוא. ַּמאי ַתְקָנה. ּ א ּבְ ְּלָקְרָבא לֹון ְלקוְדׁשָ ְּ ּ.  

ֻכְלהו ָמֵני ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ן ַלְידֹוָ, ּּ י, דָקְרּבָ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ה ַבּבֶֹקר . ֶּאת ָקְרּבָ ֶבׂש ֶאָחד ַתֲעׂשֶ ּאוף ֶאת ַהּכֶ ּ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ִני ַתֲעׂשֶ ֶבׂש ַהׁשֵ ְּוֶאת ַהּכֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה)ויקרא ה( )ולקחת(ּוְכִתיב . ּ ֵתי תֹוִרים אֹו ׁשְ ל , ּ ׁשְ ּכָ

ִריך. ִּזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניה א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ֲאָתר ָדאּ ּ הוא ְמָקֵרב ּכָֹלא ּבַ ִּאיהו ִעַלת ַעל ּכָֹלא, ּּ ּ ר , ּ ְּדֵלית ֱאָלָהא ּבַ
יה יה, ְּוֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלָקְרָבא ֵחיִלין. ִּמּנֵ ר ִמּנֵ   .ּּבַ

  ב''ד ע'' רכדף
ֲּאָבל ֵחיִלין ְדאוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ּ ְטָרא ְד, ּ ִּאיּנון ִמּסִ ַּווי ְלַמאן ְדָגִרים . ֵּפרוָדאּ

חֹובֹוי ָרֵאל. ְלַאֲעָלא ַאְתָוון ְוֵחיָון ִויסֹוִדין, ּבְ ִריך הוא ִמִיׂשְ א ּבְ ְּדִמָיד ִאְסַתָלק קוְדׁשָ ּ ְּ ּ ּ ְּוִייָעלון אוִמין . ּ ּ
יַנְייהו ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבֵ ִר. ּּ א ּבְ קוְדׁשָ ֵּלית לֹון ְקִריבות ּבְ ּיך הואּ חוָצה , ְ ִנין ּבְ ְּדֵלית קֹוְרּבְ ּ ּ

ָנן. ָלָאֶרץ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ֵאין לֹו ֱאלֹוַה, ּ ִמי ׁשֶ חוָצה ָלָאֶרץ דֹוֶמה ּכְ ַּהָדר ּבְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא ְדָאַמר . ּּ ּּבְ ּ
ִּמִלין ִאֵלין ין, ּ ל ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ַּנְחתו ּכָ ּ ין, ּ יה,  ְיסֹוִדין'ְוד, ְּוֵחיָון ַקִדיׁשִ ּוָבִריכו ֵליה ְוָאְמרו, ְּלַגּבֵ ּ ּ ְַעל ְיָדך , ּ

ִריך הוא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא א ּבְ ָּנִחית ֲעָלן קוְדׁשָ ִריך ַאְנְת , ְּלִזיֵניה) ב''ה ע''דף רכ(ּוִמְתָקְרִבין ִזיָנא , ְּ ּּבְ ְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ע ְיסֹוִדין, ּ ַאְרּבַ ִרי. ּבְ ַען ִאְתּבְ ּר ּכָֹלא ַעל ּבוְרֵייהּכְ ּ ובחבורא ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

  )ב''ד ע''קדמאה קיבה רל

י ִפְנָחס ל ֲהִויָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּכַ ֵלב ִאיהו ַוַדאי, ִמְסּתָ ִמיָרה ּבַ ּׁשְ ּ א ולב דוגמא ''ס( )דחמא בלב(, ּ

ֵלב)דלב עילאה מֹור ּבַ ּ ְוַעל ָדא ׁשָ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּ ָזָכרְזִכיָרה. ְוָלאו ּבַ מֹוָחא, ּ ּבַ ְּדָרִכיב , ּבְ
ִליט ַעל ַהֵלב מֹוָחא. ְּוׁשָ מֹור ִלְנֵקָבה. ְּוֵלית ְזִכיָרה ֶאָלא ּבְ . ְּוַעל ָדא ָזכֹור ְלָזָכר ְוׁשָ

ּמֹוָחא ְדִאיהו ְדכוָרא ּ ּ ִליט ַעל ַהֵלב, ּ ֵבד. ָּרִכיב ְוׁשָ ִליט ְוָרִכיב ַעל ַהּכָ ֵבד . ֵּלב ׁשַ ּכָ
ָדאָּסָמֵאל ְוָנָחׁש ָד ֵבד ) ב''ד ע''דף רכ( )א ואינון דכר ונוקבא''ס(. ְּוִאיהו ַחד, א ּבְ יֹוֶתֶרת ַהּכָ

ָנא. ְוָכֵבד קֹוְרּבָ ֵבד, ְּוַעל ָדא ּבְ ֵבד ֵמיְכָלא ִדְדכוָרא. ָּדא ָנָחׁש, יֹוֶתֶרת ַהּכָ ּּכָ ָרָזא , ּ
  .ל''ְּדָסָמֵא
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ְמעֹון י ׁשִ ך הוא, ָאַמר ַרּבִ ַּוַדאי ּכַ ְּוָיאות הו, ְּ ּוְבִריָרא ְדִמָלה. אּ ּ ְוָרָזא ְוִסְתִרין , ּ
ן ַקְדִמיָתא. ָּהִכי הוא, ְּדָקְרּבָ ֵבד ָנִטיל ּבְ ּהוא ְויֹוֶתֶרת ִדיֵליה, ּכָ ּ  )א ולבתר יותרת דיליה''ס(, ּ

ָּסָמֵאל וַבת זוגֹו ּ ְוָכל ִאיּנון ַעְרִקין ְדַכְבָדא)דאינון חיילין' א ולבתר כל וכו''ס(. ּ ַּחָייִלין . ּ
ְרָיין ִדְלהֹוןּו ּוְנִטילו ִדְלהֹון. ַּמׁשִ ּ ָנא, ּ ְמִנינֹו ְדָקְרּבְ ְּדַאְכִלין ֲחָלִבין ׁשַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ר ֲעֵליֶהם)שמות כט( י ֵלב.  ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ּוְכֵדין ָקִריב ּכָֹלא ְלַגּבֵ ּ.  

יה. ְּוֵלב ָלא ָנִטיל ִמּכָֹלא ֶּאָלא ִודוי ְדִאְתָעִביד ּבֵ ּ ּ ּ ָנָנא וְצלֹוָתא , ּ ַההוא ּתְ ְּוָסִליק ּבְ ּ
ָנא ְּדִאְתָעִביד ָעֵליה ְדָקְרּבְ ּ י מֹוָחא. ּ יה, ֵלב ָקִריב ְלַגּבֵ ְּרעוָתא ְדִיחוָדא ְדַכֲהָנא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ,

ְּנהֹוָרא ְדַאְתָיא ִמּמֹוָחא ִעָלָאה, ּמֹוָחא ָדא. ְּוֶחְדָווָתא ְדֵליָוֵאי יה . ּ ּמֹוָחא ָקִריב ְלַגּבֵ
ַלל, ּ ִמּכָֹלאָטִמיר ר ָדא )מכלל דלא אתפרע כלל, א לגביה''ס(. ְּדָלא ִאְתְיַדע ּכְ ּ ְוֹכָלא ִאְתְקׁשַ ּ
ָדא ּומֹוָחא ָקִריב ַנַחת רוַח ְדֹכָלא. ּבְ ּ ּ ּ.  

ים, ַּעְרִקין ְדַכְבָדא ְּוָכל ִאיּנון ַחָייֵליהֹון, ִּאֵלין ִאיׁשִ ֵבד. ּ ַמר, ּכָ ָמה ְדִאּתְ יֹוֶתֶרת . ּּכְ
א ִדיֵליה,ְנֵקָבה ּ נוְקּבָ ּ ָאַרת ָלה . ֲאַמאי יֹוֶתֶרת. ּ ד ַאׁשְ ְדכוָרא ֶאָלא ּכַ ַרת ּבִ ְּדָלא ִאְתַחּבְ ּ ּּ

ֲעָתא ְּלָבַתר ְדַעְבַדת ְנאוָפָהא, ׁשַ ּ ְבָקא ֵליה, ּ ְעָיא , יֹוֶתֶרת ְנֵקָבה, ּּתו. ְּוׁשַ ְּדַכד ּבַ
ר ָנׁש ּבַ ָרא ּבְ י, ְלִאְתַחּבְ יה ׁשִ ִּאְתָעִביַדת ְלַגּבֵ ַלל, ּוִריןּ ַבת ּכְ ְלָבַתר ִאיִהי . ְּדָלא ִאְתֲחּשָׁ

יה ַּעד ְדִאְתַעֵביָדא ֵליה ִחּבוָרא ֲחָדא, ִּאְתָקְרַבת ְזֵעיר ְזֵעיר ְלַגּבֵ ּ ּוֵמִאֵלין ַעְרִקין . ּ ּ
ָטן ָאֳחָרן ְזִעיִרין, ְּדַכְבָדא ה ַזְייִנין, ִּמְתַפּשְׁ ְּוֹכָלא ַנְטִלין ֵאמוִרין וְפָדִר, ְלַכּמָ ּ ְּוֻכְלהו . יןּ ּ

ֵבד ּכָ ִליָלן ּבַ   .ּכְ

  א''ה ע'' רכדף
ה ְקדוּשָׁ ָרא ּבִ ֵּלב ְדִאיהו ִעּקָ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ָּנִטיל וַמְקִריב ְלמֹוָחא ּכְ ְרָיא ַעל . ּ ֵלב ׁשַ

ֵרין ּכוְלָיין ּּתְ רוִבין, ּ ֵרין ּכְ ְּוִאיּנון ּתְ ִמיָנא ְי, ְּוִאיּנון ְרִחיִקין ְקִריִבין. ָיֲהִבין ֵעיָטא. ּ
ָמאָלא ְדָקא ָיאות. ּוׂשְ ל ַחד ּכַ ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ְוָאְכִלין ּכָ ּ ּ ֲחָדא, ּ ר ּכָֹלא ּכַ ַּעד ְדִאְתְקׁשַ ּ .

ָרה)תהלים נא( ּבָ ָרה, ָּדא ִמְתָקִריב ַלֵלב, ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ּבָ ִּודוי וְצלֹוָתא, ּרוַח ִנׁשְ ּ ּ .
ְּדָהא ַוַדאי  ׁשוב ֶאל ּ ְוָהרוַח)קהלת יב(ּ ר ְנָתָנה) א''ה ע''דף רכ(ּ ּתָ ְוָכֵבד ַמְקִריב . ָּהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ

יה ֵלב ֵּליה ְלַגּבֵ יגֹוָרא ָעֵליה, ּ ְּדִאיהו ַסּנֵ ּ ָנא, ּ קוְרּבְ ֲחָדא ּבְ וָרא ּכַ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ּ ּ.  
ֵבד ל ַמְרִעין, ִמן ּכָ ין, ָנְפִקין ּכָ ׁשִ ְייֵפי ּגוָפא, ְוָכל ַמְכּתְ ְרָיין, ְּלָכל ׁשַ ּוֵביה ׁשַ , ֵלב. ּ

ִּאיהו ָזִכיך ִמּכָֹלא ְ ל ַטב. ּ יה ָנְפִקין ּכָ ְלהו, ִּמּנֵ ְייִפין ּכֻ ִריאוָתא ְדׁשַ ְּוָכל ּבְ ּ ְּוָכל ּתוְקָפא, ּּ ּ ,
ְייִפין, ְוָכל ֶחְדָוה ִלימו ְדִאְצְטִריך ְלָכל ׁשַ ְְוָכל ׁשְ ּ ּ.  

ה ט)תהלים לא(, ָּפַתח ְוָאַמר ְיָי ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה ּבְ ֹּוב ׁשְ ְיָי. ּ ַטח ּבַ , ּבְ
ְדָקא ָיאות ּּכַ ה טֹוב. ּ א, ַוֲעׂשֵ ּקוָנא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּּתִ ּ ן ֵליה. ּ ֵהא ְמַתּקֵ ִּדּתְ ְּוָנִטיר ֵליה , ּ
ְדָקא ָיאות ּּכַ ֲעִביד ָדא. ּ ַאְרָעא, ְּוִאי ּתַ ֵהא ָהָכא ּבְ ָזן ִמָנך, ַאְנּתְ ּתְ ְַפְרֵנס ִמָנךְוִיְת, ְְוִיּתְ ּ ,

ַּהִהיא ֱאמוָנה ִדְלֵעיָלא ּ ּ.  
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. שכן ארץ ארץ קדישא עילאה ארץ החיים דההיא ארץ תשרי בההוא טוב. א מתקן ליה ונטיר ליה''ס(, ְּותו

ן ְלך )ואי תעביד דא. ורעה אמונה ההיא אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מניה על ידך ג ַעל ְיָי ְוִיּתֵ ְתַעּנַ ָ ּתִ

ֲאלֹות  ךִמׁשְ ִתּקוָנא ִדְבִרית. ִָלּבֶ ָקַנת ּבְ ל ָדא ִאְתּתְ ּּכָ ּ ִרית. ּ ָקַנת ּבְ יָון ְדִאּתַ ַקן ּכָֹלא, ּּכֵ . ִּאּתְ
ִרית ָדא י ַעל ּבְ ִגין ְדַקּנֵ ִּפְנָחס ּבְ ּ ָרֵאל. ָּזָכה ְלֹכָלא, ּ ל ִיׂשְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָאִגין ַעל ּכָ ּ ,
ג ַעל ְיָי ּוֵביה ִאְתַקָיים ְוִהְתַעּנַ ּ ר ְלֵעיָלא. ּ ְּדָהא ָסִליק ְוִאְתְקׁשַ אֹור ַקְדָמָאה )ואנהיר(, ּ  ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ יה. ְּוָגִניז ֵליה, ְּ ַההוא אֹור ְדִאְתֲהֵני ַאְבָרָהם ִמּנֵ ּּבְ ּ ְוַאֲהֹרן , ּ
יה ר ּבֵ ֲהָנא ִאְתְקׁשַ   .ּּכַ

א ָלק ְלַכֲהָנא ַרּבָ ְּלָבַתר ְדִאְסּתַ ר, ּ ּ ֵליה ַקְטָלנוָתא ְדִזְמִריָלא ַאְדּכַ ּ ִגין , ּ ְּוָלא ָיאות ּבְ
ַעְנפֹוי ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַלל ּבְ ְּדָלא ִיְתֲאָחד ּכְ ָרא ָעֵליה, ּּ ְּדָכל ַמאן . ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ

יה, ְּדָקִטיל ַּעְנִפין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ִאית ּבֵ יִמיָנא. ּ ֵּליה ְוֵלית , ּוִפְנָחס ָהא ִמְתֲאִחיד ּבִ
ָלל ִסְטָרא ָאֳחָרא ּכְ ר ָהָכא, ּחוָלק ּבְ ָבָחא. ְּוַעל ָדא ָלא ַאְדּכַ ִּאיהו , ַּמה ְדִאְתֲחֵזי ׁשְ

ַנאי ֵליה יה, ּּגְ א ִעָלָאה ְדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּוְנִחיתו ִמַדְרּגָ ּ ּ ּ ה . ּּ ר הוּכָ ה ֲאׁשֶ ִתיב ַהּמוּכֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ
ה, ְסָתם ה ַהּמוּכָ ם ָהִאׁשָ ר ַעל ְיָדא ְדַמאןְו, ְּוׁשֵ   .ָּלא ַאְדּכַ

י ִפְנָחס אֹוַרְייָתא, ָּאַמר ִרּבִ ְמִעין ִמיָלך ּבְ ָאה ָדָרא ְדׁשַ ְַזּכָ ּ ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא , ּ ְּוַזּכָ ּ
ְמעֹון. ְְלַכך י ׁשִ ָאה ָדָרא, ָאַמר ִרּבִ ַגִוויה, ַּזּכָ ַכח ּבְ ּתְ ְּדַאְנּתְ ַוֲחִסידוָתך ִאׁשְ ּ ּ ַּעד ַדֲהוֹו . ְּ

ְּתִבין וְמַפְייִסין ָדא ְלָדאַי ְמעֹון, ּ י ׁשִ ֵריה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאָתא ִרּבִ ן, ּ ּמָ ח לֹון ּתַ ּכַ . ְוַאׁשְ
י ִפְנָחס יב, ָּאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ִדְכּתִ ר ָרָאם ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים )בראשית לב(, ּ ֲאׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ

ְמעֹון. ֶזה י ׁשִ ִריֶאְל, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִרי, ָעָזר ּבְ יב ּבְ י ֶאְלָעָזר. ְוֵאיָמא ְקָרא, ּתִ   .ָיִתיב ִרּבִ
ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפְגעו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים)בראשית לב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַמאי . ְ

עו ּבֹו ַּוִיְפּגְ ֶּאָלא ִאית ְפִגיָעה ְלָטב. ּ ֶּאָלא . ָעה ִלְצלֹוָתאְּוִאית ְפִגי. ְּוִאית ְפִגיָעה ְלִביׁש. ּ
ֲעָתא ְדֲהָוה ָאִזיל ְלָחָרן ׁשַ ִתיב, ּּבְ קֹום)בראשית כח(. ַמה ּכְ ּמָ ע ּבַ ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית , ּ ַוִיְפּגַ
ַההוא ָמקֹום ֲּהָוה ְדַצֵלי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ י)שמות לג(, ּכְ ה ָמקֹום ִאּתִ ּוְצלֹוָתא .  ִהּנֵ

ַההוא ֲאָתר ְּדַעְרִבית ּבְ   . ִאְתֲחֵזיּ
קֹום ּמָ ע ּבַ ּּתו ַוִיְפּגַ ִּמֵלי ִפיוִסין ִאיהו, ּ ּ ּ ּ י ִסיֲהָרא. ּ א ְלַגּבֵ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ְּדָאָתא ׁשִ ְעָלה , ּ ּּבַ

ָתא י ִאּתְ ָתא. ְלַגּבֵ י ִאּתְ ַעל ְלֵמיֵתי ְלַגּבֵ אן ְדָלא ֵיאֹות ַלּבַ ִמֵלי ִפיוִסין , ִּמּכָ ִּאי ָלא ֲהִוי ּבְ ּ ּ ּ
ְּלַפְייָסא ָלה קֹום. ּ ּמָ ע ּבַ יב ַוִיְפּגַ ִּדְכּתִ ם, ּ ּוְלָבַתר ַוָיֶלן ׁשָ ד ֲהָוה ָאֵתי ַיֲעֹקב ֵמָחָרן. ּ ַמה , ּכַ

ִתיב עו בֹו, ּכְ ַּוִיְפּגְ ְדַרת ִהיא ְלַפְייָסא ֵליה, ּ ּׁשַ ה, ּ   .ְּלֵמיֵתי ְלַגּבָ

  א''ו ע'' רכדף
ר ָרָאם ֲאׁשֶ ר ָרָאם. ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ ֲאׁשֶ ּוַמְלָאִכין , ּין ַמְלָאִכין ְדיֹוםִּאֵל. ַמאי ּכַ

יה, ְּדַלְיָלה ֲהוֹו ִסיאו ִמּנֵ ְּוִאְתּכְ ְלָיין ֵליה, ּ ּוְלָבַתר ִאְתּגַ ר ָרָאם. ּּ ֲאׁשֶ ִתיב , ְּוַעל ָדא ּכַ ּכְ
ֵּמָהָכא ַדֲהוֹו ִאֵלין ִדיָמָמא. ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים ֶזה ְּוִאֵלין ְדֵליְלָיא, ּּ ִת. ּ ִּאיּנון ְדֵליְלָיא ּכְ יב ּ
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הו ְּוִאיּנון ִדיָמָמא,  ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים)א''ו ע''דף רכ(, ּּבְ הו, ּ ִתיב ּבְ ם . ֶזה, ּּכְ ְּוַעל ָדא ַוִיְקָרא ׁשֵ ּ
קֹום ַההוא ַמֲחָנִים ְרָיין. ַּהּמָ ֵרין ַמׁשִ ין ֲחֵמיָנא ָהָכא. ּתְ ְרָיין ַקִדיׁשִ א ַמׁשִ ּתָ ָאה . ְּוַהּשְׁ ַזּכָ
  )א''ו ע''ף רכד(. ָּאְרִחי ַדֲאֵתיָנא ָהָכא
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 ] בשנה321יום [סדר הלימוד ליום כו אב 
ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ַּמאן ְדָפַתח ִפְתָחא ֵייּמָ י ֶאְלָעָזר. ּ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ל ַמאן , ּתָ ּכָ

ַלת ִזְמִנין ָכל יֹום ּתְ ִהָלה ְלָדִוד ּבְ ְּדָאַמר ּתְ ר ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִּאיהו ּבַ ַמר. ּ .  ַטֲעָמאְוָהא ִאּתְ
ִגין ַפְרָנָסה וְמזֹוָנא ְדָכל ָעְלִמין ִּאי ּבְ ּ ַצְפָרא וְבַפְנָייא, ּ ָכל יֹוָמא ּבְ ֵרין ִזְמִנין ִאיּנון ּבְ ּּתְ ּ ,

יב ר ְוגֹו)שמות טו(, ִּדְכּתִ ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ֵתת ְיָי ָלֶכם ּבָ ָכל יֹוָמא',  ּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֶּאָלא . ֲאַמאי ּתְ
ֵרין ִלְמזֹוָנא ִד י וְדָכל ָעְלָמאּּתְ יחו . ְּבֵני ִאיְנׁשֵ ְּוַחד ְלֵמיַהב ּתוְקָפא ְלַההוא ֲאָתר ִדְפּתִ ּ ּ ּּ

  .ְידֹוי
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ּוְתֵרין ְמזֹוִנין ִאֵלין ְמׁשַ ּ ִתיֵבי ָהָכא, ּּ ַלת ְמזֹוֵני ּכְ ְּוֻכְלהו ּתְ  )תהלים קמה(, ּ

ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעּתֹו ִעּתֹו, ְּמזֹוָנא ַדֲעִתיֵריָּדא , ְוַאּתָ י ּבְ , ְּדָיִהיב ֵמיְכָלא ַסּגִ
ֵרין. ָהא ַחד יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּתְ ּבִ יב וַמׂשְ ִּדְכּתִ ֵני, ּ ָּדא ְמזֹוָנא ְדִמְסּכְ ֵבִעין , ּ ְּדִאיּנון ׂשְ ּ
י, ֵמָרצֹון יב פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך. ְוָלא ִמּגֹו ֵמיְכָלא ַסּגִ ַלת ִדְכּתִ ָּתְ ּ ּוְקָפא ְלַההוא ָּדא ּת, ּ ּּ
יחו ְדָידֹוי, ֲאָתר ְּוִבְפּתִ ְבָעא ְלֹכָלא, ּ   .ַּנְפָקא ָרצֹון ְוׂשַ

ֵרי ִזְמֵני, ּּתו ָהִכי אֹוִליְפָנא ְּדָלא ִאיהו ֶאָלא ּתְ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ִגין ְמזֹוָנא וַפְרָנָסה ּבְ . ּּבְ
ר ָנׁש ְּדִאֵלין ִחיוָבא ַעל ּבַ ּּ יר. ּ ָבָחא , ִּגין חֹוָבה ִאיהוָלאו ּבְ, ְוִאי ָאַמר ַיּתִ ִגין ׁשְ ֶּאָלא ּבְ

א ָחן ִדְזִמירֹות ְדָדִוד ַמְלּכָ ּבְ ּּגֹו ּתוׁשְ ּ א דנפיק ידוי דקודשא בריך הוא ובריך לשבעה מרצון ועל דא ''ס(. ּ

.  ַמאי ַטְעָמא)לאו חיובא הוא אלא תרי זמני ביומא ושבחא איהו לקודשא בריך הוא לתת לו זמירות דדוד מלכא
ַתר ְצלֹוָתא וַפְרָנָסה ְדָמאֵריהּבְ ַאל ֶאָלא ּבָ ִּגין ְדַפְרָנָסה ָלא ֲחֵזי ְלִמׁשְ ּ ּ א ֵייכול . ּּ ַּמְלּכָ

ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ֵייְכלון ַעְבדֹוי ּּבְ ּ.  

  ב''ו ע'' רכדף
י ַיְעִרי ִעם ִד)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ֲאחֹוִתי ַכָלה ָאַכְלּתִ אִתי ְלַגּנִ ּ ּבָ י ּ ְבׁשִ

ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי י ַיְעִרי. ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים, ׁשָ ב, ָאַכְלּתִ ָּדא ְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ִעם . ּ
ַמע י ָדא ְקִריַאת ׁשְ ִּדְבׁשִ ב. ּ י ַיְעִרי ָדא ְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ָּאַכְלּתִ ּ ) ב''ו ע''דף רכ(ַּההוא ַיַער , ּ

ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש)א משרתים''ס(יֹוֵצר אֹור , ְלָבנֹון ל ָהֵני ִאְקרון )כולם קדושים(, ּ ְוָהאֹוַפּנִ ּ ּכָ
ַּיַער ִאיָלִנין וְנִציִבין ְדֵביה ּ ַמע. ּ י ָדא ְקִריַאת ׁשְ ִּעם ִדְבׁשִ ְּדִאיהו ְמִתיקו ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ ּ ,

ה צוִפין וְמִתיִקין ַכּמָ ּּבְ ּ.  
ִתיִתי ֵייִני ִּדְמעוָמד, ָּדא ְצלֹוָתא, ׁשָ ּ ְדֵייָנא ִעָלָאה ְדִאְתְנַטר)א משיכו''ס(ּיבו ְמִט, ּ ּּ .

ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ֹלׁש ּבְ ׁשָ ָרכֹות ַאֲחרֹונֹות, ִעם ֲחָלִבי. ְוָדא ּבְ ֹלׁש ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשָ ּ ,
ִאֵלין ִליָלן ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתּכְ א. ּ ען ֵמיְכָלא ְדַמְלּכָ א. ַּעד ּכָ ֵרִעים ִּאְכלו , ְּלָבַתר ְדָאַכל ַמְלּכָ

א, ְּלֵעיָלא ְכרו דֹוִדים ְלַתּתָ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]182דף [ -ּ

ְּוַעל ָדא ֵלית ִחיוָבא ִדְמזֹוָנא ֶאָלא ְלָבַתר ְצלֹוָתא ּ ּ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה . ּּ  קֹוֶדם )בערב(ּּבִ
ָיא. ְצלֹוָתא ַמאי ַטְעָמא ַכח ִדיָנא ַקׁשְ ּתְ ִגין ְדַעד ָלא ִאׁשְ ּּבְ עֹוד ְדַאְנִפין ְדַמְלּכָ, ּ ּּבְ א ּּ

ִהָלה ְלָדִוד, ְנִהיִרין א ּתְ ַהאי ִסדוָרא ִדְמזֹוָנא, ֵּייּמָ ּּבְ ּ ְרָיא ְוָתֵלי ַעל . ּ ִּדְלָבַתר ְדִדיָנא ׁשַ ּ
ֲעָתא ִאיהו, ָעְלָמא ֵקיה. ָּלאו ׁשַ י ִפְנָחס וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ּ.  

ֶּאָלא ְפִגיָעה ִאיִהי ִפיוָסארעיא מהימנא  ּ ּ ּ ָלהְּדַכד ִייֵתי ָחָתן ְלַגּבֵ, ּ ֵלית ֹאַרח ְלָחָתן , ּי ּכַ

ַכָלה ִפיוָסא, ְּלַייֲחָדא ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ד ִעָמה ִליָנה. ּ ּוְלָבַתר ַיְעּבֵ ֶמׁש)א וילן שם''ד(ְּוַהְיינו . ּּ י ָבא ַהׁשֶ   .ּ ּכִ

א אוְקמוָה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֶמׁש ְדָהא ֹאַרח ְדָרׁשָ י ָבא ַהׁשֶ ִּאי ָהִכי ַמאי ִניהו ּכִ ּ ּ ּ ִבָייה, ּּ , ְּלׁשֹון ּכְ
ֶמׁש י ָבא ַהׁשֶ ְּוַהְיינו ּכִ ִאְתֵתיה, ֶּאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ַּמאן ִדְמַייֵחד ּבְ ָרָגא, ּּ י ׁשְ ֵליְלָיא ְלִמְכּבֵ ְָצִריך ּבְ ּ ,

ֵמׁש ִמָטָתן ָנן ְלׁשַ ּוִביָמָמא ָלאו ֹאַרח ְדַרּבָ ּ ַלְיָלה, ּ ֶּאָלא ּבַ ּוְבִגין ָד. ֹּאַרח ִצְנָעא, ּ . ָמַתי ִאְתָעִביד ִליָנה, אּ
ֶמׁש י ָבא ַהׁשֶ א ֵמָעְלָמא, ּּכִ ְמׁשָ ְּדִאְתְפֵני ׁשִ ּ.  

ּוְבִגין ָדא א, ּ ְמׁשָ ָייא ִמן ׁשִ ּסְ ְאוף ָהִכי ְדָצִריך ְלִאְתּכַ ּ ּ ָייא ֵמִאֵלין ַמְלֲאִכין, ּ ּסְ ְּוָהִכי ָצִריך ְלִאְתּכַ ְ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ִּמִיֶצר ַהטֹוב ִמיִמיָנא ַכ, ּ ְרָייןּבְ ּוִמִיֶצר ָהָרע. ָּמה ַמׁשִ ְרָיין, ּ ַכָמה ַמׁשִ ָמאָלא ּבְ ְּדָאִזיל ִלׂשְ ּוְבִגין ָדא. ּ ַתר , ּ ּבָ

ְּדָאָתא ַצְפָרא ר ָרָאם, ּ ֲאׁשֶ ְטָרא ְדַיֲעֹקב ְדֲהָוה ִאיׁש ָתם. ָאַמר ּכַ ּוִמּסִ ּ ּ ָּלא ֲהָוה ִעֵמיה ֶאָלא ַחָייִלין , ּ ּ ּ ּ
א וַמְטרֹוִניָתא ְּדַמְלּכָ ם ַהָמקֹום ַההוא ַמֲחָנִים.ּ ּ וְבִגין ָדא ַוִיְקָרא ׁשֵ ּ ּּ ִתיב. ּ ִּאיּנון ַמְלֲאִכין ִדיָמָמא ּכְ ר . ּ ֲאׁשֶ ּכַ

ְּוַכד ָאתו ַמְלָאִכים ְדֵליְלָיא. ָרָאם ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים ֶזה ֲהֵדיה, ּ ָנׁשו ּבַ ְּדִאְתּכְ ּ ם , ּ ְּלַנְטָרא ֵליה ָאַמר ַוִיְקָרא ׁשֵ ּ
ַּהָמקֹום ַההוא    .ַמֲחָנִיםּ

ָלה ִגין ִדְצלֹוָתא ִאיִהי ּכַ ּּבְ ּ ָלה ִאִתי ְוגֹו)שיר השירים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ִאִתי ִמְלָבנֹון ּכַ ּּ ִאְתְקֵרי . 'ּ
ּוְבאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ִאְתַמר ָעָלה. ָּהָכא ִאִתי ּ ה ָמקֹום ִאִתי)שמות לג(, ּּ ּוְבִגין ְדִאיִהי ִאְתְקִריַא. ּ ִהּנֵ ת ָמקֹום ּ

ָעְלָמא ֵדין ם, ּּבְ ָמקֹום ַוָיֶלן ׁשָ ה ַוִיְפַגע ּבַ ִּאְתַמר ּבָ ּּ ּ ּּ.  

ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ַאְמַרת ר ְמלֹון אֹוְרִחים)ירמיה ט(, ּ ּ ִמי ִיְתֵנִני ַבִמְדּבָ ְפֵני ַעְצָמה. ּ ַּדֲהַות ְרׁשו ּבִ ּ ְוָלאו , ּּ
ִּעם ִאיּנון ְדַקְבִעין ָלה חֹוָבה ִעְמהֹון ּ ּ ָלא ָחָתן ִדיָלה, ּ ּּבְ ר ָנׁש ְמַצֵלי. ּ ֲעָתא ְדּבַ ּוְבָכל ׁשַ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַּאְקִדים ְוָנַטר ֵליה ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ָתֵאה ָלה)בראשית כד(, ּ ּ ְוָהִאיׁש ִמׁשְ ִריך , ְוֵלית ִאיׁש. ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ
ה )בראשית כד(. יׁש ִמְלָחָמה ְיָי ִא)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּהוא ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ

גֹון , ִּרְבָקה יֹוֵצאת ָרק ִחצֹו)זכריה ט(ּכְ ּבָ ּ ְוָיָצא ּכַ ּ.  

ְּוִאי ֵתיְמרון ָנן, ּ ְּדָהא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ִכיְנָתא ְוַאְתָיא, ּ ָרה ַקְדָמא ׁשְ ָרה. ְּלֶאָחד ַעד ְדִיִתיב, ְּלַעׂשְ  ְלַעׂשְ
ְּלֶאָחד ְדִאיהו ו. 'ַקְדָמה ה' ְּדִהיא י יה ה, ַּעד ְדָיִתיב', ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ִּתְנָייָנא' ָּלא ַאְתָיא ְלַגּבֵ ְּדַבֲאָתר , ּ

ְּדֵלית ַתָמן ָי ּ ָּלא ַאְתָיא ַתָמן ה, ּה''ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַיֲחָדא ַאְתָוון. 'ּ ה וְבַתֲחנוֵני, ּ ְתִחּנָ ָּצִריך ּבִ ּ ְ , ּין ָדאּוְבִג. ּ
ן ֶאל ְיָי)דברים ג( ֲאֹדָנ,  ָוֶאְתַחּנַ ַתֲחנוִנים''ּבַ ִכ יְנָתא ּבְ ּי ִלׁשְ ַרֲחֵמי. ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְלקוְדׁשָ ּ ְּ   .ַעד ָהָכא, ּ

ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ִני ַתֲעׂשֶ ֶבׂש ַהׁשֵ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ַתֲעׂשֶ ֶּאת ַהּכֶ ּ ְּדִאיהו ָרָזא ְד. ּ ּ י ּ ַכְבׁשֵ
ָנן, ְּדַרֲחָמָנא ְּדאֹוְקמוָה ָעַלְייהו ַרּבָ ּ י ְדַרֲחָמָנא ָלָמה ָלך, ּ ְבׁשֵ י ּכַ ְַגּבֵ ּ ְבׁשֹוֵני . ּּ ֶּאָלא ִמִלין ִדיהֹון ְתחֹות ּכִ ּ ּ ּ
ך, ְּדָעְלָמא ְִיהֹון ְמכוִסין ְתחֹות ְלבוׁשָ ּ ה ַעל גוָפא. ּּ ַּמה ְלבוׁש ִאיהו ְמַכּסֶ ּ ְאוף ָהִכי ָצִריך, ּּ ּ ָאה ָרִזין ּ  ְלַכּסָ

ִנין. ְּדאֹוַרְייָתא ן ָרִזין ְדָקְרּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְעָלה, ּּכָ י ּבַ ַגְווָנא ִדְקִריבו ְדִאְתָתא ְלַגּבֵ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]183דף [ -ּ

ָיא ּסְ ִאְתּכַ ְוַמה ְקִריבו ְדַתְרַווְייהו ָצִריך ּבְ ּ ּ ּ ּ ָאה לֹון. ּ ן ְלַכּסָ ְאוף ָהִכי ָצִריך ָקְרּבָ ּ ֵני ַעְר, ּ יַעָייא ִמּבְ ָּיין ַרׁשִ
ֲּחצוִפין ת ָפִנים ְוָלא ֲעָנָוה, ּ ְּדֵלית לֹון ּבֹׁשֶ ְּוַכָמה ִמיֵני ַמְמְזִרין ִאיּנון. ּ ֵני ֲעָריֹות, ּ ֵני ִנָדה, ּבְ ' ְּדָנד ה, ּּבְ

ה ַאְתָרה, ִּמּנָ ְתַכח ּבְ ְּוִאׁשְ ת ֵאל ֵנָכר זֹוָנה. ּ ְפָחה ּבַ ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ּ ַת)משלי ל(, ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא. ׁשִ ַחת ׁשָ
י ִתיַרׁש ְגִביְרָתה', ְוגֹו ְפָחה ּכִ ע ָלֶחם ְוׁשִ ּבַ י ִיׂשְ י ִיְמלֹוך ְוָנָבל ּכִ ַּתַחת ֶעֶבד ּכִ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי , ֵמַאְתָרָאה' ְּדָנד ה. ְּ

ְפָחה ֵיֶצר ָהָרע. ֵּיֶצר ַהטֹוב, ַמְטרֹוִניָתא ַאְתָרָהא ׁשִ   .ְּוָעאָלא ּבְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ִית)ויקרא יד(, ּ ּבָ ֶנַגע ִנְרָאה ִלי ּבַ ַּהְיינו ָדם ָטֵמא ְדִנָדה,  ּכְ ּ ּ ּוַמה ָהָתם ְוִהְסִגירֹו ַהּכֵֹהן . ּ ּ
ְבַעת ָיִמים ְבַעת ָיִמים ִתְהֶיה ְבִנָדָתה)ויקרא טו(ּאוף ָהִכי . ׁשִ ּ ׁשִ ּ אלהיכם נדפס ' עד לה' ולית מצורע וכו(. ּ

ִאין)ב''ג ע''בפרשת צו דף ל ִמיׁש ַזּכָ ַעת ַתׁשְ ׁשָ י ּבְ ּ ִאיּנון ֵאָבִרים ְדִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ְּדִאיּנון ֲעֵצי ָהעֹוָלה, ּ ּ ַּדֲאִחיָדן , ּ
ין ין ַקִדיׁשִ הֹון ֶאׁשִ ּּבְ ין ִדְלהֹון, ּ ֶאׁשִ ד ְדָאִחיד ּבְ ם ְידֹוָ ּׁשֵ ּוְבִגין ָדא . ּ ן )ישעיה כד(ּ דו ְיָי ַעל ּכֵ ּבְ אוִרים ּכַ ּ ּבָ ּ

י ְדַרֲחָמָנ ְבׁשֵ ִים, אּּכִ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ִני ַתֲעׂשֶ ֶבׂש ַהׁשֵ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ַתֲעׂשֶ ַּהְיינו ֶאת ַהּכֶ ּ ּ ּ.  

ִלימו ִדְקָרא ּׁשְ יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת, ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְנִגיד ִממֹוֵחיה. ַוֲעׂשִ ַּזּכָ ּ ָלא , ּּ ִּטָפה ֹסֶלת ְנִקָיה ּבְ ּ
ָאת יְוִאיִהי ְרִמ. ְּפסֹוֶלת ר ְסִפיָראן, י''ִמן ֲאֹדָנ' יָזא ּבְ ֶעׂשֶ ִליָלא ּבְ ִתית ְרִביִעית . ּכְ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ְּדִאיִהי ּבְ ּ

לוָלה. ַהִהין ָנה, ַּבִמְקָרא, ְּוִאיִהי ּבְ ִמׁשְ ַתְלמוד, ּּבַ ּּבַ ָלה, ּ ַקּבָ א אמר רעיא ''ד ע''כאן שייך מה שכתוב בדף רמ(. ּבְ

  )מהימנא ועשירית האיפה

ִכיְנָתא ִמגֹו ְקִליִפין ד ָחָמא ׁשְ ְּיֶחְזֵקאל ּכַ ּ ר ְסִפיָראן, ּ ָּחָזא ִעָמה ֶעׂשֶ ַלל. ּ ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ּ ּ
ָבר ִדְלַתָתא, ִּמְלגֹו, מֹוָחא ְלהו ָחָזא לֹון ִמגֹו ְנַהר ּכְ ּּכֻ ּּ ּ ל ִרּב,  ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבֹוַתִים)תהלים סח(ִאיִהי , ּ ֹוא ּכָ

ר ַאְלִפין ֵאיָנן, ֶאֶלף' ִרּבֹוַתִים כ, ֶעׂשֶ ַּאִפיק ְתֵרי ׁשֶ ָתֲארו ִתְמֵני ָסר, ּ ִּאׁשְ ן ח, ּּ ּבַ חוׁשְ ְּדָכִליל . י ָעְלִמין''ּּבְ
ר ְסִפיָראן ֵט, ֶעׂשֶ ׁש ּבְ יה , ט ִמן ֹטָטֹפת''ֵט. ט ִמן ְמַטְטרֹון''ְּדִאְתָלּבַ ְּוִאְתַמר ּבֵ ין ּ ְוָהיו ְלֹטָט)דברים ו(ּ ֹפת ּבֵ

ִּאֵלין ְלֵעיָלא. ַמאן ַעְייִנין. ֵָעיֶניך הו , ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים)יחזקאל א(ּּ ּ ִנְפְתחו ַהׁשָ ּּ .
ָרה ַמְראֹות ִדְמַטְטרֹון. ַמאן ַמְראֹות ִּאֵלין ִאיּנון ֲעׂשַ ּ יָתא, ּ יׁשִ גֹו ֲעׁשִ ָרָגא ּבְ ׁשְ ע ּבְ. ְּדָחָזא ּכִ , ִאְתַגְלָייאְּתׁשַ

  .ְוַחד ָסִתים

ָרה ַּמְרָאה ֲחָדא ְדִאיהו ֵחזו ַקְדָמָאה ֵמֵאלו ֲעׂשַ ּ ּ יה, ּּ ָּדא ִאיהו ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ּ וִמַמַעל ָלָרִקיַע )יחזקאל א(, ּּ ּ
א ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ְּוַאף ַעל ַגב ְדִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא. ּ ּ ִּריך ְלָחְדָתא ָעֵליה ָּצ, ּּ ּ ְ

ין ִּמִלין ְדִחדוׁשִ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְרָיין ִדְלֵעיָלא, ְּ ְּלַמׁשִ ַּמאן ִדְמָצֵלי, ּ ין ְיֵהא ִגּבֹור, ּ ין ְיֵהא ָחָכם, ּּבֵ ין ְיֵהא , ּבֵ ּבֵ
יר ַזְכָוון ִגּבֹור. ָעׁשִ תֹוָרה. ּּבְ ִמְצֹות. ָּחָכם ּבַ יר ּבַ ְּוָעׁשִ ֵהיָכָלא ָדא ְצלֹוֵתיהָלא . ּ ִּייעול ּבְ ּ יה , ּּ ַּעד ְדִתְחזון ּבֵ ּ ּ

יה ִתּקוִנין ִדיִלי, ִּסיָמִנין ִאֵלין ְּדָיַהב ַגְרֵמיה ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ּ ִּאם ָהַרב דֹוֶמה , ּ
ְּלַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות תֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו ּ ּ ּ יהְּלַמאן ִד. ְ ְלבוׁשֵ ִאֵלין ִסיָמִנין ּבִ ים ּבְ ְּיֵהא ָרׁשִ ּ לון ְצלֹוֵתיה, ּ ְּתַקּבְ ּּ ּ .
ְצלֹוֵתיה ים ּבִ ִּסיָמָנא ֲחָדא ִדְיֵהא ָרׁשִ ְתֵכֶלת, ּּ ַכְנֵפי ִמְצָוה ִציִצית, ּבִ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ָדֵמי ָלָרִקיַע. ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ִּדיוְקָנא ִדיֵליה. ְמַטְטרֹון ּ ּ ּבַ, ּּ ִּציִציתְּתֵכֶלת ׁשֶ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָנן, ּ יעור ַהִציִצית אֹוְקמוָה ַרּבָ ּׁשִ ּּ ה ֹראׁשֹו ְורוּבֹו, ּ ָסה ּבָ ַהָקָטן ִמְתּכַ ַּטִלית ׁשֶ ְּוַהאי ִאיהו . ּ
יה ְּדִאְתַמר ּבֵ ם)ישעיה יא(, ּּ ד.  ְוַנַער ָקֹטן נֹוֵהג ּבָ ְּדִאיּנון ד, ֵחיָון' ְּוַהאי ִאיהו נֹוֵהג ּבְ ִליל ְּוִאיהו ּכָ', ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]184דף [ -ּ

א)מלכים א י( ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ְּדִאיּנון ו,  ׁשֵ ר. 'ּ ִליל ֶעׂשֶ ּוְבִגין ְדִאיהו ּכָ ּ ר ְסִפיָראן, ּ יה ֶעׂשֶ ין ּבֵ ׁשִ . 'י, ִּמְתַלּבְ
ִכיְנֵתיה ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּוֵביה ֲהָוה ִאְתֲחִזי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ר ְסִפיָראן, ְּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ְטָרא .ִלְנִביֵאי, ְּדִאיִהי ּכְ ּ וִמּסִ

יָרָאה ִכיְנָתא ְדִאיִהי ֲעׁשִ ִּדׁשְ ִציִצית, ּּ ּבַ ְּתֵכֶלת ׁשֶ ּ ִּאיהו ְתֵכֶלת ְדָכל ַגְווִנין, ּ ּּ ּ.  

ְּדִאיִהי ַתְכִלית ְדי ּוֵביה . ְסִפיָראן' ּּ ל ֲעבֹוַדת ֹאֶהל מֹוֵעד)שמות לט(ּ ָלה. ּ ַוֵתֶכל ּכָ ֲהָדא . ְּוִאיִהי ָלׁשֹון ּכַ
ן)דבר זבמ(, ּהוא ִדְכִתיב ּכָ ה ְלָהִקים ֶאת ַהִמׁשְ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ּ ַוְיִהי ּבְ ָנן. ּ ִתיב, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ַלת ּכְ ְּוִאיהו , ּּכַ

ָרָגא ְּתֵכֶלת ִדׁשְ ְּדָאִכיל ְתָרִבין ְוִעָלָוון, ּ ּ ּ.  

א)יחזקאל א(ְּוָעֵליה ָאַמר ְיֶחְזֵקאל  ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ְדמות ּכְ ּ ּ ּ ְסגוָלה ְדַהאי ֶאֶבן.ּּ ַמאן , ּ
ְּדָיִרית ָלה ם ָעֵליה, ּ ְלָטא נוָרא ְדֵגיִהּנָ ָּלא ׁשַ ּ ָעְלָמא ְמַקְלֵקל ָלה. ּ ֵּלית נוָרא ּבְ ל ִמיֵני ַמְתכֹות, ּ ל . ְּוָלא ּכָ ּכָ
ן ַמָיא ּכֵ ְּדָלא ַמִזיקו ָלה, ּׁשֶ ּ ַּמאן ְדָיִרית ָלה. ּּ יה , ּ ִּאְתַקָיים ּבֵ י )ישעיה מג(ּ ַמִים ִאְתך ָאִני ְוגֹו ּכִ ַָתֲעבֹור ּבַ ּ ּ' .

יה ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתָתִאין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַדֲחִלין ִמּנֵ ּ ּ ּ ִגיֵניה ִאְתַמר. ּ ְּתֵכֶלת ְדַיָמא ּבְ ּ ּּ ַמִים ִאְתך , ּ י ַתֲעבֹור ּבַ ָּכִ ּ ּ
ְּדִבְסגוָלה ָדא. ָאִני ּ ּ סוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ַבָים)שמות טו(, ּּ ָּמָנא ְדִמְצַרִיםָּדא ְמ, ּ ּ.  

ִּמָגְוון ָדא ַּדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ּ ּ יה. ּ ְרָיין ְדַיָמא ַדֲחִלין ִמּנֵ ַּמׁשִ ּ ְרָיין ִדְרִקיָעא ְדִאיהו ְתֵכֶלת. ּּ ּוַמׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
יה ַדֲחִלין ִּמּנֵ ְרָיין ִדְתֵכֶלת . ּ ם ַד)א ומשריין דרקיעין ומשריין''ס(ַּמׁשִ ּ ְדנוָרא ְדֵגיִהּנָ ּ ּ יהּ ְּוַהאי ְתֵכֶלת . ֲּחִלין ִמּנֵ

ּ ִאיהו ִדין)א''ז ע''דף רכ( ַטִלית. י''ִּדיָנא ֲאֹדָנ. ּ יִמין ּבְ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא וְתֵרין ַגְווִנין ְרׁשִ ּ ּ ּ ּ , ַּחד ִחָוור, ּ
ְּוַעל ְתֵרין ַגְווִנין ִאֵלין ִאְתַמר. ְּוַחד ְתֵכֶלת ּ ִפיר ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ)שמות כד(, ּּ ה ִלְבַנת ַהּסַ לֹוֶבן , ִלְבַנת. ַּמֲעׂשֵ

ְּדַסִפיר ְתֵרין ַגְווִנין. ּ ִליל ּבִ ְּדִאיהו ּכָ ּ ִּחָוור ְואוָכם, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּ ּאוָכמו ִדְתֵכֶלת. ּ ּ ְּוַעל ְתֵרין ַגְווִנין. ּ ְּרִמיזו , ּ
ָנן ֲחִרית, ַרּבָ ׁשַ ַמע ּבְ ַיּכִ, ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ִּמׁשֶ ין ְתֵכֶלת ְלָלָבןּ א. ּיר ּבֵ ַרָתא ְדַמְלּכָ ְּלֶמֱהִוי ּבְ ְקִריַאת , ּ
ַמע ִריך הוא, ׁשְ א ּבְ ִּיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ִליל ִמְתֵרין ַגְווִנין ִאֵלין, ְּ ּּכָ ּ ְּדִאיּנון ְידֹוָ, ּ . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, י''ד ֲאֹדָנ''ּ

ִליל ב ִריך הוא ּכָ א ּבְ ַגְווָנא ְדקוְדׁשָ ּּכְ א , י ְלֶמֱהִוי ַרֲחֵמי ְוִדיָנא''ה ֲאֹדָנ''ְיהֹוָ, וִניןַּגְו' ְּ א ִדין ְוִכּסֵ ּסֵ ּּכִ
  )מטטרון(. ַרֲחִמים

א)יחזקאל א( ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּכְ ּ א. ּ ּסֵ ַּמאי ְדמות ּכִ ְרְסָייא. ּ ְּדִאית ֵליה ע, ֶּאָלא ָלֳקֵבל ּכֻ ב ''ּ
ִרים ר ָנׁש ָרׁשִ. ְּגׁשָ עִּדְיֵהא ּבַ ִרים''ים ּבְ ְּוחוְלָיין ְדִציִצית, ב ְקׁשָ ּ ּ ִרים ְדֻכְרְסָייא''ָלֳקֵבל ע, ּ ּב ְגׁשָ ְּדִאיּנון . ּ ּ

ִרים''ח ְּדֻכְרְסָייא ְדִאיהו ה. ְּוחוְלָיין ְלָכל ִסְטָרא, י ְקׁשָ ּ ד', ּ ְּדִאיּנון ד, ֵּחיָון ְדֻכְרְסָייא' ְלָכל ִסְטָרא ּבְ ּ'.  

ית ַדְרִגין ְדֻכְרְס ְּוׁשִ ְּדִאיּנון ו, ָייאּּ ִליל ד, ְוָדא ְמַטְטרֹון', ּ  )ישעיה יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵחיָוון' ִּאיהו ּכָ
ם ְּוִאיּנון ִמיָכֵאל ַגְבִריֵאל נוִריֵאל ְרָפֵאל. ְוַנַער ָקֹטן נֹוֵהג ּבָ א)מלכים א י(ְמַטְטרֹון . ּּ ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ,  ׁשֵ
ית ְמָאה ְּדַסְלִקין ׁשִ ִּציִצ, ּ ְתֵרין יֹוִדיּ ַאְתֵריה, ְוִאי ָחֵסר יֹוד. ן''ית ּבִ ָכל ִסְטָרא . ָּהִכי ַסְלָקא, ָּהא ִחיִרק ּבְ ּבְ

ד ְנֵפי' ּבְ ר ֻחְלָיין ְדִציִצית, ּכַ ִּציִצית וְתַלת ֲעׂשַ ּ ּ ּּ   .ג''ִּאיּנון תרי, ּ

א. ְועֹוד ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ָרָזא ָדא ָוא, ׁשֵ ן י, ו''ּּבְ ּבָ ְתַלת ֵתיִבין, ג''ָסִליק ְלֻחׁשְ ְּדִאְתְרִמיז ּבִ ע ַוָיֹבא , ּ ַּוִיּסַ ּ
ְּדִאיּנון ָוהו ֲאִני ָוהו. ַּוֵיט ּ ּ ִרין. ּ ָּטִלית ַחד ְלֻכְלהו' א. ְלָכל ִסְטָרא' ה, ָחֵמׁש ִקׁשְ ְתִלים ח' ּוְבָאת ה. ּ . י''ִּאׁשְ

ְּדִאיּנון ט ִליל ד. ְּלֶמֱהִוי ַחָיה ְלָכל ִסְטָרא. ט''ּ ּ וְלָכל ַחָיה.ַחיֹות' ּכָ ע ַאְנִפין, ּ ע ַגְדִפין, ַּאְרּבַ ְּוַאְרּבַ ִּאיּנון , ּ
ּב ַאְנִפין ְוַגְדִפין''ל ְּוִאיּנון ַתְלָיין ֵמַחָיה ְדִאיהו ָאָדם. ּ ּ ּּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]185דף [ -ּ

ן יֹו, ב''ְּוִאיּנון ל ּבַ חוׁשְ ִלימו ִדְלהֹון. א''א ֵה''ד ֵה''ּּכְ ּׁשְ ָכל ד. ו''ָוא, ּ ְּתֵליַסר חוְלָיין ּבְ ו ''ְוַהָוא, ְנֵפיּכַ' ּ
ע ַחיֹות ל ַאְרּבַ ִלים ְלֵעיָלא, ִמְתַייֵחד ִעם ּכָ ִלים ְלַתָתא, ְּוַאׁשְ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ְמַטְטרֹון. ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ,

ְלָמא ְלֵעיָלא ַגְווָנא ְדִתְפֶאֶרת, ְּלַאׁשְ יה, ּּכְ ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיה ּכְ ּׁשְ ֵרי. ּ ְדמותֹו ִאְתּבְ ַצְלמֹו ּכִ ּּבְ ל . ּ ִליל ּכָ ְּדִאיהו ּכָ ּ
ַּדְרִגין ֵּמֵעיָלא ְלַתָתא, ּ ּוִמַתָתא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ְּוִאיהו ָאִחיד ּבְ  )שמות כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ ִריַח ַהִתיכֹון ּבְ ְּוַהּבְ ּ ְּ.  

ִליל ד ע ַגְדִפין ְדָכל ַחָיה ְוַחָיה ִדְלֵעיָלא, יןַּאְנִפ' ְּוִאיהו ּכָ ְּוַאְרּבַ ּ ּּ ּ ּ ְּדִאיּנון, ּ ה. ְיֲאַדדֹוָנִהי, ּ יר ֹמׁשֶ . ָאז ָיׁשִ
ע ַאְנִפין ָכל ַחָיה ַאְרּבַ ּּבְ ע ַגְדִפין, ּ ְּוַאְרּבַ ַגְווָנא ָדא, ּ ַאְרֵיה''א. ּּכְ ׁשֹור''א. ז ּבְ ר''א. ז ּבְ ֶנׁשֶ ָאָדם''א. ז ּבַ . ז ּבָ

ּב ַאְנִפין ְוַגְדִפין''ּיּנון לְּדִא ן א, ּ ּבַ חוׁשְ   .ִזְמִנין' ז ד''ּּבְ

ע ַגְדִפין. ד''ְידֹוָ: ַּאְנִפין' ְּוִאיּנון ד ַּאְרּבַ ְגֵדי ָזָהב' ָלֳקֵבל ד. ֲאֹדָני: ּ ְגֵדי ָלָבן, ּבִ ע ּבִ ְּדָלִביׁש , ְוַאְרּבַ
ָרֵאל ֲהָנא ְלַכְפָרא ַעל ִיׂשְ ָפַתי ִתְפָתח ֲא)תהלים נא(, ָלֳקֵבל. ּּכַ ֹּדָני ׂשְ ּוְצלֹוָתא. ּ ִּדְתִפָלה ְידֹוָ. ּ ֲחִתיָמה , ד''ּ ּבַ

ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ח ּי ּבִ הֹון ע, ד''ְוִתְמֵני ָסֵרי ִזְמִנין ְידֹוָ. ּ ן ַוְיֻכלו, ב ַאְתָוון''ִאית ּבְ ּבַ חוׁשְ ּּבְ ַצִדיק , ּּ ִּדְכִליָלן ּבְ ּּ
  .י ָעְלִמין''ַח

ע ִחיָון ְתָכחו ִמן ָוה, ג ַאְתָוון''וי, ב ַאְתָוון''ִּאיּנון ל, ִּתְמֵני ְלָכל ִסְטָרא. ד ֲאֹדָני''דֹוְָי, ּוְבַאְרּבַ ְּדִאׁשְ ּו ''ּּ
ר, ּו''ֲאִני ָוה ִּדְכִליָלן ֵעיָלא ְוַתָתא, ָּהא ְתַלת ֲעׂשַ ּ ְתִלים ָאָדם. ּ הֹון ִאׁשְ ְּדִאיהו מ, ּּבְ ַּעמוָדא , ה''ּ ּ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ּ.  

ִאיָלָנא ְדַחִייְּלֵעיָלא  ּּבְ ק)אסתר ד(. ְקִליִפין, ֵלית, ּ ְלבוׁש ׂשָ ַער ַהֶמֶלך ּבִ י ֵאין ָלֹבא ֶאל ׁשַ ּ ּכִ ְ ְּלַתָתא . ּ
ְמַטְטרֹון ִדיוְקָנא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִאית ְקִליִפין ּבִ ְּדִאיהו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ְלַבר . ּּ א ּבְ ִּדְבִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַגְדִפין ְוַאְנִפין ְדֶעֶבד ִדיֵליה, ּהִּמַמְלכוֵתי י ּבְ ּסֵ ִּאְתּכַ ּ ּ ּ רוב )שמואל ב כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ ּ
  .ַּוָיֹעף

ְּוִאיּנון ְקִליִפין ְדָסֲחִרין ְלד ֹּתהו: ִּאיּנון, ֵּחיָון ִדְמַטְטרֹון' ּּ ה רוַח ְגדֹוָלה ְוָחָזק ְמ)מלכים א יט(, ּ ּ ְוִהּנֵ ָפֵרק ּ
ר ְסָלִעים ֹלא ָברוַח ְיָי ּבֵ ָּהִרים וְמׁשַ ָירֹוק , ָּהא ְתֵרין ְקִליִפין, ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ֹלא ָבַרַעׁש ְיָי, ּו''ּבֹה. ּ

ִּדְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא, ְּוִחָוור ַּחד ֹתהו, ּ ִּתְנָייָנא ּבֹהו, ַקו ָירֹוק, ּ ֲּאָבִנין ְמפוָלִמין, ּ יָפ, ּ ַאְבָנא , אְּקִליָפא ַתּקִ ּכְ
ְּמפוָלָמא ָּלֳקֵבל ְתֵרין ְקִליִפין ִאֵלין. ּ   .ּמֹוץ ְוֶתֶבן ְדִחָטה, ּ

ין ְדִחָטה. ְּדִקיָקא, ְּקִליָפא ְתִליָתָאה ָּלֳקֵבל סוּבִ ִחָטה, ּ ק ּבָ ְּדָהָכא ִאיהו ִמְתְדּבַ ּ א , ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ
ִּמַתָמן ֵריַחָי, ּ ַּעד ְדָטֲחִנין ֵליה ּבְ ּ ר ָנׁש, יאּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל טֹוֲחנֹות ְדפוָמא ְדּבַ ּ ּ ּ הֹון ִמִלין , ּ ְּדָצִריך ְלִמְטַחן ּבְ ְ ּ ּ

ֶקַמח ֹסֶלת ְנִקָיה, ְּדאֹוַרְייָתא ַּעד ִדיהֹון ּכְ ָפה, ּ ּוְבָנָפה ְדִאיִהי ׂשָ ין , ּ ִריר ְפסֹוֶלת ְדִאיִהי סוּבִ ִּאְתּבְ ּ  )דאורייתא(ּ
ְתַכח ֲהָלָכה ַּעד ְדִיׁשְ ַההוא ִזְמָנא. ּ ֹסֶלת ְנִקָיהּ א ומֹוָחא, ּּבְ ָּנִטיל ָלה ִלּבָ ט , ''ּ ְּוָכל ֵאָבִרין ְדגוָפא ְדִאְתְפׁשַ ּ ּ ּ ּ

ְמָתא הֹון ִנׁשְ ְמָתא, ּבְ ה ִנׁשְ ַסת ּבָ ְּוִאְתַפְרּנְ ִמִלין ְדָעְלָמא, ּ ַסת ּבְ ַגְווָנא ְדגוָפא ִאְתַפְרּנְ ּּכְ ּ ּּ ּ ְדֶזה )קהלת ז(, ּ
ה ֱאֹלִהיםְּלעוַמת ְזה ָע ָּנֲהָמא ְדגוָפא, ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ְלכו ַלֲחמו )משלי ט(, ּ ּ

ַלְחִמי   .ּבְ

מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ְוַהאי ְקִליָפא ָקא ּבְ ְקִליָפא ְדִמְתַדּבְ ִּאיהו ּכִ ּ ּ ּוְבִזְמָנא ֶדֱאגֹוָזא ִאיִהי ְרִכיָכא, ּ ִּאְתְפַרׁש , ּ
ִּליָפא ִממֹוָחא ֶדֱאגֹוָזאַהִהיא ְק ָיא, ּ ָלא קוׁשְ ּוְבִזְמָנא ֶדֱאגֹוָזא ִאיִהי . ּּבְ ה)ב''ז ע''דף רכ(ּ ר ,  ְיֵבׁשָ ה ְלּבַ ָקׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]186דף [ -ּ

ָרא ֵליה ִמַתָמן ָּנׁש ְלַאְעּבְ ּ ְמקֹוָמה עֹוֶמֶדת, ּ ָיא ּבִ י ֲעַדִיין ַהּקוׁשְ ּּכִ ר . ּ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַבְחרוֵתיה, ׁשָנ ִתיוְבָתא ּבְ ְּלָאַהְדָרא ּבְ ּ ּּ יה ֵיֶצר ָהָרע, ּ ּקֹוֶדם ְדַיְזִקין ּבֵ ּ ּ ִמְפֵני )ויקרא יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
יָבה ָתקום ּׂשֵ יָבה ִדיָלך, ּ ְקֹוֶדם ׂשֵ ֵאׁש ְי, ְּוַהאי ְקִליָפה ִאיִהי ֵאׁש. ּ ה ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ּבָ ְּוִאְתַמר ּבָ . ָיּ

ה, ָּחָלל ֶדֱאגֹוָזא. ְּתהֹום, ְרִביָעָאה יה קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּּבֵ א, ּ ַּתָמן ָקא ָאֵתי ַמְלּכָ ֵעין )יחזקאל א(, ּ ּ וִמתֹוָכה ּכְ ּּ
ַמל ִמתֹוך ָהֵאׁש ְַהַחׁשְ ּ.  

ד, ְּוִאיּנון ְקִליִפין יִמין ּבְ ֵּאָבִרים ְדגוָפא' ִּאיּנון ְרׁשִ ֵריָאה. ּ ַּתָמן ֵליָחא, ּבְ ְתָכחו ִסְרכֹות , ּ ְּדִמיָנה ִאׁשְ ּ ּּ
אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתמֹוכו)משלי ה(, ְּדֵריָאה ּ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ׁשְ ְּוַתָמן רוַח ָחָזק ְמָפֵרק. ּ ּ ַכְנֵפי , ּ ְּדָדִפיק ּבְ

ר ָנׁש ר ָנׁש, ֵּריָאה ְדּבַ ְּוַהאי ִאיהו רוָחא ְדַאְסִעיר גוֵפיה ְדּבַ ּ ּ ּ ּ ּיה ֵאִלָיהו ְתחֹותֹויַּמה ְדָכִפף ֵל, ּּ ּ ְוָסִליק , ּּ
יה ְּלֵעיָלא ּבֵ ַמְיָמה)מלכים ב ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָעָרה ַהׁשָ ּסֳ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ּ , ְּוַהאי ָדִפיק ַעל ֵריָאה. ּ

ִקין ל ַמׁשְ ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהָמִים)בראשית א(, ּוְבהֹון. ְּדׁשֹוָתה ּכָ ּ ּ ַהאי ִאיהו ְקִליָפה ְלרוָחא ,ּ ּ
א ְּדקוְדׁשָ ָמאָלא. ּ ָּעַלְייהו ִאְתַמר, ּרוַח ְסָעָרה, ִלׂשְ ֹמאלֹו)קהלת י(, ּ ִסיל ִלׂשְ   . ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ

ר ֵליה ִמִלּבֹוי ָּדִוד ַאְעּבָ ּ ִקְרּבִ)תהלים קט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָקִטיל ֵליה, ּ י ָחַלל ּבְ ּי וְבִגין ָדא  ְוִלּבִ ּ
ָבא רוַח ְצפֹוִנית, ָזָכה ִּלְנׁשָ ִכּנֹור ִדיֵליה, ּ ּּבְ יה. ּ ְּוִאְתַמר ּבֵ ע רוחֹות ּבִֹאי )יחזקאל לז(, ּ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרּבַ

ּנֹור, ָּהרוַח ּכִ יה ּבַ ַּוֲהָוה ְמַנֵגן ּבֵ ד, ּ ִּמיֵני ִנגוִנין' ּבְ יר ָפׁשוט, ּ ׁשִ ּּבְ ְּדִאיהו י, ּ פולּוְב. 'ּ יר ּכָ ְּדִאיהו י, ּׁשִ . ד''ּ
יר ְמׁשוָלׁש ּוְבׁשִ ּ ְּדִאיהו יד, ּ ע. ו''ּ יר ְמרוּבָ ּוְבׁשִ ְּדִאיהו ְידֹוָ, ּ ר ַאְתָוון. ד''ּ ְּדֲעַבד ָדִוד . ָּהא ִאיּנון ֶעׂשֶ ּ

ן י, ּב ַאְנִפין''ְּוַסְלִקין ְלע. ִּמיֵני ִתִלים' י, ָּלֳקְבַלְייהו ּבַ חוׁשְ   .ןַּאְתָוון ִאֵלי' ּּכְ

ע ּוָמַתי ְסִליקו ּבְ ּב ִמיֵני ִנגוָנא''ּ ִחית ַאף ְוֵחיָמה. ּ ד ִאְתֲעָבר ׁשוְלָטנוָתא ְדָעֹון ַמׁשְ ּּכַ ּ הֹון ָדִפיק רוַח . ּ ִּדּבְ ּ ּ
ע ִסְטִרין. ְסָעָרה ַאְרּבַ ְּדַסְלִקין ְלי, ּבְ ּ ְתִרין ְלע' ּ ִעים ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ)משלי יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּב אוִמין''ּכִ
ה   .ִרּנָ

ְלִטין ַעל ד, ל''ל ְרָפֵא''ּל נוִריֵא''ּל ַגְבִריֵא''ְּדִמיָכֵא ר ָנׁש)א יסודין''ס(ִסְטִרין ' ׁשַ ְּדִאיּנון , ּ ָטִבין ְדּבַ ּ
א ְורוָחא ְוַעְפָרא ַּמָיא ְוֶאׁשָ ּ ִחית ַאף ְוֵחיָמה. ַּאְנִפין' ְּוָכל ַחד ִאית ֵליה ד, ּ  )שלטיןא ''ס(ַּתְלָיין , ֲעֹון ַמׁשְ

ְּדֵריָאה ְדָעִביד ִסְרָכא, ַעל ָמָרה ְלָבָנה ּוְבָמָרה סוָמָקא ְדָכֵבד. ּ ּ ַמֲאִדים, ּ ְּדִאְתַאָדם ּבְ ּוְבָמָרה ְירֹוָקא . ּ
ַכְבָדא א ְדַמְלָאך ַהָמְות, ַּדֲאִחיָדא ּבְ ְּדִאיהו ַחְרּבָ ְ ּ ּ ה , ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ַחָד)משלי ה(ּּ ה ּּ

ֶחֶרב ִפיֹות ּּכְ חֹוָרה. ּ ַתי, ִליִלית, ּוְבָמָרה ׁשְ ּבְ ְטחֹול, ׁשַ ּׁשוְלָטנוָתא ּבַ ְּדִאיהו ֲעִציבו, ּ ּ אֹול ַתְחִתית, ּּ ּׁשְ ּ ,
ְכָיה ְוֶהְסְפָדא ְוַרֲעבֹון ֲּעִניוָתא ַוֲחׁשֹוָכא ּבִ ּ ּ.  

ר ָנׁש ִּמַיד ְדִמְתָעְבִרין ִאֵלין ְקִליִפין ִמּבַ ּ ְלָטא ָעֵל, ּ ּיה ִאיָלָנא ְדַחִייׁשַ ּ ע, ּ ְּדִאיּנון י, ּב ַאְנִפין''ּבְ ד ''ָי' ּ
ע רוחֹות, ד''ּו ְידֹוָ''ְיד ָרה ַתְלָיין ֵמַאְרּבַ ְתָכחו ֲעׂשַ ְּדִאׁשְ ּ ּּ ד, ּ ְּדִאיּנון ְידֹוָ הֹון, ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ד , ּ ּכֹה ָאַמר ְידֹוָ

ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח ֵּמַאְרּבַ ָּדא הוא רוחֹו ְדָמ, ּ ּ ּ יַחּ יה. ׁשִ ְּדִאְתַמר ּבֵ ד , ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי)ישעיה יא(, ּּ ּכַ
א ֹאֶזן ְיִמיָנא ְדִלּבָ ב ּבְ ִּאיהו ְמַנׁשֵ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּּ ְּדַתָמן ָחְכָמה ִמּסִ ָחְכָמה, ּּ ים ַיְדִרים ּבְ ְּדֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ּ .

יָנה''ְוֶחֶס ּבִ ב ּבַ יָנה הּבַ. 'ְּדַבָחְכָמה י, ד ָנׁשַ ִתְפֶאֶרת ו. 'ּבִ ַמְלכות ה. 'ּבְ ּּבַ ע. 'ּ ֻכְלהו ַאְרּבַ ד ָדִפיק ּבְ ְּידֹוָ ּּ .
ר ְּדַסְלִקין ְלֶעׂשֶ א''ולע. ּ ָבה ְדִלּבָ   .ּב ַמֲחׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]187דף [ -ּ

ְּוִאיהו ַיד ַהְגדֹוָלה. ְּיִמיָנא ִאיהו ַמִים, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ָּדא יֹו ָמאָלא ֵאׁש. ּ . ָקהְוִאיִהי ַיד ַהֲחָז. ִּמׂשְ
ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּּבְ ּּ א. ד ָרָמה''ָי, ּ ְּדִאיִהי רוָחא ְדֻקְדׁשָ ּ ן י. ּ י רוַח ַהַחָיה )יחזקאל א(. ד''ְּוֹכָלא ּבֶ ּ ּכִ ּ

ָמה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ר ִיְהְיה ׁשָ ים ֶאל ֲאׁשֶ אֹוַפּנִ ּּבָ ּ א. ּ יה ִמְתַנֲהִגים ַמָיא ְוֶאׁשָ ּּבֵ ּ ַתְרַוְי. ּ ְוָדִפיק , ּיהוְּדָאִחיד ּבְ
ַעְרִקין ְדמֹוָחא ְּדִאיהו ַמִים, ּּבְ א. ּ ּוְבַעְרִקין ְדִלּבָ ְּדִאיהו ֵאׁש, ּ ַכְנֵפי ֵריָאה. ּ   .ְּורוַח ּבְ

ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדגוָפא ּּבְ ְתַכח ַגְלַגֵלי ַיָמא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ְּוַגְלַגֵלי ְרִקיָעא, ּּ א, ּ ְּדִאיּנון ֶאׁשָ ּ ְלהו. ּ ּּכֻ ּ 
יה ַּסְלִקין ְוַנְחִתין ּבֵ ּ ין ְרִקיָעא ְוַיָמא. ּ ְּוִאיהו ַאְתֵריה ּבֵ ּ ָּמאָנא ִדיֵליה ַאְרָעא, ּ ִכיְנָתא, ּ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ.  

ּוְכַגְווָנא ְדעֹוִפין ְּפִתיחו ַגְדַפְייהו, ּ ּּ יה, ּ ָלא רוָחא ְלַפְרָחא ּבֵ ְּלַקּבְ ל ֵאָבִרים ְדגוָפא. ּ ָּהִכי ּכָ ְּפִתיָחן , ּ
ַכ ַכָמה ִפְרִקין, ָּמה ְמקֹוִריןּבְ ּּבְ ַכָמה ַעְרִקין, ּ א, ּּבְ ַכָמה ִאָדִרין ְדִלּבָ ּּבְ ּ ִּאָדִרין ְדמֹוָחא, ּ ָלא ֵליה, ּ ְּדִאי . ְּלַקּבְ

א ָבִתין ְדִלּבָ יב ּבְ ָּלאו ְדָנׁשִ א, ּּ ֲּהָוה נוָרא ְדִלּבָ ל גוָפא, ּ ּאֹוִקיד ּכָ ְּוַכָמה סוָלִמין. ּ ְּרִקין ְדָקֶנה ְּדַע, ְּוִאָדִרין, ּ
א יה, ְּוָקֶנה ְדֵריָאה, ְּדִלּבָ ִנין ְלַגּבֵ ְלהו ִמַתְתּקְ ּּכֻ ּּ ּ.  

ד ָסִליק ִדּבוָרא ּּכַ ְנֵפי ְדֵריָאה, ּ ַההוא ִזְמָנא . ִאְתָעִביד קֹול, ַּעל ּכַ ַמִים יֹוִליך )קהלת י(ּּבְ י עֹוף ַהׁשָ ְ ּכִ ּ
ְטָרא ְדַמָיאִמ. ּ קֹול ְיָי ַעל ַהָמִים)תהלים כט(. ֶאת ַהּקֹול ּּסִ ְּדִאיהו מֹוָחא, ּ ַכְנֵפי ֵריָאה, ּ ְּדַתָמן ָסִליק ּבְ קֹול . ּ

א, ְּיָי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ְטָרא ְדִלּבָ ד ָנִפיק ִמפוָמא, ִּמּסִ ּּכַ ִּאְתְקֵרי ִדּבור, ּ ּ.  

ְנֵפי ֵריָאה ָלא ֵליה, ְּוָלֳקֵבל ְתֵרין ּכַ ְּדַפְתִחין ַגְדִפין ְלַקּבְ ּּ ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה, ּ ּ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א(, ּ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלה ְפָוון ַנְטִלין ֵליה ְלִדיּבור. ּ ָּהִכי ׂשִ ּוַפְרִחין ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ.  

ְנֵפי  ה ּכַ ּוְכַגְווָנא ְדִאיּנון ֲחִמׁשָ ּ ָלא ִסְרָכא,  ֵריָאה)א ענפי''ס(ּ ְלהו ְפִתיָחן ּבְ ּּכֻ ּ ָלא , ּ ָהִכי , ַהאי קֹולְלַקּבְ
א ִתּקוִנין ְדפוָמא ָּנֵמי ְצִריִכין ְלֶמֱהִוי ַחְמׁשָ ּ ּ ּ ָלא ִסיְרָכא, ּ ְלהו ְפִתיָחן ּבְ ּּכֻ ּ ָחֵמׁש ִתּקוִנין ְדִאיּנון, ּ ּּבְ ּ ּ ח ''דף רכ(: ּ

ָגרֹון)א''ע ְפָוון.  אחהע ּבַ ׂשִ ֵחיך. בומף ּבְ ָנא. ְגיכק ּבַ ִליׁשָ יַנִים. ּדטלנת ּבְ ׁשִ   .ּזסשרץ ּבַ

הֹון ְּוִדּבור ִדְיֵהא ּבְ ַלל, ּ ָלא ִסְרָכא ְוִעּכוָבא ּכְ ָלה )בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ּ
ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ר ְוִהּנֵ ָּדא ְצלֹוָתא. ְּלַדּבֵ ְּדִאיהו ִדּבור, ּ ּ ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתַמר. ּ ּ ִפי יֹוֵד, ּ גוָרה ְתִפָלִתי ּבְ ִּאם ׁשְ ּ ַע ּ

ל ְמקוּבָ ִעּכוָבא. ֲּאִני ׁשֶ ְמטוָרף, ְּוִאי ִאית ִסְרָכא ְוָנְפָקא ּבְ ִגין . ּיֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ֵריָאה )א כגון''ס(ּבְ  ִסְרָכא ּבְ
  .ְּדִאיִהי ְטֵרָפה

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ְּדֵביה , ְּוקֹול ָדא ׁשְ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(ּ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ד , ּהו קֹולּד ְדִאי''ְוָדא ְידֹוָ.  ָוֶאׁשְ ּכַ
אי ֲחׁשָ ְצלֹוָתא ּבַ ִכיְנָתא ּבִ ָלא ׁשְ ָּנִפיק ְלַקּבְ ְּדִאיהו ִדּבור, ּ ּ ּ ְּדֵביה ֲאֹדָנ, ּ ָפַתי ִתְפָתח''ּ ּי ׂשְ ל ֵאָבִרין ְפִתיָחן , ּ ּּכָ

ְלהו ַגְדַפְייהו ּּכֻ ּּ רמ, ּ ד, ּח ֵתיִבין''ּבְ ְּדִאיּנון ּבְ ַמע' ּ ָיין ִדְקִריַאת ׁשְ ָּפְרׁשִ   .ן ָנִחית ָקָלאִּדְבהֹו, ּ

יה, ְוַכד ָנִחית ָמה ִצֳפִרין ְמַצְפְצִפין ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ַכָמה ִמיֵני ִנגון, ּ ּּבְ ּ ְלהו ַעל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ּ ּּכֻ ּ ּ ְּדִאיּנון ַעְנֵפי , ּ ּ ּ
ּוְבָכל ַגְדִפין ְדָכל ֵאֶבר. ִאיָלָנא ּּ ְּדַתָמן ִדיוָרא ְדִצפֹוָרא, ּ ּ ּּ ּ ּ ָכל ַעְנָפא ְוַעְנָפא, י''ְּדִאיִהי ֲאֹדָנ, ּּ ְתַכח , ּבְ ִּאׁשְ

י ְדַבְעָלה ְּפִתיָחא ְלַגּבֵ ּ ָפַתי ִתְפָתח''ֲאֹדָנ. ּ ּי ׂשְ יה, ּ ִּאיהו ִפְתָחא ְלַגּבֵ ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה, ּּ ּּבִ ח ''ֵלית ֵאֶבר מרמ. ּ
ִכיְנָתא ֵּאָבִרים ִדׁשְ ָלא ֵליה, ּ ְּדָלאו ִאיִהי ְפִתיָחא ְלַקּבְ ּוְבִגין ָדא. ּּ ֵרתּ יַחת ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ִּאיהו . ּ ִאְתְקִריַאת ׂשִ

ִּצְפצוף עֹופֹות ּ ֵאָבִרים, ּ ְרָיין ּבָ ָמִתין ְדׁשַ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ יַחת ְדָקִלים. ּ ִּאיִהי ׂשִ ְּדִאיּנון ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ּ ּ ּ.  

ּוְבַההוא ִזְמָנא י ֲאֹדָנ''ְּדָנִחית ְידֹוָ, ּ ָכל ֵאֶבר''ד ְלַגּבֵ הוִא, י ּבְ ְּתַמר ּבְ ָעְמָדם ְתַרֶפיָנה )יחזקאל א(, ּ ּ ּבְ ּ
ְנֵפיֶהם ַמל. ּכַ ְּוִעִתים ְמַמְללֹות, ִּעִתים ָחׁשֹות, ַחיֹות ֵאׁש. ְּוַהאי ָרָזא ְדַחׁשְ , ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]188דף [ -ּ

ַמְתִניָתא ָתָנא רוך הוא, ּּבְ דֹוׁש ּבָ ַהִדּבור יֹוֵצא ִמִפי ַהּקָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ְּ ּ דֹוׁש , ֹותָחׁש, ּ ֵאין ַהִדּבור יֹוֵצא ִמִפי ַהּקָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ
רוך הוא ּּבָ ֲחָדא. ְּמַמְללֹות, ְּ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַייֲחִדין קֹול ְוִדּבור ּכַ ּּבְ ּ ָנהי, ּ ְּדִאיּנון ְיֲאהדֹוָ ֲאָבל . ָחׁשֹות, ּ

ִזְמָנא ִדְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ּּבְ ֵפרוָדאי ''ד ִמן ֲאֹדָנ''ְידֹוָ, ּּ ע ַאְנֵפי ֵחיָון, ּּבְ ַאְרּבַ ְתַכח ּבְ ִּאיהו ִאׁשְ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ָּלֳקְבֵליה ְמַמְללֹות, ְּפִתיָחן ַאל ְמזֹוָנא, ּ ִגין , ְלִמׁשְ יה)דניאל ד(ּבְ ּ ְדָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ַכְנֵפי ''ֲאֹדָנ. ּּ ְתַכח ּבְ ּי ִאׁשְ
י ֵחיָון, ַּהַחיֹות ְלהו ְפִתיָחן ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ.  

קֹול ְדִאיהו ְידֹוָׁשָ ֲּאִגין ּבְ יִמיָנא, ד''ּ ְלהו ּבִ ּּכֻ ִדּבור. ּ ים ְמַצְפְצָפן ּבְ ּאֹוַפּנִ ּ ְּדִאיהו ֲאֹדָנ, ּ ָמאָלא''ּ ׂשְ . י ּבִ
ֶאְמָצִעיָתא ִרים קֹול ְוִדּבור ּבְ ָרִפים ִמְתַחּבְ ׂשְ ּּבִ ָנהי. ּ הֹון . ְיֲאהדֹוָ ֲּהָדא הוא .  ְועֹוף ְיעֹוֵפף)בראשית א(ּבְ

ָרִפים)ישעיה ו(, ִתיבִדְכ ּ ַוָיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ַהׂשְ הֹון. ּ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול )קהלת י(, ְּוִאְתַמר ּבְ ְ ְועֹוף ַהׁשָ ּ
ָנַפִים ַיִגיד ָדָבר ּוַבַעל ּכְ ָנַפִים ְלֶאָחד. ּּ ׁש ּכְ ָרִפים ׁשֵ ְטָרא ְדָאת ו. ּוׂשְ ְּדִאיהו ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא', ִּמּסִ ּּ ּ ּ ּ, 
ָמאָלא ִליל ְיִמיָנא וׂשְ ית ֵתיִבין. ּּכָ ִליל ׁשִ ְּוִאיהו ּכָ ה ַרְגָליו )ישעיה ו(, ּ ַתִים ְיַכּסֶ ה ָפָניו וִבׁשְ ַתִים ְיַכּסֶ ׁשְ ּ ּבִ ּ ּּ
ַתִים ְיעֹוֵפף ִסיָמן ּוִבׁשְ ּ.  

ִּתּקוָנא ִתְנָייָנא ַמְרֵאה ָאָדם ָעָלי)יחזקאל א(, ּּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ימו ְדֵסֶפר . ו ִמְלָמְעָלהּ ְּרׁשִ
ִית)ישעיה מד(ְּוִאיהו , ּתֹוָרה ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ   . ּכְ

ָנן ֲחִרית, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ַמע ַעְרִבית ְוׁשַ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאילו ְמַקֵיים , ּכָ ּּכְ ּ  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם )יהושע א(ּ
ְּדַטִלית ְלָבָנה. ָוַלְיָלה ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ִּאיהו ִליִמיָנא ִמּסִ א ַרֲחִמים וִמְתַנֵהג , ְּוִאְתַמר. ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֵּאל ֶמֶלך יֹוׁשֵ ְ

ֲחִסידות א)ישעיה טז(. ּּבַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ִרין ְדַטִלית''ֶחֶסד ָסִליק ע. ּ ְוהוַכן ּבַ ּב חוְלָיין ְוִקׁשְ ּ ּ.  

ְטָרא ִדְמַטְטרֹו ִליל ח, ט''ּהו ֵטְּדִאי, ן''ְּוִאית ַטִלית ִמּסִ ִרין ְוחוְלָיין ְלָכל ִסְטָרא, י''ּכָ ין ִקׁשְ ' ה. ּּבֵ
ִרין ָלֳקֵבל ה י תֹוָרה' ִקׁשְ ּוְתֵליָסר חוְלָיין. ּחֹוָמׁשֵ ָּלֳקֵבל ְתֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ הֹון. ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ,

ת''בי ּג ִמדֹות ַהתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ּ.  

ּוְבִגיָנה  ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה, ִּאְתַמרּ ִדיוְקָנא ְדִתְפֶאֶרת. ּכְ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָעָליו , ּ ּ
ֵמיה. ִמְלָמְעָלה ׁשְ ָראִתיו )ישעיה מג(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ְּוִאְתְקֵרי ּבִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ  ּכֹל ַהִנְקָרא ִבׁשְ

י ְּיַצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ ַמְרֵאה ָאָדם. ִתיוּ ּוְלֵעיָלא ּכְ ִכיְנָתא, ּ ָּדא ׁשְ ֵחיזו ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּדִאיִהי ּכְ ּּ ּ ּ ּ ד, ּ ' ּבְ
ר ְסִפיָראן, ַּאְנִפין ְּדִאיּנון ָאָדם, ּוְבֶעׂשֶ ע ַאְנִפין ְדָאָדם. ּ ְּוַאְרּבַ ע ַאְתָוון, ּ ּוְבהֹון , ד ַאְתָוון''ְּוִאיּנון י. ַאְרּבַ

ִביִאים ֲאַדֶמה)בהושע י( ּ וְבַיד ַהּנְ ּ.  

ְטָרא ְדַצִדיק, י''ְועֹוד ִאְתְקֵרי ַח ִּמּסִ ִכיְנֵתיה ִאְתְקֵרי ָאז ָאָדם, ּּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוֵביה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּדִאיהו , ְ ּ
ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּּ ִכיְנֵתיה ה, ל''ַט, ּ ּוׁשְ ִגין ְדַט. ִּאיהו ָאָדם' ּוְבה. 'ּּ ן יֹול ''ּּבְ ּבַ חוׁשְ א ''ד ֵה''ָּהִכי ָסִליק ּבְ

י ֵה, ל''ְּוַהאי ִאיהו מֹוִריד ַהַט. ו''ָוא ר ְדַטִלית. א''ְלַגּבֵ ִריך הוא , י ָעְלִמין''ַח, ֶּקׁשֶ א ּבְ יר קוְדׁשָ ְּדָקׁשִ ּ ְּ

ָכל ִסְטִרין ִכיְנֵתיה ּבְ ּוׁשְ ְנפֹות ְדַטִלית, ּּ ע ּכַ ַאְרּבַ   .ּּבְ

ָמאָלא ְּתִפִלין ִמׂשְ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ֻעזֹו)ישעיה סב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ע ְיָי ּבִ ּבַ ּ ִנׁשְ יִמינֹו. ּ . ּזֹו תֹוָרה, ּבִ
ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹו ֵּאלו ְתִפִלין, ּ ּּ ד''ְיהֹוָ. ּ ָיין' ה ּבְ ד, ַאְתָוון' י ֵהיָכָלא ְלד''ֲאֹדָנ. ָּפְרׁשִ ֵתי ִדְתִפִלין' ּבְ ּּבָ ל . ּ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ

ְּתִפִלין ְד ָּדא ַצִדיק ַח, ַידּ ְּדִאיהו ִקׁשוָרא ְדַתְרַווְייהו, י ָעְלִמין''ּּ ּ ּ ּ ָמאָלא. ּּ ְזרֹוַע ׂשְ א. ּבִ ר ְדֵריׁשָ ָּדא , ֶּקׁשֶ
ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּּ יה ְידֹוָ, ּ ְּדָאִחיד ּבֵ ְּדִאיּנון , ּה ְלֵעיָלא''ד ֶאְהְי''ּ   .ה''ּה וִביָנ'' ָחְכָמ)ר''כת(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]189דף [ -ּ

ַמע  ֶאְמָצִעיָתאְקִריַאת ׁשְ ְּדִאיהו ִיחוָדא ּבְ ּ ּ ין ִציִצית וְתִפִלין, ּ ְּוִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּּ ָיין ְדִציִצית , ּ ְּדֻכְלהו ָפְרׁשִ ּ ּּ ּ ּּ
ַמע, ּוְתִפִלין ִיחוָדא ִדְקִריַאת ׁשְ ִליָלן ּבְ ִּאיּנון ּכְ ּ ְטָרא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ּוִמּסִ ּּ ּ ּ ְּדִאיהו ַטִלית וְתִפִלין, ּ ּ ּ ,

הוְּד ִּאְתַמר ּבְ ין ֵעיֶניך)שמות יג(, ּ ָ ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה וְלטֹוָטפֹות ּבֵ ּ ְוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית)במדבר טו(. ּ ּ ּ.  

ל ְתִפיִלין'  ש)ב''ח ע''דף רכ( יַני, ּׁשֶ ה ִמּסִ ם ְיָי )דברים כח(. ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ י ׁשֵ ל ַעֵמי ָהָאֶרץ ּכִ ּ ְוָראו ּכָ ּ
ּ ַוִיְראו ִמְמָךִָנְקָרא ָעֶליך ּּ ם ְידֹוָ. ּ רֹאׁש. ד''ְּואֹוְקמוָה ַמאי ׁשֵ ּבָ ֵּאלו ְתִפִלין ׁשֶ ּּ ל ְתִפִלין' ש. ּ ּׁשֶ יִנין . ּ ְּתֵרין ׁשִ
ית ְמָאה ית ַדְרִגין. ׁשִ ּׁשִ יִנין. ּ ַבע ַעְנִפין ִדְתֵרין ׁשִ ר, ְּוׁשֶ ְּוֵלית ִפּקוָדא ְדָלאו . ג''ְּוֹכָלא תרי, ָּהא ְתַלת ֲעׂשַ ּ ּ

ִקיָלא ְלָכל אֹוַרְייָתאִא   .יִהי ׁשְ

ַגְווָנא ָדא ל ִמְצָוה ִאיִהי ְיהֹוָ, ּּכְ ִמ''ָי. ה''ּּכָ ל . ח''ה ִעם ִזְכִרי רמ''ו. ה''י שס''ּה ִעם ׁשְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ
ִקיָלא ְלתרי ְּוָהא אוְקמוָה. ג''ִּמְצָוה ִאיִהי ׁשְ ִליל תרי, ּ ָרֵאל ּכָ ַמע ִיׂשְ ְטָרא ְד, ג''ׁשְ ִּציִציתִּמּסִ ג ''ְותרי. ּ

ָכל ֲאָתר ְטָרא ִדְתִפִלין ִאיהו ּבְ ִּמּסִ ּּ.  

ַּצִדיק, י ָעְלִמין''ח, טט: ֹטָטֹפת, ְּוָהיו ְלטֹוָטפֹות ְּמַטְטרֹון סוס . ִּתְפֶאֶרת, ַּפת. ְּלָקְבֵליה ְמַטְטרֹון, ּ
ין, ְּדִתְפֶאֶרת ׁשִ ל ְסִפיָראן ִמְתַלּבְ ְּדֵביה ּכָ ג. ּ ְמָתאְּוָהִכי ִאיהו ּכְ ִריך הוא ִאְסַתָלק . ּוָפא ְלִנׁשְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ְתַאר ִאֵלם, ִּמּנֵ ִּאׁשְ ֵּלית ֵליה קֹול ְוָלא ִדּבור, ּ ּ ְתַכח. ּ ִכיְנֵתיה ִאיהו קֹול , ִּאׁשְ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ְְדָכל ַמְלָאך וַמְלָאך. ְּוִדּבור ְּ ּוְבָכל ָקָלא ְוִדּבור ְד. ּ ּ ּוְבָכל ָקָלא ִדְצלֹוָתא, אֹוַרְייָתאּ ּ ּוְבָכל ִפּקוָדא . ּ ּּ
ּוִפּקוָדא ִעָלִאין ְוַתָתִאין. ּ ָכל ֲאָתר ׁשוְלָטנוֵתיה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ִּאיהו ַחִיים ְדֹכָלא, ּ ּ ִּאיהו ָסִביל ּכָֹלא, ּּ ּ.  

ד ָלא ְידֹוָ ָלא קֹול, ְוֵלית ֲאֹדָני ּבְ ַגְווָנא ְדֵלית ִדּבור ּבְ ּּכְ ּ ָלא ִדּבורְוֵל. ּ ּית קֹול ּבְ , ְּוַהאי ִאיהו ְקׁשֹוט. ּ
ָעְלָמא ַדֲאִצילות ּּבְ ָעְלָמא ְדֵפרוָדא. ּּ ֲּאָבל ּבְ ָלא ִדּבור, ּ ִּאית קֹול ּבְ ַדי. ּ ל ְתִפִלין ׁשַ ר ׁשֶ ֶּקׁשֶ ּ יה , ּ ָּאִחיד ּבֵ

ֵּעיָלא ְוַתָתא ְּוָדא ַצִדיק ַחי ָעְלִמין. ּ ין קֹול ְו)א ביה''ס(ָאִחיד , ּ   .ִּדּבור ּבֵ

י ָסָבא, ַּאְדָהִכי ת ְמזוָזה, ְוָאַמר ָסָבא ָסָבא, ָּהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ְּתִפִלין ְוִציִצית וָפָרׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,
ִּפּקוִדין' ִּאיּנון ג ַמע, ּ ְקִריַאת ׁשְ ִליָלן ּבְ ַמע ִפּקוָדא ְרִביָעָאה. ּכְ ְּוְקִריַאת ׁשְ ר ג. ּ ְּוִציִצית ַאְדּכַ . ִזְמִנין' ּ

הו ְתֵרין ִזְמִנין אֹות ר ּבְ ּוַבְתִפִלין ַאְדּכַ ּּ ּוַבִציִצית ז. ּּ ּ ה' ּ רו ְדָצִריך ְלַהִתיז ּבָ ל ִתְזּכְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּוְבְמזוָזה. ְּ ַדי ִמְלַבר, ּּ , ּׁשַ
  .ּד ִמְלגֹו''ְידֹוָ

ָיין ְסִתיִמין וְפִתיָחן ֲאַמאי ּוָפְרׁשִ ה ְדִציִצית . ּ יעור ָאְרּכָ ְּוׁשִ ּ ּ ּ הּ ל ַהִציִצית ְתֵרין , ְּורֹוְחּבָ ְּדָתִקינו ֹאֶרך ּכָ ּ ּ ְ ּ ּ
גוָדל ָען ּבְ ר ֶאְצּבְ ֲּעׂשַ ִּמְצַות ְתֵכֶלת. ּ ִליׁש ְגִדיל, ּ י ֲעָנף, ּׁשְ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ְמֹלא גוָדל. ּוׁשְ ר ּכִ ר ְלֶקׁשֶ ּוֵבין ֶקׁשֶ ּּ .

ת ְּוָכל חוְלָיא ְוחוְלָיא ִתְהֶיה ְמׁשוֶלׁשֶ ּ ְּוָהִכי ְתִפִל. ּּ מֹוָחאּ א. ין ֲאַמאי ּבְ יעור ְרצוָעְתהֹון . ְוָלֳקֵבל ִלּבָ ְּוׁשִ ּּ
ָמאָלא א ִלׂשְ ֵלׁש ְתַלת ִזְמִנין . ְּוַעד ַטּבוָרא ִליִמיָנא. ֲּאַמאי ִאיּנון ַעד ִלּבָ ּוְרצוָעא ְדַיד ַעד ְדִיְכרֹוך ִויׁשַ ּּ ְ ּ ּ ּ ּ

ע ְצָרָדא ֶאְצּבַ ּּבְ ּ.  

ֶגד ָחׁשוב ָלאו, ֶּאָלא ַּוַדאי ּבֶ ֹלׁש ְלָכל ִסְטָרא, ּ ִאיהוּ ֹלׁש ַעל ׁשָ ִּאיּנון ְתֵריָסר. ֶּאָלא ׁשָ ' ָלֳקֵבל ד, ּ
ְגֵדי ָלָבן ְגֵדי ָזָהב' ְוד, ּבִ ְגֵדי ְדֹכֵהן ֶהְדיֹוט' ְוד, ּבִ ת ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ָקא ָרִמיז. ּּבִ ְטָרא ְדִבְרּכַ ּוִמּסִ ַּאל ְתִהי , ּ

ֵעיֶניך ת ֶהְדיֹוט ַקָלה ּבְ ְרּכַ י ֲעָנף, ִּליׁש ְגִדילׁשְ. ָּבִ ִליׁשִ ֵני ׁשְ ְּדִאיהו ְתֵכֶלת, ּוׁשְ ּ ּ.  

ת ְּוָכל חוְלָיא ְמׁשוֶלׁשֶ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוׁשָ ל ְמׁשוָלׁש ִמּסִ ּּכָ ּ ּ ֵלׁשו. ּ ה ְלך ְיׁשַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְקדוׁשָ ּ ּּ ָ ּ .
ָיה ִליׁשִ ָרֵאל ׁשְ ִגין , ְּוִיׂשְ ל)שמות יד(ּבְ ים ַעל ּכֻ ִליׁשִ ּ ִדְוׁשָ ְטָרא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ֹוּ ְּדִציִצית ִמּסִ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]190דף [ -ּ

ְּוָכל ָדָבר ְמׁשוָלׁש, ְּתִליָתָאה ַלֲאָבָהן ְטרֹוי, י''ו יל''וה, ּ ת ִמּסִ ל ֵתיָבה ְמׁשוֶלׁשֶ ּּכָ ִליָלא ִמְתַלת . ּ ּחוְלָיא ּכְ ּ
ין ָלׁשִ ִריכֹות ְמׁשֻ ִכיְנָתא, ּּכְ ָּדא ׁשְ ה ְלך. ּ ְָקדוׁשָ ּ ֵלׁשוּ ּ ְיׁשַ ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ת ּבְ ְּוִאיִהי ְמׁשוֶלׁשֶ ּּ ּ ִליל , ּ ּכָ
ְּתַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן ְּדִאיּנון ש, ּ ת' ּ ּבָ ת ְיִחיָדה, ִמן ׁשַ ִכיְנָתא ּבַ ִציִצית,  ֻחְלָיא)א מליא מן''ס(. ּׁשְ ּבַ ְּתֵכֶלת ׁשֶ ּ ּ.  

ָאה גוָפא ַּזּכָ ים, ּ ְּדָהִכי ִאיהו ָרׁשִ ׁשְ, ּ ִריך הואּבִ א ּבְ ִּכיְנָתא ְוקוְדׁשָ ְּ ְנֵפי ְדִמְצָוה, ּ ַּעל ּכַ ְרצוָעא . ּ ים ּבִ ָּרׁשִ ּ
ְּדִאיהו ְתִפָלה ְדָיד ּ ּּ ע ְצָרָדא, ּ ֶאְצּבַ ִריכֹות ּבְ ְתַלת ּכְ ּּבִ ַגְווָנא ְדחוְלָיא. ּ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ִריכֹות , ּ ְתַלת ּכְ ִריָכא ּבִ ּכְ

ָעא ֶאְצּבְ ר ִד. ּּבְ ֶקׁשֶ ים ּבְ ִרין, ְּתִפִליןָּרׁשִ ְתֵרין ִקׁשְ ִליל ּבִ ין, ּכָ ר ְמׁשוָלׁשִ ה ֲעׂשַ ַּסְלִקין ַחִמׁשָ ָרא , ּ ִקׁשְ ְּתֵרין ּבְ
  .ַחד

ר חוְלָיין ה ֲעׂשַ ֹלׁשָ ִריָכן, ּׁשְ ים ּכְ ֹלׁשִ ָעה וׁשְ הֹון ִתׁשְ ִּאית ּבְ ן ַט, ּ ּבַ חוׁשְ ר ֻחְלָיין. ל''ּּכְ ה ֲעׂשַ ֹלׁשָ , ּוׁשְ
ן ֶאָחד ּבַ חוׁשְ ן ָי. ן''ְּלִקין ּבֵַס. ּּכְ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּה''ְּוַהאי ִאיהו ּבֶ ּּ ּ.  

ִדיוְקָנא ְדַכף ְיִמיָנא ר ּבְ ל ֶקׁשֶ ּּכָ ּ ע, ּ ִדיוְקָנא ְדֶאְצּבַ ל חוְלָיא ּבְ ּּכָ ּ ּ יה ְתַלת ִפְרִקין, ּּ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ָּלֳקֵבל ְתַלת , ּ
ִריכֹות ע ְתַלת ִפְרִק. ּכְ ָכל ֶאְצּבַ ְּוָהִכי ּבְ ּ ְּלַבר ִמגוָדל, יןּ ר ְדִציִצית. ּ ר ְלֶקׁשֶ ין ֶקׁשֶ יעור ּבֵ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ ּ ּ ְמֹלא , ּ ּכִ

ּגוָדל ִּאיִהי ִמָדה ְדחֹוָטָמא. ּ ָמאָלא. ּ ּוִמָדה ְדַעִין ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ין ַעִין ְלַעִין. ּ ְּוִאיהו ִמָדה ּבֵ ּוִמָדה ְדֹאְזן ְיִמיָנא . ּ ּ ּ
ָמאָלא ּוִמָדה ְדָכל ׂשָ. ּוׂשְ ּ ָפהּ ָנא. ָפה ְוׂשָ ּוִמָדה ְדִליׁשָ ּ   .ּ ִמָדה ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹות)שמות כו(. ּ

יעור ְדגוָפא ַּאָמה ׁשִ ּ ּ ע ִסְטִרין ְוֵעיָלא ְוַתָתא, ּ ְּלַאְרּבַ ית ַאמֹות. ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ה . ּ ֹלׁשָ ּוְבָכל ַאָמה ְוַאָמה ׁשְ ּ ּ
ית ַאִמין''ח, ִּפְרִקין ׁשִ ּי ִפְרִקין ּבְ ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב''ּיּנון ָרָזא דחְוִא. ּ ּ ית ִסְטִרין. ּ ְּתַלת ִנְענוִעין ְלָכל . ְלׁשִ ּ
ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר. ִסְטָרא ּ ֹזאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמר)שיר השירים ז(, ּ יעור קֹוָמה. ְ ָרֵאל , ְּוָדא ׁשִ ִמְקֵוה ִיׂשְ

ִכיְנָתא ׁשְ ע ִזְמִנין''ִּאיהו ח, ּּבִ ַנִים, י ַאְרּבַ ְבִעים וׁשְ ע ַסְלִקין ׁשִ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּּ.  

יֶהם ְוגֹוַבה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם ְוַגּבֹוָתם ְוגֹו)יחזקאל א( )א''ט ע''דף רכ(ּקֹוָמה ִדְלהֹון , ְּוָרָזא ְדֵחיָון ', ּ ְוַגּבֵ
יֶהם ְבָתא ַתָתָאה, ְוַגּבֵ ע ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ַּאְרּבַ ּ ּ ְבָתא ְמִציָעָתא'ד, ְּוגֹוַבה ָלֶהם. ּ ּ ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ּ ע , ְוַגּבֹוָתם. ּ ַאְרּבַ

ְבָתא ְתִליָתָאה ֵּחיָון ְדֶמְרּכַ ּ ְּוֻכְלהו י. ּ ְעָתן, ְּוִאיּנון ְמֵלאֹות ֵעיַנִים. ב''ּ ַגְווָנא ָדא ָסִביב ְלַאְרּבַ ּּכְ ד , ּ ד ְידֹוָ ְידֹוָ
ד   .ְידֹוָ

ְצלֹו הֹון ּבִ יִמין ּבְ ּוָמאֵרי ְדקֹוָמה ְרׁשִ ּ ָאן ֲאָתר, ָתאּ ָברוך. ּבְ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְֶאָלא ּכָ ּ ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף . ּ
ם ׁשֵ ָעה. ּבַ ִאֵלין ְזִקיפֹות וְכִריעֹות. 'ּוְכִריעֹות ד. ְזִקיפֹות ַאְרּבָ ָּהא ָהָכא ָקא ָרִמיז ּבְ ּמֹוִליך וֵמִביא ְלִמי , ּ ְ

ד לֹו' ׁשְ ּרוחֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹוַּמֲעֶלה ומ, ּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ׁשֶ ַהׁשָ ֹּוִריד ְלִמי ׁשֶ ית ִסְטִרין. ּ ַמִים ָוָאֶרץ , ְּוִאיּנון ׁשִ ׁשָ
ְרָכאן ַקְדָמִאין. ּרוחֹות' ְוד ְתָרִאין, ָּלֳקֵבל ְתַלת ּבִ ְמרֹוָמיו ד, ּוְתַלת ּבַ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ִריָעה וְזִקיָפא ', ּבְ ּּכְ

ָמאָלא ּוְכִריָעה וְזִקיָפא ִל, ִלׂשְ ֹמאלֹו ִויִמינֹו. יִמיָנאּ לֹום ִלׂשְ ֹמאל ַרּבֹו, ְּוַהאי ִאיהו נֹוֵתן ׁשָ ְוִליִמין , ִלׂשְ
  .ַרּבֹו

ָּהא ִאיּנון ְתֵריָסר ין , ּ ִריעֹות וְזִקיפֹות)כריעות( )כריכות(ּבֵ ּ וּכְ הֹון ח' ו. ב ַעְייִנין''ּוְבהֹון ע. ּ ִריעֹות ּבְ י ''ּכְ
ָכל ַפַעם' ג, ִּנְענוִעין ְְדָצִריך ְלִמְכַרע, ּאׁש ְוגוף ְוָזָנבֹר, ּּבְ ּ ח. ּ ּי חוְלָיין ַסְלִקין ע''ּבְ ִאֵלין ע. ב''ּ ב ַעְייִנין ''ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִכיְנָתא''ַנֲהִרין ע, ְּ ּב ַגְדִפין ִדׁשְ ּ ִּדְבַקְדֵמיָתא . ְוִאְתְקִריַאת ֲעִמיָדה, ְּוָקַמת ָעַלְייהו, ּּ
דְּוָצ, ְנִפיָלה ִאיִהי ם ְידֹוָ ׁשֵ ָמא ָלה ּבְ ִּריך ְלַאּקָ ַח, ְ ְרָכאן, י ָעְלִמין''ּבְ ית ּבִ ׁשִ ע ְזִקיפֹות ּבְ ְּדִאיהו , ּוְבַאְרּבַ ּ

ְרָכאן ַקְדָמִאין, ִּתְפֶאֶרת ִליל ְתַלת ּבִ ְתָרִאין, ּּכָ ְרָכאן ּבַ   .ּוְתַלת ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]191דף [ -ּ

ַח ל ַהּכֹו. 'ו ו''ְּוַהאי ִאיהו ו, י ָעְלִמין''ּוְלִמְכַרע ּבְ ָברוךּכָ ְֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ה, ּ ם ְיהֹוָ ׁשֵ . ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ
ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק ו ּ ּּ ּ ן י. 'ו ו''ּ יָנה ּבֶ ַוִיַסע ַוָיֹבא ַוִיט ו''ִּעָלָאה ּבִ ּה ְוִאיּנון ְרִמיִזין ּבְ ּ ּ ן . ִּעָלָאה' ּ ּבֶ

ְזִקיָפה וְכִריָעה''י ְּוֻכְלהו ַס, ּה ָאִחיד ּבִ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ְּלִקין חּ ּי ּבִ ּ.  

ֲאֹדָני' ד ִריעֹות ּבַ ד' ד, ּכְ ְידֹוָ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְזִקיפֹות ּבַ ּּ ִכיְנָתא ַחי ָעְלִמין. ּ ּוׁשְ יר לֹון, ּ ְוָדא , ָקׁשִ
ָנה ְרָכָתא מח, ָאֵמן, י''ְיֲאַהדֹוָ ָכל ּבִ ְרָכאן''ּבְ ד ִאיּנון ''ח, י ּבִ ע, ב ַעְייִנין''עּי ִזְמִנין ְידֹוָ ב ''ְּדָנֲהִרין ּבְ

ַּגְדִפין ְּדִאיּנון ח, ּ   .י ִזְמִנין ֲאֹדָני''ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה יֶהן, ּ יֶהן. ְוַגּבֹוָתם, ְּוגֹוַבה ָלֶהם, ְוַגּבֵ ַּגְדִפין: ְוַגּבֵ ְּדִאיּנון : ְוַגּבֹוָתם. ַּאְנִפין: ְּוגֹוַבה ָלֶהם. ּ ּ
ְעָתןְמֵלאֹות ֵעיַנִים ָסִב. ָּעַלְייהו עֹות, ּיב ְלַאְרּבַ ְלהו ְמרוּבָ ּּכֻ ּ  )א אנפין''נ(ַּעְנִפין ' ע, ְּוֹכָלא ְקׁשֹוט. ּ

ַּגְדִפין. ְלאֹוַרְייָתא ה, ַּאְנִפין. ֲאֹדָני, ּ ן''ְּוַסְלִקין ַיּבֹ. ֶאְהְיה, ַעְייִנין. ְיהֹוָ ּבַ חוׁשְ ה, ֲאֹדָני, ּק ּבְ ַמֲעׂשֶ ד. ּבְ , ְידֹוָ
ִדּבור ָבהּבְ, ֶאְהְיה. ּּבְ   .ַמֲחׁשָ

ָכל ַעִין ְוַעִין יעור גוָדל, ּבְ ּׁשִ ינֹוִני' ְוָדא ו. ּּ גוָדל' ְוב. ּבֵ ִּפְרִקין ּבְ . 'ָלֳקֵבל חֹוָטָמא ו. 'י' ִּאיּנון י, ּ
ְּוָדא ַוִייֶצר. ְּוַסְלִקין יֹוד ֵהא. 'י' י, ֻנְקֵבי חֹוָטָמא' ָלֳקֵבל ב יעור ְדָכל ִמָדה וִמָדה. ּ ּׁשִ ּ ּ ּ ָכל ּבְ, יֹוד ֵהא, ּ

ְלָטנוֵתיה ֲּאָתר ׁשָ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּ ל ֵאֶבר. ּבְ גֹון , ּכָ ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו)דברים לב(ּכְ ֵחהו ִיׂשָ ָנָפיו ִיּקָ ּ ִיְפרֹוׂש ּכְ ּּ.  

ְבתֹו ָכל ֶמְרּכַ ִדיוְקֵניה, ֵּלית ֵאֶבר ּבְ ל ֵאֶבר ּבְ ְּדָלאו ִאיהו ּכָ ּ ּ ְתַכח. ּ ּוְבָכל ֲאָתר ִאׁשְ ְפֵניֶהם ּ ו)יחזקאל א(, ּ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלה ָיין ְפִתיָחן ִדְתִפִלין. ּ ָּלֳקֵבל ָפְרׁשִ ּ ּ ִּאיּנון ְסִתיִמין , ְּוַכד ְלַתָתא. ָּלֳקֵבל תֹוָרה. ּ

ָיין ָנדי ָעַלְייהו, ָּפְרׁשִ ַאְנפֹוי ְוַגְדפֹוי. ָּלֳקֵבל ְיֲאַדדֹוָ ּּבְ ּ.  

ִי ים ּבְ ִריך הוא ָרׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַלְייהוְּ ָרֵאל ְלַקּבְ ֲהַדְייהו, ּׂשְ ְצלֹוָתא ְלֶמֱהִוי ֲחֵבִרים ּבַ ּּבִ ָכל , ּ ְלִמְכַרע ּבְ
ּגוַפְייהו ּ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא, ּ ִתְמֵני ְסֵרי ּבִ ּּבְ ָנהי, ְּלַאְמְלָכא ָעַלְייהו ָאֵמן, ּ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר , ְּוִאיהו ְיֲאהדֹוָ ּבְ
ִרי, ִּדְלהֹון א ּבְ ּך הואְּוָאַמר קוְדׁשָ ים ֳקָדַמְייכו, ְ ַּמאן ְדָלא ֲהִוי ָרׁשִ ָברוך, ּ ְְלֶמֱהִוי ּכֹוֵרַע ּבְ ה, ּ ְיהֹוָ , ְוזֹוֵקף ּבַ

קֹוָמה ְדגוָפא ּּבְ ֵהיָכָלא ִדיִלי, ּ ָּלא ֵייעול ְצלֹוֵתיה ּבְ ּ ְּדִאיהו ֲאֹדָני, ּּ לון ִמִלין ִדיֵליה. ּ ָּלא ְתַקּבְ ּ ּּ ַּעל ַגְדַפְייכו , ּ ּ ּ
ְּוַאְנַפְייכו ֲאֹדָני, ּ ְּדָכל ַמאן ִדְמַצֵלי ּבַ ּ ּ ד ַאְנִפין , ּ ּוְמָצֵרף ַלְידֹוָ ּ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם , ּ ְדַמְלָאִכין)א ענפין''ס(ּ

ְּפרודֹות ְלֵעיָלא ּ ָנה)א לנטלא''ס(, ּ ִמִלין ִדְצלֹוָתא ְדָנְפִקין ִמפומֹוי ְדַבר ָנׁש, י'' ְיֲאַהדֹוָ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ְן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרךְוָגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמ ְצלֹוָתא. ּ ה ּבִ י ֲאֹדָני ְיהֹוָ ִּדְלַגּבֵ ּ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות, ּ ָלֳקֵבל . ּּ
ַאְנִפין ה ּבְ ַגְדִפין, ְּיהֹוָ ָצה ִמֶזה)שמות כה(, ֲּאֹדָני ּבְ ָצה ִמֶזה וְכרוב ֶאָחד ִמּקָ רוב ֶאָחד ִמּקָ ּ ּכְ ּּ ּּ ּ ד ָחַזר . ּ ֲאָבל ּכַ

ִליַח ּ ִצּבור ְצלֹוָתאׁשְ ִנית, ְועֹוֶנה ָאֵמן, ּּ ֶרת ַהׁשֵ ַמְחּבֶ ִּאיהו ּבַ ּ ִנית, ּ ֶרת ַהׁשֵ ַמְחּבֶ ָמָהן ּבַ ִרין ְתֵרין ׁשְ ִּמְתַחּבְ ּ ּ .
ַקְדִמיָתא ים)שמות כו(, ּבְ ְקָרׁשִ ילֹות ַהלוָלאֹות ַאַחת ֶאל ֶאָחת ּבַ ּ ַמְקּבִ ָעאן, ּ ר ֶאְצּבְ ְּדִאיּנון ֶקׁשֶ ּ ֲאָבל . ּ

ָאֵמ ן ֶאָחד)שמות כו(, ןּבְ ּכָ ה ֶאל ֲאחֹוָתה, ּ ְוָהָיה ַהִמׁשְ ְּדֵביה חֹוְברֹות ִאׁשָ ּ ּּ.  

ִּתּקוָנא ְתִליָתָאה ֵסֶדר ִדּבוָרא  ּ ּּ ּ ִדְצלֹוָתא)א חדר דדבורא''ס(ּ א ְמַמְלָלן, ּ ְּדֵביה ֵחיָון ֶאׁשָ ּ ּ ְוַהאי ִהיא . ּ
ַמְרֵאה ֵאׁש )יחזקאל א( ַמל ּכְ ֵעין ַחׁשְ ית ָלה ָסִביב ָוֵאֶרא ּכְ ַמל. ּּבֵ ַּהאי ִאיהו ָרָזא ְדַחׁשְ א. ּ ְּדִאיּנון ֵחיָון ֶאׁשָ ּ ּ ,

ִּעִתים ָחׁשֹות ִעִתים ְמַמְללֹות ּ ְּוִאיּנון ְדָחׁשֹות ְלֵסֶפר תֹוָרה. ּ ּ ִזְמָנא ְדִדּבור ָנִפיק ִמִפי ַהּקֹוֵרא, ּ ּּבְ ּ ִּאיהו , ּ
ְייהו יב ְלַגּבַ ִלים אֹו, ָּחׁשִ ִאלו ְמַקּבְ ּּכְ טוָרא ְדִסיַניּ ַּרְייָתא ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָאַמר ִאיהו ָאֹנִכי. ּ ּ ְתַמע , ּ ָּלא ִאׁשְ

ְּוָלא ִדּבוָרא ַאֲחָרא ְדֵחיָון, ָקָלא ּ ֶּאָלא ִדיֵליה, ּ ּ ּ.  
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ַגְווָנא ָדא ִריך הוא, ּּכְ א ּבְ ד ִדּבוָרא ָדא ָנִפיק ִמפוֵמיה ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ִתיק ּוְבִז. ַחיֹות ֵאׁש ָחׁשֹות, ּ ְּמָנא ְדׁשָ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּחיֹות ֵאׁש ְמַמְללֹות ּ ָקִלין ,  ֶאת ַהּקֹולֹות)ב''ט ע''דף רכ( ְוָכל ָהָעם רֹוִאים )שמות כ(, ּ

ֲאִגין, ְּדֵחיָון ְּוֶאת ַהַלִפיִדים. ַּדֲהוֹו ׁשָ ִדּבור ְדֵחיָון, ּ ַּדֲהוֹו ָנְפִקין ּבְ ּ ַכָמה ִמיֵני ִנגון ֳקָדם , ּ ּּבְ ּ אּ ְּוִאֵלין . ַמְלּכָ
ְּדִאיּנון ְדָחׁשֹות ְלֵסֶפר תֹוָרה ּ ּ ִדיוְקַנְייהו ְדֵחיָון, ּ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּוָמֵני לֹון קוְדׁשָ ּ , ְלַאֲעָלא לֹון, ְּ
ית ָלה ֵחֶדר ְדַמְרֶאה ֵאׁש ּבֵ ּּבְ ּ.  

ְּועֹוד ִאיּנון ְדָחׁשֹות   )לותא דביה חיון אשא ממללן ואינון דחשותא ועוד אינון דנפיק מנייהו דבורא בצ''ס(ּ
ְצלֹוָתא בח ְרָכאן''ּּבִ ֵחֶדר ְדַמְרָאה ָדא, י ּבִ ִּייֲעלון ּבְ ּ ְּועֹוד ִאיּנון ְדָחׁשֹות ַלֲהָלָכה. ּ ה, ּ ְּדִאְתַמר ּבָ ַאְגָרא , ּּ

ַמְעְתָתא ְסָבָרא ִּדׁשְ ֵחֶדר ְדִאיהו ֵהיָכל ְדַמְרָאה ָדא, ּ ֵּייֲעלון ּבְ ּ ּ ּ  ֲהֹלא )ירמיה כג(ָּעָלה ִאְתַמר , ְייָתאְּדאֹוַר, ּ
ֵאׁש ְנֻאם ְיָי וְכַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלע ֹּכה ְדָבִרי ּכָ ּ יה . ּ ְּוָדא ֶסַלע ְדִאְתַמר ּבֵ ַלע )במדבר כ(ּּ ְרֶתם ֶאל ַהּסֶ ּ ְוִדּבַ

ָמה. ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ה ִלׁשְ ַתְדִלין ּבָ ִּאֵלין ְדִמׁשְ ּ ּ ּּ ָּיא ְדאֹוַרְייָתא ְמִתיָקןָנִפיק לֹון ַמ, ּ הֹון, ּ , ְּוִאְתַמר ּבְ
ְת ָהֵעָדה וְבִעיָרם)במדבר כ( ּ ַוֵתׁשְ ּ ָמה. ּ ה ִלׁשְ ַתְדִלין ּבָ ְּוִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ּּ ְּדִאְתַמר , ָנִפיק לֹון ַמִים ְמִריִרין, ּ ּ

הֹון  ה)שמות א(ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּ ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ָּדא קוׁשְ: ּ חֹוֶמר. ָיאּ ִלּבון : ּוִבְלֵבִנים. ָּדא ַקל ָוחֹוֶמר: ּבְ ּּבְ
  .ֲהָלָכה

ָאה ִּתּקוָנא ְרִביָעָאה ַוֲחִמׁשָ ּ ִמַמְרֵאה ָמְתָניו וְלָמְעָלה וִמַמְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָטה)יחזקאל א(, ּּ ּ ּּ ִּדְבהֹון . ּ
ָלן ֶנֶגד ּכֻ ּוִבְסִפיָרן ֶנַצח ְוהֹוד, ּׁשֹוֵקי ַהַחיֹות ּכְ ָצָבא ִדיֵליה.ּ ּ ְמַטְטרֹון אֹות ּבְ ּ ְּוִאיהו ִדיוְקָנא ְדַצִדיק, ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ָצָבא ִדְלֵעיָלא ְּדַצִדיק אֹות ּבְ ּ ּ ּּ ָצָבא ִדְלַתָתא, ּ ּוְמַטְטרֹון ִאיהו אֹות ּבְ ּּ ּ יה. ּ ַדי ּבֵ ְּמַטְטרֹון ׁשַ  )יחזקאל א(, ּ
ָזק ַמְרֵאה ַהּבָ ְּוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ ּ.  

ָרהְוַרְגֵל ְלהו ֲעָקָלתֹון, יֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְּדַרְגִלין ְדַמִזיִקין ּכֻ ּּ ּ ין, ְּוַרְגִלין ְדֵחיָון, ְוַרְגֵליֶהן. ּּ ִּאְתַמר , ַּקִדיׁשִ
ָרה הֹון ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ָרֵאל, ּבְ ִּמַצד ַחָיה ְדִאיהו ִיׂשְ ּ ּ ִליל ְתַלת ֵחיָון, ּ ָרֵאל ּכָ הֹון , ִּיׂשְ ְּדִאְתַמר ּבְ ָהָאבֹות ּ

ָבה   .ֵּהן ֵהן ַהֶמְרּכָ

ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל)יחזקאל א( ְטָרא ְדַחָיה ְדִאיהו ׁשֹור,  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ִּמּסִ ּ ת ָקָלל. ּּ ֵעין ְנחֹוׁשֶ ְּונֹוְצִצים ּכְ ּ ,
ִריַח ְדַיָמא ְטָרא ְדָנָחׁש ּבָ ִּמּסִ ּ ָתא. ּ ׁשְ ַיּבֶ יה ּבְ ְּדִאיהו ָסִליק ְלַגּבֵ ּ ּ ְּטָרא ְדנוִריֵאלִמּסִ, ָּרצֹוא. ּ ְּדָסִליק ָרצֹוא, ּ ּ .

ַדי, ָוׁשֹוב ְטָרא ְדׁשַ ִּמּסִ ן. ּ ּבַ חוׁשְ ְּדָהִכי ָסִליק ּבְ   .ְּוִאיהו ָסִליק ְמַטְטרֹון. ּ

ְמִעין ָקָלא ִמִמְזָרח ָרֵאל ׁשַ ֲּהוֹו ָרִצין ַתָמן, ְּוַכד ֲהוֹו ִיׂשְ ּ ְּוֵכן ַלָדרֹום ְוַלָצפֹון, ְּוְלַמֲעָרב ָהִכי. ּ ַמר ָא. ּ
ֵרת ִריך הוא ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִּאֵלין ְדַרֲהִטין ִלְצלֹוָתא ְדִמְצָוה, ְּ ּּ ּ ָתא, ּ ּבְ ׁשַ ְוַרֲהִטין , ְוַרֲהִטין ְלִפְרָקא ּבְ

ד ְרעוָתא ִדיִלי ְּלֶמְעּבַ ִתיוְבָתא, ּ ְּוַתְייִבין ּבְ ּ ֵהיָכָלא ְדַהאי ַמְרָאה. ּ ילו לֹון ּבְ ַּקּבִ ִּדְבִאֵלין, ּ ִּאיּנון ,  ִסיָמִניןּ
ֲהַדְייכו אֹוַרְייָתא, ֲּחֵבִרים ּבַ ִבין ּבְ ִּאיּנון ְדָרִצין ְוׁשָ ּ ִדּבוָרא ַדֲהָלָכה, ּ ּּבְ ֲהַדְייכו, ּ יִמין ּבַ ִּאיּנון ְרׁשִ ְּוָאִעילו , ּ

ַהאי ֵהיָכָלא   .לֹון ּבְ

ָרֵאל ד ְמַצִלין ִיׂשְ ִטיָסא ֲחָד''ִמיָכֵא, ָּהִכי ּכַ ְתֵרין ָטאִסין''ְוַגְבִריֵא. אל ָטאס ָעְלָמא ּבְ ְוַכד . ל ָטאס ּבִ
ָרֵאל ָּנִפיק ִדּבוָרא ִמִיׂשְ ֲהָלָכה, ּ ְצלֹוָתא, ּבַ ִכיְנָתא ַתָמן, ּּבִ ּוְבָכל ִפּקוָדא ִדׁשְ ּ ּ ּּ ּ ה. ּ ִּאיּנון ָרִצין ְלַגּבָ ה , ּּ ִבין ּבָ ְּוׁשָ

ִליחות ָמאֵריהֹון ׁשְ ְמִעין ָקָלא ְד. ּּבִ ּוְבָכל ֲאָתר ְדׁשַ ּ ִריך הוא, אֹוַרְייָתאּ א ּבְ ְּדַתָמן קוְדׁשָ ּ ְּ י , ּ ִּאיּנון ָרִצין ְלַגּבֵ ּ
ִליחוָתא ְדָמאֵריהֹון, ַּההוא ָקָלא ׁשְ ה ּבִ ְּוַתְייִבין ּבָ ּ ם ְידֹוָ. ּ ִּדְבָכל ָקָלא ְדׁשֵ ּד ֵלית ַתָמן''ּ ִדּבוָרא ְדֵלית , ּ ּּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]193דף [ -ּ

ַּתָמן ֲאֹדָני ִבין ַתָמן, ּ ָּלא ָרִצין ְוׁשָ ּ ָרה, ִּגין ָדאּוְב. ּ ִרים ַדְרֵכי ְידֹוָ)הושע יד(, ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ י ְיׁשָ , ד''ּ ּכִ
ֲאָתר ַדְידֹוָ ּד ַתָמן''ּּבַ ָרה, ּ ְִאיהו ֶדֶרך ְיׁשָ ּ ְּוִאי ֵלית ַתָמן ְידֹוָ. ּ ָרה, ד''ּ ְָלאו ִאיהו ֶדֶרך ְיׁשָ ּ ּ.  

ָרה ְּדַמאן ִדְמַצֵלי, יִתיןָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִנ, ְועֹוד ַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ּ ְצלֹוֵתיה, ּ ָנא ַרְגלֹוי ּבִ ֵעי ְלַתּקְ ּּבָ ּ ,
ֵרת ַמְלָאֵכי ַהׁשָ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל. ּּכְ ֲהַדְייהו, ּכְ ים ּבַ ּוְבִגין ָדא. ְּלֶמֱהִוי ָרׁשִ ָנן, ּ ְַהִמְתַפֵלל ָצִריך , ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ

ֱאַמר ְוַכף ַרְגֵלי, ְּלַכִוון ֶאת ַרְגָליו ּנֶ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגלׁשֶ ִריך הוא. ֶהם ּכְ א ּבְ ְּוָאַמר קוְדׁשָ ִּאֵלין ְדִאיּנון , ְּ ּ ּ
ְצלֹוַתְייהו ָהִכי יִמין ּבִ ְּרׁשִ ָווַתְייכו, ּ ְּלַכִוון ַרְגלֹוי ּכְ ַּאְפְתחו לֹון ַתְרֵעי ֵהיָכָלא, ּ ַמְרָאה ָדא, ּּ   .ְּלַאֲעָלא ּבְ

ִתיָתָאה ִּתּקוָנא ׁשְ ָּהָכא ְרִאָייה ַמָמׁש, ַמְרֵאה ֵאׁש ָרִאיִתי ּכְ)יחזקאל א(, ּּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,
ֵחיזו ָדא ַּמאן ְדֵייעול ּבְ ּ ּ יה ְלֵעיָלא, ּ ְצלֹוֵתיה ִלּבֵ ִּויֵהא ּבִ ּ ּ ם ְידֹוָ, ּ ָמא ַדֲאֹדָנ, ד''ְלׁשֵ ׁשְ ְּוֵעינֹוי ְלַתָתא ּבִ , י''ּ

ֵהיָכָלא ָדא ֵּתיֲעלון ּבְ ּ ַגְווָנא ְדַמְלָא, ּ יֶהן ְלֵעיָלא, ִכיןּּכְ ִכיְנָתא ְדִאיִהי , ְּוִיְרָאה ָלֶהם ְלַתָתא, ְּוַגּבֵ ָּלֳקֵבל ׁשְ ּ
  .ד''ִיְרַאת ְידֹוָ

ִמיָעה ְוֵריָחא ְוִדּבור ּוִבְרִאָייה וׁשְ ּ ְרָיא ְידֹוָ, ּּ ָייה. ד''ׁשַ ֲעׂשִ ִמׁשוׁש, ּּבַ מוׁש, ּּבְ ּׁשִ ְִהלוך, ּ ְרָיא ֲאֹדָני, ּ . ׁשַ
ה , )א דאורייתא''ס(אֹור ְוֵנר ְּד, ְּוָדא ְרִאָיה ְּדִאְתַמר ּבָ ִנין.  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(ּּ ְּדִאיּנון , ֵּריָחא ְדָקְרּבְ ּ

אֹוַרְייָתא, ְּצלֹוִתין ִּדּבור ּבְ ְצלֹוָתא, ּ ִּדּבור ּבִ ּ ָייה ְדִמְצָוה. ּ ַּוֲעׂשִ ּ מוׁש ִדיָלה, ּ ְּוׁשִ ּ ּוִמׁשוׁש ִדיָלה, ּ ּ ּ ְְוִהלוך , ּ ּ
ִּדיָלה ִמיָעהּו. ּ ְּדֵלית ַתָמן אֹוַרְייָתא וִמְצָוה, ְּרִאָייה וׁשְ ּ ּּ ְרָיא ַתָמן, ּ ִכיְנֵתיה ָלא ׁשַ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ְּ .

ְרִאָייה ְרָיא ּבִ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִכיְנֵתיה, ְּ ְּוֵכן ׁשְ ִכיְנֵתיה ְרִאָיה ִדיֵליה, ְּדאֹוַרְייָתא ְותֹוָרה אֹור, ּ ּׁשְ ּ ּ ּ 
ד  ַמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוָדע)במדבר יב(ְידֹוָ   .)קודשא בריך הוא במראה אליו אתודע שכינתיה(, ּ ּבְ

יָנה ָבה ִמְלגֹו ּבִ ַמֲחׁשָ ן ָיה, ּּבְ ָבה. ּּבֶ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ְרִמיָזא, ִּהְרהור ָחְכָמה. ִיׂשְ יָמא ּבִ ָחְכָמה ָעָלה . ְלַחּכִ
יָנה ָבה ְדִאיהו ּבִ ַמֲחׁשָ ּּבְ ָבה ְוִהְרהור ּכָֹלא ַחד, ּ ַּמֲחׁשָ יָנה. ּ ּבִ ְתמֹוַדע ֶאָלא ּבְ ָּחְכָמה ָלא ִאׁשְ ֵלב, ּ ּוִביָנה ּבַ ּ .

ּוְבִגין ָדא ֵלב, ּ ָבה ּבַ ֵלב, ַּמֲחׁשָ ִּהְרהור ּבַ מֹוַע)א''ל ע''דף ר(ִּמְצָוה . ְּוֵכן אֹוַרְייָתא ֵסֶפר תֹוָרה. ּ ְוֵכן .  ִלׁשְ
חֹוָטָמא ן ִדיֵליה. ה''ַלְיהֹוֵָריַח ִניֹחַח , ּבְ ִכיְנָתא ִאיִהי ָקְרּבָ ּׁשְ ּ ּעֹוָלה ִדיֵליה, ּ ן, ּ ָקְרּבָ ּוְצלֹוָתא ִאיִהי ּכְ ּוְכֵריַח , ּ

יה ְצלֹוָתא, ִּניֹחַח ְסִליַקת ְלַגּבֵ יה ּבִ ְּוִאְתְקִריַבת ְלַגּבֵ ִדּבור, ּ ֵאׁש ְנֻאם )ירמיה כג(, ְּוָהִכי ּבְ ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ
ִכיְנָתא'  ה.ד''ְידֹוָ ִּדּבור ִדיֵליה, ּׁשְ ּ ּ ּ.  

ִכיְנָתא ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ִּאיִהי ַמְרָאה ִדיֵליה, ּ ִמיָעה ִדיֵליה, ּ ּׁשְ ֵּריַח ִניֹחַח ִדיֵליה, ּ ִּדּבור ִדיֵליה, ּ ּ ּ א, ּ ֵריׁשָ . ּבְ
ָיִדין ַיית ִמְצָוה ִדיֵליה, ָּהִכי ִאיהו ּבְ ֲּעׂשִ ּ ּ ִריָעא ִדיֵליה, ּ גוָפא ּכְ ּּבְ ּ ְצלֹוָתא ְזִקיָפא ִדיֵליה.ּ ּ ּבִ ּ ְצלֹוָתא , ּ ּּבִ

ֲּעִמיָדה ִדיֵליה ָכל ֲאָתר)דאיהי מזליה(, ּ ּ ְדִאיהו ְדַקְייָמא ַקֵמיה ּבְ ּ ּ ּּ יה, ּ ּוְכָרַעת ְלַגּבֵ ְּוִאְתַנְפַלת ְלַרְגלֹוי , ּ
ְנִפיַלת ַאַפִים ָנָהא, ּּבִ יה ַרֲחִמים ַעל ּבְ ַאל ִמּנֵ יהִאיִהי ֲעָנָוה ְל, ְּלִמׁשְ יה, ַּגּבֵ ת ָפִנים ִמיּנֵ ְּוִאית ָלה ּבֹׁשֶ ּּ.  

א יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ ָלא ֲעָנָוה, ִליִלית, ְוָלא ּכְ ֲּחצוָפה ּבְ ת ָפִנים, ּ ֵּלית ָלה ּבֹׁשֶ ִּאיָמא ְדֵעֶרב ַרב, ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ֹלֹמה ַעְצמֹוָת)משלי יב(, ָאַמר ׁשְ ְעָלה וְכָרָקב ּבְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ּ ֵאׁשֶ ּ הּ ִכיְנָתא ִאיִהי . יו ְמִביׁשָ ִּדׁשְ ּ

ְפָחה ִדיָלה ִליִלית, ַמְטרֹוִניָתא ּׁשִ ִריך הוא, ֵּלית ָלה ֲעָנָוה, ּ א ּבְ ת ַאְנִפין ִמקוְדׁשָ ְּוָלא ּבֹׁשֶ ְּ ּ ָנָהא . ּ ְוָהִכי ּבְ
ָרא ָלה ְוִלְבָנָהא ֵמָעְלָמא, ֵעֶרב ַרב ִריך הוא ָעִתיד ְלַאְעּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ֵני טְּדַמ, ְּ , ִּמדֹות' ְּמֵזִרים ִאיּנון ִמּבְ

 ַמְמְזֵרי )תערובת, חצופה, גרושת הלב, שכורה, מורדת, תמורה, נידוי, ה''שנוא, ה''ת אנוס''ר(, ת''ת משגח''אסנ
ָנן   .ְּדַרּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]194דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ מוׁש ְדקוְדׁשָ ִכיָנה ִאיִהי ׁשִ ְּוֵכן ׁשְ ּ ְּ ַצִדיק ַחי ָעְלִמ, ּ ִּיחוד ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ְּוִאיִהי ֲהִליָכה ִדיֵליה. יןּּ ּ ,
ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך)תהלים פה( ּ ד ְרעוֵתיה, ּ ְּלֶמְעּבַ ה ִרְבָקה )בראשית כד(. ּ ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ּ

יה, ּיֹוֵצאת ד ְרעוֵתיה, ְּרִהיַטת ְלַגּבֵ ְּלֶמְעּבַ ְרִאָיה. ּ ִמיָעה, ּּבִ ׁשְ ֵריָחא, ּבִ ִד, ּבְ ָיה, ּּבורּבְ ֲעׂשִ גוָפא, ּּבַ , ּּבְ
מוׁש ׁשִ ִהלוך, ּּבְ ְּבְ ָכל ֵאֶבר, ּ א ֵליה, ּבְ ְמׁשָ ִּאיִהי ְמֻצָוה ְלׁשַ ּּ ד ְרעוֵתיה, ּ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ.  

ִדיוְקָנָהא, ּוְבָנָהא ָּהִכי ִאיּנון ּבְ ֵני ֲעָנָוה, ּ ת ַאְנִפין, ּבְ ֵני ּבֹׁשֶ ִמדֹות ִדיָלה, ּּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּן ָדא ָמֵני ּוְבִגי. ּ
ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ י ֱאֶמת )שמות יח(, ְּ י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנׁשֵ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ּ ְוַאָתה ֶתֱחְזה ִמּכָ

י ַחִיל. ּׂשֹוְנֵאי ָבַצע ְטָרא ִדיִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ַאְנׁשֵ ִּמּסִ ְּדַתָמן ְרִאָייה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּ ינֹו ֵאׁש  ִמיִמ)דברים לג(, ּ
ְטָרא ְדִיְצָחק, ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ָּדת ָלמֹו ִּמּסִ ִמיָעה, ּ ְּדַתָמן ׁשְ ְּדָאַמר ֲחַבּקוק ְנִביָאה , ּ ַמְעִתי )חבקוק ג(ּ ּ ְיָי ׁשָ

ְמֲעך ָיֵראִתי י ֱאֶמת. ָׁשִ ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ַאְנׁשֵ ד, ִּמּסִ ְּדַתָמן ֵריַח ִניֹחַח ַלְידֹוָ חֹוָטָמא, ּ ְטָרא , ּ ָבַצעׂשֹוְנֵאי. ּבְ ִמּסִ
ְּדִדּבור ֲאָבָהן, ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון, ַסְמָכא ְרִביָעָאה, ּ ר ּבַ ְּתַלת ֵחיָון ִאיּנון. ְּדִאְתַחּבָ ר, ּ , ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ

ִמיָעה ֵריָחא ְרִאָייה ׁשְ ִדּבור, ּבִ   .ָּאָדם ּבְ

ֵרי ֲאָלִפים ְמָת ֲעֵליֶהם ׂשָ ְטָרא ְדָאת א, ְּוׂשַ ְטָרא ְדָאת ד, ֵרי ֵמאֹותְוׂשָ. 'ִּמּסִ ָנה ' ד', ִּמּסִ ֵמאֹות ׁשָ
ִמְצַרִים ָרֵאל ּבְ ידו ִיׂשְ ַתְעּבִ ְּדִאׁשְ ּּ ים נ)בדלות דאורייתא(. ּ ֵרי ֲחִמׁשִ רֹות י. 'ּ ׂשָ ֵרי ֲעׂשָ   .'ְוׂשָ

ְתמֹוְדעון ִאיּנון ִמדֹות ִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ נֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ִכיְנֵתיהְּ ּ וׁשְ י . ּּ הֹון ַאְנׁשֵ ְלֶמֱהִוי ּבְ
ְעָלה, ַחִיל ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ גֹון ֵאׁשֶ י ֱאֶמת. ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ָּמאֵרי ְדֶחֶסד, ּּכְ ֶקר, ַאְנׁשֵ י ׁשֶ ִּדְבֵני , ְוָלא ַאְנׁשֵ

רו ָכָזב ְוֹלא ִיָמֵצא)צפניה ג( ָרֵאל ֹלא ַיֲעׂשו ַעְוָלה ְוֹלא ְיַדּבְ ּ ִיׂשְ ּ ּ ִפיֶהם ְלׁשֹון ַתְרִמיתּ ר , ְּוׂשֹוְנֵאי ָבַצע. ּ ּבְ ּבַ ּכְ
ֶחְלקֹו ֵמַח ּבְ א. ָנׁש ׂשָ יׁשָ ְפָחה ּבִ נֹוי ְדׁשִ ֵעֶרב ַרב ּבְ ִחְוָיא ְדָכל ַאְרָעא ֳקָדֵמיה, ְּוָלא ּכְ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ּבַ,  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיה סה(, ִדְכִתיב ְּדָדִחיל ְדֶתְחַסר ֵליה, ע ֵמַעְפָראְוָדִחיל ְלִמׂשְ ּ ַצע. ּ . ְּוָהִכי ָמאֵרי ּבָ
ל ָממֹון ְדָעְלָמא ֵבִעין ִמּכָ ְּדָלא ׂשְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ה, ּ ר ֶאָלא ַהַמֲעׂשֶ ֹּלא ַהִמְדָרׁש הוא ָהִעיּקָ ּּ ִריך . ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ
ִס ּהוא ִאיהו ָסִתים ּבְ ְתמֹוַדע, ְּתֵרי ַהתֹוָרהּ ַמאי ִאׁשְ ִמְצֹות. ּּבְ ּּבַ ִכיְנֵתיה, ּ ְּדִאיִהי ׁשְ ְּדִאיִהי ִדיוְקֵניה, ּּ ּ ּ ַגְווָנא . ּּ ּכְ

ְּדִאיהו ָעָנו ִכיְנֵתיה ֲעָנָוה, ּ ּׁשְ ִּאיהו ִגּבֹור. ְוִאיִהי ֲחִסיָדה, ִּאיהו ָחִסיד. ּ ל אוִמין , ּ ְּוִאיִהי ְגֶבֶרת ַעל ּכָ ּ
ִּאיהו ַצִדיק ְוִאיִהי ַצֶדֶקת. ְוִאיִהי ְנִביָאה, ִּאיהו ָנִביא. ְּוִאיִהי ֱאמוָנה, ִּאיהו ֱאֶמת. אְּדָעְלָמ ּּ ְִאיהו ֶמֶלך. ּ ּ ,

ְּוִאיִהי ְתבוָנה ִדיֵליה, ִּאיהו ֵמִבין. ְוִאיִהי ָחְכֵמָתא, ִּאיהו ָחָכם. ְּוִאיִהי ַמְלכות ּ ּ ֶתר. ּ ְוִאיִהי ֲעָטָרה , ִּאיהו ּכֶ
ָנן. ֲּעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת, ּיהִּדיֵל ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ֵנס ְלֵבית ַהִמְדָרׁש, ּ ָברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין תֹוכֹו ּכְ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ִדיוְקָנא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ רֹו, ּ ִכיְנָתא ּבָ ְּדִאיהו תֹוכֹו וׁשְ ּּ ּ ִּאיהו תֹוכֹו ִמְלגֹו, ּ ּ רֹו ִמְל, ּ ְוָלא . ַברְּוִאיִהי ּבָ
ְתִניַאת ִאיִהי ִדְלַבר ִּאׁשְ ֵּמַההוא ִדְלגֹו, ּ ְתמֹוְדָעא ְדִהיא ֲאִצילוֵתיה, ּ ְּלִאׁשְ ּ ּּ ָלל, ּ ְּוֵלית ַאְפָרׁשוָתא ַתָמן ּכְ ּ ּ ,

ִית וִמחוץ ְתַצֶפּנו)שמות כה( ּ ְדִמּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ד ּוְבִגין ְדִאיהו ְידֹוָ ּ ִכיְנֵתיהָּלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ּבִ, ָּסִתים ִמְלָגיו, ּ ָנן. ֲאֹדָני, ּׁשְ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ַרּבָ ּ ֹלא , ּ
ֲאִני ִנְכָתב ֲאִני ִנְקָרא ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה, ּּכְ ְידֹוָ, ּּבָ ֲאֹדָנ, ד''ִּנְכָתב ֲאִני ּבַ א. י''ְוִנְקָרא ֲאִני ּבַ עֹוָלם ַהּבָ , ֲאָבל ּבָ

ְידֹוָ ְידֹוָ, ד''ִּנְכָתב ּבַ ִריך הוא ְלַמְלֲאֵכי ְלֶמֱהִוי . ד''ְוִנְקָרא ּבַ א ּבְ ל ִסְטָרא וְבִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ַּרֲחֵמי ִמּכָ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]195דף [ -ּ

ֵרת ָברֹו, ַּהׁשָ ַּמאן ְדָלא ְיֵהא תֹוכֹו ּכְ ָכל ֵאָבִרין ְפִניָמִאין ְוִחצֹוִנין, ּ ּּבְ ֵהיָכָלא ָדא, ּ ָּלא ִייעול ּבְ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ּ ַהצור ָתִמים ָפ)דברים לב(, ָאַמר ְקָרא ּ ָ ָתִמים ִתְהְיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך)דברים יח(. ֳעלֹוּּ ּ ּ.  

ִביָעָאה ִּתּקוָנא ׁשְ ם)יחזקאל א(, ּ יֹום ַהֶגׁשֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהְיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ָנן. ּ ּכְ ִמן , ָּאְמרו ַרּבָ
ָבה)יחזקאל א( ה ַהֶמְרּכָ ת ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ י ֲעִקיָבא , ְּמרו ֲחָכִמיםְוָא. ּ ָוֵאֶרא ַעד ּכְ ָהָיה ִרּבִ ׁשֶ ּכְ

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ַמִים, ּדֹוֵרׁש ּבְ ָבה ָהִאיָלנֹות, ָּיְרָדה ֵאׁש ִמן ַהׁשָ ֵרת . ְוִסּבְ ִצין ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ְּוָהיו ִמְתַקּבְ ּ ּ
ְבִמְזמוֵטי  ִגין ְדֵלית ִיחוָדא ְוִקׁשוָר. ּ ָחָתן ְוַכָלה)ב''ל ע''דף ר(ּּכִ ּּבְ ּ ָבהּּ ם ְידֹוָ, ּא וֶמְרּכָ ֲאֹדָנ''ְלׁשֵ ֶּאָלא , י''ד ּבַ

ַצִדיק ּּבְ ת. ּ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ֵליָמָתא ִדְלֵעיָלא)א דביה''ד(ְּדִאיִהי , ּ ְבָתא ׁשְ ּ ֶמְרּכַ ּ ָנה, ּ ִכיְנָתא ִאיִהי . י''ְיֲאַהדֹוָ ּׁשְ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ ֵר, ְּואֹוְקמוָה, ַמֲעׂשֵ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ין ּבְ ַנִיםֵּאין דֹוְרׁשִ ׁשְ ית ּבִ ִגין ְדַעְנִפין ְדִאיָלָנא. אׁשִ ּּבְ ִּאיּנון , ּּ

ַכְנֵפי ֵחיָון ְּפרודֹות ִמְלַמְעָלה ּבְ ּ ָמאָלא''ֲאֹדָנ, ד ִליִמיָנא''ְידֹוָ, ּ ָמאָלא, ָחָתן ִליִמיָנא. י ִלׂשְ ָלה ִלׂשְ ד . ּּכַ ּכַ
ַּאְתָיין ָלה ַלחוָפה ּ ַכָמה ִמיֵני ִנגוָנא, ּ ּּבְ ּ ָרֵאל ְלַאְתָעָרא לֹון ְלַתָתאְּצִריִכין, ּ ּ ִיׂשְ חֹות, ּ ּבָ ירֹות ְוֻתׁשְ ׁשִ ָכל , ּבְ ּבְ

ְצלֹוָתא ִּמיֵני ִנגוָנא ּבִ ָּהא ָקא ַאְתָיין ַלחוָפה, ּּ ּ.  

ָלה ין ַלּכַ ָרֵאל ְלֵמיַהב ִקדוׁשִ ּוְצִריִכין ִיׂשְ ּ ִקׁשוָרא ִדְתִפָלה ְדָיד, ֵמֲחָתָנא. ּּ ּּבְ ּ ּּ יָרא ֵל, ּ , ּיהְלֶמֱהִוי ְקׁשִ
א ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּוְלַעְטָרא לֹון ּבִ ְּדִאיהו ְפֵאר, ּ ּ ָ ְפֵאְרך ָחבוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָּ ּוְתַלת . ּ

ִריִכין ִדְרצוָעה ּּכְ ְּקדוׁשֹות' ָלֳקֵבל ג, ּּ ְּדִאיּנון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ּ ֵלׁשו)רצועה(, ּ ה ְלך ְיׁשַ ּ ְקדוׁשָ ּּ ָ ְ ְוָצִריך .ּ ּ
ְרָכאן ַבע ּבִ ׁשֶ ַמע, ְלָבְרָכא לֹון ּבְ ָרכֹות ִדְקִריַאת ׁשְ ַבע ּבְ ְּדִאיּנון ׁשֶ ּ ַתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּ ַחר ׁשְ ׁשַ ּּבַ ּ .

ַתִים ְלַאֲחֶריָה ַתִים ְלָפֶניָה וׁשְ ּוָבֶעֶרב ׁשְ ּּ ּ.  

חוָפה ְּוַכָלה ּבְ ּ ִדיוְקָנא ְדַכְנ, ּ ְּדִאיִהי ּבְ ּ ִציִציֹות מוְזָהבֹות, ֵּפי ִמְצָוהּּ ּּבְ ּ א , ּוְתֵכֶלת ְוָלָבן, ּ א ֵדין ְוִכּסֵ ּסֵ ּּכִ
ָדא, ַרֲחִמים ִליל ָדא ּבְ ִרים ְוֻחְלָיין. ּּכָ יִרין. ַּסֲחָרֵניה, ְּוַכָמה ְקׁשָ ַכָמה ַמְרְגָלאן ַוֲאָבִנין ַיּקִ ּּבְ , ַּמְלָיין ְסגולֹות, ּ

יה ִדיוְק, ַּסֲחִרין ְלַגּבֵ ּּכְ ָּנא ְדָזִגין ְוִרמֹוִניןּ א וַמְטרֹוִניָתא, ּ י ַמְלּכָ ִּדְלבוׁשֵ ּ ְּדִאיּנון ד, ּ ְגֵדי ָלָבן' ּ ְגֵדי ' ְוד, ּבִ ּבִ
ָמָהן, ָזָהב ְטָרא ִדְתֵרין ׁשְ ְסאֹו, י''ד ֲאֹדָנ''ְידֹוָ, ִּמּסִ ן ּכִ מֹו ּכֵ ׁשְ ן חוָפתֹו, ּכִ ן ְלבוׁשֹו, ּּכֵ ֵמיה . ּּכֵ ים ׁשְ ָּרׁשִ

ֹכָלא ֵהיָכֵליה, ּּבְ ֵעי ְלַאֲעָלא ּבְ ד ּבָ ַכָלֵתיה, ּּכַ ְּלֶמֱהִוי ַתָמן ָחָתן ּבְ ּ ּ ח, ּ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּבְ ּי ּבִ א ''נ(ְּדִאיִהי , ּ

ת)י ברכאן דצדיק דאיהו''בהיכלא ליחדא תמן בצלותא בח ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ   . ּכְ
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 ] בשנה322יום [סדר הלימוד ליום כז אב 
ין ּבַ ָיִחידֵּאין דֹוְרׁשִ ָבה ּבְ ִגין ְדַהדֹוֵרׁש ְלָיִחיד, ֶּמְרּכָ ּּבְ ּ א, ּ ְדָרׁשָ ַנִים ּבַ ִּעֵמיה ָהא ִאיּנון ׁשְ ּ ּ ְְוָלא ָצִריך . ּ ּ

ְצלֹוֵתיה ַמע ָקָלא ּבִ ַּתָמן ְלִמׁשְ ּ ּ ֵמַע)שמואל א א(ֶּאָלא . ּ ָפֶתיָה ָנעֹות ְוקֹוָלה ֹלא ִיׁשָ ּ ַרק ׂשְ ּוְבַהאי ָרָזא , ּ
ֵרב יוָמתּ ְוַהָז)במדבר ג( ֲאִצילות . ּר ַהּקָ ְּוָהִכי ּבַ אי)א בצלותא''ד(ּ ֲחׁשַ ל ַחד ְמַצֵלי ּבַ ּ ּכָ ְתַמע , ּ ְּדָלא ִאׁשְ ּ

י ַחְבֵריה ְּצלֹוֵתיה ְלַגּבֵ ּ גֹון ַמאן ְדָדִריׁש ְלַחְבֵריה. ּ ּּכְ יה, ּ ִתיק ִדּבור ְלַגּבֵ ְּוַיׁשְ ּ ּ ד ֶאָלא ִדּבור , ּ ָּלא ָצִריך ְלֶמְעּבַ ּ ּ ְ ּ
ֲחׁשַ ַמע ַחְבֵריה, איּבַ ְּדָלא ִיׁשְ ָנן. ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ְתִפָלתֹו, ּ ִמיַע קֹולֹו ּבִ ל ַהַמׁשְ ּּכָ י ''ה, ּ ַטּנֵ ז ִמּקְ

  .ֲאָמָנה

א ְלֵעיָלא ך ֵחיָוון ֶאׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ּ ְּמַמְלָלן ּכְ ּ ִצין ַתָמן, ּ ַּדֲהוֹו ִמְתַקּבְ ּ ּ ִמְזמוֵט, ּ . ּי ָחָתן ְוַכָלהּּבְ
ָאן ֲאָתר ַמע. ּבְ ְקִריַאת ׁשְ ְנֵפיֶהם, ּבְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ְּדַתָמן ָוֶאׁשְ ְּדִאיּנון ס. ּ ַּגְדִפין' ד ְלד''ּ , ד''ִזְמִנין ס' ד, ּ
ְמָחה)ירמיה לא(, ְּוַהאי ִאיהו. ו''ַּסְלִקין רנ ְּלָבַתר ְדָנִטיל נוְקָמא ִמ. ֵאיָמַתי. ּ ָרּנו ְלַיֲעֹקב ׂשִ ְנאֹויּ ְויֹוִקיד , ּׂשַ

ה)משלי יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּטֲעָוון ִדְלהֹון ִעים ִרּנָ ְלָמא )שנין' א מ''ס(ִּאיהו ַהֵנר . ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ  ְלַאׁשְ
  .ד''ְוַתְלָיין ס. ב''ע, ב''ב ע''ע

ְּדִאיּנון , ב''ְוַכד ָמֵטי לל. ו''רנ, ִריןִסְט' ז ְלד''ּד ִמְתַמְנָיא א''ְוָהִכי ס. ז''ִּמן ְתַמְנָיא א, ד''ְוַתְלָיין ס ּ
ְּדִאיּנון ח, ז''ז א''ז א''ז א''א ר י', ח' ח' ח' ּ ח, ה''י ְיהֹוָ''ְלֶמֱהִוי ח, ְלָכל ְסָטר' ִאְתַחּבָ ְרָכאן ''ּבְ י ּבִ

ִּדְצלֹוָתא הֹון ח, ּ ְּדַסְלִקין ע, ד''י ִזְמִנין ְידֹוָ''ְּדִאית ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְד. ב''ּ ּּבְ ָרא ְיהֹוָּ ֲאֹדָנ''ִמְתַחּבְ ַח''ה ּבַ י ''י ּבְ
ָנהי ִּמַיד ֵחיָון ְדֵאׁש ָחׁשֹות, ָעְלִמין ְיֲאהדֹוָ הֹון. ּ ִתיב ּבְ ָעְמָדם ְתַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם)יחזקאל א(. ַמה ּכְ ּ ּבְ ּ ,

ָגלוָתא  ָרֵאל ּבְ ָעְמָדם ִיׂשְ ְּתַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם, )א בצלותא''נ(ּּבְ ְת, ּ ְּדָלא ִיׁשְ ֲעָתאּ   .ּמֹוְדעון ַעד ַהִהיא ׁשַ

ָפֶתיָה ָנעֹות ְנֵפי ַהַחיֹות. ְּוַהאי ִאיהו ַרק ׂשְ ְּדִאיּנון ּכַ ּ ֵמַע, ּ ְּוקֹוָלה ֹלא ִיׁשָ ַמל. ּ א , ַּמה ַדֲהִוי ַחׁשְ ֵּחיָון ֶאׁשָ
אי. ִּאיּנון ָחׁשֹות, ְּמַמְלָלן ֲחׁשַ ינו ְצלֹוָתא ּבַ ּוְבִגין ָדא ַתּקִ ּּ ּ איְוָהִכי ַמֲעׂשֵ, ּ ֲחׁשַ ָבה ּבַ ְּלַמְלָלא ַתָמן , ה ֶמְרּכָ ּ ּ
אי ֲחׁשַ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ּבַ ינו' ג. ּּבֵ ְּצלֹוִתין ַתּקִ ּ ּוְבֻכְלהו ח, ּ ְּדִאיּנון ע, ה''י ְיהֹוָ''ּּ ָכל ְצלֹוָתא, ב ַאְתָוון''ּ , ּּבְ

ְרָכאן ַתְמֵני ְסֵרי ּבִ ְּדִאיּנון רי, ּבְ ֶחֶסד, ו''ּ ע, ּוְכִליָלן ּבְ . 'ן ֲחֵסִרין ב''ְּוַהְיינו ר, ב ְנִתיבֹות''ִעם ל, ב''ּבְ
ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִּדְכִליָלן ּבְ ּּ ּ ּ.  

ְתַמע ְצלֹוָתא ָנא ִאׁשְ ְרּבְ ְּדִמּקָ ּ ָנא, ּ ְרּבְ הֹון. ְּצלֹוָתא ִמּקָ ַגְווָנא ְדִאְתַמר ּבְ ּּכְ ַמע ֶאת קֹול )יחזקאל א(, ּ  ָוֶאׁשְ
ְנֵפיֶהם רוִבים. ּכַ ּכְ ר ֵאָליו)במדבר ז(, ָּהִכי ּבַ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַדּבֵ ּ ַוִיׁשְ יה . ּ ַגְווָנא ְדֶכֶבׁש ַסְלִקין ְוַנְחִתין ּבֵ ּּכְ ּּ ּ

ִנין ְוִעָלָוון ְצלֹוָתא. ָּקְרּבְ ַּמְלֲאִכין ַסְלִקין ְתֵרי ְוַנְחֵתי ְתֵרי, ָּהִכי ּבִ ּ ּ ּוְכַגְווָנא ְדִסיַני. ּ ה ְוַאֲהֹרן , ּ ְּדֵביה ֹמׁשֶ ּ
ַּסְלִקין ְתֵרין ְוַנְחִתין ב, ּ ְוַנְחִתיןַּסְלִקין ּ ּוְבִפקוָדא ָדא. 'ּ ּ ל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִּאְתְרִמיזו ּכָ ּ ּּ.  

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ י ֲעִקיָבא ּבְ ד ֲהָוה ָפַתח ִרּבִ ּפוֵמיה ֲהָוה ִסיַני, ְּוָהִכי ּכַ ּ ְּוַקֵליה ֲהָוה ֻסָלם, ּ ְּדֵביה ַמְלֲאִכין , ּ ּ
ָכל ִדּבור ְוִדּבור ִדיֵליה. ְּוַנְחִתיןַּסְלִקין  ּּבְ ּ ּ ּ ְֲהָוה ָרִכיב ָעֵליה ַמְלָאך ְמַטְטרֹו, ּ ִכיְנָתא. ן''ּ ִּאיהו ֶרֶכב ִלׁשְ ּ ,

יה ְסִפיָרן ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִּדְכִליָלא ּבֵ ּּ ּ ּ ְּדִאיהו יֹו, ּ ִליָלא מי. ּא ִמְלגֹו''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ִכיְנָתא ּכְ ִּדׁשְ ּ ּ '
ִכיְנֵתיה. ִּדְלַבר, ְסִפיָרן ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָבה, ְ ּ ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא)עלות העלות(. ֶּרֶכב וֶמְרּכָ ּּ ֶרֶכב , ּ

ְּלִעַלת ָהִעלֹות ִכיְנֵתיה. ּ ּוׁשְ ֶּרֶכב ְלַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּ ּּ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ִאיהו ִדְמַיֵחד ְלֹכָלא. ּ ּ ּּ ַּסֵדר ּוְמ, ּ
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ֹכָלא, ְּלֹכָלא א. ְּוָנִהיר ּבְ ְמָתא ְוגוָפא וְלבוׁשָ ִנׁשְ ר ּבְ ְּנהֹוֵריה ַאְעּבָ ּ ּ ן . ּ ּבָ ּנוי ְוׁשוָתפו ְוחוׁשְ יה ׁשִ ְּוֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ּּ
ְבָתא ל ֶמְרּכַ ּוְתמוָנה ְוִדְמיֹון ִמּכָ ּ ֶכל, ּ ֵעין ַהׂשֶ ּוַמְרֶאה ְוִדְמיֹון ְדִאְתַחְזָייא ּבְ ַּדְרִגין ִעָל. ּ ּ ִּאיּנון , ִּאין ְוַתָתִאיןּ

יה ְבָתא ְלַגּבֵ ֶּרֶכב וֶמְרּכַ ְּוָעֵליה ֵלית ַמאן ְדָרִכיב, ּּ ּ.  

ת ָבִרים ְתרוָעה, ֶקׁשֶ ִּסיַמן ְתִקיָעה ׁשְ ּ ָבה ַדֲאָבָהן. ּ ְּוִאיּנון ִסיַמן ֶמְרּכָ ָבִרים. ְּדַאְבָרָהם, ְּתִקיָעה. ּ , ׁשְ
ְּדִיְצָחק ְּתרוָעה. ּ יה ְּדִא. ְּדַיֲעֹקב, ּ ְּתַמר ּבֵ ְ וְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו)במדבר כג(ּ ּ יה' ְוג. ּ ַּגְווִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ִּחָוור , ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה. ּסוָמק ְוָירֹוק ּוִמּסִ ּ ת ִגּבֹוִרים ַחִתים)שמואל א ב( )א''א ע''דף רל(ִאְתְקֵרי , ּ ּ ֶקׁשֶ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ
ַמְרֵאה ַהּקֶ)יחזקאל א(, ִּדיִמיָנא ם ּכְ יֹום ַהֶגׁשֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ם. ּׁשֶ יֹום ַהֶגׁשֶ ד ִאְתֲחִזי ּבְ ַאְחֵזי , ּּכַ

ָלא ִמְטָרא. ַרֲחֵמי א. ַּאְחֵזי ִדיָנא, ְוַכד ִאְתֲחֵזי ּבְ ְמׁשָ ין ִמְטָרא ְוׁשִ ְּמעוָרב ּבֵ ִליל, ּ . ַּאְחֵזי ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּכָ
ַדי' ְּוַהאי ִאיהו ש ְּדִאיּנון ְידֹוָ, ַּעְנֵפי ֲאָבָהןְּתַלת , ִּמן ׁשַ ָמָהן ָלֳקֵבל ְתַלת , ד''ּנו ְידֹוָ''ד ֱאֹלֵהי''ּ ְּתַלת ׁשְ ּ

ן ד, ד ַאְתָוון''ּוְבהֹון י. ַּעְנֵפי ֲאָבָהן ּבַ חוׁשְ ַדי''ּּבְ ַדי. ּי ִמן ׁשַ ּוְלבוׁש ְדׁשַ ּ ּ ן , ְמַטְטרֹון, ּ ּבַ חוׁשְ ְּדָהִכי ָסִליק ּבְ ּ
ַדי ב אמר רעיא מהימנא שפיר קאמר שם ''ד ע''ובחבורא קדמאה תמן תנינן דחזי קשת רי( )מנאכ רעיא מהי''ע(. ּׁשַ

  .)א''ו ע''רט

י ְיהוָדה ָנה)א מאלין''ס(, ֵליָמא ָלן ֹמר, ָּאַמר ִרּבִ ּ ִמִלין ְמַעְלָיָתא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּ י . ּ ָּפַתח ִרּבִ
ְמעֹון ְוָאַמר  ָכל ֲאָת. ּ ַוְיִהי ַהיֹום)מלכים ב ד(ׁשִ יֵמי , ִּאיהו ַצַער, ּר ִדְכִתיב ַוְיִהיּבְ ַוְיִהי ּבִ

יה ַצַער, ַּוְיִהי ַהיֹום, ַוַדאי. ַצַער ּיֹוָמא ְדִאית ּבֵ ָנה, ּ ּיֹוָמא ְדִאית , ְּוָדא הוא ֹראׁש ַהּשָׁ
ָיא ַעל ָעְלָמא יה ִדיָנא ַקׁשְ ּּבֵ ע ֶאל ׁשוֵנם. ּ ַּוְיִהי ַהיֹום ַוַיֲעֹבר ֱאִליׁשָ ּ ׁש ּיֹוָמא ְדֹרא, ּ

ָנה ֲהָוה ּוְבָכל ֲאָתר ַוְיִהי ַהיֹום. ַהּשָׁ ָנה, ּ ֵני )איוב א(. ָּדא ֹראׁש ַהּשָׁ ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיֹבאו ּבְ ּ
ָנה ֲהָוה, ָהֱאֹלִהים   .יֹום ֹראׁש ַהּשָׁ

ֵרין יֹוִמין ִאיּנון ָכל ִזְמָנא ּתְ ִגין. ַמאי ַטֲעָמא, ּּבְ ִליל ִדיָנא ְו, ּבְ ְּדִלֱהִוי ִיְצָחק ּכָ , ַרֲחֵמיּ
ֵרין יֹוִמין ְוָלא ַחד ַכח ְיִחיָדאי. ּתְ ּתְ ֵרין . ַיֲחִריב ָעְלָמא, ְּדִאְלָמֵלא ִיׁשְ ִתיב ּתְ ְּוַעל ָדא ּכְ

ַּוְיִהי ַהיֹום ַוְיִהי ַהיֹום, ִזְמִנין ּ.  
ֵני ָהֱאֹלִהים ית ִדין ַרְבְרָבא, ַּוָיֹבאו ּבְ ִּאֵלין ּבֵ ֵני ָהֱאֹלִהים ַוַדאי. ּ נֹוי ְד, ּּבְ א ּּבְ ַמְלּכָ

יה ְבִעין ְמָמָנן. ְּקִריִבין ְלַגּבֵ א, ְּוִאיּנון ׁשִ ִדיָרא ְלַמְלּכָ ְּוִאיּנון ַחְתִכין ִדיָנא . ְּדָסֲחִרין ּתְ ּ
ב ַעל ְיָי. ַעל ָעְלָמא ֲעָתא ְדִאֵלין ַקְייֵמי ַעל , ֶּאָלא. ְוִכי ַעל ְיָי ַקְייֵמי, ְלִהְתַיּצֵ ׁשַ ּּבְ ּ

יהִּדיָנא ַקְדָמָאה, ִּדיָנא ּ ְדֹכָלא ּבֵ ִריך הוא. ַּמאן הוא, ּּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדָלא יֹוִקיר ִלׁשְ ּ ּ ְּ ,
ּוְדָלא יֹוִקיר ְלאֹוַרְייָתא וְלַעְבדֹוי ּ ָמא , ּאוף ָהִכי. ּ ַּמאן הוא ְדָלא ָחִייׁש ַעל ְיָקָרא ִדׁשְ ּ ּ

א ַאְרָעא, ַקִדיׁשָ ְּדָלא ִיְתַחֵלל ּבְ ַּמאן הוא ְדָלא ָחִייׁש ִליָק. ּ ִריך הואּ א ּבְ ֵּריה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָמא ָדא ִוי ְיָקר ִלׁשְ ַּמאן הוא ְדָלא ׁשַ ּ ּ תֹוָכם. ּ ָטן ּבְ ם ַהּשָׂ ם, ַּוָיֹבא ּגַ ְלַרּבֹות ַהִהיא , ּגַ

א ִדיֵליה ּנוְקּבָ ּ ב ַעל ְיָי. ּ ָמא ָדא, ּאוף ָהִכי ְלִהְתַיּצֵ ְּדִאיהו ָחִייׁש ָנֵמי ִליָקָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ.  
ּו ַעּמוִדין ַקְדָמִאין ְדָעְלָמאָהָכא ַאְפִליג ּ ִּאיֹוב ֵמֲחִסיֵדי אומֹות ָהעֹוָלם , ַחד ָאַמר. ּ ּ

ָרֵאל ֲהָוה, ְוַחד ָאַמר. ֲהָוה ְּדָהא יֹוָמא ַחד . ְּלַכְפָרא ַעל ָעְלָמא, ְוַאְלֵקי. ֵמֲחִסיֵדי ִיׂשְ
ֵחיה ַרב ַהְמנוָנא ְלֵאִלָיהו ּכְ ַּאׁשְ ּ ֵני, ָּאַמר ֵליה. ּּ ָּנן ְדִאית ַצִדיק ְוַרע לֹוַּוַדאי ּתָ ע , ּ ָרׁשָ
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עֹוָלם ַהֶזה חֹובֹו, ַּצִדיק, ָאַמר. ְוטֹוב לֹו מוֲעִטין לֹו חֹובֹוָתיו נֹוְתִנין לֹו ּבָ ּמְ ל ׁשֶ ּּכָ ְוַעל , ּ
ן ַצִדיק ְוַרע לֹו ין ֲעוֹונֹוָתיו. ּּכֵ ְמרוּבִ ּוְממוֲעִטין ָזִכיֹוָתיו, ְּוָכל ׁשֶ ָכרֹו , ּ נֹוְתִנין לֹו ׂשְ

ע ְוטֹוב לֹו, ּעֹוָלם ַהֶזהּבָ ִּדינֹוי ְדָמאֵרי ָעְלָמא ֲעִתיִקין , ָּאַמר ֵליה. ָרׁשָ  ֲאָבל )א עמיקין''ס(ּ
ִריך הוא ְלַכְפָרא חֹוִבין ְדָעְלָמא א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּּ ְדרֹוָעא ִדְלהֹון, ְ , ַּאְלֵקי ּבִ

ְּוָאֵסי ְלכוְלהו ְייִפין, ְלֵקי ִלְדרֹוָעאְּדַא, ְמַתל ְלַאְסָייא. ּ יָזָבא ְלָכל ׁשַ ָמה ִדְכִתיב. ְלׁשֵ , ּּכְ
ֵעינו ְוגֹו)ישעיה נג( ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ   )ח''רי(. 'ּּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ָנה, ּּכְ ל ֹראׁש ַהּשָׁ ַההוא יֹוָמא ׁשֶ ְדָרִאין ְלֵמיָדן , ּּבְ ְבִעין ַקּתֶ ְּדַקְייִמין ׁשִ
ה , ִּדיָנא ְלָעְלָמא ּמָ ִריִסיןּכַ ְּדַקְייֵמי ְלֵעיָלא, ַקֵטיגֹוִרין, ִּאיּנון ָמאֵרי ּתְ ִּאֵלין ַמְייִמיִנין . ּ

ְמִאִלין ְלחֹוָבא ִּלְזכו ְוִאֵלין ַמׂשְ ָרא חֹוִבין ְדָעְלָמא, ּ ְוַעל . ּחֹוִבין ְדָכל ַחד ְוַחד, ְּלַאְדּכְ
ר ָנׁש ְָדא ִאְצְטִריך ְלּבַ א חֹובֹוי, ּ ל ַחד ְוַח, ְלָפְרׁשָ ָמה ְדִאיהוּכָ ּד ּכְ ִגין ְדַמאן ִדְמָפֵרׁש , ּ ּּבְ ּ

ָּלא ִאְתְמַסר ִדיֵניה, ֶחְטאֹוי א, ּ יָדא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבִ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוַמאן . ְּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדָדִאין ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ א. ִּאיהו ְלָטב, ְּ ָעא ָדִוד ַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ּבָ לים תה( )ואמר(, ּ

ְפֵטִני ֱאֹלִקים)מג ֹלֹמה ָאַמר. ְוָלא ַאֲחָרא, ַאְנּתְ,  ׁשָ ַפט )מלכים א ח(, ְוֵכן ׁשְ ּ ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ
ּנו, ְוָלא ַאֲחָרא, ּהוא, ַּעְבדֹו ֵדיִלין ִמּמֶ ית ִדין ּבְ ְּוָכל ּבֵ ּ.  

ְייָפא ְייָפא ְוׁשַ א חֹוִבין ְדָכל ׁשַ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך לֹון ְלָפְרׁשָ ָּכל ַמה ְדָעִביד ְו, ְּ
ְפָרט ָ ַחָטאִתי אֹוִדיֲעך ְוגֹו)תהלים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבִ אָת ֲעֹון . 'ּ ה ָנׂשָ ְלָבַתר ְוַאּתָ

ה. ְמָנָלן. ָּחָטאִתי ֶסָלה א ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ְוגֹו)שמות לב(ִּדְכִתיב , ִמּמֹׁשֶ ָרֵאל . 'ּ ָאּנָ ִיׂשְ ּבְ
ִתיב י ָעַזְבנו ֶאת ְיָיּ ָחָטאנו)שמואל א יב(, ּכְ ָיִחיד, ּ ּכִ יָמא ַהאי ּבְ ִצּבור ָלא, ְּדִאי ּתֵ . ֲּאָבל ּבְ

ִתיב ְקָרא ָדא ִצּבור. ָּהא ּכְ יָמא ָהא ּבְ ִליָחא ִדְלהֹון ָלא, ְּוִאי ּתֵ ִתיב , ֲּאָבל ׁשְ שמות (ָהא ּכְ

ה ֶאל ְיָי ְוגֹו)לב ב ֹמׁשֶ ּ ַוַיֲעׂשו ָלֶה)שמות לב(ּוְכִתיב . 'ּ ַוָיׁשָ ַמאן . ַמאי ַטְעָמא. 'ם ְוגֹוּ
ִּדְמָפֵרׁש חֹוֵביה יה, ּ ֵדיִלין ִמיּנֵ י ִדיָנא ּבְ ּּבֵ ר ָנׁש ָקִריב ְלַגְרֵמיה, ּ ִגין ְדּבַ ּּבְ ְּוָלא ִאְתָדן , ּ

ַּעל פוֵמיה ּ ּ.  

  ב''א ע'' רלדף
ִביק ִלְמַקְטְרָגא ְלאֹוְלָפא ָעֵליה חֹוָבא מוָמא, ְּותו ָּלא ׁשָ א ''דף רל(ים ְּדַבר ָנׁש ַיְקִד. ּ

א) ב''ע ְּוָלא ָיִהיב דוְכָתא ְלַאֲחָרא ְלֵמיַמר, ְוֵייּמָ ִריך הוא ָמִחיל ֵליה. ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ ,
ּ ומֹוֶדה ְועֹוֵזב ְירוָחם)משלי כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ.  

ָנה יֹוֵמי ְדֹראׁש ַהּשָׁ א, ּבְ י ִדיָנא ּכוְרְסָייא ְלַמְלּכָ ִנין ּבֵ ְּמַתּקְ ל ָעְלָמא,ּ .  ְלֵמיָדן ּכָ
יה ִדיָנא ַקּמֵ ַקְדִמיָתא ּבְ ָרֵאל ָעאִלין ּבְ ְּדִליפוׁש ַרֲחֵמי, ְּוִיׂשְ ָנן )א קמיה דליפוש רוגזא''ס(. ּ  ּתְ

יֹומֹו ָרֵאל ְדַבר יֹום ּבְ ַפט ַעּמֹו ִיׂשְ ּוִמׁשְ יֹומֹו ַמאי הוא, ּּ ֵרי יֹוִמין . ּיֹום ּבְ ֶּאָלא ָהֵני ּתְ
ָנה ֵרי יֹוִמין. ְדֹראׁש ַהּשָׁ י ִדיָנא. ֲאַמאי ּתְ ֵרי ּבֵ ִגין ְדִאיּנון ּתְ ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ִּדיָנא . ְּדִמְתַחּבְ

ָיא, ִּעָלָאה ְּדִאיהו ַקׁשְ ָאה, ּ ּתָ ִדיָנא ּתַ ְּדִאיהו ַרְפָיא, ּבְ ְכֵחי, ּ ּתַ   .ְּוַתְרַווְייהו ִמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]199דף [ -ּ

ְבָלֵאי ְּוָלא ַיְדֵעי ְדַתְרַווְייהו , ּא ִויָללוָתאָּרָזא ִדיָבָב, ְּוַעל ָדא ָלא ַיְדֵעי ָהֵני ּבַ ּ
יָפא, ִּאְצְטִריכו ּקִ ְּיָללוָתא ְדִאיהו ִדיָנא ּתַ ּ ּ ִביִרין ְדִאיהו ִדיָנא ַרְפָיא. ּ ַלת ּתְ ּּתְ ּ נוֵחי , ּ ּּגְ

ַנח ַרְפָיא ְרַווְייהו, ִּאיּנון ָלא ַיְדֵעי. ּגָ א ''ס(. ְּרַווְייהוְוַעְבֵדיָנן ּתַ, ַוֲאָנן ַיְדֵעיָנן. ְּוַעְבִדין ּתַ

ּ ְוֹכָלא ָנְפִקין .)ועבדין תרווייהו, אינון לא ידעי, הני בבלאי, ועל דא רזא דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו
  .ְלֹאַרח ְקׁשֹוט

ֶסה ְליֹום ַחֵגנו)תהלים פא(, ָּפַתח ְוָאַמר ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר. ּ , ּּתִ
י ִדיָנא ַרְפָיא. ֶדׁשַמאי ַבֹח ָּדא ּבֵ ֶסה. ְּדִאְקֵרי ֹחֶדׁש, ּ ּכֶ דא פחד ' ס ה''כ, כס דעלמא עילאה(: ּבַ

ָיא)תו בכסה, יצחק דאיהו כס למלכא עילאה ּ ָדא ִדיָנא ַקׁשְ ְסָייא . ַּפַחד ִיְצָחק, ּ ִּדיָנא ְדִאְתּכַ ּ
ִדיר ְלָייא, ּתָ ִאְתּגַ ְּדָלאו ִאיהו ִדיָנא ּבְ ּ י ֹחק. ּ ָפט. ּא ִדיָנא ַרְפָיאָּד, ּכִ ּוִמׁשְ  )דא דינא קשיא(, ּ

ַרֲחֵמי ָּדא ִדיָנא ּבְ ֲחָדא. ּ ְּוַתְרַווְייהו ִאיּנון ּכַ ֵרין יֹוִמין. ּ ך ּתְ ִגין ּכָ ָרָזא , ְּבְ ְּוַתְרַווְייהו ּבְ
ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ְוגֹו)תהלים פט(. ֲחָדא ִתיב ׁשְֹמֵעי', ּ ַאׁשְ , ֵּעי ְתרוָעהאֹו ּתֹוְק, ָלא ּכְ

ֶּאָלא יֹוְדֵעי ְתרוָעה ִגין . ּ א)א כגון''ס(ּבְ ֲאִויָרא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ יִמין ְדַדְייִרין ּבַ ּ ַחּכִ ִּאיּנון , ּ
ָּרָזא ִדְתרוָעה. ֹּיְדֵעי ְתרוָעה יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְרֶזל)תהלים ב(, ּּכְ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוֵעם ּבְ א .  ּתְ ַמאן ַעּמָ

ָרֵאל ִיׂשְ יה, ִּעין ָרִזין ִעָלִאין ְדָמאֵריהֹוןְּדַיְד, ּכְ יה, ְּלֵמיַעל ַקּמֵ ָרא ּבֵ ׁשַ ּוְלִאְתּקְ ְוָכל . ּ
ִּאיּנון ְדַיְדֵעי ָרָזא ִדְתרוָעה ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ אֹור ָפָניו ְדקוְדׁשָ ִּיְתָקְרבון ְלֵמיַהך ּבְ ּ ְּ ְוָדא . ְּ

ִריך הוא ְלַצִדי א ּבְ ּאֹור ַקְדָמָאה ְדָגִניז קוְדׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלִמְנַדע ָלה. ַּקָייאְּ ּ ְּ.  
ִתיב  ֵבד)ויקרא ט(ּכְ ֵבד)ויקרא ג(ּוְכִתיב . ּ ַהיֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ בתר (. ּ ְוֶאת ַהיֹוֶתֶרת ַעל ַהּכָ

ֵבד.)אסתליק עליה, דעבידת ניאופא ת ְזנוִנים,  יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ָּדא ֵאׁשֶ ְּדַאְזָלא ְוָנְפָקא ִמן , ּ
ֵב ֵני ָעְלָמא, דַהּכָ ּוְלַאְסְטָנא ָעַלְייהו, ְלַאְסָטָאה ּבְ ְבַקת ִלְדכוָרא. ּ ד ְזנוִנים, ְּוׁשַ . ְּלֶמְעּבַ

ֵבד ּוְבִגין ָדא ַהיֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ּ ֵבד, ּ ַתר ְדַעְבַדת ִניאוָפא. יֹוֶתֶרת ַעל ַהּכָ ּּבָ ָלַקת , ּ ִאְסּתָ
ה זֹוָנה. ָּעֵליה ַרת ַעל . ֵמַצח ִאּשָׁ ּבְ ֵבדִאְתּגַ ְעָלה ְדִאיהו ּכָ ּּבַ ּ ַכַעס ְדָמָרה, ּ ת , ּּבְ ֵאׁשֶ

ְלָטא ִאיִהי ַעל ְדכוָרא ִדיָלה, ָוַכַעס, ְמָדִנים ְּדׁשַ ּ ּ ּ ֵבד. ּ ְלָטא ַעל ַהּכָ ה זֹוָנה ׁשַ , ֵמַצח ִאּשָׁ
ת ְמָדִנים ָוַכַעס   .ֵאׁשֶ
ֵבד א ְלָכל ָעְלָמא, יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ֵבד ָנְפָקא ְלַאְבָאׁשָ ד ִניאוִפין ִעם ,ִמן ַהּכָ ּ וְלֶמְעּבַ ּ

י ְדכֹוָרא. ּּכָֹלא ְּלָבַתר ִאיִהי ַסְלָקא ְלַגּבֵ ה זֹוָנה, ּ ַעזוָתא ְדַאְנִפין, ֶמַצח ִאּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין , ּ
ֵבד ְטָרא ַאֲחָרא, ְועֹוד. ִאיִהי ַעל ַהּכָ ֵבד ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ַתר ְדַנְפַקת , יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ּּבָ

יוִרין ְלַבְעָלה, ּּכָֹלאְלַנֲאָפא ִעם  ְּיִהיַבת ׁשִ ּ ֵבד, ּ   .ְוַהאי ִאיִהי יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ
ֵבד ְּויֹוֶתֶרת ִדיָלה, ִמּגֹו ּכָ ְות, ַנְפַקת ָמָרה, ּ א ְדַמְלָאך ַהּמָ ְְוִאיִהי ַחְרּבָ ה , ּ ְּדַנְפקו ִמּנָ ּ ּ

א ֵני ָנׁשָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה)י המשל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּטִפין ְמִריָרן ְלַקְטָלא ּבְ ּ .
ֵבד ּכָ ְלָיא ּבַ ְלָיין, ְוִאיִהי ּתַ יה ּתַ ל ַמְרִעין ומֹוָתא ּבֵ ּּכָ ָנה . ּ  )משטנא(ְּוַההוא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ
ָעְלָמא ְטָטא ּבְ ָרֵאל, ְּמׁשַ ל ֵאָבִרין ְדִאיּנון ִיׂשְ ל חֹוֵבי ָעְלָמא וְכֵדין ּכָ ְּלִמְכַנׁש ּכָ ּ ּון ִאיּנ, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]200דף [ -ּ

ָעאקו ְּדִאיּנון ֵאָבֵרי ְדַמְטרֹוִניָתא, ּּבְ ּ ַמת ָאָדם)משלי כ(, ּ א,  ֵנר ְיָי ִנׁשְ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ . ּׁשְ
ָעאקו ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּוְכֵדין ּכָ ָבִרים , ּ ִקיָעה וׁשְ יה ַההוא ּתְ ָעָרא ּבֵ ְּוַנְטֵלי ׁשֹוָפר ְלַאּתְ ּ ּ

ּוְתרוָעה ּ.  

  א''ב ע'' רלדף
א, ר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאָאַמרעיא מהימנא  ַתר ְדֵאָבִרים ְוַעְרִקין ְדִלּבָ ּוַדאי ּבָ ּ ָרֵאל, ּ , ְּדַדְמָיין ְלִיׂשְ

ָעאקו ִּאיּנון ּבְ ָקֶנה. ּ ְּדִאיהו ׁשֹוָפר, ְּצִריִכין ְלַאְתָעָרא ּבְ ַתר ְדַכְנֵפי ֵריָאה ָלא ַיְכִלין . ְּוָדא ָקֶנה ְדֵריָאה. ּ ּּבָ
ָכא  ּכְ א) א''ב ע''דף רל(ְלׁשַ ְרת ַעל ַעְרִקין ְדִלּבָ ּרוְגָזא ְדָמָרה ְדִאְתַגּבַ ּ ּ ּּ ל ַעְרִקין ְדֵאָבִרים ְדגוָפא, ּ ְּוַעל ּכָ ּ ּ .

הֹון יב ּבְ ַּההוא רוָחא ְדָנׁשִ ּ ָקֶנה, ּ ְּדִאיהו ׁשֹוָפר, ָסִליק ּבְ ְּדָהִכי אֹוְקמוָה. ָּעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ט, ּ ּדֹוֶמה , ְוׁשֶ
ְּדֵביה , ְּלָעְלָמא ֵדין ִתָיהּ ֲּאִכיָלה וׁשְ ּדֹוֶמה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָקֶנה. ּ ִתָיה, ּ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ.  

ט ו ּוְלָבַתר ְדׁשָ ט' ּ ָטן, ִמן ְוׁשֶ ִרּבוי ֲאִכיָלה ְדֶגֶזל ִאְתֲאָרך ְוִאְתָעִביד ׂשָ ְּבְ ּ ּוַמאן ָגִרים ָדא. ּ  )במדבר יא(. ּּ
טו ָהָעם ְוָלְקטו ּׁשָ טוָתא ִד, ּ ּׁשָ ְטָייןּ ֵעֶרב ַרב ׁשַ ְּלהֹון ְדִאְתָעְרבו ּבְ ִתָיה ְדֶגֶזל , ּ ְּדַתֲאָוה ִדְלהֹון ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ ּּ

ּ ְדׁשֹוד ֲעִנִיים ְוֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים)תהלים יב(, ְוָחָמס ְטָיין. ּ פוָפה ׁשַ נון ּכְ ּּבְ ָלא ְטִחיָנה, ּ ִתיב . ְּדַאְכִלין ּבְ ַמה ּכְ
הו ׂשָ)במדבר יא(, ּּבְ ֵרת ְוַאף ְיָי ָחָרה ָבָעם ַהּבָ יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ יּנֵ ין ׁשִ ט ו. ּר עֹוֶדּנו ּבֵ טו' ִּאְתְפׁשַ ְּדׁשָ ִּאיהו , ּ

פוף ְּדרוֵחיה ּכָ ּ ּ ִתָיה. 'ְּוִאיהו נ, ּ ֲאִכיָלה וׁשְ ָטן ּבַ ט ׂשָ ְּוָדא ָגַרם ְדִאְתְפׁשַ ּ ּּ ל ֵאָבִרין ְוַעְרִקין , ּ ר ַעל ּכָ ְּוִאְתְגּבָ
שס הּה ֹלא ַת''ּבְ ָט. ֲעׂשֶ ן ַהׂשָ ּבָ חוׁשְ ּּכְ פוִרים, ן ָחֵסר ַחד''ּ ָּדא יֹום ַהּכִ ִתָיה, ּּ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ְדָקֶנה ְּוִאיהו ּכְ ן ָי' ְּוִאיהו ו, ּ יָנה, ּה''ּבֶ ּוְבִגיֵניה אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִמן ּבִ ּ ּ ָהרֹוֶאה ָקֶנה , ּ
ֲחלֹום ְּדֵלית ָקֶנה ְדִאיהו ָפחות .  ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה)משלי ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְכָמהזֹוֶכה ַלָח, ּבַ ּ ּ ּּ

ִּמַתְרַווְייהו ְּדִאיּנון י, ּ יָנה' ה, ָחְכָמה' ּ ּוְבִגין ָדא. ּבִ ׁשֹוָפר, ּ ָּצִריך ְלִאְתָעָרא ּבַ ּ ְּדִאיהו ָקֶנה, ְ , ָּעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
ּך ַאַפִיםֶאֶר, ְעֹוָלם ָארֹוך יה י, ְ ֵחי ִמיּנֵ ַתּכְ ְּדִמׁשְ ָבן ָוא, ּג ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמי''ּּ חוׁשְ   .ַּאַפִים' ו' ו, ְֶאֶרך' א, ו''ּּכְ

ְּוִאיָמא ִעָלָאה ִאיִהי ְתִקיָעה ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּּ ָבִרים. ִּמּסִ ְטָרא ְדִיְצָחק, ׁשְ ְּתרוָעה. ִּמּסִ ְטָרא ְדַיֲעֹקב, ּ . ִּמּסִ
ִכיְנָת ּא ַתָתָאהּׁשְ ר ְדֻכְלהו, ּ ֶּקׁשֶ ְּדַהְיינו. ּּ ָבִרים' ש. ְּתִקיָעה' ק: ּ ְּתרוָעה' ר. ׁשְ י . ּ ין ְלַגּבֵ ָלׁשִ ְּוֻכְלהו ְמׁשֻ ּּ

ִכיְנָתא ֵלׁשו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּׁשְ ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוׁשָ ּּ ָ ֶּאָלא ִמן ַהֶפה, ְּדֵלית ָקָלא ָיִכיל ְלָנְפָקא ְלַבר. ּ ּאוף . ּ
ִריך הוא,ָהִכי א ּבְ ִכיְנָתא ִמן קוְדׁשָ א ׁשְ ּ ֵלית ְלַאְפְרׁשָ ְּ יה. ּ ִריך הוא ִאְתַמר ּבֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּּ  קֹול )תהלים כט(, ְ

ל ֶפה. ְיָי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ִכיְנָתא ְתִפַלת ּכָ ּוׁשְ ּ ּּ   .)עד כאן(. ק''ק קר''ק קש''קשר, ְּוִאיּנון ִסיָמִנין. ּ

יהְלִא, ַנְטִלין ׁשֹוָפר ָעָרא ּבֵ רוָעה וְתִקיָעה, ּּתְ ּּתְ ַרֲחֵמי, ּ ָיא ּבְ ָבִרים , ִּדיָנא ַקׁשְ ּוׁשְ
ָלא ַרֲחֵמי  ָיא ּבְ ֲערו ְלֵעיָלא ְלִאְתָעְרָבא ָדא )א דינא רפיא ברחמי''ס(ִּדיָנא ַקׁשְ ּ וְכֵדין ָהִכי ִיּתְ ּ ּּ

ָדא   .ּבְ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  ָטן, ָנאָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמ, ּ ַסם ׂשָ ַהאי ִאְתּבְ ן ''ְּוָקִמיט נו, ּבְ

ט ָטן ְלָפִנים, ִמן ְוׁשֶ ט, ָּתב ַלֲאחֹוָרא, ַּמה ְדֲהָוה ׂשָ ַקְדֵמיָתא, ְּוִאְתַהָדר ְוׁשֶ ְדּבְ ִגין ְדַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב. ּכִ . ּּבְ
ִתָיה ֲאִכיָלה וׁשְ ָרֵאל ֵלית ֵחיֵליהֹון ּבַ ִּיׂשְ ַאר ַעִמין, ּ ׁשְ ִתָיה, ַּיְרִתין ָעְלָמא ֵדיןְּד, ּּכִ ֲאִכיָלה וׁשְ ְּדֵחיֵליהֹון ּבַ ּ ּ .

קֹול ָדא ֶּאָלא ֵחיֵליהֹון ּבְ ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ָאת יֹו, ְעֹוָלם ָארֹוך, ּ ֵרי ּבְ ּוְבִגין ְדקֹול ׁשֹוָפר , ד''ְּדִאְתּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]201דף [ -ּ

יה ָנִפיק ָרה ׁש, ִּמּנֵ ָנן ֵאין פֹוֲחִתין ֵמֲעׂשָ ָּאְמרו ַרּבָ ְּדִאיהו , ְִאְתָעִביד עֹוָלם ָארֹוך, ַּוַדאי' ּוְבאֹות י. ֹוָפרֹותּ ּ
ָּעְלָמא ְדָאֵתי וְבָאת ה' ו ָרא ָעְלָמא ֵדין', ּ ִתָיה ְדאֹוַרְייָתא, ְזֵעיָרא' ְּדִאיִהי ה, ּּבָ ְּדָבה ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ ּּ.  

ְתֵרין ַאְת, ְועֹוד ָרָזא ַאֲחָרא ַתר ְדִאְתְגַזר ְגֵזָרה ּבִ ּּבָ ּ ְּדִאיּנון ה, ָווןּ ֵתי ִדיִנין', ה' ּ ְּתֵרין ּבָ ּ ַמאן ָיִכיל , ּ
ְּלַבְטָלא ְגֵזָרה ְדַתְרַווְייהו ּ ּא ִאיָמא ִעָלָאה''ְּדָאת ֵה. ו''י. ּּ ִתיב. ָאב' י. ּ ל ֵנֶדר ְוָכל )במדבר ל(, ּוַמה ּכְ  ּכָ

ר ְלַענֹות ָנֶפׁש בוַעת ִאּסָ ה ְיִקיֶמּנו', ְּדִאיִהי ה, ּׁשְ ִּאיׁשָ ה ְיֵפֶרּנוּ ּ ְוִאיׁשָ ּוְבִגין ָדא. ּ ָּצִריך ְלַאְתָעָרא ָקָלא , ּ ְ

ְּדִאיהו ו ָרה ׁשֹוָפרֹות', ּ ֲעׂשָ ְּדִאיּנון י, ּבַ יָמה ַאַחת. 'ּ ְנׁשִ ָרא ִדְלהֹון ּבִ ל ִסיָמן ְוִסיָמן, ְּוִעּקָ ֶפה, ּכָ ' ְּדִאיִהי י, ּּבַ
ָרה   .ֵמֲעׂשָ

ְמ י ׁשִ ְמעו ִמִלין ַרּבִ ִּמַיד ְדׁשָ ּ ּ ַמע ִמִלין, ָּאְמרו, ּעֹון ְוָכל ַחְבַרָייאּ ִריך ֱאָלָהא ְדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּבְ ּ ֵּמַההוא , ְ
ל ְנִביִאים ן ׁשֶ ן ַדֲחָכִמים, ְּדִאְתְקֵרי ַרּבָ ֵרת, ַּרּבָ ן ְדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ַּרּבָ ר , ּ ִכיְנֵתיה ְמַדּבֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ַּעל פומֹוי ָווַתְייהו ִמַמָתן תֹוָרה, ְּידֹוי ָרִזין ִאֵליןְוָכַתב ַעל , ּ ְתָמעו ּכְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ַען, ּ   .ְוַעד ּכְ

  ב''ב ע'' רלדף
א, ָּאַמר ֵליה ִלים ִמלוֵלי ְדָרִזין ְדִחּבוָרא ַקְדָמָאה, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ א לֹון, ּ ל ָמאֵרי , ְלָפְרׁשָ ְּדָהא ּכָ

ְּמִתיְבָתאן ִדְלֵעיָל ּ ּוָמאֵרי ְמִתיְבָתאן ִדְלַתָתא, אּ ּ ּּ ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוָמך, ּ ְלהו ְמזוָמִנין ְלִמׁשְ ְּכֻ ּ ּ ּּ ּ ּ ין , ּ ּוִפירוׁשִ ּ
ְִדיָלך ְּדָהא ֶחְדָוה ופוְרָקָנא. ּ ּ הֹון ְלֵעיָלא ְוַתָתא, ּ ִּיְתַער ּבְ ַּאל ִתְתנו ֳדִמי. ּּ ּ ּ ְְוָכל ִסיָעָתא ִדיָלך, ֹּלא ַאְנְת, ּ ּ .

  .)רעיא מהימנאכ ''ע(

ָבִרים ְתרוָעה וְתִקיָעה וׁשְ ּּבִ ּ ָדא, ּ ַסם ּכָֹלא ָדא ּבְ ִּאְתּבְ ֵבד ָנִקיט. ּ ְּוָכל ַמה ְדַההוא ּכָ ּ ,
י ֵלב א, ַאְקִריב ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַמְלּכָ ְוָלאו , ָּלאו אֹוְרֵחיה, ְּוַההוא ֵלב. )לדינא(ְלַזְייָנא , ּ

יה יאוְבּתֵ ּּתִ ֲעִכירו ְדעֹוָבִד, ּ ּּבַ יהּ ּין ְדַעּמֵ ִרירו. ּ ל ּבְ ֶּאָלא ָנִקיט ּכָ ב ''דף רל(, ְּוָכל ָצחוָתא, ּ

ְּוָכל ַההוא ָעִכירו ְוִטנוִפין ְוִלְכלוָכא ְדִאיּנון עֹוָבִדין . ְוָכל עֹוָבִדין ָטִבין, ְוָכל ַזְכָיין) ב''ע ּ ּ ּ ּ ּ
ין יׁשִ יה.  ֲאָנח ְלָכֵבד)כבדזריק לון לשאר עמין עובדי כוכבים ומזלות ההוא ( )א ליתא''ס(, ּבִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ,

ִעיר)בראשית כז( ו ִאיׁש ׂשָ ְּוָכל ַעְרִקין ִדיֵליה.  ֵעׂשָ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ּ ַאר ַעּמִ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ
ּוַמָזלֹות ל ֲעֹונֹוָתם)ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ ַמאי .  ְוָנׂשָ
ם.ֲעֹונֹוָתם יה.  ֲעֹונֹות ּתָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)בראשית כה(, ּ א ''ס(ְּוחֹוִבין ְדַעּמוָדא .  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ

א)דעמיה ּ ְדִאיּנון ַעְרִקין ְוַדְפִקין ְדִלּבָ ּ ּ.  
ּוְבִגין ָדא ִחין ְוָצַרַעת ְוַסַפַחת, ּ ָכחו, ְּלָכל ִאיּנון ֵאָבִרין, ּׁשְ ּתְ ֵבד ִאׁשְ ֵּמִאיֵלין , ִּמּכָ

יהִלְכ ָארו ּבֵ ּתָ ּלוִכין ְדִאׁשְ ּ ּ ִריאוָתא. ּ ל ּבְ א ָאֵתי ּכָ ִּמִלּבָ ְּדָהִכי הוא. ְלָכל ֵאָבִרין, ּ יָון , ּ ּכֵ
ל ְזִכיכו וְבִריָרא ְוָצחוָתא א ָנִטיל ּכָ ְּדִלּבָ ּ ּ ַאר ִמן . ּ ּתְ ַכח ְוִאׁשְ ּתְ ל ַמה ְדִאׁשְ ֵבד ָנִטיל ּכָ ּּכָ

ִּלְכלוָכא ְוִטּנוָפא ְייִפיןְוָזִריק ְלָכל. ּ ַאר ׁשַ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ,  ׁשְ ַאר ַעּמִ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ
ּוַמָזלֹות ַאֲחָרִנין ְרַחְייהו, ּ ַעל ּכָ ּוִמְפסֹולֹות ִדְפּסֹוֶלת ְדָכֵבד. ּּבַ ּ יה , ָנַטל ְטחֹול, ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

ע)משלי ג(.  ְיִהי ְמֹאֹרת)בראשית א( ֵבית ָרׁשָ   . ְמֵאַרת ְיָי ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]202דף [ -ּ

ִחּבוָרא ַקְדָמָאהמנא רעיא מהי ָנן , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּעֹוד ָאַמר ּבְ ְּוָהא אֹוְקמוָה ַרּבָ

ִסיל)קהלת ז(ְּוִאיהו . ְטחֹול ׂשֹוֵחק, ָּעֵליה חֹוק ַהּכְ ּוְבִגין ָדא.  ׂשְ ָנן ְדַמְתִניִתין, ּ ּאֹוְקמוָה ַרּבָ אֹוי לֹו ְלִמי , ּ
ֶחֶקת לֹו ָעה ְמׂשַ ַהׁשָ חֹוק)קהלת ז(ת ָאַמר ְוֹקֶהֶל. ּׁשֶ ַעס ִמׂשְ ַעס ְדָכֵבד. ּ טֹוב ּכַ ְּרצוָעה , ְּדִאיִהי ָמָרה, ּטֹוב ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ין, ְּ יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ָעְלָמא ֵדין ּבְ ה ַצִדיַקָייא ּבְ ְּרצוָעה ְלַאְלָקָאה ּבָ ּ ּ ין, ּּ ַמְכְתׁשִ חֹוק , ּּבְ ִּמׂשְ
ְטחֹול ִחיק לֹון ּבַ ִל, ְּדׂשָ ְּכלוָכא ְדַהאי ָעְלָמאּבְ עוְתָרא, ּ ֲעָתא ּבְ ְּדׂשֹוֵחק לֹון ׁשַ ֶּאֶרס ִדְטחֹול ִאיהו , ְועֹוד. ּ ּ

יף ַיִתיר ֵמֶאֶרס ְדָמָרה, ְזִחיל ָעָפר ְּוִאיהו ַתּקִ ּּ ּ.  

ִעיָסה ּבָ אֹור ׁשֶ ּוְבִגין ְדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ׂשְ ּ ְּוִאיּנון אוִמין ְדָעְלָמא ַדְמָיין ְלמֹוץ, ּ ּ ּ ָגלוָתא ַי, ּ ִבין ּבְ ִּתיר ְמַעּכְ ּ
ָרֵאל ֵּמאוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ֵעֶרב ַרב ְלִיׂשְ ּ ָנן. ּ ָמה ְדאוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ ּ ב, ּ ה . ִמי ְמַעּכֵ ִעיּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ׂשְ

ב ָרֵאל. ְמַעּכֵ ִיׂשְ ְּדִאיּנון ְדֵבִקין ּבְ ּ ה, ּ ִעיּסָ אֹור ּבַ ׂשְ ּי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותֲּאָבל אוִמין עֹוְבֵד. ּּכַ ָּלאו ִאיּנון ֶאָלא , ּ ּ
ר ִתְדֶפּנו רוַח)תהלים א( מֹוץ ֲאׁשֶ ּ ּכַ ּ ּ ּ ּ.  

ִעיר ָעָליו)ויקרא טז(ְועֹוד  א ַהׂשָ ִריך הוא ִעם , ּ ְוָנׂשָ א ּבְ ד קוְרְצָיא ְלקוְדׁשָ ד ְרעוֵתיה ְלֶמְעּבַ ּּכַ ּ ּ ּ ְּ ּ
ָרֵאל ל חֹוִבין ְדָי, ִיׂשְ א ּכָ ְּדִאיהו ָנׂשָ ּ ל לֹוןּ ֵבד, ִכיל ְלִמְסּבַ א ָכֵבד )תהלים לח(, ַּעד ְדִאְתָעִביד ּכָ ַמׂשָ ּ ּכְ

דו ִמֶמנו ִּיְכּבְ ּחֹוִבין ַעל ַגְדפֹוי, ּּ ָּסִליק ְלטוָרא ִעָלָאה, ֶמה ָעִביד. ּ ֵעי ְלַסְלָקא ְלטור , ּ ד ִאיהו ּבָ ֲחָמָרא ּכַ ּּכַ ּּ
ָּגבֹוַה ד ָעֵליה, ּ א ָכֵבד ִיְכּבַ ַמׂשָ ּּכְ ּד ִאיהו ְלֵעיָלאּכַ. ּ ְתַאר ֵליה, ּ ּוָבֵעי ְלַסְלָקא ְלִפי ִמעוט ְדִאׁשְ ּ ּ ּּ ִאְתְיַקר , ּ

ָּעֵליה ָמטוָלא ְּוַאִפיל ַגְרֵמיה ְלַתָתא, ְוָנִפיל, ּ ּ ף ָעֵליה, ּּ א ְדִאְתְתּקַ ּוְבֹכֶבד ַמׂשָ ּ ּּ ל ֵאָבִרין , ּ ִּאְתָעִבידו ּכָ
ִּדיֵליה ֵפְסקֹות ּ ְתַאר ֵאֶב, ּ ְּדָלא ִאׁשְ ִליםּ ֵבד, ּאוף ָהָכא ִאיָרע ְלָסָמֵאל ְוָנָחׁש. ר ׁשְ ֵבד ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ ֵיֶצר , ּכָ

ָּהָרע וַבת זוֵגיה זֹוָנה ּ ת ֵאל ֵנָכר זֹוָנה. ּ ל ּבַ ִּמַתָמן ּכָ פנחס ' ובחבורא קדמאה אמר ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

  )ב''א ע''א שייך רל''ד ע''רכ

י ִפְנָחס ָנא ִליאֹוְרָחא , ָּאַמר ִרּבִ יק יֹוִמין, ָּדא ֲהָוה ְמֻתּקָ ַמע ִמִלין ִאֵלין ֵמַעּתִ ְּלִמׁשְ ּ ,
ַגִויה אֵרי ּבְ ָאה ָעְלָמא ְדַאְנּתְ ׁשָ ַּזּכָ ֲארון ַיְתִמין, ַווי ְלָעְלָמא. ּ ּתַ ְּדִיׁשְ ְּוָלא ַיְדִעין ִמֵלי , ּ

ְדָקא ָיאות ְּדאֹוַרְייָתא ּכַ ּ ּוַדאי ָהִכי הוא. ּ ָּלא ַטב וִביׁשְּדָכֵבד ָנִטיל ּכֹ, ּ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ָרֵאל ל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְטָטא ְוָלִקיט ּכָ ִּדְמׁשַ ּ ִגין ְלַקְייָמא , ָּהִכי ָנֵמי ַזְכָיין ִדְלהֹון ָלִקיט, ּ ּּבְ

ּקוְרֵציה י ֵלב. ּ ָּלא ָנִטיל ֶאָלא ְזִכיכו , ְּואֹוְרחֹוי ְדֵלב. ְּוֹכָלא ַהאי ְוַהאי ַמְקִריב ְלַגּבֵ ּ
ִּרירו ְוָצחוָתא ְדֹכָלאּוְב ּ ּ ָמה ְדַאָמְרת, ּ ַאר ִטּנוָפא ְוִלְכלוָכא. ּּכְ ּוׁשְ ּ ְוָנִטיל , ַּאְהָדר ְלָכֵבד, ּ

ְרֵחיה ַעל ּכָ ּּכָֹלא ּבְ ִעיר ָעָליו ְוגֹו, ּ א ַהׂשָ ִּמָלה ָדא ַאֲהַדְרָנא. 'ִּדְכִתיב ְוָנׂשָ ִגין , ּ ּבְ
ִמְתָקא ְדדוְבׁשָ ַסם ְלפוִמי ּכְ ְּדִיְתּבְ ּ ּ ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלַהאי, אּ ַּזּכָ ֵעיַני, ּ   .ְּלֵמחֵמי ָדא ּבְ

ּאוף הוא ָפַתח ְוָאַמר ּ י ְוֹלא ָרמו ֵעיַני ְוגֹו)תהלים קלא(, ּ ַבה ִלּבִ ּ ְיָי ֹלא ּגָ ַהאי ְקָרא ', ּ
יף ַנֲהָרא, ָּאַמר ָדִוד ֲעָתא ְדֲהָוה ָאִזיל ַעל ּכֵ ׁשַ ל עֹו)והוה אמר(, ּּבְ לום , ָלם ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּּכְ

ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ָווִתי, ֲהָוה ּבַ ח ְלָמאֵריה ּכְ ּבַ ְּדאֹוֵדי וְמׁשַ ּ ַנת ֵליה ְצַפְרֵדַע. ּ ִּאְזַדּמְ ָאַמר , ּ
ְתָגֶאה, ָּדִוד, ֵּליה ְַדֲאָנא ֲעְבִדית ַיִתיר ִמָנך, ֹלא ּתִ ְּדָמָסִרית ּגוָפאי ַעל ֵמיְמָרא , ּ ּ

ְּוָהא אוְקמוָה, ַּרץ ַהְיאֹור ְצַפְרְדִעים ְוׁשָ)שמות ז(ִּדְכִתיב , ְּדָמאִרי ח . ּ ּבַ ְּותו ַדֲאָנא ְמׁשַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]203דף [ -ּ

ר ֵליְלָיא ְויֹוָמא ִכיכו, ּוְמַזּמֵ ָלא ׁשְ ֲעָתא ָאַמר ָדִוד. ּּבְ ַהִהיא ׁשַ י ְוֹלא , ּּבְ ַבה ִלּבִ ְּיָי ֹלא ּגָ
י. ָּרמו ֵעיַני ַבה ִלּבִ   )כאן חסר(. ְּיָי ֹלא ּגָ

  א''ג ע'' רלדף
ָּדא הוא  ָנאּ ּוְבָכל ְזַמן וְזַמן, ִּדְבָכל יֹוָמא, ָקְרּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ְּ .

יה ָרֵאל ּבֵ ִליַלת ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאְתּכְ ַאר ֻאְכלוִסין, ּ ל ׁשְ ין ּכָ ְּוָכל ִאיֵלין פוְלָחִנין, ּּבֵ ּ ַּאִפיקו , ּ ּ
ין ּגוִבין ָּלה ִמּבֵ ין , ּ ַאר ) א''ג ע''דף רל(ּוִמּבֵ יןׁשְ ָרֵאל. ַעּמִ ך ִיׂשְ ל ְזַמן ְדִאיּנון ֲאִטיֵמי , ְּכַ ּּכָ ּ

א ִתיוְבָתא, ִלּבָ ְּוָלא ַפְתִחין ּבְ ּ ְּוָלא ַאִפיק לֹון ִמּגֹו ּגוִבין, ָּלא ַסְלִקין ֵריָחא, ּ ד . ּ ֲאָבל ּכַ
ִתיוְבָתא ַּפְתִחין ּבְ ּ ִּמַיד ַסְלִקין ֵריָחא, ּ ין ּגוִבין, ּ ְּוַיִפיק לֹון ִמּבֵ ֶנֶסת ְוִי, ּ הו ּכְ ְּתֲהֵני ּבְ

ָרֵאל ה ֲאִטיָמא. ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)שיר השירים ה(, ִּדְכִתיב. ִיׂשְ ּנָ ְּדָכל ְזַמן ְדׁשֹוׁשַ ּ ,
ין ּגוִבין, ֵּלית ָלה ֵריָחא יַנְייהו, ְּוָלא ָסִליָקא ִמּבֵ ְּוִדיוָרָהא ּבֵ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ א . ּּכְ ְּוקוְדׁשָ

ִריך הו ּּבְ ַדר ָלן ְלֵמַהך אֹוְרָחא ָדאְ ּא ָלא ׁשָ ֶּאָלא ְלאֹוִליף ִמִלין ִאֵלין, ְ ּ ּ.  
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 ] בשנה323יום [סדר הלימוד ליום כח אב 
ָרא, ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי ְוָמִאיך, ָאָתא ִנׁשְ יַנְייהו, ּ ָנה ִמּבֵ . ְוַאְזַלת, ְּוָנִטיל ַחד ׁשֹוׁשַ

אן וְלָהְלָאה, ָּאְמרו ָּקמו ְוָאְזלו. ֹוְרִחיןְְנַהך ְלא, ִּמּכָ י ִפְנָחס. ּ ַּעד ָהָכא אֹוְרָחא ְדִרּבִ ּ ,
ְמעֹון ָאַזל ֵליה י ׁשִ י ֶאְלָעָזר, ְּוַרּבִ ַאר ַחְבַרָייא, ִּאיהו ְוִרּבִ ּוׁשְ ַאר , ּ י ִפְנָחס וׁשְ ְּוִרּבִ ּ

  .ַּחְבַרָייא
י ִפְנָחס ַעל ֶזה ָּפַתח ְוָאַמר ִרּבִ ַח ַעל ׁשו)תהלים ס(, ּ ם ְלָדִוד ּ ַלְמַנּצֵ ן ֵעדות ִמְכּתָ ּׁשַ

ד ד, ְלַלּמֵ ן ֵעדות, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ְלאֹוְלָפא ִלְבֵני ָעְלָמא ָחְכְמָתא. ַמאי ְלַלּמֵ ּׁשוׁשַ ּ ,
דֹוָלה ה. ִּאֵלין ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ִּדְכִתיב ּבָ ים)שיר השירים ז(, ּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ם ְלָדִוד ִסיָמָנא . ּ סוָגה ּבַ ִמְכּתָ

ְּדַאְחִזיאו  ַדר ְליֹוָאב ַלֲאַרם ַנֲהַרִים וְלֲאָרם צֹוָבא, ֵּליה ְלָדִודּ ד ׁשָ הו, ּּכַ . ְּלַאָגָחא ּבְ
י ִפְנָחס ן ֵעדות ְדַקְייָמא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ָּדא ִאיהו ׁשוׁשַ ּ ּ ּ ּ ַמָיא, ּ ׁשְ ָּהא ּכָֹכַבָיא ּבִ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ

ֲהָדה, ֲעָלן ין ִעָלִאין ּבַ ְּוַדְרּגִ אְּוִסַייְעּתָ, ּ ְחּתָ ּבַ א ְלתוׁשְ ִלימו , ּא ַקִדיׁשָ ׁשְ ן ּבִ ָּדא ִאיהו ׁשוׁשָ ּ ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ָּקמו ְוָאְזלו. ּכְ ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא. ּ י ִפְנָחס. ּ ָּאַזל ֵליה ִרּבִ ְכַפר , ּ ּוַבת ּבִ

ֲהֵדיה, ַעִקיִמין י ִחָייא ּבַ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ְּוִרּבִ ּ.  
ַּעד ְדַאְקִדימו ְלֵמיָז ָּיְתבו וְמַחּכו ִלְנהֹוָרא ְדַצְפָרא, לּ ּ ּ י ִחָייא, ּ ְוָחָמא , ָּזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ

ְרִביָטא ִּאֵלין ּכֹוָכַבָייא ְדׁשַ ַאְלָנא ַעל , ָאַמר. ְּדָקא ְמַרֲהָטן ְוָאְזָלן, ּ ה ִזְמִנין ׁשָ ַכּמָ ַּוַדאי ּבְ
  .ִּאֵלין ּכֹוָכַבָייא

י ִפְנָחס סוְכְלָתנו ְדַחְבַרָייאִּאֵלין ּכֹו, ָּאַמר ִרּבִ ְרִביָטא ְיִדיָען ּבְ ָּכַבָייא ְדׁשַ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ל ִאיּנון ּכֹוְכֵבי ְרִקיָעא ָרא ּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוֻכְלהו אֹוָדן . ַּרְבְרִבין וְזִעיִרין, ְּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ְּ ּ ְוַכד ָמָטא ִזְמַנְייהו )םמונה מספר לככבי) תהלים קמז(, דכתיב(. ּ
ָחא ּבְ ָמא, ְלׁשַ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּקָרא לֹון קוְדׁשָ יב, ְּ ם ִיְקָרא)ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ׁשֵ ּ ְלכוָלם ּבְ ּ .

ְרִביָטא ִדְנהֹוָרא, ּוְכֵדין ַרֲהֵטי יטו ׁשַ ְּואֹוׁשִ ָחא ְלָמאֵריהֹון, ּ ּבְ ַההוא ֲאָתר , ְְלֵמַהך ְלׁשַ ּּבְ
ְּדִאְתָפְקָד ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ןּ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ(, ּ ּ ׂשְ ּ ּ . 'ְוגֹו. ּ

ָּקמו ְוַאְזלו, ַּאְדָהִכי ָאָתא ְנהֹוָרא ּ.  
ָרא ַרְבְרָבא, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְייהו, ָאָתא ִנׁשְ ְּוַקְייָמא ָעַלְייהו, ַּאְסַחר ַעל ֵריׁשַ ָאַמר . ּ

י ִפְנָח א, סִּרּבִ ּתָ ּוַדאי ִעיָדן ְרעוָתא הוא ַהׁשְ ּ ֲעָתא, ּ ה ׁשַ ְרֵעי ְדַרֲחֵמי, ּּבָ חו ּתַ ִּאְתְפּתָ ּ ּ ,
י ַמְרֵעי א . ְּוהוא ִזְמָנא ְלַאְסָווָתא לֹון, ְּלָכל ִאיּנון ּבֵ ב ְדִאיּנון ֲאִסיִרין ְלַמְלּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ָרא ָדא ִסיָמָנא ְדַרֲחֵמ. )א דמלכא''ס( ְּדָהא ִנׁשְ ּ   .ּי ִאיהוּ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ְוגֹו)דברים לב(, ָּפַתח ְוָאַמר ֶנׁשֶ ָעְלָמא ַמאן . ' ּכְ א ּבְ ֵליּכָ

ָרא ִנׁשְ נֹוי ּכְ ַרֲחֵמי ַעל ּבְ ְּדִאיהו ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ִדְכִתיב, ּ ּ ר)משלי ל(, ּ , ּ ְוֹיאְכלוָה ְבֵני ֶנׁשֶ
נֹו ְּדִאיהו ַרֲחָמָנא ַעל ּבְ ָתא ִעיָדן ְדַרֲחֵמי. יּ ּוִמּגֹו ְדַהׁשְ ּ ָרא ָדא ְוַאְסַחר ֲעָלָנא, ּ . ָּאָתא ִנׁשְ
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ֲעָתא ָדא ִאיהו ַרֲחֵמי ׁשַ ּּבְ י ַמְרֵעי, ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְכִתיב. ְּלָכל ִאיּנון ּבֵ  ְיָי ּבֶֹקר )תהלים ה(, ּ
ַמע קֹוִלי ׁשְ ְּוִאְתֲערוָתא ִדיֵל, ְּוָדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם. ּתִ   .ּיהּ

ר ְלָקַמְייהו, ַּאְדָהִכי ָרא ְוַאְעּבַ י ִפְנָחס. ַּאְסַחר ִנׁשְ ָרא, ָּאַמר ִרּבִ ָרא ִנׁשְ ָמה ַאְנּתְ , ִנׁשְ
ן ִליחוָתא ְדָמָרך ָאִתית, ְלַגּבָ ׁשְ ְִאי ּבִ ּ ִגין ִמָלה . ָהא ֲאָנן ָהָכא, ּ  ַאֲחָרא )א סימנא''ס(ִּאי ּבְ

ָרא ְלֵעיָלא. ָהא ֲאָנן ָהָכא ְזִמיִנין, ָאִתיָתא ְייהו, ִּאְתָרם ִנׁשְ י ִמּנַ ּסֵ ְּוִאיּנון ָיְתבו, ְּוִאְתּכַ ּ.  
י ִחָייא י , ָּאַמר ִרּבִ א זוְטַרּתִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָּהא ִדׁשְ ָרא , ְּדָתֵניָנן, ּ הוא)א תיוהא''ס(ּ ִנׁשְ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ יה ׁשְ א ָרִכיב ַוֲהָו, ַּרְבְרָבא ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ֹלֹמה ַמְלּכָ ה ׁשְ
ְדָפָהא ֲעָתא ֲחָדא' ְּואֹוִביל ֵליה ד, ַעל ּגַ ׁשַ ד ''ְּלָאן אֹוִביל ֵליה ְלַתְרמֹו. ְּמָאה ַפְרֵסי ּבְ

ָהִרים ר ּבֶ ְדּבָ ּמִ ד ִאיהו. ּבַ י טוֵרי ַדֲחׁשֹוָכא, ֲּאָתר ּכַ ְּלַגּבֵ ְרמֹוד )מלכים א ט(ְּדִאְקֵרי , ּ  ּתַ
ר ְוָלאו ִא ְדּבָ ּמִ ּיהו ֲאָתר ְדַתְרמֹוָדֵאיּבַ ָהִרים, ּ ר ּבֶ ְדּבָ ּמִ ְרמֹוד ְדִאיהו ּבַ ֶּאָלא ּתַ ּ ן , ּ ּמָ ְוּתַ

ל רוִחין ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין י ּכָ ׁשֵ ּנְ ָרא ֲהָוה ָטאס ְלַתָמן. ִּמְתּכַ ֲעָתא ֲחָדא, ְּוַההוא ִנׁשְ ׁשַ   .ּבְ

  ב''ג ע'' רלדף
יָון ְדָקִאים ַעל ַההוא דוְכָתא ּּכֵ ּ ּ ָראַאְג, ּ ה ִנׁשְ ַתב ִפְתָקא, ּּבַ ֹלֹמה ּכָ ּוׁשְ ן, ּ ּמָ , ְוַאְרֵמי ּתַ

ִזיב ֵמִאיּנון רוִחין ּתְ ְּוִאׁשְ ל ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדטוִרין. ּ ּכַ ָרא ֲהָוה ִמְסּתָ ְּוִנׁשְ ן ֲעָזא , ּ ַּלֲאָתר ְדַתּמָ
ָלֵאי ְדַפְרְזָלא, ְוַעָזֵאל ְלׁשְ ׁשַ ן ֲאִסיִרין ּבְ ּמָ ְּדִאיּנון ּתַ ּ הֹוֵמיְנִעיָצ, ּ א ''ס(ְּוֵלית ָיִכילו . ן ּגֹו ּתְ

ָעְלָמא )רשו ר ָנׁש ּבְ ן) ב''ג ע''דף רל( ְלּבַ ּמָ ַמָיא, ְלֵמיַעל ּתַ ַּוֲאִפילו עֹוֵפי ׁשְ ְלָעם, ּ ר ּבִ   .ּבַ
ל ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ַרְבְרָבא ּכַ ָרא ִמְסּתָ א, ְּוֵכיָון ְדִנׁשְ ֹלֹמה , ְָמִאיך ְלַתּתָ ְּוָנִטיל ֵליה ִלׁשְ

ָמאָלאַמְלּכָ ְדָפָהא ׂשְ חֹות ּגַ ָייא ֵליה, א ּתְ ּוְמַכּסְ ָלֵאי. ּ ְלׁשְ ְּוַקְייָמא ַעל ִאֵלין ׁשַ ְוַאְזָלא , ּ
ְייהו ּוְמָקְרָבא ְלַגּבַ ֵדין ַאִפיק ִעְזָקא, ּ ֹלֹמה ּכְ ּוׁשְ א)שורטיגא(, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדָחִקיק ָעֵליה ׁשְ ּ ,

ָרא פוָמא ְדִנׁשְ ִוי ּבְ ְּוׁשַ ּ ּוִמַיד. ּ א, ּיּנון ֲהוֹו ַאְמֵריִא, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ַמה ְדָבֵעי ׁשְ ן , ּּכָ ּמָ ּוִמּתַ
ֹלֹמה ָחְכְמָתא  ְרמֹוד ' ּ ַוִיֶבן ְוגֹו)מלכים א ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. )עילאה(ֲהָוה ָיַדע ׁשְ ֶאת ּתַ

ָאֶרץ ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ָאֶרץ. ּבַ ְנָייָנא ֲהָוה ָעִביד ּבָ ֶּאָלא ַמהו ַוִי. ְוִכי ּבִ ּ ָסְכְלָתנו. ֶבןּ ל ּבְ ּכַ , ִּאְסּתְ
ְּוָיַדע ְלַההוא דוְכָתא ּ יה ָחְכְמָתא, ּ ְּלִמְנַדע ּבֵ   .)ויבינו במקרא) נחמיה ח(עילאה כמה דאת אמר (. ּ

ְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ָרא ַאְתָיא ְלַגּבַ פוָמה, ָּהא ִנׁשְ ה ֲחָדא ּבְ ּנָ ְּוׁשֹוׁשַ ְייהו, ּ ֵדי ַקּמַ , ְּוׁשַ
ָּחמו ְוַחדו, ּ ָלהְוַאְזַלת י ִפְנָחס. ּ ִליחוָתא , ְּוָלאו ֲאֵמיָנא ְלכו, ָּאַמר ִרּבִ ׁשְ ָרא ָדא ּבִ ְּדִנׁשְ ּ ּ

ְּדָמאָרה ָנה ָדא. ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ּ ן ֵעדות ְדָקֲאֵמיָנא, ּׁשֹוׁשַ ִּאיִהי ׁשוׁשַ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ן ַדר ֵליה ְלַגּבָ ּהוא ׁשָ ּ.  

ִמְלַקְד ָּפַתח ּכְ ּ ד)תהלים ס(, ִמין ְוָאַמרּ ם ְלָדִוד ְלַלּמֵ ן ֵעדות ִמְכּתָ ַח ַעל ׁשוׁשַ ּ ַלְמַנּצֵ ְוִכי . ּ
ן ֵעדות ַמאי ַסֲהדוָתא ָסִהיד ּׁשוׁשַ ּ ית. ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ן ָדא ִאיִהי ַסֲהדוָתא ְלַמֲעׂשֶ ֶּאָלא ׁשוׁשַ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל ַּסֲהדוָתא ְלִיחוָדא . ְּוִאיִהי ַסֲהדוָתא ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ ה . ְּוָדא ִאיהו, ִּעָלָאהּ ּנָ ִגין ְדׁשֹוׁשַ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]206דף [ -ּ

ֵליַסר ָעִלין ה ּתְ ָּדא ִאית ּבָ ִעָקָרא ֲחָדא, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ ה ֲחֵמׁש ָעִלין ְלַבר , ּ ְּוִאית ּבָ
יִפין ּקִ ינו ָעָלה, ּתַ ָנה ְוַאּגִ ְּדַחְפָיין ְלָדא ׁשֹוׁשַ ּ ּ.  

ָרָזא ְדָחְכְמָתא הוא ְּוֹכָלא ּבְ ּ ֵל, ּ ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי, יַסר ָעִליןּתְ ִּאֵלין ּתְ ְּדָיְרָתא , ּ
ָרֵאל ִמְלֵעיָלא ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ִעָקָרא ֲחָדא, ּ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ג תיקונין דדיקנא תתאה ''א דאינון י''ד(, ּ

ִרית ֲחָדא ְודוְג)ג תיקונין עלאין דזעיר אנפין''דאינון י, דאריך אנפין ּ ְוִאיהו ּבְ  )א יחודא''ס(ָּמא ִדְבִרית ּ
ְּיסֹוָדא ְדֹכָלא יִפין ְדַסֲחָרן ָעֵליה. ּ ּקִ ֲּחֵמׁש ּתַ ְרִעין, ּ ין ּתַ ִנין , ִּאֵלין ַחְמׁשִ ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ

ּ ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי)ברית קדישא) א בבי מקדשא''נ(יסודא , דיסודא( ּ הו, ּ   .ַּאְזָלא ּבְ
ית ַּסֲהדוָתא ְלעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ית. ּ ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְלהו , ּּכָ ּּכֻ א חמש מאה שנין דיסודא ''ס(ּ

סוְכְלָתנו)'ברית קדישא כלהו עובדא דבראשית תייבין וכו יִבין ְיִדיָען ּבְ ּ ּתֵ ָנא , ּ ּבָ חוׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ א, ַּאְחֵזי ְלֵעיָלא. ֱּאֹלִהים ְדַמֲעׂשֵ ָרָזא ְדָעְלָמא , ּיָלאַאְחֵזי ְלֵע. ְוַאְחֵזי ְלַתּתָ ּּבְ

א. ְּדָאֵתי ָרֵאל, ְוַאְחֵזי ְלַתּתָ ָרָזא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ   .ּּבְ
ית ָנה ַסֲהדוָתא ְלעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּׁשֹוׁשַ ָכל ָהֵני ִסיָמִנין, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ  )א דא''ס(ִּדְכִתיב , ּ

ָרא ֱאֹלִהים ית ּבָ ֵראׁשִ ָנה, ּבְ ֵליַסר ָעִלין. ָּדא ׁשֹוׁשַ יִבין ַעד )א אינון''נ(, ּתְ ֵליַסר ּתֵ  ּתְ
ְנָייָנא ַמִים, ֵאת: ְּוִאיּנון. ֱאֹלִהים ּתִ , ָּוֹבהו, ֹּתהו, ָהְיָתה, ְוָהָאֶרץ, ָהָאֶרץ, ְוֵאת, ַהּשָׁ

ך ה. ְּורוַח, ְתהֹום, ְּפֵני, ַעל, ְְוֹחׁשֶ ּנָ ֵליַסר ָעִלין ְדׁשֹוׁשַ יִפין ְדַסֲחָרן . ָּהא ּתְ ּקִ ֲּחֵמׁש ּתַ
ִים, ְּפֵני, ַעל, ְמַרֶחֶפת: ִּאיּנון, יןְּלִאֵל , ְלָבַתר ְיִהי אֹור. ָהא ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין. ַּויֹאֶמר, ַהּמָ

ה ה ְדֹכָלא ַוֲאִחיָדן ּבָ ּנָ א ְדׁשֹוׁשַ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ָּהא ִעיּקָ ּ ּּ.  
ַּסֲהדוָתא ְלִיחוָדא יִפין. ּ ּקִ א ְוִיחוָדא, ֲחֵמׁש ָעִלין ּתַ ְרׁשָ ֵליַסר ָעִלין ַּדֲאִחיָדן , ּׁשָ יה ּתְ ּּבֵ

ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי)דברים ו(. ִּאֵלין ַמע ִיׂשְ ה, ּ ׁשְ ּנָ ָּדא ִהיא , ֶאָחד. ָּהא ֲחֵמׁש ָעִלין ְדׁשֹוׁשַ
יה א ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבֵ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ִּעיּקָ ּ חמש תיבין שמע ישראל יי אלהינו . א סהדותא ליחודא''ס(ָרָזא . ּּ

ואיהו עיקרא ושרשא דכלהו אחידן , שרשא ויסודא אחידן ביה דא הוא אחד. עלין תקיפין דשושנהאינון חמש , יי

ָנא)תליסר עלין אלין רזא. ביה ּבָ חוׁשְ ּ ִדְתֵליַסר ּבְ א, ּ ַפְנָקא ְדַמְלּכָ ּּגוׁשְ ּּ.  
א ֲחֵזי ַגְווָנא , ּתָ ין ַהחֹוִחים)שיר השירים ב(ּכְ ה ּבֵ ּנָ ין ָּהִכי ִאיּנון ִי, ּ ְדׁשֹוׁשַ ין ַעּמִ ָרֵאל ּבֵ ׂשְ

ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַאר ֻאְכלוִסין ַרְבְרָבן ְמָמָנן, ְוָהִכי ּכְ ין ׁשְ ל . ּּבֵ ּכָ
ה ַקְייָמא ֲאִטיָמא ּנָ ְּזַמן ְדׁשֹוׁשַ ְּדָלא ְפִתיָחא, ּ ה ֵריָחא, ּ ְּוָלא ַסְלִקין ָלה, ֵּלית ּבָ ְוָלא , ּ

ה ְפִתיָחא, ּּגֹו ּגוִביןַּמְפִקין ָלה ִמ ּנָ ַעָתא ְדׁשֹוׁשַ ׁשַ ּּבְ ֵדין ַאִפיקו ָלה ִמּגֹו , ַּסְלָקא ֵריָחא, ּ ּּכְ ּ ּ
ָרֵאל. ּּגוִבין ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ֱאַמר , ְּוִיְתֲהֵני ּבְ ּנֶ , ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)שיר השירים ה(ׁשֶ

ְדָרה ָלן ֶא ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְָלא ְלֵמיַהך ְלאֹוְרָחןְּ ּ.  
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  א''ד ע'' רלדף
י ֶאְלָעָזר ַלֲאבוִהי ְייִפין ֲאִטיִמין, ָּאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִאֵלין ׁשַ ִנין, ָּהא ׁשְ ָרָזא ְדָקְרּבְ . ּּבְ

ְייִפין ַאֲחָרִנין י . ָּרָזא ִדְלהֹון ַמאי, ׁשַ י ֶאְלָעָזר) א''ד ע''דף רל(ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ְמעֹון ְלִרּבִ , ׁשִ
ִרי ְייִפין ִדְלגֹו, ֶאְלָעָזר ּבְ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ּּכָ ּ.  
א ֲחֵזי ַמר, ּתָ א ָהא ִאּתְ ֲּאָבל ֵלב ָדא ִאיהו נוָרא ְדָדִליק, ִלּבָ ּ ּ ין , ּ ְּוִאְלָמֵלא ְדַזּמִ

ְנֵפי ֵריָאה א ִעָלָאה ּכַ יה ַמְלּכָ ְּלַגּבֵ יה רוָחא, ּ ְּדַאְתָיין ְלַקּמֵ ּ יב ִמּגֹו ּבוְסִמין ֵּמרוָחא , ּ ְּדָנׁשִ ּ
ִרְגָעא ֲחָדא, ִּעָלִאין   .ֲהָוה אֹוִקיד ְלָעְלָמא ּבְ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ל ַמה ְדַאָמְרת , ּ ּּכָ

ִפיר א ַרֲחֵמי, ּ ִאיהו ַרֲחֵמי ְוִדיָנאְּוַתְרַווְייהו, ֵּלב ִאיהו ֵאׁש, ֲּאָבל מֹוָחא ִאיהו ַמִים, ּׁשַ ּסֵ א , ָּדא ּכִ ּסֵ ְוָדא ּכִ
ִריך הוא ֶמֶלך. ִּדיָנא א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ֵסא ִדין, ּ ְּדִאיהו ֵלב, ּעֹוֵמד ִמּכִ א ַרֲחִמים. ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ְּדִאיהו מֹוָחא, ְויֹוׁשֵ ּ.  

ין ַעל ֵאָבִרים ְרְסָייא ְדִדיָנא, אְּוַעל ַעְרִקין ְדִלּבָ, ְוַכד חֹוִבין ִמְתַרּבִ ְּדִאיהו ּכֻ ּ א. ּ ִלּבָ  )אסתר ז(, ִּאְתַמר ּבְ
ֵתה ַהַיִין ֲחָמתֹו ִמִמׁשְ ְּוַהֶמֶלך ָקם ּבַ ּ ּ ְּדִאיהו ִייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ּ א. ּ ִבין ַעל ִלּבָ ּוְבִזְמָנא ְדַכְנֵפי ֵריָאה ָנׁשְ ּ ,

ְנֵפיֶהם )יחזקאל א( ַמע ֶאת קֹול ּכַ ָכָכה ַוֲח)אסתר ז( ָוֶאׁשְ ְַמת ַהֶמֶלך ׁשָ ְנֵפי ֵריָאה. ּ ּ ְוָהיו )שמות כח(, ִּדְתֵרין ּכַ
פֶֹרת ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סֹוְכִכים ּבְ רוִבים פֹוְרׂשֵ ַּהּכְ ּ א, ּ פֹוְרָתא ְדִלּבָ ָּדא ּכַ ּּ.  

ָכָכה ְוְבַמאי ַוֲחַמת ַהֶמֶלך ׁשָ ּ ְנ. ּ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ִגין ְדָוֶאׁשְ ַמע ֶאת ַהּקֹול)במדבר ז(ֵפיֶהם ּּבְ ָּדא קֹול , ּ ַוִיׁשְ
ַמע, ּתֹוָרה ר ֵאָליו. ּקֹול ִדְקִריַאת ׁשְ ְצלֹוָתא ְדפוָמא, ַוְיַדּבֵ ּּבִ ּ ְּדִאיהו , ּ ָפַתי ִתְפָתח וִפי )תהלים נא(ּ ּ ֲאֹדָני ׂשְ ּ ּ

ַָיִגיד ְתִהָלֶתך ּ ּ ּ.  

ַכְנֵפי ֵריָאה יב ּבְ ְּוַההוא רוָחא ְדָנׁשִ ּ ָקֶנהִאיה, ּ ּו ַאִפיק ָקָלא ּבְ ְּדִאיהו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה, ּ ְּוִאְתַמר . ּ
ה ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח)יחזקאל לז(, ּּבָ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרּבַ ע ַאְתָוון ְידֹוָ. ּ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ְּוַהאי ִאיהו רוַח , ד''ּ ּ

א ָכל ַעְרִקין ְדִלּבָ ְּדָדִפיק ּבְ ְּדִאְתַמר , ּ הֹוןּ ָמה ָהרוַח ָלֶלֶכת ִיֵלכו)יחזקאל א(, ּבְ ר ִיְהְיה ׁשָ ּ ֶאל ֲאׁשֶ ּ ּ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְַדְרָגא ִדיָלך ִאיִהי, ַּוַדאי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ּ ָכָכה, ּּ ְְדֵביה ַוֲחַמת ַהֶמֶלך ׁשָ ּ ּ תהלים (. ּ

ָכ)קמד ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ִגיַמְטִרָיא ֹמׁשֶ, ה'' ַאׁשְ א, ָּאַמר ֵליה. הּּבְ ִריך ַאְנְת ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּּ ּּבוִציָנא ְדָדִליק , ְ ּּ
א וַמְטרֹוִניָתא ַּקֵמי ַמְלּכָ ָמה ִדיָלך, ֵנר ְיָי. ּ ְִאיִהי ְנׁשָ ּ.  

א ְוַכְנֵפי ֵריָאה, ָּאַמר ֵליה ְּתֵרי ּכוְלָיין ַמאי ִניהו, ָהא ַאְמַרת מֹוָחא ְוִלּבָ ּ ָהא , ָמָנאָאַמר ַרְעָיא ְמֵהי. ּ
ַכְנֵפי ֵריָאה ה ַמְלָאָכיו רוחֹות, אֹוִקיְמָנא ּבְ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, ּעֹוׂשֶ ּּכוְלָיין ְמׁשָ ְנֵפי ֵריָאה. ּ ְּוִאיּנון ְתֵרין ּכַ ּ ,

ּוְתֵרין ּכוְלָיין ּ ְרְסָייא. ֵּחיָון ְדֻכְרְסָייא' ָלֳקֵבל ד, ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּכֻ א ּבְ ִּאיהו ִלּבָ ּ.  

ע ֵחיָון,ְוֵכן מֹוָחא ְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ּ ִאית ֵליה ַאְרּבַ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ִמיָעה ֵריָחא ִדּבור. ּ ְּרִאָייה ׁשְ ּ ּ .
ִמיָעה. ַאְרִיה: ְּרִאָייה ָרא: ֵריָחא. ׁשֹור: ׁשְ ְנִפין ְלָכל ַחד' ַּאְנִפין ְוד' ְוד. ִנׁשְ ִּדּבור. ּכַ ָאִחיד . ָּאָדם ִאיהו: ּ

ֵּעיָלא ְוַתָת ַמִים, אּ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ְּדרֹוִעין ִדְבהֹון ְוָיֵדינו ְפרוׂשֹות ּכְ ּ ּ ּגוף ַאְרִיה. ּּ  ְוַכף )יחזקאל א(, ְוׁשֹוַקִים, ּ
ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ְּוַעל גוָפא ִאְתַמר. ַרְגֵליֶהם ּכְ ֶנה)בראשית מא(, ּּ ֶבת ַהִמׁשְ ִתיב. ּ ֶמְרּכֶ ָנה ּכְ ָנא , ִמׁשְ ִליׁשָ

  .) רעיא מהימנאכ''ע(. ְּדַמְתִניִתין
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ְפִרית ָוֵאׁש)בראשית יט(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲאַמאי ,  ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
ֲעָתא. אֹוִקיד לֹון ַהִהיא ׁשַ יבו ּבְ ִגין ְדַכְנֵפי ֵריָאה ָלא ְנׁשִ ּּבְ ָּדא , ְּוִסְתָרא ְדַכְנֵפי ֵריָאה. ּ

ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפה ַב)תהלים סח( ֶסף ְוִאיּנון ְרָפֵאלּ ּכַ ַמר. ְוַצְדִקיֵאל, ּּכֶ  )תהלים קד(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ
ה ַמְלָאָכיו רוחֹות א , ּעֹוׂשֶ י ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ָבא ּתָ   .)א לבא''ס(ְלַנׁשְ

א ְוָאַמר, ְטחֹול ָּפַתח ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֲעׂשו )קהלת ד(, ּ ּנַ ל ָהֲעׁשוִקים ׁשֶ ּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ּ
ַחת  ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקיםּתַ ֶמׁש ְוִהּנֵ ַּהּשָׁ ַּמאן ִאיּנון ֲעׁשוִקים. ּ ִּאֵלין ַיּנוִקין ְדִאיּנון . ּ ּ ּ ּ

הֹון תוְקָפא ְדִאּמְ ּּבְ ְּדַסְלִקין ֵמָעְלָמא. ּּ ְות, ּ ְות ָקִטיל . ְַעל ְיֵדי ַמְלָאך ַהּמָ ְְוִכי ַמְלָאך ַהּמָ

ק, לֹון ְּדִאיהו עֹוׁשֵ ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ֶּאָלא ָהַדר ְוָאַמר. ּ ּוִמַיד עֹוׁשְ ַמאן . ּ
ָּדא הוא ִדְכִתיב. ַּההוא ּכַֹח ּ ַמִים)בראשית א(, ּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ְּוָדא הוא ְמֹאֹרת .  ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
ק, ְוָדא ִליִלית, ָחֵסר ָואו ְּדִאיִהי ְמָמָנא ְדַההוא עֹוׁשֵ ּ ּ.  

ַיּנוֵקי)ד''משפטים קי(י ַאְזַלת ְוִאיִה, ְוִאיִהי ִאְקֵרי ְטחֹול הו , ּ ְוַחְייָכא ּבְ ּוָבַתר ָעְבַדת ּבְ ּ
י ָעַלְייהו, ּרוְגָזא ְוִדְמָעה ִני. ְּטחֹול ְלִזיָנא ְדָכֵבד ַאְזָלא. ְּלִמְבּכֵ ּשֵׁ ְוָדא , ָּדא ִאְבֵרי ּבַ

ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְרִביִעי ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּּבָ ִני וָבְרִביִעיֵלית ִסיָמָנא ָטָבא ּבַ, ּ ֵבד . ּּשֵׁ ּכָ
ְּטחֹול מֹוָתא ְדזוְטֵרי, ּמֹוָתא ְדַרְבְרֵבי ּ.  

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  ּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְּדָכֵבד ִאיהו ַדְרָגא , ּ ּ ּ ּ

ו ו הוא ֱאדֹום. ְּדֵעׂשָ ל ָדִמין. ֵּעׂשָ ִניׁש ּכָ ּהוא ּכָ ין ְצלו, ּ ין ֲעכוִרין, ִליןּּבֵ ין ַטב ְלִביׁש. ּּבֵ ָלא . ְוֹלא ַאְבִחין ּבֵ
יַנְייהו ָּעִביד ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ָרֵאל. ּ א ִאיהו ִיׂשְ ין ַטב ְלִביׁש, ִּלּבָ ין ָדם ָטֵמא ְלָדם ָטהֹור, ְּדַאְבִחין ּבֵ ְוָלא , ּּבֵ

ִרירו ְוַנְקיו ְדַההוא ָדָמא ָּנִטיל ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ בֹוֵרר אֹו, ּ ֶּכל ִמגֹו ְפסֹוֶלתּכְ ּ.  

  ב''ד ע'' רלדף
א ּוְלָבַתר ְדָנִטיל ִלּבָ ְּדִאיהו ַיֲעֹקב, ּ ִרירוָתא ְדָדִמים, ּ ּּבְ ְּדִאיהו ְלֵעיָלא, ּ ּ ֵבד ְדִאיהו . ּ ְתַאר ּכָ ְּוִאׁשְ דף (ּ

ְפסֹוֶלת) ב''ד ע''רל ו ּבִ ָמָרה. ֵּעׂשָ ִעיס ָעֵליה ּבְ ִּאיהו ּכָ ם, ּ ְּדִאיִהי ֵגיִהּנָ יֹוָמא ִתְנָייָנאְּדִאְת, ּ ִריַאת ּבְ , ּּבְ
א, ּמֹוָתא ְדַרְבְרֵבי יׁשָ ה, ֵאׁש ָזָרה, ְּוִאיִהי נוְקָבא ּבִ   .ֲּעבֹוָדה ָזָרה ָקֵריָנן ָלה, ֲעבֹוָדה ָקׁשָ

ַעס ְלָכֵבד ּוְבִגין ְדִמיָנה ִאְתַער ּכַ ּ ַמְתִניִתין, ּ ָנן ּבְ ִאילו עֹוֵבד ֲע, ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ל ַהּכֹוֵעס ּכְ ּּכָ . בֹוָדה ָזָרהּ
ָכל ַמְרִעין ְדֵאָבִרין ְדגוָפא, ְוֹלא עֹוד ֵריָפה ַוֲחִמימות ּבְ ֶּאָלא ְדֵלית ׂשְ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִמָמָרה, ּ ְּדִאיִהי ַאְדִליָקת . ּ

ְלהֹוִבין ַעל ַעְרִקין ְדָכֵבד ׁשַ ל גוָפא, ּּבְ ּוָבֵעי ְלאֹוְקָדא ּכָ ַגְווָנא ְדַיָמא. ּּ ְּוִאיהו ּכְ ּ ד ִאיהו, ּ ִעיסּּכַ ְּדַגֵלי ,  ּכָ ּ
ַּיָמא ַסְלִקין ַעד ְרִקיָעא ּוָבעו ְלָנְפָקא ִמְגבוַלְייהו, ּ ּ ּ ִכיְנָתא.  ָעְלָמא)א לחרבא''ס(ְלַתְבָרא , ּּ , ִּאי ָלאו ׁשְ

חֹול ְדַאְסַחר ְלַיָמא ְּדִאיִהי ַלחֹוֶלה ּכְ ּ ְּדָלא ַנְפַקת ִמפוָמָהא, ּ ִכיְנָתא ַאְסָחַרת ְלגו, ּּ ּאוף ָהִכי ׁשְ ְְוָסִמיך , ָפאּּ

ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ֵּליה ּ ְיָי ִיְסָעֶדּנו ַעל ֶעֶרׂש ְדָוי)תהלים מא(, ּּכְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ּ ר ֶאת ַהחֹוֶלה, ּ ִכיְנָתא , ָלא ֵליִתיב ְלֵמַרֲאׁשֹוָתיו, ַּהְמַבּקֵ ִּמׁשום ִדׁשְ ּּ ּ
יה ְּלָאך ַהָמְות ְלַרְגלֹויְּוָלא ְלַרְגלֹוי ְדַמ. ַּעל ֵריׁשֵ ר ָנׁש. ְ ינֹוִני, ַהאי ָלאו ְלָכל ּבַ ֲּאָבל ַלַצִדיק . ֶּאָלא ַלּבֵ

ָּגמור ְּיָי ִיְסָעֶדּנו ַעל ֶעֶרׂש ְדָוי, ּ יה, ּ ִכיְנָתא ַאְסַחר גוֵפיה. ַּעל ֵריׁשֵ ּוׁשְ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר . ַעד ַרְגלֹוי, ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]209דף [ -ּ

ַיֲעֹקב ּף ַרְגָליו ֶאל ַהִמָטהּ ַוֶיֱאֹס)בראשית מט(, ּבְ ה, ּ ִכיְנָתא ְדִאְתַמר ּבָ ְּוָדא ׁשְ ּּ  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום )ישעיה סו(, ּ
ע ָגמור. ַרְגָלי ְּלָרׁשָ ָכל ִסְטָרא, ּ ַּמְלָאך ַהָמְות ַאְסַחר ֵליה ּבְ ּ ְּדַמְלָאך ַהָמְות ַאְסַחר ֵליה , ְוָדא ֵיֶצר ָהָרע. ְ ּ ְ

ָכל ִסְטָרא ַּחְרָבא ִדיֵליה, ּבְ ִטָפה ֲחָדא ֵמִאיּנון ג, ְּדָפָניו מֹוִריקֹות, ּ יה, ִּטפֹות' ּּבְ ְּדָזִריק ּבֵ ֲּהָדא הוא . ּ
ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה)משלי ה(, ִדְכִתיב ֵבד ָדא ְדכוָרא. ּ ּּכָ ּ ֵבד נוְקָבא. ּ   .)עד כאן(. ּיֹוֶתֶרת ַהּכָ

ין ְדמֹוָתא, ֵקיָבה ּתִ א ַחד ִמּשִׁ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ְרֵדָמהְוָד. ּ א ''נ(ֲעְסִטיְרָאה . א ִאְתְקֵרי ּתַ

ְות, )עסירטא ִתיָתָאה ְדַמְלָאך ַהּמָ א ׁשְ ְַדְרּגָ ּ ּוִמּגֹו ְדָאֵתי ֵמָרִחיק. ּ ְטָרא ְדמֹוָתא, ּ ִּאיהו ִמּסִ ּ .
ין ְדמֹוָתא, ַרְמָזא. ְוָלאו מֹוָתא ּתִ   .ַּחד ִמּשִׁ

ַתר, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  ּ ְדגוָפא ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרעּבָ ּ ּ ֵלית ֵאֶבר , ּ

גוָפא יה ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר טֹוב, ּּבְ ְּדָלא ִאית ּבֵ ינֹוִנִיים, ּ ְּוַלַצִדיִקים ְגמוִרים. ַּלּבֵ ּּ ּדְדַכר , ְּתֵרין ְיִצירֹות, ּ
ַּתְרַווְייהו טֹוִבים, ְּונוְקָבא ַגְווָנא ְדָחָתן ְוַכָלה. ּ ּּכְ ִּעים ְגמוִריםָלְרׁשָ. ּ ין, ּ יׁשִ ְּדַכר ְונוְקָבא, ְּתֵרין ְיִצירֹות ּבִ ּ ,

ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְטָרא ְדָסָמֵאל ְוָנָחׁש, ּבְ   .ִּמּסִ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּוְבִגין ָדא ִמּסִ ּ ּ ה ְתֵרין ַדְרִגין, ּ ֵּקיָבה ִאית ּבָ ּּ ָנן. ּ ְּדָהִכי אֹוְקמוָה ַרּבָ ֵקיָבה , ּ
ן יָנה. ָיׁשֵ מֹוָתא, ְוִאית ׁשֵ ִתין ּבְ ַּאַחת ִמׁשִ יָנה. ּ בוָאה, ְוׁשֵ ּנְ ִתין ּבַ ַּאַחת ִמׁשִ ּ ָנן ָמאֵרי . ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ

רו)זכריה י(, ְמִתיְבָתא ְוא ְיַדּבֵ ר ּבֹו)במדבר יב(ְוָהְכִתיב , ּ ַהֲחלֹומֹות ׁשָ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ָיא.  ּבַ אן ַעל , ָלא ַקׁשְ ּכָ
דְיֵד אן ַעל ְיֵדי ַמְלָאך. י ׁשֵ בוָאה, ְֲחלֹום ַעל ְיֵדי ַמְלָאך. ְּכָ ּנְ ִתין ּבַ ַּחד ִמׁשִ ּ ד. ּ ִּאיהו , ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ׁשֵ

ְוא ְטָרא ְדמֹוָתא, ׁשָ ְּוִאיהו ֶתֶבן. ִּמּסִ ְּדָהִכי אֹוְקמוָה, ּ ֹלא ֶתֶבן, ּ ר ְלַבר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ר , ּּכְ ך ִאי ֶאְפׁשָ ְּכַ

ֵטִליםַל ֹלא ְדָבִרים ּבְ   .ֲּחלֹום ּבְ

ָנן. ִּאְצטֹוְמָכא ָדא ֻקְרְקָבן ִנְקָלף ְּדִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּקוְרְקָבן טֹוֵחן, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ֵדר , ְוׁשֹוֵחק, ּ ּוְמׁשַ ּ
ָלא חֹוִבין. ְלָכל ֵאָבִרין ָנן, ִאי ֵאָבִרין ּבְ ַגְווָנא ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ ְּדִאית ִמִל, ּ ָנאּ ִבין ַית ָקְרּבְ ְּדָלא , ּין ִדְמַעּכְ

ָלא ֵליה ָלא דֹורֹוָנא ִדיֵליה, ָּנִחית ְלַקּבְ ִריך הוא ְלַקּבְ א ּבְ ַדר קוְדׁשָ ַּההוא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ל ֵליה . ְּ ְּדִאית ִדְמַקּבֵ ּ ּ
ִריך הוא ַעל ְיֵדי ַאְרֵיה א ּבְ ּקוְדׁשָ יה , ְּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ְעָתןּ וְפֵני ַאְרֵיה)יחזקאל א(ּּ א . ּ ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ְּוקוְדׁשָ

ִריך הוא ָרִכיב ָעֵליה ּּבְ ּ יה, ְ ָלא ַההוא דֹורֹוָנא, ְּוָנִחית ּבֵ ְּלַקּבְ ּ.  

ל ֵליה ַעל ְיֵדי ׁשֹור ְּוִאית דֹורֹוָנא ִדְמַקּבֵ ּ יה , ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ְעָתן)יחזקאל א(ּּ ֹמֹאל ְלַאְרּבַ ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשְ ּ ּ .
ר, ֹורֹוָנאְּוִאית ד ל ַעל ְיֵדי ְדֶנׁשֶ ִּדְמַקּבֵ יה , ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ ְעָתן)יחזקאל א(ּּ ר ְלַאְרּבַ ּ וְפֵני ֶנׁשֶ ֵתי . ּ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ
ֵני יֹוָנה, ּתֹוִרים ֵני ּבְ יה, ְּוִאית דֹורֹוָנא. אֹו ׁשְ ל ֵליה ַעל ְיֵדי ְדָאָדם ִדְכִתיב ּבֵ ִּדְמַקּבֵ ּ ּ ּ י )ויקרא א(, ּ  ָאָדם ּכִ

ן ַלְיָי ם ָקְרּבָ יה. ַיְקִריב ִמּכֶ ִדיוְקָנא ְדַההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(. ּ ּ ּ ד ָנִחית ''ְידֹוָ. ּ
ָלא דֹורֹוָנא, ָּעַלְייהו   .ְּלַקּבְ

  א''ה ע'' רלדף
ְּמָמָנן ַעל גוִפין, ְוִאית ֵחיָון ִטְבִעיֹות ְּדִאיּנון ֵמַאְרּבַ, ּ ְּוִאיּנון ַדְכָיין, ע ְיסֹוִדיןּ ע ֵחיָון . ּ ְּוָלֳקְבַלְייהו ַאְרּבַ

ְּדִאיּנון, ְמִריָרן'  ַעל ד)א מלאכין ממנן''נ(, ִמְסֲאִבין, ּדֹוְרִסין , ָמָרה ְירֹוָקא, ָּמָרה סוָמָקא, ָּמָרה ִחָווָרא: ּ
ְכִליֹות. ָּמָרה אוָכָמא ְייהו. יאְּדָסֲחִרין ְלֻכְרְסָי, ְוִאית ֵחיָון ׂשִ ְּוִאית ְלֵעיָלא ִמּנַ ְּוִאיּנון , ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]210דף [ -ּ

ה, ֵּחיָון ֱאָלִהיֹות ְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּמּסִ ּ ְּוֱאָלִהיֹות . ְּוִאְתְקִריאו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְּוִאית ֵחיָון ְדִסְטָרא ָאֳחָרא. ּ
א ְּדקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ֱאָלִהיֹות ִדְקדו. ֱּאֹלִהים ַחִיים, ּ ּ ּ הּ ִּאְתְקִריאו ֱאֹלֵהי ָהֱאָלִהיֹות, ּׁשָ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא, ּ ֵאל , ּ

ים ל ַהַמֲעׂשִ ּוְבִגין ְדִאית ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ְּוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניה. ָּאדֹון ַעל ּכָ  )שמות כב(, ָּאַמר ָעַלְייהו, ּ
ְלִתי ַלְידֹוָ ִּגין ְדָלא ִיְתָעֵרב ֱאֹלִהים ַחִיים ִעם ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםּבְ. ּד ְלַבדֹו''ּזֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ּבִ א ''ס(. ּ

  )עד כאן( )ובחבורא קדמאה

ִחיק, ִּאְצטֹוְמָכא ָדא) א''ה ע''דף רל( א, ָנִטיל ְוׁשָ ּתָ ֵדר ְלָכל ִסְטִרין ִדְלּתַ ּוְמׁשַ ּ יה , ּ ּוִמּנֵ ּ
ֵאי ּתָ ָמִרים ְלַתּתָ. ִּאְתָזנו ּתַ ִתין ׁשְ ל ִאיּנון רוִחין ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין ְדִאיְתָזנו , אֵּמִאיּנון ׁשָ ּּכָ ּ ּ ּ

ֵליְלָיא ֵּמִאיּנון ֵאָבִרים וְפָדִרים, ּבְ ְייִפין. ּ ל ׁשַ ַאר ַנְטִלין ּכָ ֵבד, ּוׁשְ ְוָקִריב , ְּוָנִטיל ּכָֹלא ּכָ
ַמר, ַּלֵלב ָמה ְדִאּתְ יב. ּּכַ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ְּוַעל ָדא . ּל ַהָיִמיןּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶא)יחזקאל א(, ּ

ָחא ִנין, ִאְתֲחֵזי ַעל ַמְדּבְ ַגְווָנא ְדַאְרֵיה ָאִכיל ָקְרּבְ ְייִפין. ּּכְ ַאר ׁשַ ל ׁשְ אן וְלָהְלָאה ּכָ , ִּמּכָ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָרָזא ְדגוָפא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ַקְדִמיָתא ָנִטיל ַּוַדאי ִאְצט, ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֹוְמָכא ּבְ

ְעִתין, ּּכָֹלא ית ׁשַ ֶקה, ְוֵריָאה. ִּאיהו אֹוֶפה, ֻקְרְקָבן. ְואֹוֶפה, ַעד ׁשִ א. ִאיִהי ַמׁשְ א ַמְלּכָ ְּוִאיּנון ְתֵרין. ִלּבָ ּ ,
ֶקה ִּאיּנון ַוַדאי אֹוֶפה וַמׁשְ ּ א, ּ ִק, ְלֵמיַהב ְלַמְלּכָ ִפירו ְדָכל ַמֲאָכִלין וַמׁשְ ִּמׁשְ ּ ּ ּ א ְדֻכְלהו, יןּ ֵּריׁשָ ִמְבַחר , ּּ

ְּלֻכְלהו ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּ ּ ִתיִתי ֵייִני ִעם )שיר השירים ה(, ּ י ׁשָ ִמי ָאַכְלִתי ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ׂשָ ּ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ּ
ַאר ֵאָבִרים, ִּאְכלו ֵרִעים, ְלָבַתר. ֲחָלִבי ְרָיין ְד, ׁשְ ְּדִאיּנון ֵחיִלין וַמׁשִ ּ ּ אּ ַעל ְיֵדי , ְּדָפִליג לֹון ְמזֹוָנא, ַמְלּכָ

ר ָהאֹוִפים ְכרו דֹוִדים. ׂשַ תו ְוׁשִ ּׁשְ ִקים, ּ ר ַהַמׁשְ   .ַּעל ְיֵדי ׂשַ

ר ָנׁש ְּוָכֵבד ִאיהו ִליִמיָנא ְדּבַ ּוְבִגין ָדא. ּ א, ּ ְעָתן ִליִמיָנא ְדַמְלּכָ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ָמאָלא,  ְטחֹול.ִלָבא ְטָרא ַאֲחָרא. ִלׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ִמּסִ ֹמֹאל, ּ ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהׂשְ ַמָיא . ּ ֶקה ַחְמָרא ָמזוג ּבְ ַּמׁשְ ּ

א ֵבד, ְוַאְרֵיה ָאִכיל. ְלַמְלּכָ א, ָּדא ּכָ ִניׁש ְמזֹוָנא ַקֵמי ַמְלּכָ א, ּּכָ ְּדִאיהו ִלּבָ ּ.  

וִאי ּכָ. ְּוִאית ְלַאְקׁשוֵיי ַעל ַהאי א, ֵּבד ִאיהו ֵעׂשָ ן ְמזֹוָנא ְלִלּבָ ֵּאיך הוא ְמַתּקֵ א ִאיהו . ְ ֶּאָלא ַוָדאי ִלּבָ ּ
ַגְווָנא ְדִיְצָחק ו. ּּכְ ֵבד ֵעׂשָ ְּדִאיהו ַהָצד ַצִיד, ּכָ ּ ְּוֵייָמא ֵליה. ּ נֹו)בראשית יז(, ּ ּ ָיקום ָאִבי ְוֹיאַכל ִמֵציד ּבְ ּ .

ִּאֵלין ִאיּנון ְצלֹוִתין ּוִמְתַתְרִכין ֵמֲעִנִייםְּדַאְזִלין , ּ ּ ַצֲעָרא וִביגֹוָנא, ּ ְּדָלא ַיְכִלין ְלַכְווָנא , ְּוִיְצָחק ּבְ ּ
ּוְבִגין ָדא ָלא ָאַמר ְוֹיאַכל ִמֵציִדי. ִלְצלֹוָתא ּ נֹו, ּ ֶּאָלא ְוֹיאַכל ִמֵציד ּבְ ָרֵאל)שמות ד(. ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ .  ּבְ

ַגְווָנא ָדא ָרֵאל, ּּכְ ָגלוָתאֵלית לֹון ְלִיׂשְ ֶּאָלא ַעל ְיֵדי אוִמין ְדָעְלָמא, ּ ְמזֹוָנא ּבְ ּ ּ.  

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ד ִאיּנון ּבְ ֲּאָבל ּכַ ִכיְנָתא, ּ ִקין . ְּמזֹוֵניהֹון ַעל ְיֵדי ׁשְ ְנֵפי ֵריָאה ַמׁשְ ְּוֵיהֹון ְתֵרין ּכַ
ִקים, ּאוָמה ר ַהַמׁשְ ּוְתֵרין ּכוְלָיין ָהאֹוִפים. ּׂשַ ִל, ּ ִּדְמַבׁשְ ּין ַהֶזַרע ְדָנִחית ִמן מֹוָחאּ ִלין ַמָיא , ּ ּוְמַבׁשְ ּ

ְנֵפי ֵריָאה ִלין ִמּכַ א. ִּדְמַקּבְ ּוְלָבַתר ְדֵייכול ַמְלּכָ ּ א, ּ ְּדִאיהו ִלּבָ ְלָיין ִדיֵליה, ּ ְתֵרין ּכֻ ִּאְתַמר ּבִ ּ ּ . ִּאְכלו ֵרִעים, ּ
ְנֵפי ֵריָאה ְכרו דֹוִדים, ְוִלְתֵרין ּכַ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ּ.  

א ִדיןְּדִל ּסֵ א ִאיהו ּכִ ּּבָ ִליָחן ִדיֵליה, ּ ע ֵחיָון ׁשְ ַּאְרּבַ ְנֵפי ֵריָאה. ּ ְלָיין, ְּתֵרין ּכַ ּוְתֵרין ּכֻ ְּדַכְנֵפי ֵריָאה , ּ
ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלה ּ א, ּּ ָלא ָעַלְייהו ַמְלּכָ ְּדִאיהו , ְּלַקּבְ ּ רוַח ָחְכָמה וִביָנה רו)ישעיה יא(ּ ּ ַח ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]211דף [ -ּ

ֵּעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי ּ ּ ְרְסָייא. ּ א, ְּדָיִתיב ַעל ּכֻ ְּדִאיהו ִלּבָ ְּדָכל ִאיּנון ְדִפיִקין ִמְתַנֲהִגין , ּ ּ ּ
ְתֵריה ַתר ַמְלֵכיהֹון, ֲּאּבַ ַחָייִלין ּבָ   .ּּכְ

ְנֵפי ֵריָאה יב ִמּכַ ְּורוָחא ְדָנׁשִ יב ַעל ְתֵרי נוְקֵבי חֹוָטָמ, ּ ָּנׁשִ ֹמאָלא. אּ ְּוִאיהו ָקִריר וְצִניָנא ִמׂשְ ּ ְוָחם . ּ
ְרְסָייא ְדַרֲחֵמי. ִמיִמיָנא ְטָרא ְדמֹוָחא ְדִאיהו ּכֻ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ִּאיהו רוַח ָקר ִליִמיָנא, ּ ָמאָלא . ְּדֶחֶסד, ּ ְּוָחם ִמׂשְ
ִּדְגבוָרה א, ּ ְּדַתָמן ִלּבָ יה. ּ ּומֹוָחא ָמִזיג ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא ְדַתְרַו, ּ א ָמִזיג. ּוְייהוּּבְ . ִמּקֹור ָוחֹום, ּאוף ָהִכי ִלּבָ

ּומֹוָחא אוף ָהִכי ִלין ֵדין ִמֵדין, ּ ִּדְמַקּבְ ּ ּ.  

ָמִרים ְדֹכָלא ּוׁשְ ּ ְרָיין ִדיֵליה, ָנִטיל ְטחֹול, ּ ּוַמׁשִ ּ ָפחֹות, ּ ְּדִאיּנון ֲעָבִדים וׁשְ ּ ֹלֹמה, ּ ְּדָאַמר ָעַלְייהו ׁשְ ּ ,
ָפחֹות ָקִניִתי ִלי ֲעָבִד)קהלת ב( ים. ּים וׁשְ ְּתֵרין ּכוְלָיין ִאְתְקִריאו ִאׁשִ ּ ים ִדְלֵעיָלא, ּ ם ִאׁשִ ַּעל ׁשֵ ְּדִאְתַמר , ּ ּ

הו  י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו ֹיאֵכלון)דברים יח(ּּבְ ּ ִאׁשֵ ּ.  

ית ִעְזָקאן ֶנה ׁשִ ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר, ּוַבּקָ ּ ֵני ֵאִלים)תהלים כט(, ּ ְּדִאְתְפִליג , ִליק ָקָלאִּדְבהֹון ָס. ּ ָהבו ַלְיָי ּבְ ּ
ִכיְנָתא' ְלו ָּקִלין ִדׁשְ ִביָעָאה ָסִליק ְלפוָמא. ּ ּוׁשְ ְרְסָייא, ּ ְּדִאיהו ּכֻ ית ִעְזָקאן ְדָקֶנה. ּ ַגְווָנא , ְּוׁשִ ִּאיּנון ּכְ

א ית ַדְרִגין ְדֻכְרְסָייא ְדַמְלּכָ ְּדׁשִ ּ ּ ְּוָקֶנה ִאיהו ֻסָלם. ּּ ְּדֵביה , ּ ֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים  ַמְלֲא)בראשית כח(ּ
א , ּבֹו יה ַמְלּכָ ְּדִאיּנון ֲהָבִלים ַסְלִקין ּבֵ ּ ְּורוִחין ַדֲאִויָרא , )א מלבא''נ(ּּ א)חורין נפקין(ּ ִלּבָ יה ּבְ ּ ַנְחִתין ּבֵ ּ ,

ְּדָלא לֹוִקיד גוָפא, ְּלַקְרָרא ֲחִמימוָתא ּּ.  

ַכָמה רוִחין, ְּוַכד רוָחא ָנִחית ָּנִחית ּבְ א ִעם ֵחיֵליה,ּ ַמְלּכָ ִלין ְלרוָחא. ּ ּכְ ְּדִאיהו , ְּוַכְנֵפי ֵריָאה ְמַקּבְ ּ
א ָעַלְייהו ָמה ַדֲאֵמיָנא, ַּמְלּכָ ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות)יחזקאל א(. ּּכְ י )שמות כה(, ּּ רוִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ ּ ּ
  .ְכָנַפִים ְלַמְעָלה

  ב''ה ע'' רלדף
אן ֵאָב א ִעָלָאה ְדִאיהו רוַח ַהּקֶֹדׁשִאי ַזּכָ ה ְדַמְלּכָ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ִּרין ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֻסָלם, ּּ ְּדִאיהו , ָּנִחית ּבְ ּ

ין, ָּגרֹון ַכָמה רוִחין ַקִדיׁשִ ּּבְ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו, ּ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוַסְלִקין ָלֳקֵבל ִאֵלין )תהלים קד(, ּּ ּ עֹוׂשֶ ּ ּ
אֲהָבִלים  ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו, ְּדִלּבָ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, ּּ ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר . ְמׁשָ דף (ד חֹוֵצב '' קֹול ְידֹוָ)תהלים כט(ּ

א ֲאֹדָני. ַלֲהבֹות ֵאׁש) ב''ה ע''רל ִגין ְדִליּבָ פוָמא ְדִאיהו ְידֹוָ, ּּבְ יה ַסְלִקין ַלֲהבֹות ֵאׁש ּבְ ְּדִמּנֵ ּ ּ ּ ְּדַנְחִתין , ד''ּּ ּ
הִע ָמה רוִחין ִדְקדוׁשָ ֵּמיה ּכַ ּּ ּ ּ ה, ּ ע ַאְתָוון ְיהֹוָ ְּדִאְתַמר ָעַלְייהו. ֵמַאְרּבַ ע '' ּכֹה ָאַמר ְידֹוָ)יחזקאל לז(, ּּ ד ֵמַאְרּבַ

ּרוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח ּ.  

ְּדִאיּנון ִליִמיָנא ְדֶחֶסד, ִּאיהו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה, ה''ָקֶנ ּ ָמאָלא ִדְגבו, ּ ְּוִלׂשְ ֻּסָלם , ִּתְפֶאֶרת. ָרהּ
ֶאְמָצִעיָתא ִליל ְתֵרין ְדרֹוִעין, ּבְ גוָפא ּכָ ּּבְ ְּוגוף וְבִרית, ּּ ית ִעְזָקאן ְדָקֶנה.  ׁשֹוִקין)סטרין(ּוְתֵרין , ּ   .ָּלֳקֵבל ׁשִ

י ֲאֹדָנ, ד ְלִלָבא''ְוַכד ָנִחית ְידֹוָ א, י''ְלַגּבֵ ִלּבָ ַרֲחֵמי ּבְ ִרין ִדיָנא ּבְ ָנהיְּדִא. ִּמְתַחּבְ ְוַכד ָסִליק . ּיהו ְיֲאהדֹוָ
ָפַתי ִתְפָתח, ֲּאֹדָני ְלפוָמא ַּדֲאֹדָני ׂשְ ּ פוָמא, ּ ה ּבְ ָלא ְיהֹוָ ִחּבוָרא , ְּלַקּבְ ָמָהן ּבְ ָרא ַתָמן ְתֵרין ׁשְ ְּלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ

ָנדי, ֲחָדא א, ְיֲאדדֹוָ ִלּבָ ָרָאן ּבְ ַגְווָנא ְדִמְתַחּבְ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמ. ּּכְ ּ ָברֹו , אֵרי ַמְתִניִתיןּ ֵאין תֹוכֹו ּכְ ִּמי ׁשֶ
ֵנס ְלֵבית ַהִמְדָרׁש ִוין, ַּאל ִיּכָ א ׁשָ ִּאי ֵלית לֹון פוָמא ְוִלּבָ   .)עד כאן(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]212דף [ -ּ

ָקֶנה ית ִעְזָקאן ּבְ ֲחָדא, ָקֶנה ׁשִ ָראן ּכַ ֵני ֵאִלים, ִמְתַחּבְ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּבְ ַּמְפֵקי רוָחא , ּ ּ
ָבא ַעל ָעְלָמ ְטָרא ִדְגבוָרה. אְלַנׁשְ ְּוַאְתָיין ִמּסִ ֲחָדא. ּ ָרן ּכַ ִּאיּנון , ְּוַכד ִאיּנון ִמְתַחּבְ

ַגְווָנא ְדׁשֹוָפר ְּוִאֵלין ִאְקרו ׁשֹוָפר. ּּכְ ל ִיְצָחק, ּ ל ַאִיל ׁשֶ ן. ׁשֹוָפר ׁשֶ ׁשָ ֵני ּבָ ָּהבו , ֵאִלים ּבְ
ֵני ֵאִלים ּוַמְפִקין רוָח, ֵּאִלים ְדִיְצָחק. ַלְיָי ּבְ ָעֵבי , ְּוַההוא ָקָלא ָנִפיק. א ְוָקָלאּּ ְוִאְעַרע ּבְ

ַמע ְלִבְרָייָתא ְלַבר, ִמְטָרא ּתְ ִתיב. ְוִאׁשְ בורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן)איוב כו(, ְּוַעל ָדא ּכְ . ּ ְוַרַעם ּגְ
ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָיין ְּדוָדִאי ִמּסִ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ י על המים אל קול י, א ומה אמר ההוא קלא''ס(ּ

ים)'הכבוד וגו בֹוד ִהְרִעים ְיָי ַעל ַמִים ַרּבִ ִתיב.  ֵאל ַהּכָ בֹוד רֹוֵעם ָלא ּכְ ֶּאָלא ֵאל , ֵאל ַהּכָ
בֹוד ִהְרִעים ָבָחא ְדַהאי ָקָלא. ַּעל ְיָדא ִדְבֵני ֵאִלים, ַהּכָ ׁשְ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ּבִ ֲהָדא , ּ

  .ּהוא ִדְכִתיב ִמי ִיְתּבֹוָנן

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהימנא רעיא מה א, ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּ ְּדִאיּנון , ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ

א ִנין, ְסִתיִמין ַעְייִנין, ֲאִטיִמין ִלּבָ ְּדָלא ַיְדִעין ֵאָבִרים ְדגוֵפיהֹון ַעל ַמה ִאיּנון ִמְתַתּקְ ּ ּ ּ א , ּ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא  ּּבְ יה)ה''א קנ''נ(ְ ִליָלן ּבֵ ּ ְתַלת ֵחיִלין ּכְ ְּדִאיהו ַלַהב ֵאׁש, ַחד ֶהֶבל, ּ א ְוִאְתְפַלג ְלז, ּ ְּדָנִפיק ִמן ִלּבָ ּ '

יה ִמְלַבר, ִּתְנָייָנא. ְּדָאַמר ֹקֶהֶלת, ֲהָבִלים ַּאִויר ְדָעאל ְלַגּבֵ ּ ּ ְּדִאיּנון , ַּמִים ְדַכְנֵפי ֵריָאה, ְּתִליָתָאה. ּ ּ
ָקֶנה ְּדבוִקים ּבְ ּוִמְתַלת ִאֵלין ִאְתַעִביד קֹול. ּ ּ ל ַחד ְלז, ַּמִים ְורוַח ְוֵאׁש, ּ ּוִמְתְפֵלג ּכָ ' ז, ְלָהִבים' ְּוִאיּנון ז', ּ

  .ְנָחִלים' ז, ֲאִוירֹות

א ְּוַכד ַאְעָרעו ְלָהִבים ְדִלּבָ ָעֵבי ִמְטָרא, ּ ְנֵפי ֵריָאה, ּבְ ְּדִאיּנון ּכַ ַרַעם ַּהאי ִאיהו ְו. ֹּאַרח ָקֶנה ְדֵריָאה, ּ
ְּגבורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן יָנה. ּ ּבִ ְּדֵביה ֵלב ֵמִבין ּבַ ָמאָלא, ּ א ִלׂשְ ִלּבָ ְּגבוָרה, ְּדִאיִהי ּבְ ַמִים , ְוֶחֶסד ִליִמיָנא. ּ

ְּוַתָמן ָחְכָמה מֹוָחא. ְּדַכְנֵפי ֵריָאה יה, ּ ּוִמּנֵ ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְז)שיר השירים ד(, ּ ים ּבְ ּ ַמְעַין ַגּנִ . ִלים ִמן ְלָבנֹוןּ
ְּדִאיהו ִלּבוָנא ְדמֹוָחא ּ ּ י מֹוָחא. ּנֹוְזִלים ַעל ָקֶנה ְדֵריָאה, ּּ ַתר ְדִאְסָתָלקו ֲעָנִנים ְדִביָנה ְלַגּבֵ ּּבָ ּ ּּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה  ן)שיר השירים ג(ּ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ן ַהַמֲעָרָכה. ּ ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהִמְדּבָ ָסִליק ְּד, ְוָדא ָעׁשָ
א ְלמֹוָחא ְּדָכל רוִחין ְדָעְלָמא. ִמן ִלּבָ ּ ָּלא ָזִזין ֵליה ֵמַאְתֵריה, ּ א: ּכַֹח. ה''כח מ: ָחְכָמה. ּ ִלּבָ : ָמה. ּבְ

מֹוָחא ִליל ו, ִּתְפֶאֶרת: ָקֶנה. ּבְ ַּדְרִגין ִאיּנון ְלֻכְרְסָייא' ו. ְסִפיָרָאן' ּכָ ְּדִאיִהי ִאיָמא, ּּ ְּלַנְחָתא ָחְכָמה . ּ
הְל א, ַּגּבָ ְּדָבה ֵלב ֵמִבין, ִמן מֹוָחא ְלִלּבָ ּוְבִגין ָדא. ּ א ָנִחית.  ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה)משלי ד(, ּ יה ַאּבָ . ּּבֵ

א ָסִליק יה ַאּבָ ְּוַהאי ִאיהו ֻסָלם ְדֵביה . ּּבֵ ּ כ רעיא ''ע(. ְּויֹוְרִדים ְתֵרי, ּ עֹוִלים ְתֵרי)א עולים ויורדים בו''ס(ּּ

  .)מהימנא

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]213דף [ -ּ

 ] בשנה324יום [סדר הלימוד ליום כט אב 
ט ְדָבַלע ֵמיְכָלא ְייִפין, ְּוׁשֶ ן ָעאל ְלֻכְלהו ׁשַ ּמָ ּוִמּתַ א )א דא איהו רזא''ס(ְּדִאיִהי , ּּ ַדְרּגָ  ּבְ

ים ים ִאיּנון ְקֵרִבין ִמַיד. ְּדִאּשִׁ ִּאּשִׁ ִליל , ּ א ִעָלָא)א כלא''ס(ּוַבְלֵעי ְוַנְטֵלי ּכַ , הּ ִמּגֹו ֶאּשָׁ
ים י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו ֹיאֵכלון)דברים יח(, ְּוָרָזא ָדא. ְּדָכִליל ָלִאּשִׁ ִּאֵלין ַאְכִלין וַבְלִעין. ּ ִאּשֵׁ ּ ,

ָאר ָלא ַאְכִלין ָהִכי   .ּוׁשְ
ֵני ָעְלָמא  ֶּאָלא , ְּוָלאו ָרָזא ִדְלהֹון, ְָלא ַיְדִעין ֵאיך ַאְכִלין,  ְלַבד)א לבר''ס(ְוָכל ּבְ

ין ִד ַּדְרּגִ ְייהו, ְּלגֹו ִאיּנון ַיְדִעיןּ חוץ. ְּוַנְטִלין ִמּנַ ִדיָקה ִמּבַ ט ֵלית ֵליה ּבְ ְּוׁשֶ , ְּדָלא ַיְדֵעי, ּ
ְפִנים ַיְדֵעי ְוַנְטֵלי ַעד ְדָעאל ְלֵבי טֹוְחָנא ֶּאָלא ִמּבִ ל, ּ ׁשַ ִחיק ְוִאְתּבְ ּתְ ְּוָנִטיל ּכָֹלא . ְוִאׁשְ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ֵבד ּכְ יןֵּמִאֵלין ֶא. ּּכָ ים ַנְפֵקי ַדְרּגִ ַקְדִמיָתא, ּׁשִ ֵבד ּבְ , ְּדַאְקְדֵמי ְוַנְטֵלי ִמּכָ
ִנין ְוַטֲחֵני,  ַהטֹוֲחנֹות)אלין, ומאן אינון( א . ַאְכֵלי ָקְרּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּוַעל ָדא ִמְדִאְתָחַרב ּבֵ

ִתיב י ִמֵעטו)קהלת יב(, ּכְ ּ וָבְטלו ַהטֹוֲחנֹות ּכִ ּ ּ ַק. ּ   .ְדִמיָתאִּאֵלין ַטֲחִנין ּבְ

  א''ו ע'' רלדף
יָון ְדִאְתַטֲחָנן ְלֵטי ָעַלְייהו, ּּכֵ ִּאיּנון ְדׁשַ ּ ְלֵעי ְוַנְטֵלי, ּ ֶּאָלא . ֲאַמאי. ט''ְּוִאְקרון ְוׁשֶ, ּבַ

ט ִּדיוְקָנא ְדָוא, ְוׁשֶ ּ פוף) א''ו ע''דף רל(, ו''ּּ ט ּכָ ִּאיהו ְוׁשֶ ָיא, ּוְלָבַתר. ּ ּתְ ט ְלֵמיַכל ִמׁשְ , ׁשָ
יב. ַמָיאַּחְמָרא ו טו ָהָעם ְוָלְקטו)במדבר יא(, ִּדְכּתִ ּ ׁשָ ָיא ַחְמָרא , ֵמיְכָלא ְלֵמיַכל. ּ ּתְ ִמׁשְ

ִּנּסוָכא ְדַיִין, ּוַמָיא ְּוִנּסוָכא ְדַמִים, ּ ּ.  
ֵריָאה ִאיב ּבָ ּתְ ט ָעאל וִאׁשְ ַהאי ְוׁשֶ ָרִפים, ּבְ ְלהֹוִביָתא ִדְלהֹון )א שייפין''ס(, ִּאֵלין ׂשְ ׁשַ ּ ּבְ

ָיאַנְטֵל ּתְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ְּוִאְקרון ֵריָאה, י ִמׁשְ הֹון, ּּבְ ִאיב ּכָֹלא ּבְ ּתְ , ְּוָכל ִאֵלין. ְּוִאׁשְ
ל ַחד ְוַחד ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ַנְטִלין ּכָ ּּכַ א. ּ י ַמְקְדׁשָ ּוִמְדָחַרב ּבֵ ּ וָבְטלו ַהטֹוֲחנֹות )קהלת יב(, ּ ּ ּ

ְלהו י ִמֵעטו ּכֻ ּּכִ ְּדַאְזִעירו ִדיו. ּּ ּ ּ ְּקַנְייהו וְמזֹוַנְייהוּּ ּ יה ְמֵאָרה, ּ ְּוֵלית יֹוָמא ְדֵלית ּבֵ ָאִרים , ּ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ א, ָּקֵליה ַרּבִ א ַקִדיׁשָ ַלם ַקְרּתָ א, ַּווי ְירוׁשָ ְּדָכל ָטָבאן ִאֵלין , ַווי ְלַעּמָ ּ

ִרין ְמָמָנן ַאְזִעירו ִדיוְקַנְייהו, ַאְבִדין יּבָ ַּרְבְרָבן ּגִ ּ ּ כו ַחְבַרָייאַעל , ּּ ָּדא ּבָ ּ ַווי , ָּאְמרו. ּ
י ַלק ִמן ָעְלָמא, ִרּבִ ְסּתָ ד ּתִ ִאֵלין, ּּכַ ַּמאן ְיַגֶלה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין ּכְ ָמעו , ּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ א, ִּמן יֹוָמא ִדׁשְ ּתָ ְמִעין ִמִלין ִאֵלין. ְוַעד ַהׁשְ ָאה ָדָרא ְדׁשַ ַּזּכָ ּ ּ ָא, ּ ּה ָדָרא ְוַזּכָ
ַגִוויה ְּדַאְנּתְ ּבְ ּ ֲארון ַיְתִמין ִמָנך, ּ ּתַ ְַווי ְלָדָרא ְדִיׁשְ ּ ּ.  

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמררעיא מהימנא  ּ ִתיב, ּ ַבח , ְוָהא ּכְ ְפתֹוֵתינו ׁשֶ ְּוׂשִ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון. ּכְ ָחִקים. יַעָרִק. ִוילֹון: ְּוׁשֶ ָחִקים. ֲעָרבֹות. ָמכֹון. ָמעֹון. ְּזבול. ׁשְ ִּדְבהֹון . ׁשְ
ָחִקים. ֵּריַחִים ְדטֹוֲחִנים ָמן ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ְּוִאיּנון ִאְקרון ׁשְ ם , ּ ה )שמות ל(ַעל ׁשֵ ַחְקָת ִמֶמּנָ ּ ְוׁשָ ּ

ָּעַלְייהו ִאְתַמר , ְּוִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד, ָהֵדק ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק) מהישעיה(ּ ּ וׁשְ ִכיְנָתא ַתָתָאה, ּּ ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]214דף [ -ּ

ֲחִרית, ִוילֹון ְּדֵביה ַמְכִניס ַעְרִבית ומֹוִציא ׁשַ ּ א ְוִסֲהָרא. ִּאיהו ְיסֹוד, ָרִקיַע. ּ ְמׁשָ ְּדֵביה ַנֲהִרין ׁשִ ְּדִאיהו , ּ ּ
ִכיְנָתא ַתָתָאה ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ּ ּּ ּ ְרִקיַע )בראשית א(, ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה. ּ ּ ַוִיֵתן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ ּ

ַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ין ֶנַצח ְוהֹוד, ְוַצִדיק אֹות. ַּהׁשָ ין ִתְפֶאֶרת וַמְלכות, ְּוֵעדות. ּבֵ ּּבֵ ּ ּ.  

ֶּנַצח ְוהֹוד ְתֵרין ַפְלֵגי גוָפא ִאיּנון ּ ּ ּ ַגְווָנא ִדְתֵרין ְתאֹוִמים, ּ ּּכְ ָחִקיםּוְב. ּ ִּגין ָדא ִאְתְקִריאו ׁשְ ַּתְרַווְייהו . ּ ּ
ֲחָדא ו ט, ּו ִאיּנון''ּכַ ָמאָלא, ִמן ְוׁשֶ ְטָרא ִדׂשְ ְּוִאיּנון ְתֵרין טֹוֲחנֹות. ִּמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ח )שמות יג(. ִּמּסִ ּ ַוִיּקַ

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעמֹו ָּגא ְדיֹוֵסף ַהַצִדיקַּדְר, ַעְצמֹות ַצִדיק ְיסֹוד ָעְלִמין. ֹּמׁשֶ ְּוָעַלְייהו ִאְתַמר. ּּ ֶאת , ּ
י ִני ַלְחִמי ְלִאׁשַ ַלְחִמי)משלי ט(, ֶּאָלא אֹוַרְייָתא, ְוֵלית ֶלֶחם. ָּקְרּבָ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ לֹות ְדַצִדיק: ְּוִאיּנון. ּ ּכְ . ַּאׁשְ

ּוְבִגיֵניה ִאְתַמר. ֵּעץ ְפִרי, ְוַצִדיק ּ או)במדבר יג(, ּ ּ ַוִיׂשָ ּ ָנִיםּ ׁשְ ּהו ַבמֹוט ּבִ ִגין ְדָלא ֲהָוה . ַּוֲאַמאי ַבמֹוט. ּ ּּבְ
ַּתָמן ַצִדיק ּ.  

יה ּוְבִגיַנְייהו ִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ֹלא ִיֵתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַצִדיק)תהלים נה(, ּּ ּ ְּדִאיהו ֵעץ, ּ יה, ּ ְּדִאְתַמר ּבֵ במדבר (, ּּ

ה ֵעץ ִאם ַאִין)יג ַּאְעְקרו ֵעץ ְדִאיה. ּ ֲהֵיׁש ּבָ יׁש ַעל ַאְרָעא, ּו ַצִדיקּ ִּאֵלין ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּ ּּ , ְּוָגְרמו, ּ
ָנִים ׁשְ אוהו ַבמֹוט ּבִ ַּוִיׂשָ ּּ ּ   .'ו' ו, ּ

ָּעַלְייהו ִאְתַמר יה סֹוד, ַצִדיק ְיסֹוד. ָסֲחָטה ֲעָנִבים, ּ ת ְיֵמי , ּּבֵ ׁשֶ ֲעָנָביו ִמׁשֵ ְּדִאיהו ַיִין ַהְמׁשוָמר ּבַ ּ ּ ּ ּ
ית ֵראׁשִ ַּדְרִגין ְדָאת ו' ּיּנון וְּדִא. ּבְ ָרִפים. 'ּּ ָנַפִים ְלֶאָחד)ישעיה ו(', ו' ו, ְּוִאיּנון ׂשְ ׁש ּכְ ָמאָלא.  ׁשֵ . ִּמׂשְ

ְּוִאיּנון ַאִפיקו ַמִים ִמיִמיָנא ְטָרא ִדְגבוָרה. ּּ ְלהֹוִביָתא ִדְלהֹון ִמּסִ ׁשַ ְּוָצִחין ּבְ ּ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ   .ְּוׁשֹוֲאִבין ִמּסִ

ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)תהלים קד(, ּ ִאְתַמרְּוָעַלְייהו ְטָרא ְדַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ עֹוׂשֶ ִּמּסִ ּ ִבין ַעל , ּּ ְּדַנׁשְ
א א, ִלּבָ רוָחא ְדקוְדׁשָ יָרָאה ּבְ ְּדִאיהו ַדְרָגא ֲעׁשִ ּ ּ ּ ּ יַנְייהו, ּּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ָצָבא ִדיֵליה', ְּוִאיהו ו. ּ ּאֹות ּבְ ִליל ו, ּ ' ּכָ

ִּפְרִקין ִד הו , ְתֵרין ׁשֹוִקיןּ ִּדְכִתיב ּבְ ׁש)שיר השירים ה(ּ ּ ׁשֹוָקיו ַעמוֵדי ׁשֵ ִרית, ּ   .ְוָדא ַצִדיק אֹות ּבְ

ית ִפְרִקין ִדְתֵרין ְדרֹוִעין. ִּתְפֶאֶרת, ִּעָלָאה' ו ין ׁשִ ּּבֵ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ֵביָנן ַחד', ו' ו, ּ ּגוף וְבִרית ַחׁשְ ּ ְּוִאיּנון . ּ
ל ו, י ְכָנַפִים ְלַמְעָלהּ פֹוְרׂשֵ)שמות כה( ִּעָלָאה ָעַלְייהו' ְלַקּבֵ ְטֵריה. ּ ּוִמּסִ סֹוְכִכים . ִּאְתְקִריאו ְנִביֵאי ָהֱאֶמת, ּ

ִרית ַכְנֵפיֶהם ַעל ּבְ ְּדִאיהו ו, ּבְ ּוְבִגין ָדא. ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(, ִּתְנָייָנא' ּ טֹוֲחִנים ָמן , ֶנַצח ְוהֹוד, ּ
ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, יאְּלַצִדיַקָי ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ יַנְייהו, ּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו טֹוֲחנֹות. ּ ּ ּ.  

ט ְטָרא ְדְוׁשֶ ּוִמּסִ טו ָהָעם ְוָלְקטו)במדבר יא(, ּ ּ ׁשָ ִּאיּנון ְלקוטֹות ְדִפְסקֹות ְדַמְתִניָתא, ּ ּ ּ , ְּוָטֲחנו ַבֵריַחִים. ּ
ְּדַאִפיק ִמִלין ְדאֹוַרְייָתאַמאן , ֵמָהָכא ַנִיים, ּּ ׁשִ ֵליִמין, ְָצִריך ְלִמְטַחן לֹון ּבְ ּוְלַאָפָקא ִמִלין ׁשְ ּ ְּוִאיּנון ִמִלין , ּ ּ

ָלִמים ְטָיין, ְואֹוֲחָרִנין. ִּאְתְקִריאו ׁשְ ְּדִאיּנון ׁשַ ַהְלָעָטה, ּ ְּדַאְכִלין ִמִלין ּבְ טֹוֲחנֹות ִד, ּ ְּוָלא טֹוֲחִנין לֹון ּבַ ְלהֹון ּ
הֹון יּנֵ הו, ּוְבׁשִ ִתיב ּבְ יֶהם ְוַאף ְיָי ָחָרה ָבָעם)במדבר יא(, ַּמה ּכְ ּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ְּדִאיּנון, ּ ַהּבָ ִּמִגְזָעא , ּ

ְּדַמאן ְדָאַמר  רוִבים.  ַהְלִעיֵטִני ָנא)בראשית כה(ּ ְּוֶנַצח ְוהֹוד ִאְתְקִריאו ּכְ ּ.  

  ב''ו ע'' רלדף
יָנה, ָחְכָמה: ּיּנוןּוְתַמְנָיא ִא ְּגדוָלה, ּבִ ְּגבוָרה, ּ ֲעָטָרה ַעל , ַּצִדיק, הֹוד, ֶנַצח, ַּמְלכות, ִּתְפֶאֶרת, ּ

יה ְּדִאיהו ֵלית ֵליה זוג. ֵּריׁשֵ ּ ּ ּוַמאי ֲעָטָרה ִדיֵליה. ּ ּ ֶתר ֶעְליֹון. ּ ּוְבִגיֵניה . ּכֶ ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ) ב''ו ע''דף רל(ּ
יֶהםָהעֹוָלם ַה, ַמְתִניִתין ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ִתָיה ֶאָלא ַצִדיִקים יֹוׁשְ א ֵאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ּּבָ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]215דף [ -ּ

ְּוַהְיינו ְדאֹוְקמוָה ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ת ַקֵמי קוְדׁשָ ּבָ ָּאְמָרה ׁשַ ְּ ן זוג, ּ ן זוג ְוִלי ֹלא ָנַתָת ּבֶ ְּלֻכְלהו יֹוֵמי ָנַתָת ּבֶ ּ ּּ ּ ּ .

  )א''ג ע''רעיא מהימנא רי( )ימנאכ רעיא מה''ע(

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי ֶאָחד)דברים ו(, ָּפַתח ַרּבִ ַמע ִיׂשְ ' ד, ַרְבְרָבא' ע. ּ ׁשְ
יב. ְּוִסיָמָנא ָדא ֵעד. ּאוף ָהִכי ַּהְיינו ִדְכּתִ ֶכם)שמואל א יב(, ּ ֲארון ַאְתָוון .  ֵעד ְיָי ּבָ ּתַ ִּאׁשְ

ִגין ְדם, ַמאי ַטְעָמא ָלא ְסִתיָמא. ּתוָחהְּפ' מ, מ''ש א , ְסִתיָמא' ּּבְ  )א עלמא''ס(ַמְלּכָ
א , ְּפִתיָחא' מ. ִּעָלָאה ָאה)א עלמא''ס(ַמְלּכָ ּתָ ֲארו א, ַאְתָוון ַאֲחָרִנין.  ּתַ ּתָ  )משלי כה(, ח''ִּאׁשְ

ִתיב ר ָדָבר ּכְ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסּתֵ   .ּּכְ
ִסְפָרא ְד ְחָנא ּבְ ּכַ ָכל יֹוָמא, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבאַּאׁשְ ל ַמאן ִדְמַייֵחד ִיחוָדא ָדא ּבְ ּּכָ ּ ּ ,

ֶּחְדָוה ְזִמיָנא ֵליה ִמְלֵעיָלא ּ ֵּמָרָזא ְדַאְתָוון ִאֵלין, ּ ֵמַהאי , ח''א. מ ֵמַהאי ִסְטָרא''ש, ּ
ֵרי)שדי(ְלַמְפֵרַע , ּוְמָצֵרף ַאְתָוון. ִסְטָרא ר ,  ׁשַ ַמח.ּ ִסֵיים)חיים(ּוְבֵמיׁשָ .  ְוִסיָמן ֶאׂשְ
יב ְיָי)תהלים קד(, ִּדְכּתִ ַמח ּבַ ׁש.  ָאֹנִכי ֶאׂשְ א. ַמּמָ ָּדא ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ִפיר ִאיהו. ּ ְּוׁשַ ְוָהִכי . ּ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ְהוא ּבְ ּ ְווָנא, ּ י ַהאי ּגַ ָכל יֹוָמא, ְּדָאַמר ּכִ ְּדַמאן ִדְמַייֵחד ִיחוָדא ָדא ּבְ ּ ּ ּ ,
ּיה ִמְלֵעיָלאֶחְדָוה ְזִמיָנא ֵל ּ.  

יה ש ּּתו ִאית ּבֵ ִליל ִמן ע, מ''ּ ָרָזא ַדֲאָבָהן . ַרְבְרָבא' ְּדִאְתּכְ ָמָהן ּבְ ְבִעין ׁשְ ִּאֵלין ׁשִ ּ
ין ַמע, ַקִדיׁשִ ם ע: ְּוָדא הוא ׁשְ ָרֵאל. 'ׁשֵ י , ְיָי, ֱּאֹלֵהינו, ְיָי, ִיׂשְ ּתֵ ע ּבָ ִּאֵלין ַאְרּבַ
ִּדְתִפִלין ַּההוא ְדָאַמר . ח''ְּדָאִחיד לֹון א, ּ ָּדא : 'ד. ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)שיר השירים ה(ּ

ִפִלין ל ּתְ ר ׁשֶ הו, ֶקׁשֶ ְּדִהיא ֲאִחיַדת ּבְ יִמין ִאְתְמַסר. ּ ְּדָלא ְלַגָלָאה, ָרָזא ְלַחּכִ ִתיק . ּ ׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ ָכה ְוַחִייך. ִרּבִ א, ָאַמר, ְּבָ ְּדָהא ַוַדאי ַרֲעָוא ִאׁשְ, ֵאיּמָ ַכחּ ָדָרא ָדא , ּתְ ְּוֵלית ּכְ

יָחא א ְמׁשִ ִּדְיֵהא ְרׁשו לֹון ְלַגָלָאה, ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ ּ.  
ֵרין ְרצוִעין ָנְפִקין ְטָרא ָדא, ּּתְ ְטָרא ָדא וִמּסִ ִּמּסִ ּ א ְדַהאי , ּ ּתָ ָּרָזא ִדְתֵרין ַיְרִכין ִדְלּתַ ּ ּ

הו, ח''א ִּדְנִביֵאי ְקׁשֹוט ֲאִחיָדן ּבְ ֵרין ְרצוִעיןְּדָהא. ּ ּ ִמְלֵעיָלא ָנְפִקין ּתְ ּ ָּרָזא ִדְתֵרין , ּ
ָמאָלא, ְּדרֹוִעין הו''ְוָדֶל, ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ א. ּת ִאְתֲאִחיַדת ּבְ טו ַיְרִכין , ְלָבַתר ַנְחּתָ ְּוִאְתְפׁשָ ּ
א ְדָקא ָיאות. ְלַתּתָ יָון ְדִהיא ִאְתֲאִחיַדת ְלֵעיָלא ּכַ ּּכֵ ּ א, ּּ א ְלַתּתָ ְלִאְתַאֲחָדא , ַנְחּתָ

ֻאְכלוָסָהא פוֵלי ַיְרִכין, ְוַכד ִאיִהי ִאְתַאֲחָדת. ּּבְ ׁשִ ֲּאִחיָדא ּבְ ִרית , ּ ימו ְדיֹוד ּבְ ּוְרׁשִ ּ ּ
א ָעָלה ִמְלֵעיָלא ַּקִדיׁשָ ּ ּ ִיחוָדא ַחד, ּ ֵדין ִאיִהי ִאְתַאֲחָדת ּבְ   .ּּכְ

ּד ָדא ִאיִהי ָרָזא ִדְבִרית''יֹו ל ַמאן ְדָנַט)ועל דא(, ּ ִרית ָדאּ ּכָ ִזיב , ּר ּבְ ּתְ ִּאיהו ִאׁשְ
א, ְּלֵעיָלא ִזיב ְלַתּתָ ּתְ ִרית ָדא, ּ ִפְנָחס)מנא לן(. ְוִאׁשְ י ַעל ּבְ ִגין ְדִאיהו ַקּנֵ ּּבְ ּ ִזיב , ּ ּתְ ִאׁשְ

ִּמן ִדיָנא ִעָלָאה א, ּ ּתָ ּוִמן ִדיָנא ִדְלּתַ ּ ם יֹו, ּ ך ִאְתְרׁשִ ְוְבִגין ּכָ ַגִוויה''ּ ּד ָדא ּבְ ּ ּוא ֲהָדא ה, ּ
ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ְוגֹו, ִדְכִתיב ן ֶאְלָעָזר ּבֶ   .'ִּפיְנָחס ּבֶ

ִפָלה ְדַיד, ּד ָדא''יֹו ָלל ִמּגֹו ּתְ ִּאְצְטִריך ְדָלא ִיְתֲעֵדי ּכְ ּּ יד ִפרוָדא, ְ ְּדָלא ַיְעּבִ ְוָכל . ּּ
ֶּחְדָוה ִדיָלה ַהאי י, ּ ְדכוָרא ִאיִהי''ִּאיהו יֹו. 'ּבְ ּד ָדא ּבִ נ, ּ אְוָלא ּבְ ִּאיהו ַצִדיק, ּוְקּבָ ּ ,
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ך. ְוִאיִהי ֶצֶדק ְוְבִגין ּכַ ֲהָדה, ּ ּוַמאן ְדָרִחיק ֵליה ֵמֲאָתר ָדא, ִּאְתְקִריַבת ּבַ ּ ּ ָּרִחיק הוא , ּ
ֵּמִעדוָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ ּ.  
ְדכוָרא ִאיהו ַצִדיק ּּבִ ּ ָלא יֹו, ּ ה. ִּאיהו ִאיׁש. ד''ְוִאיִהי ֶצֶדק ּבְ . ד''ָלא יֹוּבְ, ְוִאיִהי ִאּשָׁ

ך ֶחְדָוה  ְוְבִגין ּכָ ּ ִדיָלה)א תיובתא''נ(ּ ה, ּ ֲהָדה, ְּלִאְתָקְרָבא ּבָ ּוְלִאְתַעְדָנא ּבַ ּ ַּמאן ְדָרִחיק . ּ
ִּעדוָנא ָדא ּ ְּיַרֲחקון ֵליה ֵמִעדוָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ַדי )שמואל א ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ְמַכּבְ  ּכִ
ד ְוגֹו   .'ֲאַכּבֵ
א ֲחֵז יָפא ְדִיְצָחק, יּתָ ּקִ ִּפְנָחס ָקִאים ָקֵמי ִדיָנא ּתַ ּ ִלים , ְּוָסִתים ִפְרָצה, ּ ך ַאׁשְ ִגין ּכַ ְּבְ

י ִפְנָחס ָרָזא ְדִיְצָחק ְּלַגּבֵ יב. ּ י ִפְרָצה ִדְכּתִ ָּקם ַקּמֵ ּ ַוַיֲעמֹוד ִפְנָחס ַוְיַפֵלל)תהלים קו(, ּ ּ ָקם . ּ
י ִדיָנא ְדִיְצָחק ִפְרָצה ַקּמֵ ּּבְ ּ ָרֵאלּבְ, ּ ָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ִּגין ְלַאּגָ א פנחס קאים קמי דינא תקיפא ''ס(. ּ

, דקם בפרצה קמי דינא דיצחק, מאי ויעמוד. ויעמוד פנחס ויפלל) תהלים קו(, דכתיב. דיצחק לאגנא עלייהו דישראל

ּבָ.)בגין כך אשלים לגבי פנחס רזא דיצחק חוׁשְ ָדא ּבְ ִליל ָדא ּבְ ּ ְוַעל ָדא ּכָ ּ   .ָנאּ
יָמא ַעְייִנין ִדיָלה, ְוִאי ּתֵ ְלָייא ֶאָלא ּבְ ָנא ָלא ּתַ ּבָ ָּהא חוׁשְ ּ ָנא ְלֵעיָלא , ּּ ּבָ ְּוָהָכא חוׁשְ ּ

ִיְצָחק ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא. ּבְ ּ א , ּ ׁשָ ּמְ ּתַ ְלָיא ְוִאׁשְ ִגין ְדִיְצָחק ּתַ ַההוא )א ואתמשך''ס(ּּבְ ּ ּבְ
ֲּאָתר ְדִאיּנון ַעְייִנין ּן ַדְייִנין ִדיִנין ְדָכל ָעְלָמאְּדַתּמָ, ּ ּ ְּדָהא ַעְייִנין ִדיָלה, ּ ּ ִּאיּנון , ּ

ְבִעין ַקֶתְדָרִאין ֲּאָתר ְדִדיִנין ְדָעְלָמא, ׁשִ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד. ְּוִאְקרון ַסְנֶהְדִרין, ּ ִגין , ּ ּבְ
ֲחָדא ַאְזִלין ְּדִיְצָחק ְוִאיּנון ּכַ ִפיר, ּ ְּוֹכָלא ׁשַ ּ.  

  א''ז ע'' רלדף
ִּפְנָחס ָדא ִיְצָחק ְּוָקם ִפְנָחס ְוָדִאין ִדיָנא, ּ יָפא ְדִאיהו , ּ ּקִ ְגבוָרה ּתַ ׁש ּבִ ּוִמְתַלּבָ ּ ּ ּ

ָמאָלא ך ָזָכה ִליִמיָנא. ׂשְ ְוְבִגין ּכָ יִמיָנא. ּ ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי. ָהָכא ִאְתּכְ , ֵהׁשִ
יב ֶאת ֲחָמִתי ֶּאָלא ִאֵלין ִאיּנ. ַמאי ֵהׁשִ ם' ּון גּ ְּממוִנים ְדֵגיִהּנָ ִחית: ּ . ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ

ִגין ְדָחָמא ַההוא ֵחָמה.)וחד על עבודה זרה, חד על גילוי עריות, א חד על שפיכות דמים''ד( ּ ּבְ ְּדֲהָוה , ּ
ְטָרא ְדִיְצָחק ך ִמּסִ יט ְוִאְתְמׁשַ ָּפׁשִ ְ ִיְצָחק, ָמה ֲעַבד, ּ ַההוא ְוָאִחיד, ִּאְתְלַבׁש ִאיהו ּבְ ּ ּבְ

ַמאן , ֵחיָמה ַחְבֵריה) א''ז ע''דף רל(ּכְ ְּדָאִחיד ּבְ   .ְּוָאִתיב ֵליה ַלֲאחֹוָרא, ּ
ּוְכֵדין ָדן ִדיָנא ּ ָּדן ִדיָנא. ְּוָעִביד ִדיָנא, ּ ִאין פֹוְגִעין ּבֹו, ּ ית ַקּנָ ְּדָכל ּבֹוֵעל ֲאַרּמִ ּ .

ֵניֶהם, ְּוָעִביד ִדיָנא יב ַוִיְדקֹור ֶאת ׁשְ ִּדְכּתִ ִתיב ָהָכא.ּ יב ֶאת ֲחָמִתי, ּ ְוַעל ָדא ּכְ . ֵהׁשִ
יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה ב(, ּוְכִתיב ָהָתם ָהִכי ָנֵמי , ַּמה ְלַהָלן ַלֲאחֹוָרא, ּ ֵהׁשִ

ָרֵאל. ּד ְדִיְצָחק''יֹו, ּד ְדִפיְנָחס ָהָכא''ְּוַעל ָדא יֹו. ַלֲאחֹוָרא ֵני ִיׂשְ ְּוֹכָלא הוא ֵמַעל ּבְ ּ ,
ְּדַכד ָחָמא ַההוא ֵחָמה ָרֵאל, ּ יהֹון ְדִיׂשְ ָּחָמא ֵליה ְדֲהָוה ָנִחית ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ.  

ְרִקיָעא', ָחָמא מ. ַמאי ָחָמא ָּאת ָדא ְדֲהָוה ָטאס ּבִ ְְוָדא הוא ִסיָמָנא ְדַמְלָאך , ּ ּ ּ
ְות ָאת ָוא, ַהּמָ ָנָאה ּבְ ׁש . ָּמה ֲעַבד ִפְנָחס. 'ו ְוָאת ת''ְּדַבְעָיא ְלִאְתּבָ ְּדֲהָוה ִמְתָלּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]217דף [ -ּ

ִיְצָחק ֵדין ָנִטיל ַההוא ָאת מ, ּבְ ֲהֵדיה, ְּוָחַטף ֵליה', ּּכְ ר ֵליה ּבַ ְּוִחּבֵ יָון ְדָחָמא ַמְלָאך . ּ ְּכֵ ּ
ְות ְּדִפְנָחס ָחַטף ֵליה ְלַההוא מ, ַהּמָ ּ ֲהֵדיה' ּ ב ַלֲאחֹוָרא, ּּבַ   .ִּמַיד ּתָ

ִלּבֵ. ַמאי ַטְעָמא י ּבְ ִגין ְדַכד ַקּנֵ ּיה ִפיְנָחסּּבְ ִיְצָחק, ּ ׁש ּבְ ָלק ְלֶמֱהִוי , ִאְתְלּבַ ְּוִאְסּתַ
ָנא ר ּבָ חוׁשְ ֵמיה ר, ח''ּּבְ יָון ְדָחָמא ְלָאת מ. ְוָהִכי ָסִליק ִיְצָחק, ח''ְּוָהִכי ָסִליק ׁשְ ָטאס ' ּּכֵ

ְרִקיָעא ֲהֵדיה ְוִאְתָעִביד ִמַיד רמ, ָּחַטף ֵליה, ּבִ ר ֵליה ּבַ ְּוִחּבֵ ּ ח ֲהָדא, ח''ּ ּ הוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ ּ
ָידֹו   .ֹרַמח ּבְ

ִגין ְדאֹות מ ִגין , ְלִמְבֵני ָמְות ַעל ָעְלָמא, ֲהָוה ִסיָמָנא ַקְדָמָאה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון' ּּבְ ּבְ
יה ְדָאָדם ְּדָאת ָדא ֲהָוה ָטאס ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ יב, ּ ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ ח ִמִפְריֹו)בראשית ג(, ּּבְ ּקַ ' מ, ּ ַוּתִ

א ו. ִּפְריֹו יב, ת''ַוֲהָוה ְמַחּכָ ִזְמָנא ִדְכּתִ ן,  ַוּתֹאַכל)ב''ב ע''הקדמת בראשית י(, ּּבְ ּתֵ , ַוּתִ
ָפַקְחָנה ֵני ָמְות ַעל ָעְלָמא. ַּוּתִ ֵדין ִאְתּבְ   .ּכְ

א ַההוא ָאת מ ּתָ ִּפְנָחס ֲהָוה ָחֵמי ֵליה ַהׁשְ ּ ָרֵאל', ּ יהֹון ְדִיׂשְ ְְוֵהיַאך . ָּטִאיס ַעל ֵריׁשֵ

ָּחָמא ִדיוְקָנא ְדמ. ּ ֵליהָחָמא ּ ְּפתוָחה' ּּ יָון ְדָחָמא ֵליה. ַּמְלָיא ָדָמא, ּ ּּכֵ ָּאַמר ָהא ַוַדאי , ּ
ְות ְִסיָמָנא ְדַמְלָאך ַהּמָ ִּמַיד ָחַטף ָלה, ּ ָמא ְמֹפָרׁש, ּ ר ָעָלה ׁשְ ְוָנִחית ְלַהאי ָאת , ַּאְדּכַ

יה ּוַמה ְדֲהָוה ר. ְּלַגּבֵ ָידֹו. ח''ִאְתְצִריף רמ, ח''ּ ח ֹרַמח ּבְ ֵדין ַוִיּקַ ִתיב ֵמַעל . ּּכְ ְּוַעל ָדא ּכְ
ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ א, ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ י ִלׁשְ ְּדַקּנֵ ְרׁשו , ּ ִרין ֵליה ּבִ ַּדֲהוֹו ְמַחּבְ ּ ּ

תֹוָכם. ַאֲחָרא תֹוָכם, ּבְ ָמה אוְכ. ַמאי ּבְ גֹו ּכַ ִגין ְדֲהָוה ָאִזל ְוָעאל ּבְ ּּבְ ה , ּלוִסיןּ ּמָ ּכַ
יַנְייהו, ַרְבְרָבן ְרֵמיה ְלמֹוָתא ּבֵ ּוָמַסר ּגַ ּ תֹוָכם. ּ תֹוך מ, ֲאָבל ּבְ תֹוך מ', ְּבְ ֲּהָוה ַההוא ' ְּבְ

י   .ִּקְנָאה ְדַקּנֵ
ִגין ְדִאיִהי ִסיָמָנא ְדָמְות. 'ַמאי ַטְעָמא מ ּּבְ ִאיִהי . ַּמְלִקיֹות' ִּאיִהי ִסיָמָנא ְדמ, ּ

ית ִדיןִמ' ִּסיָמָנא ְדד ן ָסִליק ְוָנִחית. ּיתֹות ּבֵ ּמָ ְוָנִחית ', ָסִליק ְלמ, ָנִחית ְוָסִליק, ּוִמּתַ
ָסֲאבוָתא, ּרוִחין' ִּאיּנון ד', ָנִחית ְמד. 'ְלד א ִמּמְ ן ִמּגֹו ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּּ ,

ּוְבִגיַנְייהו ד ית ִדין' ּ ן ַסְלִקין ְלמ. ִּמיתֹות ּבֵ ּמָ ּוִמּתַ ְִסיָמָנא וָמאִנין ְדַמְלָאך ' ְּוַהְיינו מ. 'ּ ּ ּ
ְות תֹוך מ, ְּוָדא ָנִטיל ִפְנָחס. ַהּמָ ָרֵאל ', ְְוָקם ּבְ ֵני ִיׂשְ ְּוַעל ָדא ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ּבְ ּ

ִקְנָאִתי   .ּבְ
ִריך הוא א ּבְ יב ִפְנָחס ֲחָמֵתיה ְדקוְדׁשָ ְּוִכי ַהֵאיך ֵהׁשִ ּ ְּ ִת, ְּ ְּוָהְכִתיב ַוִיְהיו ַהּמֵ ָפה ּ ּגֵ ּמַ ים ּבַ

ְייהו', ְוגֹו יב ֶאת ֲחָמִתי, ִּאי ָלא ִמית ַחד ִמּנַ יָון ְדָכל ָהֵני , ֲהָוה ֲאֵמיָנא ֵהׁשִ ֲּאָבל ּכֵ
ָרֵאל, ִּמיתו ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ּבְ ִריָרא . ַּמאי ַטְעָמא ֵהׁשִ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּ

ְּדִמָלה ר ָנׁש, ּ ּ ְדָפִגים ַזְרֵעיהַּווי ֵליה ְלּבַ ְדָקא , ּ ַּווי ֵליה ְלַמאן ְדָלא ָנִטיר ַזְרֵעיה ּכַ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִמית, ָּיאות לֹום ְדֲאִפילו ַחד ִמִיׂשְ ַּחס ְוׁשָ ְמעֹון, ּּ ְבָטא ְדׁשִ ֶּאָלא ׁשִ ד ָאֵתי ִאיּנון , ּ ּּכַ

ְמעֹון, ֵעֶרב ַרב ְבָטא ְדׁשִ ין ְדׁשִ ָנׁשִ ִּאְתָעְרבו ּבְ ּ ַתר ְדִאְת, ּ ָיירוּּבָ ִנין, ּּגְ הֹון , ְּואֹוִלידו ּבְ ִמּנְ
ֵעֶגל מֹוָתָנא, ִּמיתו ּבַ הֹון ִמיתו ּבְ ּוִמּנְ ָארו, ְּוַאֲחָרִנין ִמיתו ָהָכא, ּ ּתָ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ֲהָדא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]218דף [ -ּ

יב ּהוא ִדְכּתִ ָפה, ּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ַּוִיְהיו ַהּמֵ ִתיב, ּ ר ֵמתו ָלא ּכְ ִתים, ֲּאׁשֶ ֵמִתים , ֶּאָלא ַהּמֵ
ָרא ֲהוֹוְּד   .ֵמִעיּקָ

יב ֶאת ֲחָמִתי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יב ֶאת ֲחָמִתי, ֵהׁשִ ם' ֶּאָלא ג. ַמאי ֵהׁשִ ְּממוִנים ְדֵגיִהּנָ ַחד ַעל , ּ
ִפיכות ָדִמים ּׁשְ ִחית: ְּוִאיּנון. ְוַחד ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּוַחד ַעל ִגלוי ֲעָריֹות, ּ חמא (ּהוא . ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ

ָעְלָמא)א חימה דהוה''ס( )דהוה ָרֵאל.  ָטאס ּבְ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ , ְוָלא ָאַמר ֵמַעל ָהָעם, ָאַמר ֵהׁשִ
ְּדִאיּנון ֵעֶרב ַרב ת ַאְלֵפי ִאיׁש, ּ ֹלׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ְּדִאְתַמר ַוִיפֹול ִמן ָהָעם ּבַ ּּ ִאילו , ּּ ְּדָהִכי אֹוִקיְמָנא ְוׁשָ ּּ

ְּלבוִצ אּ   .)כ''ע(. ּיָנא ַקִדיׁשָ

ָרֵאל ָמרו ִיׂשְ ּוְבִגין ְדִאְסּתָ ּ א, ּ ְּוָכל ִאיּנון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ְלהו, ּ ִּאְתְמנון ּכֻ ִגין ְדָלא , ּּ ּּבְ
ְייהו ָּחֵסר ֲאִפילו ַחד ִמּנַ ּ ִתיב. ּ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵני ִיׂשְ ָלל , ְּוֹלא ִכִליִתי ֶאת ּבְ ִמּכְ

לו ְּדַאֲחָרִנין ּכָ ָרֵאל. ּ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ יב, ְוֵכן ֵהׁשִ ָרֵאל ֵהׁשִ ֵני ִיׂשְ , ֵמַעל ּבְ
יב, ֲּאָבל ֵמַעל ַאֲחָרִנין ַדֲהוֹו ֵעֶרב ַרב ים ְקָרא ְוָאַמר. ָלא ֵהׁשִ ֵני , ְּוַעל ָדא ָרׁשִ ֵמַעל ּבְ

ָרֵאל ִמְלַקְד. ִיׂשְ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְמנון ּבְ ּ ּ ִריך הוא , ִמיןּּ א ּבְ ר לֹון קוְדׁשָ ְּוִחּבֵ ְּ

ֲהֵדיה עֹוָבָדא ְדֵעֶגל. ּּבַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ יב, ּ ּ ַוִיפֹול ִמן ָהָעם ְוגֹו)שמות לב(, ִּדְכּתִ ָּכל ִאיּנון . 'ּ
ָרֵאל. ֵמֵעֶרב ַרב ֲהוֹו ֵני ִיׂשְ ּוְלַאְחָזָאה ְדָלא ֲהוֹו ִמּבְ ִתיב ְלָבַתר, ּ ּ ַוַיְקֵהל )שמות לה(, ַמה ּכְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ָכל ֲעַדת ּבְ   .ֹמׁשֶ

  ב''ז ע'' רלדף
יב ֶאת ֲחָמִתי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יב ֶאת ֲחָמִתי, ֵהׁשִ ם' ֶּאָלא ג. ַמאי ֵהׁשִ ְּממוִנים ְדֵגיִהּנָ ַחד ַעל , ּ

ִפיכות ָדִמים ּׁשְ ִחית: ִּאיּנוןְו. ְוַחד ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּוַחד ַעל ִגלוי ֲעָריֹות, ּ חמא (ּהוא . ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ

ָעְלָמא)א חימה דהוה''ס( )דהוה ָרֵאל.  ָטאס ּבְ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ , ְוָלא ָאַמר ֵמַעל ָהָעם, ָאַמר ֵהׁשִ
ְּדִאיּנון ֵעֶרב ַרב ת ַאְלֵפי ִא, ּ ֹלׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ְּדִאְתַמר ַוִיפֹול ִמן ָהָעם ּבַ ּּ ִאילו , יׁשּּ ְּדָהִכי אֹוִקיְמָנא ְוׁשָ ּּ
א ְּלבוִציָנא ַקִדיׁשָ   .)כ''ע(. ּּ

רוָמה)שמות לה() ב''ז ע''דף רל( ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ  )שמות כה(, ּבְ
ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ְכָלל. ּ יָון ְדִאיּנון ֶע. ּּכָֹלא ּבִ ּּכֵ ֶּרב ַרב ָעְבדו ָדאּ ּוִמיתו , ּ ּ

ְייהו ִאיּנון ְדִמיתו ִּמּנַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלִאְתַפְייָסא ּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּּ ּ ָאַמר , ְ
ְלכו ִלְסַטר ַחד, לֹון רו ּכֻ ִּאְתַחּבְ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה ֶאת ָכל )שמות לה(, ּ ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ

ֵנ ְלחֹוַדְייהוֲעַדת ּבְ ָרֵאל ּבִ ַני, ָאַמר לֹון, ּי ִיׂשְ ֵרי, ּבָ ֵעי ְלִמׁשְ כֹון ֲאָנא ּבָ ֵהא , ּבְ כֹון ּתְ ִעּמְ
ִּדיוָרא ִדיִלי ּ ּּ.  
רוָמה)שמות כה(, ְּוַעל ָדא ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ ֶכם, ּ ֵעיָנא , ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ֵמִאּתְ ָלא ּבָ

ֲהִד ּתוָפא ָלַאֲחָרִנין ּבַ ֵהא ׁשִ ִּדּתְ ֲהַדְייכו, יּ ִציאו, ְּוָלא ּבַ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּאוף ָהָכא . ְ
א ֲהוֹו יׁשָ ְזָעא ּבִ ָּהא ִאיּנון ֵמִאיּנון ּגִ ִתים, ּ ַּוִיְהיו ַהּמֵ ִתים. ּ ְוָלא , ַּוַדאי ֵמִתים, ַהּמֵ

ָרֵאל ך ָמָנה לֹון. ִמִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ֵני , ּ או ֶאת ֹראׁש ּבְ יב ׂשְ ִּדְכּתִ ָרֵאלּ ְייהו, ִיׂשְ ָּאִרימו ֵריׁשַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]219דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ה ָיאות הוא, ַאּבָ ּמָ ּּכַ א ַעל ָדא, ּ ְחָנא ְפלוְגּתָ ּכַ ִּאי ָלא ַאׁשְ ּ ּ .
א ִרי ֵאיּמָ ִתיב . ָּאַמר ֵליה ּבְ ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור)במדבר כה(ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ֶמד ִיׂשְ ּ ַוִיּצָ ּ ,

ֲהֵדיהְּוָתֵניָנן ְדִאְת ָרֵאל ּבַ רו ִיׂשְ ַּחּבָ ּ ִקׁשוטֹוי, ּ ר ָנׁש ּבְ ּבַ ר ּבְ ְצִמיָדא ָדא ְדִאְתַחּבָ ּּכִ ּ ָהִכי , ּ
ַבַעל ְפעֹור ָרֵאל ּבְ רו ִיׂשְ ִּאְתַחּבָ ָרֵאל ְלַבַעל , ָּהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר. ּ ֶמד ִיׂשְ ַּוִיּצָ

ֶּאָלא ֲאָנא ָלא ֲאָמִרית ְדִאְתָדכו ִי, ְּפעֹור ּ ּ ָרֵאל ֵמַההוא חֹוָבהּ ֶּאָלא ְדִאְתָדכו , ּׂשְ ּ ּ ּ
ְרָיא ָעַלְיהו מֹוָתא, ִמּמֹוָתא ְּדָלא ׁשַ ּ.  

  א''ח ע'' רלדף
ִתיב י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם)במדבר כה(, ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ָּאַמר ֵליה .  ַקח ֶאת ָכל ָראׁשֵ

י ָהָעם ַוַדאי ָרֵאל, ָּראׁשֵ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ִתיב ָהָכא , ּוִמן ָהָעם ִאית ָלן ְלֵמיַלף. ְוָלא ָראׁשֵ ּכְ
ֵהל ָהָעם)שמות לב(. ּ ַוַיְרא ָהָעם)שמות לב(ּוְכִתיב ָהָתם , ָהָעם ּ ַוִיפֹול ִמן )שמות לב(. ּ ַוִיּקָ ּ
א ֲחֵזי. ָהָעם ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור, ֲאָבל ּתָ ֶמד ִיׂשְ ַּוִיּצָ ְּוָלא ַפְלחו ֵליה, ּ ּ ֲּאָבל ִמן ֵסיֵפיה , ּ

ֲחוו, ְקָרא אֹוַכחִּד ּתַ יב ַויֹאַכל ָהָעם ְוִיׁשְ ִּדְכּתִ ָרֵאל, ּּ חו ִיׂשְ ּתַ ִתיב ַויֹאַכל ַוִיׁשְ ְּוָלא ּכְ ֶּאָלא . ּ
ָרֵאל, ָהָעם ֶמד ִיׂשְ יב ַוִיּצָ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ א. ַּמאי ַויֹאַכל ָהָעם, ּ יׁשָ ֶּאָלא ַההוא ַזְרָעא ּבִ ֲהוֹו , ּ

ָרֵאל   )א'' עח''דף רל(. ּחֹוָבה ְדִיׂשְ

יב ַּמהו ִדְכּתִ ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור)במדבר כה(, ּ ֶמד ִיׂשְ ּ ַוִיּצָ א ֲחֵזי. ּ ָרֵאל , ּתָ ֶמד ִיׂשְ ַּוִיּצָ
ִתיב ַבַעל ְפעֹור ָלא ּכְ ֶּאָלא ְלַבַעל ְפעֹור, ּּבְ וִטין ְוּתוְקָפא ָיֲהבו ְלַבַעל ְפעֹור. ּ ִּקּשׁ ּּ ּ ָלא , ּ ּבְ

א ִגין ְדפוְלָחָנא ִד, ַּדְעּתָ ּּבְ ּ ְרֵמיה, ְּפעֹור הואּ יה צֹוָאה רֹוַתַחת, ְּלִמְפַרע ּגַ ּוְלַאָפָקא ַקּמֵ ּּ .
א ַאֲהֵני ֵליה ְּוַההוא ֲעיִביְדּתָ יה, ּ ַקף ִמּנֵ יָון ְדָחמו ָדא. ְּוִאְתּתָ ָרֵאל ּכֵ ְּוִיׂשְ ּ יָבא , ּ ֲחׁשִ

ְּדִזְלזוָלא ִדיֵליה ִאיהו ּ ּ ּ ְּוִקְלקוָלא ִדיֵליה, ּ ּ ֲעבֹוָדה, ּ ִתיבְּדָהא ּבְ  ֵצא )ישעיה ל(,  ָזָרה ּכְ
ִגין ִזְלזוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה. ּתֹאַמר לֹו ְּוִאיּנון ּבְ ּ ָלא ְיִדיָעה, ּ ְרַמְייהו ּבְ ַּפְרעו ּגַ ּ ְוַעל ָהֵני , ּ
ֵפר ִפְנָחס ּּכִ ּוִבֵטל מֹוָתָנא, ּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ יב ַוְיַכֵפר ַעל ּבְ ִּדְכּתִ   )ומה כתיב(. ּ

 
  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]220דף [ -ּ

 ] בשנה325יום [ ל אב סדר הלימוד ליום
ִתיברעיא מהימנא  ְּקחו ֵמִאְתֶכם ְתרוָמה ַלְיָי, ּוַמה ּכְ ּּ ְּדָלא ִאְתְקִריאו , ְוָלא ֵמֵעֶרב ַרב, ּ ּ

ְּקִהָלה ְוִחּבור הֹון ֵעֶרב ַרב, ּ יַנְייהו, ַּעד ְדִאְתֲעָבר ִמּנְ ִזְמָנא ְדִמְתָעְרִבין ּבֵ ְבָיכֹול ּבְ ּּכִ ִאילו ָלא ֲהוֹו ג, ּ ּּכְ ּ ֹוי ּ
ּוְבִגין ָדא ְקחו ֵמִאְתֶכם ְתרוָמה. ֶאָחד ּ ּ ּּ ְּוָלא ִמׁשוָתפו ַאֲחָרא, ּ יֵני , ּּ ְתָפא ַאֲחָרִנין ּבֵ ֵעיָנא ְלׁשַ ְּדָלא ּבָ ּ

ּוֵביַנְייכו ּ.  

ָרֵאל, ְוֹלא עֹוד ִיׂשְ ד ֵעֶרב ַרב ְמעוָרִבין ִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ ִתיב , ּ ּ ָהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש)איכה א(ַמה ּכְ ּ .
ִתיב ְייהו ִאֵלין ַמה ּכְ ֵרי ִמּנַ ַתר ְדִמְתַעּבְ ָרֵאל ּבָ ְּוִיׂשְ ּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ או ֶאת ֹראׁש ּכָ , ְוָלא עֹוד. ּׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ ֵעי ְלַדְייָרא ִעְמכֹון, ּ ֲּאָנא ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּ ְוָעׂשו ִלי )שמות כה(, ּ
תֹוָכםִמ ַכְנִתי ּבְ ְּקָדׁש ְוׁשָ ּ.  

ָגלוָתא, ְוֹלא עֹוד ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ד ּבְ ֶּאָלא ּכַ ה, ּ ִעּסָ ּבַ אֹור ׁשֶ ב ׂשְ ָּעַלְייהו ִאְתַמר ִמי ְמַעּכֵ ְּוָהא אֹוְקמוָה , ּ
ָרֵאל, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ים ַעל ִיׂשְ ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ָראׁשִ ּּבְ ִאי, ּ ְבָיכֹול ּכְ ּלו ּכִ א עברין שולטני ''ס(ּ

ִריך הוא, )דקודשא בריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ַּעְבִדין ׁשוְלָטנו ּבְ ּ ּ ְפֵטי ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי, ְּ ִמׁשְ ְּוִייָעלון ּבְ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
ָעלונו ֲאדֹוִנים זוָלֶתך)ישעיה כו(, ַּצְווִחין ְוַאְמִרין ָ ְיָי ֱאֹלֵהינו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א. 'ְנָחס ְוכֹוִּפ, ָּדָבר ַאֵחר ּקום ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ִכיְנָתא, ּּ ְּוַאְפַתח ִמֵלי ַקֵמי ׁשְ ּ א. ּּ ָּקם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּ ,
ִחּבוָרה ַקְדָמָאה ִאְתַמר ָהִכי, ְוָאַמר ּּבְ יָפא ְדִיְצָחק, ָּתא ֲחִזי. ּ ִּפיְנָחס ָקִאים ַקֵמי ִדיָנא ַתּקִ ּ ּ ּּ ְוָקם ָקֵמי , ּ
ִּפְרָצה ִּדְכִת, ּ ּ ַוַיֲעמֹוד ִפיְנָחס ַוְיַפֵלל ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה)תהלים קו(, יבּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָרֵאל, ּ ִגין ְלַאָגָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּוְבִגין , ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ִליל ָדא ְוָדא ּבְ ָּדא ּכָ ּ ִמְנַין ִיְצָחק, ּ ִּפיְנָחס ּכְ ְּוָהָכא ָצִריך ְלַחְדָתא ִמִלין, ּ ּ ּּ ְ.  

א ִעָלָאהֵא, ָּפַתח ְוָאַמר ִּלָיהו ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ּ ּ ֲאִויָרא''ָחָזא ֵמ, ּ ַתף ָלה , ָּחַטף ָלה, ם ִמן ָמְות ָטאס ּבַ ְּוׁשָ ּ
ְּדִאיהו ִיְצָחק, ח''ִעם ר ּ ן ִפיְנָחס, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוִאיהו ּבְ ּ ה רמ, ּ ְתִלים ּבָ ְּוִאׁשְ ת ָטס ''ִמן ָמְו' ְלָבַתר ָחָזא ו. ח''ּ

ְרִקיָעא ָרָמ, ּיהְוָחַטף ֵל, ּבִ ִוי ֵליה ּבְ ְּוׁשַ ְתִלים רֹוַמ, ח''ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ח''ְּוִאׁשְ ּ ָידֹו, ּ ח רֹוַמח ּבְ   .ַּוִיּקַ

ָמה ָיִכיל ַלֲחטֹוף ְתֵרין ַאְתָוון ִאֵלין, ְּוִאיהו ּּבְ ְתָמרו . ּ ְתֵרין רוִחין ְדִאׁשְ ּּבִ ּ , ּ ְלֵעיָלא)א דאתטמרן''ס(ּּ
ִפְנָחס ְתָתפו ּבְ ְּדִאׁשְ ּּ ְתֵרין ָפִנים ִאֵלין. ס''י ָח''ְּפֵנ. ּ ּּבִ ָרֵאל ְדָלא ִאְתֲאִבידו, ּ ָּחס ַעל ִיׂשְ ֵחיָלא ְדַתְרַווְייהו, ּ ּּבְ ּ ,
ֵניֶהם ְתֵרין ַאְתָוון מ, ַּוִיְדקֹור ֶאת ׁשְ תֹוָכם. ו''ּבִ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ּבְ   .ְּוַהְיינו ּבְ

ִיְצָחק ְתַתף ּבְ ַּוֲאַמאי ִאׁשְ ּ ִגין ְד. ּ ִּיְצָחק ָמַסר ַגְרֵמיה ְלִמיָתהּּבְ ּ ְתַתף ֵליה ְלִיְצָחק. ּ ּוְבִגין ָדא ִאׁשְ ּ ּּ ּ ְלֶמֱהִוי , ּ
ְטָרא ִדְתֵרין ִעיְזֵלי ְדַאַייְלָתא. ֵּליה ֵעֶזר ְּדִמּסִ ּ ּ ּ יה ַאְבָרָהם ְוַיֲעֹקב, ּ ַתְתֵפי ּבֵ ִּאׁשְ ּ ְּדַאְבָרָהם ַדְרֵגיה ֶחֶסד , ּ ּ ּּ

ְתַתף בח ִּאׁשְ ַּיֲעֹקב ִאיהו ְפֵנ. ס''ָחּס ְדִפְנ''ּ יה)י דפנחס''א יעקב איהו פנ''ס(ל ''י א''ּ ִגין ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ְדִפְנָחס ּבְ ּ ּּ ,
ר ָעַבר ֶאת ְפֻניֵאל)בראשית לב( ֲאׁשֶ ִגין ְדַכד ָעְלָמא ִאיהו . ל''י ֵא''ּ ְפֵנ)י''א שם המקום פנ''ס(, ּ ּכַ ּּבְ ּ

דֹוֲחָקא ָעְלָמא ְמ, ּבְ ְּוִאית ַצִדיק ּבְ ִריתּ י ַעל ּבְ יה, ַקּנֵ ָתָתפו ּבֵ ֲּאָבָהן ִאׁשְ ּ ּ דֹוֲחָקא , ּ ה ּבְ ּוְבִגיַנְייהו ָאַמר ֹמׁשֶ ּ
ָרֵאל ָרֵאל ֲעָבֶדיך)שמות לב(, ְּדִיׂשְ ָ ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלִיׂשְ ּ ּו ִמן ֵאִלָיהו''ּוִבְתַלת ַאְתָוון יה. ּ ' ָזָכה ְלה, ּ

ִביא ִּלָיהוְּוָדא ִאיהו ֵא, ִמן ַהּנָ יה ְידֹוָ)א ודא רזא אל יהו נביא''ס(, ָנִביא' ה, ּ ְתִלים ּבֵ ּ ְוִאׁשְ   .ד''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]221דף [ -ּ

יה' י ְּדָזָכה ִפְנָחס ּבֵ ִרית, ּּ י ַעל ּבְ ִגין ְדַקּנֵ ּוְתֵרין יֹוִדין ִאיּנון. ָזָכה ִלְבִרית, ּּבְ , ד''ּיֹוד ִעָלָאה ִמן ְידֹוָ, ּ
ה ְלַאְבָרָהם ְּדָכַרת ּבָ ין י, ּ ין י, ד ְזֵעיָרא ִאיִהי ִמן ֲאֹדָני''יֹו. ּעֹות ְדָיִדיןֶּאְצּבָ' ּבֵ ה ּבֵ ְּדָכַרת ּבָ ָעאן ' ּ ֶּאְצּבְ

א ְּדַרְגִלין ְוִאיִהי ָאת ַקִדיׁשָ ימו ִעָלָאה, ּ ְרׁשִ ְּדִמְתַעְטָרא ּבִ ּ ּ.  

ים ָתִמיד ְלָעְלִמין ת, ְּוָדא ִאְתְרׁשִ ּבָ ּאֹות ִדְתִפִלין, ִּאיִהי אֹות ְדׁשַ ַדי , ֹוִמין ָטִביןּאֹות ְדי, ּ ּאֹות ְדׁשַ ּ
ים  ָעֶריך)דברים ו(ְּדָרׁשִ יֶתך וִבׁשְ ָ ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ָּ ְרצוַעְייהו. ּ ָרֵאל ּבִ יִמין ִיׂשְ ה ְרׁשִ ְּלֶמֱהִוי ּבָ ּ ְבִרית ִדְלהֹון, ּּ , ּּבִ

נֹוי ְדַמְטרֹוִניָתא ְּדִאיּנון ּבְ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ נֹוי ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ָאת י, ֹוַרְייָתאּוְבא, ּ יִמין ּבְ , ִּעָלָאה' ִּאיּנון ְרׁשִ
א ִעָלָאה ֵני ַמְלּכָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ִנים ַאֶתם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(ְּוָהא ִאְתַמר . ּ   .ּ ּבָ

ַדי ְּואֹות יֹוד ְדׁשַ ֶלת, ּ ְלׁשֶ ִּאיהו חוְלָיא ְדׁשַ ּ ד ִיֶצר , ּ ַּעל קוְדָלא ְדׁשֵ ּ ר ָנׁש, ָהָרעּ ְּדָלא ִלְנִזיק ֵליה ְלּבַ ּ .
ְּדָעֵליה ָאַמר ָדִוד ּ ֶלב ְיִחיָדִתי)תהלים כב(, ּ י ִמַיד ּכֶ ּ ַהִציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ֶלב, ִּאיהו ָנָחׁש. ּ ִּאיהו , ִּאיהו ּכֶ

ְּדָעֵליה ָאַמר ָדִוד. ַאְרִיה ּ ַאְרֵיה ְבֻסּכֹה, ּ ִמְסָתר ּכְ ִביא . ֶּיֱארֹוב ּבַ ָּקָרא ֵליה דֹובְוַהּנָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ִמְסָתִרים)איכה ג( ּ דֹוב אֹוֵרב הוא ִלי ֲאִרי ּבְ ּ ּ ְבֵהמֹות)תהלים מט(. ּ ל ּכַ ל ְלָכל ֵחיָון ִמְסֲאִבן,  ִנְמׁשַ , ִנְמׁשַ

ְּדִאיּנון דֹוְרִסין ּ ר ָנׁש, ּ פום חֹובֹוי, ִאְתְמִתיל ְלָכל ּבַ   .ְּוָהא ִאְתַמר, ּּכְ

ֶלב ְוָנָחׁש ַוֲחמֹור נֹוֵערְוַהאי ִאיה א, ּו ּכֶ יִבין ָעֵליה ַנְפׁשָ ְּדַמְרּכִ ְתמֹוַדע ַההוא ְדָרִכיב ָעֵליה . ּ ּוִמַיד ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְּדִאיהו ַחָייָבא ּ ִתיב, ּ ּ ַוִיפֹול רֹוְכבֹו ָאחֹור)בראשית מט(, ָּעֵליה ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ י ִיפֹול ַהּנֹוֵפל )דברים כב(, ּ ּ ּכִ

ּוְבִגין ָדא ָאַמר ִאיֹוב. ּּנוִּמֶמ ּ ם)איוב יב(, ּ ְּוַצִדיק ְדָרִכיב ָעֵליה.  ֹלא נֹוֵפל ָאֹנִכי ִמּכֶ ּ ּ ירו , ּ ְקׁשִ יר ֵליה ּבִ ָּקׁשִ ּ
ִּדְרצוִעין ִדְתִפִלין ּ ּ ּאֹות ְתִפִלין ְדִאיהו אֹות יֹוד. ּּ ּ ּ ַדי. ּ ְּדׁשַ ּחוְלָיא ַעל ְקָדֵליה, ּ ּש ִדְתִפִלין. ּ ְלׁשֶ, ּ ֶלת ַעל ׁשַ

  .ְּקָדֵליה

ּוֵביה ָרִכיב ֵאִלָיהו ּ ַמָיא, ּּ ָמִים)מלכים ב ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָסִליק ִלׁשְ ָעָרה ַהׁשָ ּסֳ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ּ ּ .
ּוֵביה  ָעָרה''ּ ַוַיַען ְידֹוָ)איוב לח(ּ ּוְבִגין ָדא. ּד ֶאת ִאיֹוב ִמן ַהּסְ ָנן ְדַמְתִני, ּ ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ֵּאיֶזהו , ָּתא ָעֵליהּ

ִּגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו ְּוִאית ְלַמאן ְדִמְתַהָדר ֵליה ֲחמֹור. ּ ּ ְּדָלאו ִאיהו ִמְצַטֵער רֹוְכבֹו, ּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ּ ּ
ַקל ָוחֹוֶמר ַתְדִלין ּבְ ְּדִמׁשְ ַאְבָרָהם. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתַמר ּבְ ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתַמר . ֹורֹוּ ַוַיֲחֹבׁש ֶאת ֲחמ)בראשית כב(, ּ ּ ּ

יַח   . ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור)זכריה ט(, ַעל ָמׁשִ

ּוְבִגין ָדא י ַד' ּ ֶלת, י''ִּמן ׁשַ ְלׁשֶ ְּדִאיהו חוְלָייא ְדׁשַ ּ ּ ה , ּ ִדין וַמִזיִקין)א מפחדין''ס(ִּמיּנָ ל ׁשֵ ּ ְמפוָזִרים ּכָ ּ ּ ,
ְמזוזֹות ְדַת ּוִמַיד ְדַחְזָיין ֵליה ּבַ ּ ּ ּ ּּ ְרִחין, ְרִעיןּ ְּדָבה ִאְתַמר, ּבַ ּ ים )תהלים קמט(, ּ ִזיּקִ  ֶלְאסֹור ַמְלֵכיֶהם ּבְ

ַכְבֵלי ַבְרֶזל ֵדיֶהם ּבְ אֹות ְתִפִלין ַעל ְדרֹוִעין. ְוִנְכּבְ ד ַחְזָיין ָלה ּבְ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּּ ִרית , ּ אֹות ּבְ ה ּבְ יִמין ּבָ ּוְרׁשִ ּ
ֵריהֹון ְבׂשָ ֵרב יוָמתּ ְוַהָזר ַה)במדבר א(, ּבִ ֶּאָלא ֵיֶצר ָהָרע, ֵלית ָזר, ּּקָ ְּדַדְמָיא ְלָכל ֵחיָון ְועֹוִפין דֹוְרִסין, ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָּדא ִפְנָחס, ּ ְזכֹור ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד)איוב ד(, ּ ִרית, ּ י ַעל ּבְ יה, ְּדַקּנֵ ים ּבֵ ְּדִאיהו , ְּוִאְתְרׁשִ ּ
א וַמְטרֹוִניָתא ָרא ְדַמְלּכָ ּּבְ ָבה. ּ ַמֲחׁשָ י ּבְ עֹוָבדֹוי. ה''ִמן ְיהֹוָ' ְוָזֵכי ְלָאת י, ַקּנֵ ֵני ּבְ ִמן ' ְוָזָכה ְלאֹות י, ְוּקַ

ֹראׁש. ֲאֹדָני סֹוף. ְּוַהאי ִאיהו ָחְכָמה ּבָ ַתְרַווְייהו. ְוָחְכָמה ּבַ ּוְבִגין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה ָרׁשום ּבְ ּ ּ ּאֹוְקמוָה , ּ
ָנן ְּדִאיהו, ָּעֵליה ַרּבָ ָבהּ ה, ּ ִראׁשֹון ַלַמֲחׁשָ ְייהו. ַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ י ִמּנַ ּסֵ ַּאְדָהִכי ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ִאְתּכַ ּ ּּ ָאַמר . ּ

י ֶאְלָעָזר)ב''ח ע''דף רל( ָאה חוָלָקָנא)לחברוי(,  ִרּבִ ֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַזּכָ ַמע ִמִלין ִמּבְ ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]222דף [ -ּ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמ אֹוָמָאה ֲעָלך, ָלֵכן ֱאֹמר. ָאהּ ְרעוָתך, ְּבְ ְִאם הוא ּבִ ּ ן . ִּאיָמא, ְוִאי ָלאו, ּ י ִפְנָחס ּבֶ ִּרּבִ
א. ָיִאיר י ַאּבָ ֵעינֹוי ְדִרּבִ ַטׁש ּבְ ַּההוא טוָלא ּבָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ְרעוֵתיה, ְּ ִּאי ֲהָוה ּבִ ּ ,

ּ ִאם ֵליה ָגלוי,ָּאַמר ֵליה. ִאם ָלאו ִּמי ָגלוי ְלַאֲחִריֵני, ּּ ּוְבִגין ָדא ָלֵכן ֱאמֹור, ּ ּ.  

ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ְּותו ִאְתַמר ּבְ ִּסיָמָנא ְדַאְחִזיאו ֵליה ְלָדִוד, ּ ִמְכָתם ְלָדִוד)תהלים ס(, ּּ ּ ַדר ְליֹוָאב , ּ ד ׁשָ ּכַ
הו ְקָר ַּלֲאַרם ַנֲהַרִים וְלֲאָרם צֹוָבה ְלַאָגָחא ּבְ ן ֵעדות, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ָבאּּ ּׁשוׁשַ ָּדא ַסֲהדוָתא : ּ ּ

ִכיְנָתא ִּדׁשְ ן ֵעדות, ּ ְּדִאיהו ׁשוׁשַ ּ ּ ְּדִאיִהי ַסֲהדוָתא ְדַקְייָמא ֲעָלן. ּ ּ ּ א, ּ ְּוַדְרִגין , ְּוָסִהיַדת ֲעָלן ַקֵמי ַמְלּכָ
ֲהָדה ין ּבַ ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ א ְלת, ּ ְּוִסַייְעָתא ַקִדיׁשָ ְחָתאּ ּבַ ּוׁשְ ּ.  

ָרֵאל, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ן ֵעדות ְדִאיּנון ָסֲהִדין ַעל ִיׂשְ ּׁשוׁשַ ּ ּ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים, ּ ְמָתא , ּ ְוִאיִהי ִנׁשְ
ַמָיא. ָּעַלְייהו ִּאיהו ִסַייְעָתא ִדׁשְ ּּ ה. ּּ ְּדִאְתַמר ּבָ ַמִים)מלכים א ח(, ּּ ַמע ַהׁשָ ּ ְוַאָתה ִתׁשְ ּ ְּעָתא ִּאיִהי ִסַי. ּ

ָתא ְ ְדִאְתַמר ָעָלה ַתְנָיא ִדְמַסֵייַע ָלך)ומנה תלייא(, ַקִדיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ַלע ִקּנֶך)במדבר כד( ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָ ֵאיָתן מֹוׁשָ ָרא ִעָלָאה. א''ַּתְנָי: ן''ֵאיָת. ָ א ְדִנׁשְ ַּתָמן ִקּנָ ּ ּ ְוִאיִהי , ּ
ִכיְנָתא ְּוָעָלה ִאְתַמר. ּׁשְ ֶנ)דברים לב(, ּ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל גֹוָזָליו ְיַרֵחף ּכְ ָניֹות, ּׁשֶ ְּדִאיּנון ׁשֹוֵני ֲהָלכֹות וִמׁשְ ּ ּ .

ְּוָכל ִדּבור ְוִדּבור ְדָנִפיק ִמפומֹוי ְדַההוא ַתְנָי ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ד, א''ּ ָמא ִדידֹוָ ין ִלׁשְ ְּדַאִפיק ּבֵ אֹוַרְייָתא, ּּ ין ּבְ ין , ּבֵ ּבֵ
ְצלֹוָתא ְבָרָכה, ּּבִ ין ּבִ י, ּבֵ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדאּבֵ ּן ּבְ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ָנָפיו. ַּמה ּכְ ָרא ְדהוא , ִיְפרֹוׂש ּכְ ַּההוא ִנׁשְ ּ ּ

ִּדּבור ְּדֵביה ְיהֹוָ, ּ   .ה''ּ

ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו ֵחהו ִיׂשָ ִּיּקָ ר ָנׁש. ַמאי ַעל ֶאְבָרתֹו, ּּ ַּעל ַההוא ֵאֶבר ְדּבַ ּ ְדֵביה )א על ההוא נשרא''ס(, ּ ּ
ִכיְנָתא, ד''דֹוִָּמְצָוה ְי ִּאְתְקֵרי ֵאֶבר ִדׁשְ ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו. ּ ּוְבִגין ָדא ִיׂשָ ּ ֵאהו. ּּ ִּיׂשָ גֹון : ּ א )במדבר ו(ּכְ ּ ִיׂשָ

ָד ָפָניו ֵאֶליך''ְידֹוָ ּ.  

ך ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ָוַמאי ְוׂשִ ֶּאָלא ָאַמר ָדִוד ָעֵליה. ּ ּ ּ ְיָי ַסְלִעי וְמצוָדִתי)שמואל ב כב(, ּ , ּף ָהִכי ָתָנאּאו. ּּ
ַלע ּסֶ יָפא ּכַ יה ֲהָלָכה ַתּקִ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ָיין ְדָעְלָמא, ּ ָכל קוׁשְ ְּדֵלית ַפִטיׁש ָיִכיל ְלַפְצָצא ָיָתה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ַהאי ִאיהו . ּ ּּבְ

ָרא ָנא ִנׁשְ ים ִדיָלה, ְמַקּנְ ִאים ִאְתְקִריאו ִקּנִ ְּוָכל ַתּנָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ י ִיּקָ)דברים כב(, ּ ֵָרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך ּכִ ּ ּ ,
ֹאַרח ִמְקֶרה ִפיָזא ְוַאְכְסַנאי, ּבְ אוׁשְ ִּזְמָנא ֲחָדא ּכְ ִפיֵזיה, ּ ֵבי אֹוׁשְ ֲעָתא ּבְ ְּדִאְזְדַמן ְלפום ׁשַ ּ ּ ּ.  

ִכיְנָתא ַמְתִניָתא ִדְלהֹון ִדיָרה ִלׁשְ ְּוִאית ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ְמרו ְב)שמות לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָרֵאל ּ ְוׁשָ ֵני ִיׂשְ
ת ְוגֹו ּבָ ָנה ְדתֹוָרָתם אוָמנוָתם. ָּלׁשֹון ִדיָרה, ְלֹדֹרָתם ָחֵסר, ְלדֹורֹוָתם', ֶּאת ַהׁשַ ְּוִאית ָמאֵרי ִמׁשְ ּ ְּדָלא , ּ

ל יֹוֵמיהֹון הֹון ּכָ ִכיְנָתא ִמּנְ ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך, ֲּאָבל ִאֵלין. ָּזַזת ׁשְ י ִיּקָ ָּכִ ּ ִכיְנָת, ּ הֹון ׁשְ ֹאַרח ִמְקֶרהּּבְ , א ּבְ
ְתָכַחת ִעְמהֹון ְרָייא ָעַלְייהו ְוִאׁשְ ִּזְמִנין ׁשַ ּ ְתַכַחת ִעְמהֹון, ּ ְּוִזְמִנין ָלא ִאׁשְ ּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה ְתָכַחת ִעְמהֹון, ּ ִּזְמִנין ְדִאׁשְ ּ ְתָכַחת ִעְמהֹון. ֹּלא ִתַקח ָהֵאם, ּ ְּוִזְמִנין ְדָלא ִאׁשְ ּ ַלח , ּ ֵלח ְתׁשַ ּׁשַ ּּ
ָנה. ת ָהֵאםֶא ִאֵלין ְדָלא ַקְבִעין ִלמוַדְייהו, ּאֹו ֵביִצים. ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין ָמאֵרי ִמׁשְ ָּמאֵרי ִמְקָרא ּבְ ּ ּּ ֵלח , ּ ּׁשַ

ַלח ֶאת ָהֵאם ְּתׁשַ ִאֵלין ְדַקְבִעין ִלמוַדְייהו. ּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּּ ִנים, ּ , ְוִאית ָמאֵרי ֲהָלכֹות. ֹלא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ
ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד)דניאל יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּיין ְלּכָֹכַבָיאְּדַדְמ ים ּכַ ּ וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּכָֹכִבים. ּּ , ָלאו ּכַ

הֹון  ְּדִאְתַמר ּבְ ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ְוָכל ְצָבָאם ִיּבֹול)נחמיה ט(ּ ֶּאָלא ּכְ ּ ּּ ְּדִאיּנון ְלעֹוָלם ָוֶע, ּ ד ּ
  .ַּקְייֵמי ָתִדיר



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]223דף [ -ּ

ה ָאָדם)בראשית א( ל אוָמן ְואוָמן, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ִלימו ַלֲעִביְדַתְייהו ּכָ ַתר ְדַאׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ ָאַמר לֹון , ּּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ד, ְּ ּאוָמנוָתא ֲחָדא ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ ִּדְיֵהא ׁשוָתָפא ְדֻכָלָנא, ּ ּ ּ ְלכ. ּּ רו ּכֻ ֲחָדאִּאְתַחּבָ , ּו ּכַ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמחוָלָקא ִדיֵליה יה ּכָ ְּלֶמְעַבד ּבֵ ּ ּ ְתַתף ִעְמכֹון, ּ ַּוֲאָנא ֶאׁשְ ּ ְּלֵמיַהב ֵליה ֵמחוָלָקא ִדיִלי, ּ ּ ּ .
ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ְּוַהְיינו ַנֲעׂשֶ ּ ּ ָנן. ּּ ָרֵאל, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ְּדֵלית ָאָדם ֶאָלא ִיׂשְ , ּוא ִדְכִתיבֲהָדא ה, ּ

ּ ְוַאֵתן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶתם)יחזקאל לד( ּ ּ ְּוָלא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַּאֶתם ָאָדם. ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ
יו)תהלים קמט( עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ   . ִיׂשְ

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּסֶ, ּ ַּוַדאי ַההוא ָתָנא ְדִאְתְטַמר ּבְ ּ ַּלע ְדִחְוָיא ָאַמר ָדאּּ יה ֵאיָתן , ּ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ
ך ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָמֹוׁשָ ִּדְתַלת ֲאָבָהן ִנְקְראו ֵאיָתִנים. ָ ֶבך, ּ ָוְרִביָעָאה ֵאיָתן מֹוׁשָ ָבא . ּ ְּדֵביה ִמְתַיׁשְ ּ ּ

יַני, ֲהָלָכה ה ִמּסִ ה ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ְּדִאְתַמר ּבָ ְּדִאיהו ִאְתְפׁשַ. ּּ ּ ָרֵאלּ ִתין ִרּבֹוא ְדִיׂשְ ּט ַעל ׁשִ ְוָנִהיר לֹון , ּ
אֹוַרְייָתא א , ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ֵליְלָיא)לסיהרא(ּכְ י ּבְ ּסֵ ְּוָנִהיר ְלָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי, ּ ְדִאְתּכַ ּ ְּוֵלית ֵליְלָיא ֶאָלא ָגלוָתא. ּ ּ ּ ,

ּ ׁשֹוֵמר ַמה ִמַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִמֵליל)ישעיה כא(ְוִאיִהי  ּ יָמָמא.ּ ְּדִאְתַמר , ּ ְוִאְתַגְלָיא ּבִ  ַהּבֶֹקר )בראשית מד(ּ
יה , ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, אֹור ְּדִאְתַמר ּבֵ בֹוד ְיָי)שמות טז(ּּ ּ וֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ְכִבי ַעד )רות ג(. ּ  ַחי ְיָי ׁשִ

  .ַהּבֶֹקר

א, רְוָאַמ, ָּהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנִפיק ֵמַההוא ֶסַלע, ַּאְדָהִכי ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּמה מֹוִעיל ִלי ְלִאְתַטְמָרא , ּ
ָמך ְִמּקַ ַבְקָנא ֲאָתר ְדָלא ָעאִלית ְלִאְתַטְמָרא ִמָנך, ּ ְְדָהא ָלא ׁשְ ּ ּ ְחָנא, ּ ּכַ ִאי ָהִכי ֵלית ִלי , ְוָלא ַאׁשְ

ְסָייא ִמָנך   .ְְלִאְתּכַ

א ָּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ַתר ְדָאַמר ַנֲעׂשֶ, ּ ְדמוֵתנוּּבָ ַצְלֵמנו ּכִ ּה ָאָדם ּבְ ּ ּ ַּמאי ִניהו ְדָאַמר ְלָבַתר , ּ ּ
ַצְלמֹו ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַּמה ְדאֹוְקמוָה ַעל ָדא ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָּאַמר ֵליה. ּ ּ הֹון ֲהוֹו , ּ ְּדִמּנְ

ֵרא ֵרא, ַאְמִרין ִיּבָ הֹון ַאְמִרין ָלא ִיּבָ א , ּוִמּנְ ָרא ֵליהּקוְדׁשָ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ִּדְכִתיב ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת , ְ ּ
ַצְלמֹו ְייהו, ּ ִאיהו)א''ט ע''דף רל(ִאי ָהִכי , ָּאַמר ֵליה. ָּהָאָדם ּבְ יה ַחד ִמּנַ ָּלא ָיִהיב חוָלָקא ּבֵ ּ ְוָלא , ּ

ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ִּאְתָעִביד ּבְ ּ ַצ, ּ א ּבְ ִאיקוִנין ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְדמותֹוּ ְּדִאיהו ֶצֶלם ְדמות ַתְבִניתֹו, ְּלמֹו ּכִ ּּ ּ ּ ָאַמר . ּ
ְתמֹוַדע לֹום. ָּהִכי ִאׁשְ ְֶאָלא ֲאָנא ֲאֵמיָנא ָלך. ָאַמר ַחס ְוׁשָ ֹכָלא, ּ ֵרי ּבְ ְּדִאְתּבְ ְלֵטיה ַעל ּכָֹלא, ּ ְּוַאׁשְ ְוִאי . ּ

יה חוָלֵקיה ל ַחד ּבֵ ֲּהָוה ָיִהיב ּכָ ּ ִזְמֵניה ְדֲהָוה , ּ ּּבְ ְעֵסיה ָעֵליהּ ּּכַ ל ַחד, ּ יה, ּכָ ֲּהָוה ָנִטיל חוָלֵקיה ִמּנֵ ּ ישעיה (, ּ

ב הוא)ב י ַבֶמה ֶנְחׁשָ ּ ּכִ ּ.  

ָרא ֵליה  ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ִדיוְקֵניה)כל חד וחד(ּ ּ ּבְ א, ּ ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ְּדִאיִהי ְתמוַנת ּכֹל, ּ ּּ .
א ּבְ ל קוְדׁשָ ְּדָבה ִאְסָתּכַ ּ ִּריך הואּּ ָעְלָמא, ּוָבָרא ָעְלָמא, ְ ְרָיין ְדָבָרא ּבְ ה ִעָלִאין ְוַתָתִאין, ְּוָכל ּבִ ְּוָכַלל ּבָ ּ ּ ,

ָלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ר ְסִפיָרן, ּ ה ֶעׂשֶ ָמָהן ְוִכּנוִיין ְוַהָוָיין, ְּוָכַלל ּבָ ְּוָכל ׁשְ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא. ּ ְּדִאיהו ֲאדֹון ַעל , ּ ּ
יהְו, ּּכָֹלא ר ִמּנֵ ה, ֵּלית ֱאָלָהא ּבַ ִעָלִאין ְוַתָתִאין ָפחות ִמיּנָ ְתַכח ּבְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ר ְדֻכְלהו. ּּ ִגין ְדִאיִהי ֶקׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ,

ִלימו ְדֻכְלהו ּׁשְ ּ יה , ּּ ְּלַקְייָמא ּבֵ ָלה)תהלים קג(ּ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ְתַכח ִעַלת ַעל ּכָֹל. ּ ּוְבִגין ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ א ּ
ה ִעָלִאין ְוַתָתִאין ָפחות ִמּנָ ּּבְ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ַחד ִמּנַ ֲּאִפילו ּבְ ּ ָרֵאל, ּ ְטָרא ְדִעַלת ַעל . ִּאְתְקִריַאת ֱאמוַנת ִיׂשְ ּוִמּסִ ּ ּ

ה, ּּכָֹלא ִּאְתַמר ּבָ ל ְתמוָנה)דברים ד(, ּ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ ּ ּכִ ְרָיין, ּ ַאר ּבִ ְטָרא ִדׁשְ ה. ֲּאָבל ִמּסִ ִּאְתַמר ּבָ במדבר (, ּ

יט)יב ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]224דף [ -ּ

ַאר ַחְבַרָייא א וׁשְ ָּאָתא ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ְתָטחו ַקֵמיה, ּּ ְּוִאׁשְ ּּ ַען ֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלֵמיַטל , ְּוָאְמרו, ּ ַּוַדאי ּכְ ּ
יה חוָלֵקיה ִּמּנֵ ּ ָעְלָמא, ּ יה חוָלָקא ַחד ּבְ ְּדָלא ָיִהיב ּבֵ ּ ִּעַלת ַעל ּכָֹלא, יןֶּאָלא ּבֹוֵרא ָעְלִמ, ּ ּוֵביה ַתְלָיא , ּ ּ ּ

יה ָרף, ּאֹו ַאְגֵריה, ָּעְנׁשֵ ַמְלָאך ְוׂשָ ְרָיה ְדָעְלָמא, ְְוָלא ּבְ ׁשום ּבִ ְּוָלא ּבְ ָנן . ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ
ַמִים ְוָדָבר ַאֵחר, ְּדַמְתִניִתין ם ׁשָ ֵתף ׁשֵ ַּהְמׁשַ ִּמַיד ְד. ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם, ּ י ּ ַמע ִמִלין ִאֵלין ְדָאַמר ַרּבִ ּׁשָ ּ ּ

א ַחָדא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְמעֹון ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּׁשִ ּ ְוָכל ַחְבַרָייא )א דאמר רעיא מהימנא בוצינא קדישא חדא''ס(. ּ
ִריכו ֵליה ּּבָ ָעְלָמא ֶאָלא ְלִמ, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְּוָאְמרו, ּ ר ָנׁש ּבְ ַמע ָדא ַדָייִּאי ָלא ֲהָוה ָאֵתי ּבַ ּׁשְ ּ.  

ָאה ִאיהו ְתָרָאה, ַּזּכָ ָגלוָתא ּבַ ְתַדל ּבְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ִכיְנָתא, ּּ ְּלִמְנַדע ִלׁשְ ָכל ִפקוִדין, ּ ְּלאֹוִקיר ָלה ּבְ ּּ ,
ָמה דֹוֲחִקין ִגיָנה ּכַ ל ּבְ ּוְלִמְסּבַ ּ ָמה ְדִאְתַמר. ּ ּּכְ ַּאְגָרא ְדַכָלה דֹוֲחָקא, ּ ָמקֹום ַההואּ ַוִיׁשְ)בראשית כח(. ּּ ב ּבַ ּּכַ ּ ,

ּב אֹוִתיֹות ְדאֹוַרְייָתא''ִאם ֵיׁש כ ִכיַבת ִעֵמיה, ּ ִּאיִהי ׁשְ ּ.  

ִכיְנָתא ִעָלָאה ַתָמן. ָחְכָמה ֵמַאִין. ׁש''ַמאן ִי ִּדְבֲאָתר ִדׁשְ ּ ּ ּ ָּחְכָמה ַתָמן, ּ ּוְבִגיָנה ִאְתַמר. ּ ּ  )משלי ח(, ּ
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹוֲהָבי) כשמות(ְּוַהְיינו . ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש ְטָרא ְדַאֲהַבת ֶחֶסד.  ְוֹעׂשֶ ְּוֵיׁש ְדִאיִהי . ִּמּסִ

ים ַיְדִרים, ָחְכָמה ִליִמיָנא ְּדָהִכי אוְקמוָה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ   .ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש, ּ

ָרִזין ְסִתיִמין א ּבְ, ָּתא ֲחֵזי ּבְ ִמדֹות ְדקוְדׁשָ ּּבְ ִּריך הואּ ה, ְ ַתְדִלין ּבָ ַּהִהיא ִמָדה ְדִמׁשְ ּ ּ ה, ּּ ָּעָלה , ְּוַדְכִרין ּבָ
ה מֹוְדִדין לֹו, ִּאְתַמר ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ִמָדה ׁשֶ ּּבַ ּ ְבִעין ַאְנִפין ְלאֹוַרְייָתא. ּ ָכל )שמות כ(ְּוַהאי ִאיהו , ְּוׁשִ  ּבְ

ִמי יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ יר ֶא, ַּהָמקֹום ֲאׁשֶ ֵעי ֵליהַּתְזּכִ ִמי ִמּבָ ִמי. ּת ׁשְ יר ֶאת ׁשְ ַהִהיא ִמָדה ְדַאְזּכִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ,
ַהִהיא ִמָדה ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכִתיך ָּבְ ָּ ּ   .)מ''כ רע''ע(. ּ

ין ַרב ִלְמָעט)ו''במדבר כ( ָחֵלק ַנֲחָלתֹו ּבֵ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ַעל ִפי ַהּגֹוָרל ּתֵ ִּרּבִ ּ ,
י)קהלת ג( ה ָהֱאֹלִהים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף  ָיַדְעּתִ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ּ ּכִ

ּנו ֵאין ִלְגרֹוַע ְוגֹו ּוִמּמֶ א. 'ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ֵני ָעְלָמא, ׁשְ ל ּבְ יר ַעל ּכָ ְּדָחְכָמֵתיה ַיּתִ ָלא , ּ
ה ָהֱאֹלִהים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י, ְּיַדְעָנא ּכִ ַּמה ְדָלא , ְּוִאיהו ָאַמר ָיַדְעּתִ

ר ָנׁש ַאֲחָרא   .ָיַדע ּבַ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ א ָחְכָמֵתיה ַסְלָקא ַעל ּכָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ֶּאָלא ַוַדאי ׁשְ ּּ ּוַמה ְדִאיהו ָיַדע ָלא , ּ ּ ּ

ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ל ׁשְ א ֲחֵזי. ַיְדֵעי ּכָ ַאר אוָמֵני ְדָעְלָמא, ּתָ ּׁשְ ד ִאיהו, ּ ,  ָעִביד ֲעִביְדָתאּּכַ
יה ח ּבֵ ּגַ ל ִזְמָנא וְתֵרין ִזְמִנין ְוָעִביד ֵליה, ַּאׁשְ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּוְלָבַתר אֹוִסיף ָעֵליה, ּ ַרע , ּ אֹו ּגָ

יה ִריך הוא ָלאו ָהִכי. ִּמּנֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ תֹו ִמּתֹהו, ְּ א ַלֲאּמִ ַּאִפיק ֲעִביְדּתָ ה , ּ ְּדֵלית ּבָ ּ
ָלל ׁשות ּכְ ְדָקא ָיאותְו, ַּמּמָ ן ּכַ ּקַ ׁש ִאְתּתְ ִּאיהו ַמּמָ ּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלאֹוָסָפא וְלַאְגְרָעא , ּ ְ

יה ִתיב. ִּמּנֵ ך ּכְ ִגין ּכַ ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ְּבְ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ   .ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ה ָהֱאֹלִהים ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ְּלִתּקוָנא ְדָעְלָמא, ּּתו ּכָ ּ ַוַדאי הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם,ּ י . ּ ִרּבִ

ִייְראו ִמְלָפָניו, ִיְצָחק ָאַמר ה ׁשֶ ִּאי ָהִכי ַמהו ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ּ ֶּאָלא ַהאי ְקָרא ָהִכי . ּּ
ין ַחְבָרָנא, אֹוִליְפָנא ְּוהוא ָרָזא ִעָלָאה ּבֵ ֵעי ֵליה, ּ ר , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ּכִ

ה ָהֱאֹלִה ה, ּים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלםָעׂשָ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ָבר , ַּמהו ּכָ ָהָיה ּכְ ִתיב ַמה ׁשֶ ְוָהא ּכְ
ָבר ָהָיה ר ִלְהיֹות ּכְ ה, ּהוא ַוֲאׁשֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ   .ְוַאְת ַאְמַרת ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]225דף [ -ּ

  ב''ט ע'' רלדף
ַמע ּתְ ִתיב , ֶּאָלא ִמְקָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ ה  ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִה)ישעיה סד(ּכְ ָים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ

ה לֹו ה. ִלְמַחּכֵ ֵעי ֵליה, ַיֲעׂשֶ יָת ִמּבָ ה לֹו. ָּעׂשִ ֵעי ֵליה, ִלְמַחּכֵ ָּלך ִמּבָ ֶּאָלא ֲאָתר ִעָלָאה . ְ ּ
ְלהו ְלָכל ִעיָבר, ּהוא ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוַאְדִליק ּבֹוִציִנין ּכֻ א, ּּ יה . ְוִאְקֵרי עֹוָלם ַהּבָ ּוִמּנֵ ּ

ַתְקָנא) ב''ט ע''דף רל(, ָנאָנִפיק ַחד ִאיָל ְקָיא וְלִאּתְ יָרא . ְּלִאְתׁשָ ְּוַהאי ִאיָלָנא ִעָלָאה ְוַיּקִ
ַאר ִאיָלִנין ל ׁשְ א ְדָנִגיד ְוָנִפיק. ְּוָהא אֹוְקמוָה, ּהוא ַעל ּכָ ְּוַההוא עֹוָלם ַהּבָ ַאְתִקין , ּ

ִדיר ֵקי ֵליה, ֵּליה ְלַהאי ִאיָלָנא ּתָ ן ֵליה, ַּאׁשְ ּוְמַתּקֵ ֲעִביְדֵתיהּ ִעְטִרין, ּ ּבַ ְּמַעֵטר ֵליה ּבְ ּ ,
יה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָּלא ָפִסיק ַמּבוֵעי ִמּנֵ ּ ּ.  

ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא ַההוא ִאיָלָנא ּתַ ּּבְ ַאר ִאיָלִנין, ּ ל ׁשְ ְרָיא ִמּכָ יה ׁשַ ִּקיוָמא ְדֹכָלא , ּּבֵ ּ ּ
יה ִתיב. ּּבֵ ה, ְּוַעל ָדא ּכְ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ַּוַדאי הוא ָהָיה הוא . ּ ָהֱאֹלִהים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלםּכָ ּ ּ

ה ְוהוא ְיֵהא ּנו ֵאין ִלְגרֹוַע, ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף. ּהֹוְ ּוִמּמֶ ִתיב. ּ אֹוַרְייָתא ּכְ , ְּוַעל ָדא ּבְ
ּנו)דברים יג( ְּדִאיָלָנא ָדא. ּ ֹלא תֹוִסף ָעָליו ְוֹלא ִתְגַרע ִמּמֶ ְּדאֹוַרְייָתא הוא, ּ ַּוֲאָתר ָדא . ּ

ִדיר בוָרה ֵמֵאין סֹוף וֵמֵאין ֵחֶקר, ָהֱאֹלִהים ְסָתם. ַאְתִקין ָהֱאֹלִהים ּתָ ָּדא ּגְ ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ה. ְוָלא ֱאֹלִהים, ָהֱאֹלִהים, ּ ֵאין ֵחֶקר ִלְתבוָנתֹו)ישעיה מ(, ָאֵמר ה , ְּוַעל ָדא ָעׂשָ ַיֲעׂשֶ
ִדיר ַמּבוַע ְדָלא ַפְסָקן ֵמ, ּתָ ּּכְ ּ   .ּימֹוי ְלָדֵרי ָדִריןּ

ִתיב ך ּכְ ִגין ּכַ ִייְראו ִמְלָפָניו, ְּבְ ה ׁשֶ ְּוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ּ , ַּאְתִקין ֵליה ְלַהאי ִאיָלָנא. ּ
ִלים ִתּקוָנא ׁשְ א, ּּבְ ְּדָאִחיד ְלָכל ְסָטר ֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְדִייְראו ִמְלָפָניו, ּ ּּבְ ּ ְּוָלא ַיְחְלפון . ּ
ִחלוָפא  ֵּליה ּבְ   .ַּאֲחָרא ְלָדֵרי ָדִריןּּ

א י ַאּבָ ִפיר ָקא ַאְמַרת, ָאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ׁשַ ָלא, ּ ּכְ ַקְדִמיָתא , ֲּאָבל ּתו ִאית ְלִאְסּתַ ּבְ
ה ה, ַיֲעׂשֶ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְלָבַתר ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ה ְוַאְתִקין )תדיר(ֶּאָלא . ַמה ּבֵ ּ ַוַדאי ַיֲעׂשֶ

ְּדָלא ַפ, ְלַהאי ִאיָלָנא ה. ְּסִקין ֵמימֹוי ְלָדֵרי ָדִריןּ ה, ּוְלָבַתר ָעׂשָ ה . ַּמהו ָעׂשָ ֶּאָלא ָעׂשָ
יה א ִמּנֵ ַהאי. ָּהֱאֹלִהים ִאיָלָנא ַאֲחָרא ְלַתּתָ ה ּכְ ָאה. ְוָלא ַיֲעׂשֶ ּתָ ָעִביד , ְּדַהאי ִאיָלָנא ּתַ

ֵּליה ְוַאְתִקין ֵליה ִגין ְדַמאן ְדֵיעול ְלִאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ּ ּ ְרׁשוֵי, ּ ּיעול ּבִ ח ְלִאיָלָנא , ּ ּכָ ְוִיׁשְ
ָתָאה ְדָקא ֲחֵזי, ְוַיְדִחל ְלֵמיָעאל, ּתַ ֶּאָלא ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָּנִטיר ִפְתָחא הוא, ְּדַהאי, ּתָ ָרֵאל ְוָדא )תהלים קכא(ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי . ּ  ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ה ָאה ָעׂשָ ּתָ ְקָיא וִמְתָזן ֵמִאיָלָנא , ִאיָלָנא ּתַ ִּדְלֵעיָלאִּאְתׁשַ ה. ּ ִתיב ַיֲעׂשֶ , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ה ֵני ָעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא. ֶּאָלא ָעׂשָ ִייְראו ִמְלָפָניו ּבְ ּׁשֶ ּ ְּוָלא ִיְקְרבון ֵליה, ּ ֶּאָלא ִאיּנון , ּ ּ
ְּדִיְתֲחזון ְלָקְרָבא א ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ֵני ָנׁשָ ְמרון ּבְ ְּוִיְסּתַ ּ ִיְסטון ְוָלא, ּ

ָמאָלא   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
א ֲחֵזי ְרָיא, ּתָ יה ׁשַ ַּעל ַהאי ִאיָלָנא ְדָכל ֵחילֹוי ּבֵ ה ּתֹוִמיך )תהלים טז(, ָּאַמר ָדִוד, ּ ְ ַאּתָ

א. ַּמהו ּגֹוָרִלי. ּגֹוָרִלי יה ָדִוד ַמְלּכָ ָּדא ַעְדָבא ְדָאִחיד ּבֵ ּ ּ א ''ס(ַּעל ִפי ַהּגֹוָרל , ְּוַעל ָדא. ּ
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ִתיב)ה על פיכן בי ְּוֵכן הוא ַעל ִפי ְיָי.  ּכְ ם ַעל ִפי ְיָי. ּ ַּוָיָמת ׁשָ ִתיב. ּ ָאה . ַהּגֹוָרל ּכְ ַזּכָ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ְדִלין ּבְ ּתַ ּחוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ַאְכֵלי . ְוַיְדֵעי ָאְרחֹוי, ּ

ָכל יֹוָמא ְמזֹוָנא ִעָלָאה ָמה. ּּבְ ַחֶיה ְבָעֶליָה)קהלת ז(,  ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ְּדָהא . ּ ַהָחְכָמה ּתְ
ּאֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ֵמֲאָתר ָדא ִאְתָזן ַמר ָעַלְייהו, ּּ ה ֲעָבַדי )ישעיה סה(, ְּוָהא ִאּתְ  ִהּנֵ

  .ֹּיאֵכלו
א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ָּדא קֹול ְד.  ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע)יחזקאל א(, ִּרּבִ ָאִחיד ְלַהאי ּ

ֲהֵדיה, ָרִקיַע ף ּבַ ּתַ ּתְ ה ְלִנְפְלאֹוָתיו)תהלים קיא(ְּוָדא הוא . ְּוִאׁשְ ְּוַההוא ְרִקיָעא .  ֵזֶכר ָעׂשָ
ִני. ַּעל ִאיּנון ֵחיָוון, ָּקִאים ָעַלְייהו ּשֵׁ ְּוָדא הוא ְדִאְבֵרי ּבַ ין ַמִים )בראשית א(, ּ ּ ְלַהְבִדיל ּבֵ

  .ָלָמִים
ְבָעה ְרִקיִעין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְּוָהא אֹוְקמוָה ְּדׁשִ ּ ׁש. ּ ּמֵ ְּדָהא , ַּוַדאי ִוילֹון ֵאינֹו ְמׁשַ

ֵּלית ֵליה ִמִדיֵליה ּ ֶּאָלא ַמה ְדָיֲהִבין ֵליה, ּ ּ יה ִאְתֲאָחדו. ּ ֵני ּבֵ ּוִמְסּכְ ּ ָּדא הוא ָרָזא , ּ ּ
יב ֲחִרית ומֹוִציא . ַהיּ וְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ֱאֹל)דברי הימים ב כב(, ִּדְכּתִ ְּוָדא ַמְכִניס ׁשַ
ֵליְלָיא. ַעְרִבית ַּאִפיק ַחָילֹוי ְלָכל ִסְטִרין, ְּדָהא ּבְ ְלָטא ַעל ִאיּנון ַחָייִלין ְוֻאְכלֹוִסין, ּ ְּוׁשַ ּ .

ִניׁש ְלֻכְלהו ֲחִרית ּכָ ּוְבׁשַ ְלִטין, ְּוָאִעיל ְלֻנְקַבְייהו, ּּ ִליל ּכֻ. ְוָלא ׁשַ ְּלהוְּדָהא ּבֶֹקר ּכָ ָמה . ּ ּכְ
ֵלילֹות)תהלים צב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּבֶֹקר ַחְסֶדך ְוֱאמוָנְתך ּבַ יד ּבַ ּ ְלַהּגִ ָ ָּ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה. ּ

יה ִאְתָזן ַהאי ָרִקיַע, ְוקֹול ִאית ַעל ַהאי ָרִקיַע ֲעָתא ְדַהאי קֹול ִאְתַער, ִּמּנֵ ׁשַ , ּּבְ
ְלהו ֻאְכלוִסין ָלא ַנְטִלין ּּכֻ ּ ּהו ְרׁשוְוֵלית ּבְ, ּ דוְכַתְייהו, ּ ֶּאָלא ְלֵמיָקם ּבְ ּ ְוַאְקְרֵבי , ּ

אן ְּלַההוא ִטיבו ְדָנִגיד ְלַההוא ָרִקיַע, ֵּחיֵליהֹון וְמַחּכָ ּ ּ ִגיֵניה, ּ ְרָכן ּבְ ְּוַעל ָדא ִאיהו , ְּוִיְתּבָ ּ
ם ר ַעל ֹראׁשָ   .ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ

  א''מ ע'' רדף
ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ א ֲחֵזי וִמּמַ אּּתָ ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ּר ַעל ֹראׁשָ ּ ַמְרֵאה , ּ ּכְ

ָרֵאל, ֶּאֶבן ַסִפיר ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ָּדא ֶאֶבן ִיׂשְ ּ ְוָגְללו ֶאת ָהֶאֶבן )בראשית כט(, ּ
א ִמְלֵעיָלא. 'ְוגֹו ַּחד ֶאֶבן ַנְחּתָ ָרֵאל ְלֵמיַרת ַאְרָעא, ּ עו ִיׂשְ ד ּבָ יה ּגֹוָרלּוְכִת, ּּכַ . ּיב ּבֵ

חֹות . ְוָדא ִלְפַלְנָיא, ָּדא ִלְפַלְנָיא, ְּוִאיהו ָאַמר ְרְסָייא ) א''מ ע''דף ר(ְּוָדא ֶאֶבן הוא ִמּתְ ּכֻ
א א ַנְחּתָ ִתיב)בראשית מט(ַּוַדאי . ְּדַמְלּכָ ָרֵאל ּכְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ך ַעל ִפי .  ִמּשָׁ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ּ
  .ָחֵלק ַנֲחָלתֹוַּהּגֹוָרל ַוַדאי ּתֵ

א ְללוד י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ָּרֲהטו , ּ
ְתֵריה א, ָּאְמרו. ֲּאּבַ ִכיְנּתָ ְתֵריה ִדׁשְ ַּוַדאי ַנְרִהיט ֲאּבַ ּ יה. ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ָּאְמרו ַוַדאי , ּ ּ

ֲהָדך ף ּבַ ּתֵ ּתַ א, ְִנׁשְ ַמע ִמָלה ַחְדּתָ   .ְּוִנׁשְ
י ְוגֹו)ישעיה נא(, ָּפַתח ְוָאַמר ְמעו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקׁשֵ ְמעו ֵאַלי רֹוְדֵפי . 'ּ ׁשִ ּׁשִ

ַתר ְמֵהיְמנוָתא, ֶצֶדק ִּאיּנון ְדַאְזִלין ּבָ ּ י ה, רֹוְדֵפי ֶצֶדק, ּ ַּוַדאי ִאיּנון ְמַבְקׁשֵ ִאי . 'ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]227דף [ -ּ

ִעיתו ְלִמְנַדע ְמֵה ּּבָ ַאר , ּוְלַאֲחָדא ְלַהאי ֶצֶדק, ּיְמנוָתאּ ׁשְ ְלחֹוָדָהא ּכִ ה ּבִ לון ּבָ ּכְ ְסּתַ ָּלא ּתִ ּ
ֵני ָעְלָמא ְּדַגְרמו ִמיָתה ְלַגְרַמְייהו ַעל ָדא, ּבְ ּ ּ ם )ישעיה נא(ֲאָבל . ּ ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ּ ַהּבִ ּ ּ

ם ְרּתֶ   .ְּוֶאל ַמֶקֶבת ּבֹור נוּקַ

תוספתא היא וכבר נדפסה בפרשת לך לך . עד אשרי אדם עוז לו בך' אלעזר וכו' ררבי חייא הוה אזיל למחמי ל(

ל ''ה צ''ב שורה כ''ע. ואלו החילופים מצאתי בין הכתוב בהעתק אשר לפני לבין הכתוב שם. ה''א שורה ל''ט ע''דף פ

ל קלא ''א צ''ורה יש' דף צ, ל שלמה''ט במקום בדוד צ''שם שורה כ. ואמר אמאי אחסין דוד מלכא מלכותא דאיהו

דהוה אמר אי קדישא הביאני המלך חדריו בכל אינון אידרין דסבא דאנפין עולימא קדישא אתמסרו בידיה כל 

  .)ל יתבו תמן''ז במקום אזלו צ''ודחילו שורה ט, מפתחן דבגינך ובחייך קדישא כל חילי שמיא נגילה ונשמחה בך
ָרֵאל ְוָאַמ)ח''במדבר כ( ֵני ִיׂשְ ִני ַלְחִמי ְוגֹו ַצו ֶאת ּבְ ִתיב . 'ְרּתָ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ שמואל (ּכְ

קֹול ְיָי ְוגֹו)א טו מֹוַע ּבְ ׁשְ עֹולֹות וְזָבִחים ּכִ ִריך . 'ּ ַהֵחֶפץ ַלְיָי ּבְ א ּבְ ְֵלית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ר ָנׁש, ּהוא ְּדֵיחוב ּבַ ן, ּ ן ְדִאי. ְּוַעל חֹוֵביה ַיְקִריב ָקְרּבָ ֶּאָלא ָקְרּבָ ִלי חֹוָבהּ ָּדא , ּהו ּבְ

ִלים ן ׁשְ ָלִמים, ִּאיהו ָקְרּבָ ִמיד אוף ָהִכי, ְוִאְקֵרי ׁשְ ן ּתָ ב ִדְמַכֵפר ַעל , ְּוָקְרּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
  .חֹוִבין

א ָפַתח י ַאּבָ ָרה ְוגֹו)תהלים נא(, ִּרּבִ ּבָ , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ
ִּדְרעוָתא ְדקו ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ר ָנׁש ַעל חֹובֹוי, ְ ן ְדּבַ ָקְרּבָ ֶּאָלא רוַח , ָּלא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ

ָרה ּבָ א ָלא ַיְדֵעי ַמאי ָקַאְמֵרי. ִנׁשְ א, ּוְבֵני ָנׁשָ ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדַכד , ְּוָהִכי ׁשְ
חֹובֹוי ֲאָבא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ יך ָעֵליה , ָאֵתי ּבַ ַּאְמׁשִ ְטָרא ְדִמְסֲאָבא, ּרוַחְ ֵאי ַעל , ִּמּסִ ְוִאְתּגָ

ר ָנׁש ִליט ָעֵליה ְלָכל ְרעוָתא, ּבַ ְּוׁשָ ֵחיֵליה , ְּוַההוא ִסְטָרא ִמְסֲאָבא. ּ ר ּבְ ּבָ ִּאְתּגַ
ַקף ִליט ָעֵליה ִלְרעוֵתיה, ְוִאְתּתָ ְּוׁשָ ּ ָאה. ּ ִליט ָעֵליה ְלִאְתַדּכְ ר ָנׁש ְוׁשָ ָּאֵתי ּבַ ִאין , ּ ְמַדּכְ

  .ּיהֵל
א ַקָיים י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ּבֵ ּּבְ ּ ֵניה, ּ ְלָייא ָעֵליה, ַּאְקִריב ָקְרּבָ ָפָרה ִדיֵליה ּתַ ל ּכַ ּּכָ ּ ּ ּ ,

אוָתא ִדיֵליה, ַּעד ְדִאְתֲחָרט ְּוָתַבר ְלַההוא רוַח ִמּגֹו ּגָ ּ ּ ּ ּוָמִאיך ֵליה, ּ ִבירו. ְּ ְּוָדא הוא ּתְ ּ ,
א ְדִמְסֲא ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ר ַההוא רוַח ִמְסֲאָבא. ָבאּ ְּוַכד ִאְתּבַ ֵניה, ּ ָּדא ִאיהו , ְּוָקִריב ָקְרּבָ ּ

ְדָקא ָיאות ַרֲעָוא ּכַ ל ּבְ ְּדִאְתַקּבֵ ּ ּ.  
ר ַההוא רוַח ְּוִאי ָלא ִאְתּבַ לום, ּ ֵניה ּכְ ָּלאו ָקְרּבָ י ִאְתְמַסר, ּ ָנא ָדא , ּוְלַכְלּבֵ ְּדָהא ָקְרּבְ ּ

ִריך ה א ּבְ ְָלאו ְדקוְדׁשָ י, ּואּ ְדָקא ָיאות. ֶּאָלא ִמַכְלּבֵ ך ִזְבֵחי ֱאֹלִהים ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּהוא , ְּ
ָרה ּבָ ר ַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא, ּרוַח ִנׁשְ ְּדִיְתּבַ ּ לֹוט, ּ ר ֵליה . ְוָלא ִיׁשְ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדִיְתּבַ ּ ּ
ְדָקא ָיאות ּּכַ ִתיב, ּ ְ רוַח הֹוֵלך ְוֹלא ָיׁש)תהלים עח(, ָּעֵליה ּכְ ְבָרא . ּובּ ִּליֱהִוי ַההוא ּגַ
ַאְבָטחוָתא יה ְלָעְלִמין, ּּבְ ְּדָלא ְיתוב ְלַגּבֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ר . ְּוֹלא ָיׁשוב, ּ ּבָ ֵלב ִנׁשְ

ה ֵאי, ְוִנְדּכֶ ְבָרא ְדָלא ִאְתּגָ ַּההוא ּגַ ִעּנוִגין ְדָעְלָמא, ּ ג ּבְ ְּוָלא ִאְתַעּנֵ , ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזֹ ַרֲחֵמי , ַהרּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]228דף [ -ּ

יָקָרא יהּבִ ּ ִאיהו ְלַגּבֵ ָרֵאל)ח''במדבר כ(. ּ ֵני ִיׂשְ ִגין . ָּדא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמאי ַצו.  ַצו ֶאת ּבְ ּבְ
רוַח ִמְסֲאָבא ֲאָבא ּבְ ְרֵמיה ְלִאְסּתַ ְּדָלא ֵייעול ּגַ ּ ּ ׁש, ּ ְּדִאיהו ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ּ.  

  ב''מ ע'' רדף
י ֶאְלָעָזר ָפַתח אִתי ְל)שיר השירים ה(. ִּרּבִ י ֲאחֹוִתי ַכָלה ְוגֹו ּבָ , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ַּגּנִ

ָנא  ָקְרּבָ ַמר,  ָהָכא)א שית סדרין דקרבנא''ס(ֲאָבל ִאית ְסָתִרים ּבְ י . ְּוֹכָלא ִאּתְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ְמעֹון ָּיאות הוא, ׁשִ ִרית ִמָלה, ּ ְּדׁשָ ִגין ,  ָאַמר)א נסתמת אמאי''ס(. ֵאיָמא, ְוַסָתְמת, ּ ּבְ

ִסְפָרא ְדֲחנֹוך ִמָלהַּד ֲּחֵמיָנא ּבְ ְ ֵּאיָמא ַהִהיא ִמָלה ְדָחִמית , ָאַמר. ְואֹוִליְפָנא, ּ מ ''דף ר(ּ

ְמַעת) ב''ע   .ְוׁשַ
ָּאַמר ּכָֹלא ַחד ִמָלה ִריך הוא ָאַמר ָדא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י, ְּ אִתי ְלַגּנִ ִנין , ּבָ ִגין ְדָכל ָקְרּבְ ּּבְ

ד ַסְלִקין ְּדָעְלָמא ּכַ ַקְדִמיָתאּכֻ, ּ ְנָתא ְדֵעֶדן ּבְ ְּלהו ַעְייִלין ְלגֹו ּגִ ּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּרָזא ְדּכְ
ירוָתא ְדָקְרְבָנא ַקְדִמיָתא ְוׁשִ ְּוֵהיַאך ּבְ ּ ר ָנׁש אֹוֵדי ֶחְטאֹוי ָעָלה, ְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ּוְנִכיסו , ּ ּ

ָחא ּוְזִריקו ְדָדֵמיה ַעל ַמְדּבְ ּ ּ ּ.  
א ִאית ְלִאְס ּתָ ָלאַהׁשְ ּכְ ין ִאְתֲהנון ֵמַהאי, ּתַ ֵּהיַאך ִאיּנון רוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּוַמאי ַטְעָמא . ְ

ָנא ִדְבֵהָמה ְּדָקְרּבְ ר ָנׁש ַההוא רוָחא, ְוָהא ַיִתיר ֲהָוה ַסְגָיא, ּ ְּלַתְבָרא ּבַ ּוְלָאָתָבא , ּ
ִתיוְבָתא ַמאי ַטְעָמא ְנִכיסו ִדְבֵהָמה ּּבְ ּ ּ נו, ּ ּוְלאֹוְקָדא ֵליה ּבְ ּ ָחאּ   .ָּרא ְדַמְדּבְ

ֶּאָלא ָרָזא הוא ֵהָמה ִדְרִביָעא ַעל ֶאֶלף טוִרין, ּ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ְּוֶאֶלף טוִרין ַאְכַלת , ּ
ָכל יֹוָמא ְּוֻכְלהו ִאְקרון , ּבְ ּ ַהְרֵרי ָאֶלף)תהלים נ(ּ ֵהמֹות ּבְ ֵניָנן.  ּבְ ְּדִאית , ְּוַעל ָדא ּתָ

ִעיֵרי ִעיָרא ָאִכיל ּבְ א. ה ֲהוֹוּוִמּמַ. ּבְ ְלִחיָכא . ֵמֶאּשָׁ ֵהָמה ּבִ ְְוֻכְלהו ָלִחיך לֹון ַהִהיא ּבְ ּ ּ
א)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲחָדא י ְיָי ֱאֹלֶהיך ֵאׁש ֹאְכָלה הוא ֵאל ַקּנָ ּ ּכִ ְּוָכל ַמָיא . ָ

ְּדַיְרֵדן ִנין, ּ ית ׁשְ ׁשִ ִמיָעה ֲחָדא, ְּדַאְמָלא ּבְ איוב (, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא, ִּהיא ַעְבַדת ֵליה ּגְ

י ַיִגיַח ַיְרֵדן ֶאל ִפיהו)מ ּ ִיְבָטח ּכִ ּּ.  
ִּסְתָרא ְדִמָלה א, ֲּחִמיָרא ְדָכל ָהֵני, ּ ּתָ ִעיֵרי ִדְלּתַ ָרא ִויסֹוָדא ְלָהֵני ּבְ ִגין ְדרוָחא . ִּעּקָ ּּבְ ּ

ָטא  ְייהו ִמְתַפּשְׁ א)א דרוחי דבעירי מנייהו אתפשטו''ס(ִּמּנַ א ְוִאְתָצ,  ְלַתּתָ ָּייר ַההוא רוָחא ְלַתּתָ ּ
ְבִעיֵרי ר ָנׁש. ּבִ ָנא, ְוַכד ָחב ּבַ ִעיָרא ְלָקְרּבְ ְּוַההוא רוָחא ִדְבִעיָרא ָדא, ַאְייֵתי ּבְ ּ ּ ַּסְלָקא , ּ

ֻכְלהו, ְּוָתב ְלַאְתֵריה ט ַההוא רוָחא ּבְ ּוִמְתָפּשַׁ ּ ּ ּּ ְּוָכל ִאיּנון ְדִזיָנא ָדא. ּ ּ ִמְתָקְרִבין ְוַאְתָיין , ּ
א ְוָדָמאְו א ְדרוָחא ָדא, ִּאְתַהְנָיין ֵמַההוא ֶחְלּבָ ְּדַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ְטָרא ִדְלהֹון , ּ ְּדָהא ִמּסִ ּ

ּ ַההוא רוָחא )בגין(ֲהָוה  ָזנו. )דלהון(ּ ְּוֻכְלהֹון ִאְתַהנו ְוִאּתְ יגֹוִרין ַעל ַההוא , ּ דון ַסּנֵ ְּוִאְתַעּבְ ּ
ר ָנׁש ט. ּבַ ְְוָעאל ֶדֶרך ְוׁשֶ ָמ, ּ ַמרּכְ ֵהָמה. ּה ְדִאּתְ ָנא ִמן ַהּבְ ך ָקְרּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

  



 
  

 
 

  
  

  ספר אור הזוהר
  ללמוד וללמד הזוהר בו יבואר גודל החיוב 

  וחכמת האמת, הקדוש והתיקונים

 ,א"רבי שמעון בר יוחאי זיעשחיבר התנא האלוקי 
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תמלא הארץ ז"ועי, הקדושים בהם העולם קיים
  .באמונה' דעה את ה  

   סגולתה- קדושתה - טהרתה - מעלתה 
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, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"שו

לימוד הזוהר כללים יסודיים ועיקריים בענין. ועוד
  . והתיקונים  

מלהיבים , דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
להתמיד בלימוד,  מדריך ומורה דרך, נפש האדם

   .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, הזוהר  
  אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום

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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  עניני לימוד הזוהר - "אֹור ַהזֹוַהר"
   סגולתה- קדושתה - טהרתה -מעלתה 

  ]א[

  מפתח הפרקים
  לימוד ספר הזוהר והתיקונים מעלת  .פרק א
  לימוד הזוהר בטהרה  .פרק ב
  לימוד הזוהר מונע גלגול הנשמה  .פרק ג
  הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה  .פרק ד
  אור הזוהר טעם התורה  .פרק ה
  אור הזוהר מוצנע בתלמוד ובפוסקים  .פרק ו
  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
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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
  לאפרק ל

  העליה למירון מימי המשנה עד ימינו

  י במירון"השתטחות התנאים על קבר רשב  .א
  י"אליהו הנביא לומד תורה עם התנאים במערת רשב  .ב
  י מברך לכל הבאים למירון"רשב  .ג
 - וביטול גזירות -מינים ' השתטחות והקפות בד  .ד

  במירון
 למירון וישמח ג לעומר"ישראל יעלה בל-הדר בארץ  .ה

  שם שמחה גדולה
י יכול לכופו "ד ששמו תנ"לא ילך על הציון לבד כי הש  .ו

  ולהחטיאו
כל הפמליא של מעלה ונשמות הצדיקים הם במירון   .ז

  ג לעומר"בל
  ג בעומר"קדושת יום ל  .ח
  ג בעומר"טעם שנוהגין להרבות בנרות בל  .ט

v v v  
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  ]יב[

  ספר

  ראור הזוה
  לאפרק 

  נה עד ימינוהעליה למירון מימי המש

  י במירון"השתטחות התנאים על קבר רשב) א

ראה (י וסופרו הנאמן התנא רבי אבא "תלמידי הרשב. א
והזכיר , השתטח על קברו.) רפז' ריש אדרא זוטא זוהר חלק ג

ולמד שם , )ב"ראה פסיקתא רבתי פי(שם ממעשיו הטובים 
  .).ו"א דף קנ"ק ח"ראה זוה(י "מתורת רבו הרשב

י ודבי אדרא קדישא התנא רבי חייא "רשבמתלמידי ה. ב
השתטח על ציון רבו הקדוש במירון .) ד"ב י"ק ח"ראה זוה(רבא 

והזכיר ממעשיו ומגדולת מעלתו בשמים ממעל מה שראה 
  .).ק בהקדמה דף ד"ראה בזוה(, בעיני קדשו

) ראה כתם פז(רבי חייא אשתטח בארעא ונשק לעפרא . ג
ראה במקדש (נא קדישא בוצי', ובכה ואמר עפרא עפרא וכו

כי שם בוצינא כינוי לניצוץ משה ) 'א דף ז"ח(ק "מלך על זוה
דהוה נהיר עלמא שליטא רברבא ממנא דזכותיה , )ה"רבינו ע

, שמעון נהירו דבוצינא נהירו דעלמין' ר, מקיים עלמא אתבלי בך
ג "ח בשם הרא"ובאוה, אנת בלי עפרא ואנת קיים ונהג עלמא
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  ]יג[

כי כל מאמר ומאמר , לם בתורתו שלמדפירוש שמנהיג את העו
ובזה הוא , שהיה אומר כשזוכרין אותם שפתותיו דובבות בקבר

  .כ"ע, מנהיג את העולם כולו

, אחד מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי ששכח תלמודו. ד
מתוך הבכי נרדם , הלך למערת רבו במירון ובכה שם מאוד

, "נא אתיכד תהי רמי בי תלתא קלי א: "ונראה אליו רבו ואמר
וסיפר לו , "פותר חלומות"הלך ל, מתוך שלא הבין מאמר רבו

פעמים ורבך יתראה ' למוד לימודך ג: אמר לו הפותר. לשון רבו
  .י נתראה אליו"התלמיד עשה כן והרשב. אליך

  ).י, תוכן קהלת רבה י (

  אליהו הנביא לומד תורה עם התנאים) ב
  י"במערת הרשב

ליהו דהוו קאי אפתחא רבי יהושע בן לוי אשכח לא. א
ל אם "א, אמר ליה אתינא לעלמא דאתי, י"דמערתא דרשב

אמר רבי ). י" פירש-שכינה היתה עמהם (ירצה אדון הזה 
א "ראה מהרש(יהושע בן לוי שנים ראיתי וקול שלשה שמעתי 

  ).א שם"בח
  )א"ח ע"סנהדרין דף צ(

מעשה ) ב"ו הוצ"מזמור ל(איתא במדרש תהלים . ב
והיו עסוקין , ט עוסק עמו בדברי תורה"אליהו זלל שהיה "בריב

ל אליהו מבקש אתה "א, ל בהלכה"ונתקשה ריב, י"במערת רשב
מיד הלכו , בא ואני מעמיד אותו לך, י"לשאול אותה לרשב

  .ש"ע, י"וקרא אליהו לרשב
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  ]יד[

מכאן אנו רואים איך שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי נהגו . ג
, ותחלת האמוראים, נאיםומזה נמשך ששאר הת, לעלות למירון

וככה נמשך בכל הדורות . נהגו אחריהם לעלות למירון
עלו למירון , בזמן שהיה ישוב יהודי בארץ ישראל, שאחריהם

  .א"י זיע"להתפלל שם לפני הרשב' כל דורשי ה

ל ובנו "י ז"מנהג ארץ ישראל שנוהגין לילך על קברי רשב. ד
  .'ג בעומר וכו"ל ביום ל"א ז"ר

  )ג"ח סימן תצ"ע או"ם על שועטרת זקני(

  י מברך לכל הבאים למירון"רשב) ג

ג בעומר עומד התנא "ל שביום ל"י ז"מקובל מהאר. א
ומברך לכל אחד ואחד הבאים , י על ציונו הקדוש"האלקי הרשב

שמה למירון לכבוד שם קדשו לשמוח שם בשמחת ההילולא 
  .רבתי שלו

   במירון-ות  וביטול גזיר-מינים ' השתטחות והקפות בד) ד

ש אלקבץ בעל "וגיסו מהר, ק ורבו מרן הבית יוסף"הרמ. א
כמבואר בספר , המשיכו העליה למירון, וחברותם, "לכה דודי"

  : ל"וז) 'דף ה, דפוס ויניציא(ק "הגירושין והמסעות להרמ

ה "י ע"ואני בתוך המדרש רשב, ה"אלפים ש' בשנת ה
, ה"בי אלעזר עונשתטחנו בקרבו בציון רבי שמעון ור, במירון

ושם התפללתי תפלה קצרה מתוך קירות , ועדיין מרחשי שפתי
  .לבי
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  ]טו[

.) 'סוף קינה ב, בספרו קול בוכים(רבי אברהם גאלאנטי . ב
ה בהיותם על ציון "ק זלה"מה ששמעתי ממורי הרמ: כותב

  .ה בהר מירון"י ע"הרשב

, מרן הבית יוסף רבן של ישראל חגג חג הסוכות במירון. ג
הוא ' מינים הציונים הק' והקיף שם בד,  תפלת החגוהתפלל שם

, אמור' ש במגיד מישרים פ"כמ, ק"ולמדו שם זוה, ותלמידיו
בא ) ס"דחוהמ' בארץ ישראל הוא ליל ה) תשרי ' כ' באור ליום ז

  :ל"אליו המגיד וז

והא גשמים דאתי לא הות דוגמא שפך לו ', עמך וכו' ה. ד
אדרבה נתקבלו , )ט"מב "ראה סוכה פ(ו "קיתון על פניו ח

י ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם הזוהר על "ורשב, דבריכם
' אלעזר בד' אלא כיון שהקפתם לר, מערתם ובכפר הסמוך להם

ואלו , המים ובאונתעוררו , מינים הבאים לרצות על המים
היו רוב גשמים באים לעולם כמו , הייתם מקיפים פעם אחרת

כדי שלא , ומפני כך באו גשמי ברכה רצופים, בימי חוני המעגל
  .תקיפו יותר עליהם

כל זמן שהעולם יצטרך , וכלל זה יהיה נקוט בידכם) ה
ראה (ותלכו ותקיפו ציוני הצדיקים הנזכרים ותיענו , לגשמים

ועל כל צרה ). א"ג ע"ק ח"ראה גם בזוה) ט" דף נג"ח(ק "בזוה
  ).שם(פעמים ותענו ' שלא תבוא על הצבור תקיפו אותם ז

ודעו כי הם שמחים מאוד בקרותכם הזוהר על מערתם או 
  .ש"עיי', וכשתתמידו כן יגלו לכם רזין עלאין וכו, הסמוך לזה

  ).ו"ב דף פ"ק ח"ראה זוה(
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  ]טז[

עלו למירון תקיפי ארעא דישראל שבאותו הדור ) ד
שם בקודש . י בזוהר"ולמדו שם מאמרי הרשב, פעמיים בשנה

  .שפכו לבם בבכי לתיקון נפשם בתשובה עילאה

י ועוסקים "בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב) ה
באמרותיו אמרות טהורות כדרכנו פעמיים בשנה מעת לעת 

צעקנו במרירות לבנו , שם ישבנו גם בכינו, ומפקידה לפקידה
י וחביריו בדורותם "בראותינו איך רשב,  כמים שאגותינוויתכו

ואותם הצדיקים , היו מצטערים ואוננים ובוכים על רוב פשעינו
שיש לנו , קל וחומר לנו שאנחנו הגורמים, לא היו גרמא בניזקין

  .לבכות ולהצטער בכפליים
  ).החרדים בהקדמתו(

נדפס האגרת מסע (עלה למירון ' גם האור החיים הק) ו
י מתלמידו שנסע "שנמצא מכתב כת) ג"יר וויען בשנת תרצבע

  . ב בארץ ישראל למקומות הקדושים"עמו בשנת תק

  
  ג לעומר למירון "הדר בארץ ישראל יעלה בל) ה

  וישמח שם שמחה גדולה

אם דר בארץ ישראל ילך לשמוח על קברו ושם ישמח . א
וכל שכן אם הוא פעם ראשונה שמגלח ראש בנו . שמחה גדולה

  . שהיא מצוה, מניח הפאותו
  )מסכת אייר, משנת חסידים(
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  ]יז[

  י"ד ששמו תנ"לא ילך על הציון לבד כי הש) ו
   יכול לכופו ולהחטיאו

שלא ילך , יזהר שאפילו בהיות שם החכמים הלומדים. א
ד "כי הש, על הציון שלו או של בנו לבדו אם לא יהיה צדיק גמור

  . י יכול לכופו ןלהחטיאו"ששמו תנ

א "י ור" הזהיר לאדם אחד שלא ילך על קברי רשבמורי. ב
, בנו ללמוד שם יחידי אפילו בימים שרגילים בני אדם לילך שם

  .ש בשאר מקומות שאין בני אדם יושבים שם"ומכ
  ).משנת חסידים, ו"ואתחנן דל' שער המצוות פ (

  כל הפמליא של מעלה ונשמות הצדיקים הם במירון) ז
  ג לעומר"בל

ע היה פעם אחד "ם בן עטר האור החיים זיחיי' ק ר"הרה. א
וכשעלה למירון והגיע לתחתית ההר , ו"ק צפת"בהילולא פעיה

י ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל "שעולים לציון הרשב
, היכן אני השפל נכנס, וכל הדרך היה נועה כבהמה וצועק, רגליו

וכל , וכל פמליא של מעלה הכא, ה"למקום אש שלהבת קוב
ובעת ההילולא היה שמח שמחה , הצדיקים שמהנשמות 

  . ש"ע, גדולה
  ).ד צפת בסוף כבוד מלכים"רבי שמואל העליר גאב(

  .שמעו קלא עולו ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון. ב
  )ו"ג דף רצ"ק ח"זוה(

מדי שנה בשנה מתעוררת לבות רבבות ישראל לעלות . ג
  ג לעומר "למירון ביום ל

  ).ז קדישא"ף האדרסו: ו"ג רצ"ק ח"זוה(
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  ]יח[

קול עליון זה שיצא אז בערך בשנת  אלף הרביעי . ד
ונכנס ומעורר לבות רבבות , י מתעורר עוד היום"בפטירת רשב

אלפי ישראל מדי שנה בשנה להיות עולין כל השנה להתפלל 
ג לעומר במירון "ותאין ומתכנשין ביום ל, וללמוד חכמת הנסתר

שם בשמחת יומא ולשמוח , י"למקום מנוחת קדשו דרשב
  . אמן, ע ועל כל ישראל"י זי"דהילולא דרשב

היינו , כל הנך ריגלי דאמוראי, בתשובת הגאונים מצאתי. ה
, ומדי שנה בשנה, קובעים אותו לכבודו, יום שמת בו אדם גדול

מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו , כשמגיע אותו יום
  . ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם

  .).ב"י יבמות דף קכ"רש(

  ג בעומר"קדושת יום ל) ח

ג "ע בעת טבילתו בצפרא דל"רבי אברהם מקאליסק זי. א
  .בעומר אמר בלהט אש קודש הריני מקבל עלי קדושת היום

  ג בעומר"טעם שנוהגין להרבות בנרות בל) ט

, ש כשהיה מגלה רזין ביום ההוא באדרא קדישא"ר. א
א בעינא לגלאה רזין קמיה והשת, ל"וז) ב"א ע"דף רצ(אמר 
והאי יומא לא יתרחק למיעל לדוכתיה כיומא ', ה וכו"דקוב

ל שהיה היום "ר. ל"עכ, דהא כל יומא דא ברשותי קיימא, אחרא
היינו , מתארך באורו ולא היה רשות לאור היום להתחשך

וזה יורה כי כל , ש רשות"עד שנתן לו ר, שיתפנה מן העולם
היינו רזין סתימין ,  האור כי טובהאורות בטלים ומשמשים אל

והצדיקים המבינים , דאורייתא אשר נגנז בה אור הגנוז לצדיקים
על כן אור היום . ר הגנוז בה"ברזין דאורייתא הנם מאירים באו
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  ]יט[

בעבור זה מרבין אור . ש"ההוא היה מתארך ושמר פקודתו של ר
  .ביום ההוא

  ). בני יששכר(
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